คํานํา
คูมือการศึกษาเลมนี้ ไดรวบรวมประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและ
กฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาควรศึกษาทําความเขาใจ และยึดถือ
ปฏิบั ติตลอดเวลาของการเปน นัก ศึก ษา เพราะจะช วยให นัก ศึก ษาบริ หาร
จั ด การในเรื่ อ งการศึ ก ษาของตนเองและเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ
ขอใหนักศึกษาทุกคนไดเห็นความสําคัญ และใชคูมือการศึกษาเลมนี้
ให เ กิ ดประโยชน สู ง สุ ด ควบคูไ ปกั บ การติ ดตามข า วสารของมหาวิท ยาลั ย
โดยสื่ อ ต า ง ๆ หากยั ง สงสั ย ประการใดในระหว า งการศึ ก ษา ขอให ติ ดต อ
อาจารยที่ป รึกษา หรื อ คณะ และสํา นักสง เสริ มวิชาการและงานทะเบีย น
เพื่อแกไขปญหาดานการจัดเรียนการสอน และดานวิชาการ
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ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพัฒนาการจากการจัดตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษา ระดับ
ปริญญาครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กุ มภาพันธ 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2518 ใชชอื่ สถาบันวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ตอมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531
ได รั บ พระมหากรุ ณาธิ คุ ณจากพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว พระราชทานนามว า “สถาบั น เทคโนโลยี
ราชมงคล” โดยมี พ ระราชบั ญ ญั ติ เ ปลี่ ย นชื่ อวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี วศึ กษาเป นสถาบั นเทคโนโลยี
ราชมงคลใน พ.ศ. 2532
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 รัฐสภามีมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล โดยปรับเปลี่ยนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”
9 แหง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ย
ประกาศใชในพระราชกฤษฎีกา
ดังนั้น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” เกิดขึ้นมาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล ป พ.ศ. 2548 ที่ มุ ง กระจายอํ า นาจและการบริ การทางการศึ ก ษาที่ ส นองตอบต อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ที่มุงใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความคลองตัวมีอิสระทางการ
บริหารและวิชาการ และเปนนิติบุคคลที่สามารถบริหารจัดการดวยตัวเองอยางสมบูรณ
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มหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชั ย เกิ ดจากการยุบ รวมคณะและวิ ทยาเขตของสถาบั น
เทคโนโลยีราชมงคลเดิมในเขตภาคใตเขาดวยกัน 5 สถานศึกษา ไดแก
1. คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
3. วิทยาเขตศรีวิชัย
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
5. วิทยาเขตภาคใต

โครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แบงสวนราชการตาง ๆ ออกเปนสํานักงานอธิการบดี /
คณะ/สํานักงานวิทยาเขต ศูนย/สํานัก/สถาบันฯ และสถานี ดังนี้
(1) สํานักงานอธิการบดี ทําหนาที่เปนหนวยประสาน สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ใหแก คณะ สํานั กวิทยาเขต วิท ยาลัย สํานัก และสถาบันฯ ซึ่ง ประกอบดวยกองตาง ๆ คือ กองกลาง
กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองประชาสัมพันธ กองวิเทศ
สัมพันธและการประกันคุณภาพ และกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
(2) สํานักงานวิทยาเขต ทําหนาที่เปนหนวยปฏิบัติการ ใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่อยูในวิทยาเขต
ประกอบดวย สํานักงานวิทยาเขตตรัง สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
(3) คณะ ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาทั้งหมด 11 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(4) วิทยาลัย มีดวยกัน 3 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยรัตภูมิ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
(วิทยาเขตตรัง) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม)
(5) สํานัก / สถาบัน เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใหบริการตาง ๆ ดานวิชาการ การศึกษา
คนควาทดลอง การฝกอบรมระยะสั้น กิจกรรมเฉพาะ และกิจกรรมสนับสนุนงานของสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ใหเปนไปตามเปาหมายประกอบดวยหนวยงาน มี 4 แหง คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

5

สัญลักษณและสีประจํามหาวิทยาลัย

ตราสั ญ ลั ก ษณ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
ประกอบด วยดวงตราพระราชลั ญ จกรประจํ าพระองค พ ระมหากษั ต ริ ย
รัช กาลที่ ๙ อยู ภายในวงกลมมี รู ปดอกบั ว ๘ กลี บ เหนือวงกลมมี เ ลข ๙
และพระมหาพิ ชั ยมงกุ ฎครอบ ใตวงกลมมี แ ถบโคง รองรั บ ภายในบรรจุ
อักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวภู มิพ ลอดุ ล ยเดช พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให เชิ ญ พระราชลัญ จกร
ประจําพระองค และพระมหาพิชัยมงกุฎเปนเครื่องหมายราชการ
รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่กอใหเกิดปญญาแผขจรไปทัว่ สารทิศ
ชื่อ : “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อันเปน
มงคลแหงพระราชา
สีประจํามหาวิทยาลัย
สีเหลือง เปนสีที่แสดงถึงความสวางรุงโรจน การประสบความสําเร็จ
เปนสีแหงความเปนมงคล ความเจริญรุงเรือง
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ปรัชญาการศึกษา
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนนผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่คิดเปน ทําเปน และใชเปน ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

นโยบาย
พัฒนาสงเสริมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุม ชน อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และ
สิง่ แวดลอมอยางยั่งยืนพรอมพัฒนาบุคลากรใหกาวทันตอกระแสโลกาภิวัตนตามวิสัยทัศน และทรัพยากรที่มีอยู
อยางโปรงใส

ปรัชญาการศึกษา
"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการศึกษาโดยมุงผลิตกําลังคนใหมีคุณสมบัติพรอมที่จะ
ประยุกตใชพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ"

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษามุงเนนวิชาชีพพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
มีความพรอมเขาสูอาชีพ
2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสูการผลิตและการบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกประเทศ
3. ใหบริการวิชาการแกสังคม ที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

เปาประสงค
1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อใหเปน
มหาวิทยาลัยของประชาชนที่สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
2. ผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีวุฒิภาวะทาง
สังคมที่ดีและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ
3. บริการงานดานวิชาชีพ โดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่
สามารถประกอบอาชีพและแขงขันได
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ยุทธศาสตร
1. พัฒนาการบริหารจัดการ
2. พัฒนาและสงเสริมอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
3. สงเสริมการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
4. ปฏิรูปการบริหารงบประมาณและการจัดหารายได
5. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาการจัดการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพและสงเสริมศักยภาพนักศึกษา
8. พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล
9. สงเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
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โครงสรางการบริหารงาน
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สภาวิชาการ
อธิการบดี
สภาคณาจารยและขาราชการ
หนวยตรวจสอบภายใน
สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานวิทยาเขต

คณะ

วิทยาลัย

สถาบัน

สํานัก

กองคลัง

ตรัง

บริหารธุรกิจ

รัตภูมิ

วิจัยและพัฒนา

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กองกลาง

นครศรีธรรมราช

ศิลปศาสตร

การโรงแรมและการทองเที่ยว

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองการเจาหนาที่

เกษตรศาสตร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

กองประชาสัมพันธ

วิศวกรรมศาสตร

การพัฒนานักศึกษา

สัตวแพทยศาสตร

กองนโยบายและแผน

อุตสาหกรรมเกษตร

กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่

สถาปตยกรรมศาสตร

กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ

เทคโนโลยีการจัดการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
ครุศาสตรอุตหสากรรมและเทคโนโลยี
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สถานที่ตั้งหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
จังหวัดสงขลา
เลขที่ 1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

สํานักงานอธิการบดี
โทร. 0-7432-2500
โทรสาร. 0-7432-3742
คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 0-7431-7177 ตอ 1208
http://bba.rmutsv.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร
โทร. 0-7431-7162
หรือ 324246 ตอ 2610-2611
http://eng.rmutsv.ac.th
คณะศิลปศาสตร
โทร. 0-7432-3504
หรือ 0-7431-6160-3 ตอ 1201
http://libarts.rmutsv.ac.th
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
โทร. 0-7431-7173 ตอ 1806
http://arch.rmutsv.ac.th
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-7431-7180
โทรสาร. 0-7431-7181
http://inded.rmutsv.ac.th
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0-7431-7146
โทรสาร. 0-7431-7147
http://arit.rmutsv.ac.th
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 0-7432-4246 ตอ 1403-4
โทรสาร. 0-7431-7143
http://regis.rmutsv.ac.th
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วิทยาลัยรัตภูมิ
เลขที่ 414 ม. 14 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

จังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอทุงใหญ
เลขที่ 133 ม.5 ต.ทุงใหญ อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 80240

โทร. 0-7458-4241-4
โทรสาร 0-7458-4240
http://rattaphum.rmutsv.ac.th

สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
โทร. 0-7547-9496
โทรสาร. 0-7535-0028
คณะเกษตรศาสตร
โทร. 0-7547-9496-7, 0-7535-0029
โทรสาร. 0-7535-0028
http://agr.rmutsv.ac.th
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 0-7535-0013-7 ตอ 102
http://agro-industry.rmutsv.ac.th
คณะสัตวแพทยศาสตร
โทร. 0-7535-0020
โทรสาร. 0-7535-0020
http://vet.rmutsv.ac.th
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อําเภอทุงสง
เลขที่ 109 ม.2 ต.ถ้ําใหญ อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โทร. 0-7577-3131, 0-7577-3132
โทรสาร. 0-7577-3133
http://scitech.rmutsv.ac.th
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
โทร. 0-7577-3139
โทรสาร. 0-7577-3139
http://mgttech.rmutsv.ac.th

อําเภอขนอม
เลขที่ 99 ม.4 ต.ทองเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ
โทร. 0-7575-4024-36
โทรสาร 0-7575-4028
http://cim.rmutsv.ac.th

สํานักงานวิทยาเขตตรัง
โทร. 0-7527-4151-6
โทรสาร. 0-7527-4159
http://scitech.rmutsv.ac.th

จังหวัดตรัง
เลขที่ 179 ม. 3 ต. ไมผาด อ.สิเกา จ. ตรัง 92150

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
โทร. 0-7527-4151-6
โทรสาร. 0-7527-4159
http://fishtech.rmutsv.ac.th
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
โทรสาร. 0-7527-4159
โทร. 0-7527-4151-6
http://cht.rmutsv.ac.th/touristm
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 0-7527-4171
โทรสาร. 0-7527-4171
http://rdi.rmutsv.ac.th
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โทร. 0-7527-4168
โทรสาร. 0-7527-4169
http://anrsi.rmutsv.ac.th
สถานีวิจัยและฝกอบรมชุมพร
โทร. 0-7750-5308-10
โทรสาร 0-7750-5310

จังหวัดชุมพร
เลขที่ 168 ถ.ทาแซะ-ปะทิว ต.ทะเลทรัพย
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
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การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สู ง
(ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) เขาศึกษา
ตอโดยใชระยะเวลาการศึกษา 2-3 ป
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เขาศึกษาตอในหลักสูตรตอเนื่อง/ เทียบโอน
และรับผูจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เขาศึกษาในหลักสูตร
4 ป และหลักสูตร 5 ป
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ไดจัดการศึกษา จํานวน 5 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาชางกลเกษตร
- สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิท ยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ ไดจัดการศึกษา
จํานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ไดจัด
การศึกษา จํานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาไฟฟา
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ดังตอไปนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ไดจดั การศึกษา จํานวน 11 หลักสูตร
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 8 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม
1.2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
1.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
1.4 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
1.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการผังเมือง
1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการทองเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
1.7 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตรศึกษา
1.8 หลักสูตรศิลปบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาจิตรกรรม
- สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
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1.9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1.10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการบัญชี
1.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไดจัดการศึกษา ดังตอไปนี้
2.1 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ จํานวน 3 หลักสูตร
2.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 6 สาขาวิชา
- สาขาวิชาพืชศาสตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาสัตวศาสตร
- สาขาวิชาเทคโนโลชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2.1.2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร
2.1.3 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2.2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ จํานวน 6 หลักสูตร
2.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาพืชศาสตร
- สาขาวิชาสัตวศาสตร
- สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
- สาขาวิชาประมง
2.2.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
2.2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
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2.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2.2.5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการบัญชี
2.2.6 หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
2.3 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
2.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
2.3.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการบัญชี
2.3.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. วิทยาเขตตรัง ไดจัดการศึกษา จํานวน 1 คณะ และ 1 วิทยาลัย จํานวน 3 หลักสูตร
ดังตอไปนี้
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 12 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
- สาขาวิชาการจัดการประมง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการบัญชี
3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
- สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
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ระดับบัณฑิตศึกษา
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ไดจัดการศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร
ดังตอไปนี้
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไดจัดการศึกษา จํานวน 2 หลักสูตรดังตอไปนี้
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพีช
- สาขาวิชาสัตวศาสตร
3. วิทยาเขตตรัง ไดจัดการศึกษา จํานวน 1 หลักสูตรดังตอไปนี้
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
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สารอธิการบดี
ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคน
ที่เข ามาศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชั ย
อันเปนสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และเปน “แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต” ที่สําคัญ
ของภาคใต
เวลาต อ จากนี้ ไ ปนั ก ศึ ก ษาจะได พ บกั บ ชี วิ ต ในรั้ ว
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีคาที่สุด นักศึกษาจะไดมีโอกาสคนควาหาความรู
และประสบการณการที่จะเปนนักศึกษาอยางถึงพรอมนั้น ตองมีความมานะพยายาม
การใฝหาความรู ทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน พรอมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ
ตาง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ แหงนี้ ไมวา จะเปนดานวิชาการ นันทนาการ กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อจะไดหลอหลอมบูรณาการ ประสบการณตาง ๆ ซึ่งจะเปนรากฐาน
ของการดํารงชีวิตสรางบุคคลใหถึงพรอมทั้งทางดานวิชาการ ภาษา เทคโนโลยี และ
คุณธรรมจริยธรรม
สุดทายนี้ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดอํานวยการให
นั ก ศึ ก ษา ประสบความสํ า เร็ จ ในการศึ ก ษา เป น กํ า ลั ง หลั ก ในการพั ฒ นาสั ง คม
ประเทศชาติ ตลอดจนธํารงเกียรติยศ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยตลอดไป

(รองศาสตราจารยประชีพ ชูพันธ)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
--------------------------------เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกําหนดปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ดังตอไปนี้
วัน/ เดือน /ป
๒๕ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๔
๒๓ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔
๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔
๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๔
๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๔

๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๔
๑๑ - ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๔
๑ - ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๔
๒๘ ส.ค. ๒๕๕๔
๑๐ - ๒๓ ต.ค. ๒๕๕๔
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๔
๓๐ ต.ค. ๒๕๕๔
๓๑ ต.ค. ๒๕๕๔

รายการ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔
นักศึกษาใหม รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน
วันลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาเกา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันเปดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันเริ่มการ เพิ่ม- เปลี่ยน- ถอนรายวิชาไดรับเงินคืน
ไมบันทึกสัญลักษณ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันสุดทายการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับนักศึกษาเขาศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา ๒๕๕๑
วันสุดทายการ เพิ่ม- เปลี่ยน- ถอนรายวิชาไดรับเงินคืน
ไมบันทึกสัญลักษณ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันสุดทายการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับนักศึกษาเขาศึกษา กอน
ปการศึกษา ๒๕๕๑
วันสุดทายของการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไมได
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
กีฬาศรีวิชัยเกมส
สอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันสุดทายของการถอนวิชา บันทึกสัญลักษณ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
สอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันสุดทายของการสงระดับคาคะแนนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันสุดทายของการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับรายวิชาโครงงาน
วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจําคณะ ทุกคณะ วิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันประกาศผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
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วัน/ เดือน /ป
๒๖ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๔
๓๑ ต.ค. ๒๕๕๔
๑๑ พ.ย. ๒๕๕๔
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๔

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๔
๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๔
- ๘ ม.ค. ๒๕๕๕
๗ - ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๕
๒๙ ม.ค. ๒๕๕๕
๑๒ - ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๕
๒๓ มี.ค. ๒๕๕๕
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
๒๒ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
๑ เม.ย. ๒๕๕๕
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๕
๒๐ พ.ค. ๒๕๕๕

รายการ
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔
วันลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันเปดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันเริ่มการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาไดรับเงินคืน ไมบันทึกสัญลักษณ W
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันสุดทายการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับนักศึกษาเขาศึกษา ตั้งแต
ปการศึกษา ๒๕๕๑
วันสุดทายการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาไดรับเงินคืน ไมบันทึกสัญลักษณ W
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันสุดทายการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับนักศึกษาเขาศึกษา กอน
ปการศึกษา ๒๕๕๑
วันสุดทายของการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไมได
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
สอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
วันสุดทายของการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ W ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
สอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันสุดทายของการสงระดับคาคะแนนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันสุดทายของการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับรายวิชาโครงงาน
วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจําคณะ ทุกคณะ วิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันประกาศผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๔
วันลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันเริ่มการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาไดรับเงินคืน ไมบันทึกสัญลักษณ W
ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันสุดทายการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาไดรับเงินคืน ไมบันทึกสัญลักษณ W
ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันสุดทายของการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ W ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันสุดทายของภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
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วัน/ เดือน /ป
๒๔ พ.ค. ๒๕๕๕
๒๙ พ.ค. ๒๕๕๕
๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕

รายการ
วันสุดทายของการสงคาระดับคะแนน ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันสุดทายการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับนักศึกษาที่แจงสําเร็จภาคฤดูรอน
วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจําคณะ ทุกคณะ วิทยาลัย
ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารยประชีพ ชูพันธ)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
ระดับปริญญาตรี
--------------------------------เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกําหนดปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ดังตอไปนี้
วัน/ เดือน /ป
๒๕ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๔
๒๓ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔
๓๐ พ.ค. ๒๕๕๔
๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๔
๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๔

๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๔
๑๑ - ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๔
๑ - ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๔
๒๘ ส.ค. ๒๕๕๔
๓ -๑๖ ต.ค. ๒๕๕๔
๒๕ ต.ค. ๒๕๕๔
๒๘ ต.ค. ๒๕๕๔
๓๑ ต.ค. ๒๕๕๔

รายการ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔
นักศึกษาใหม รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน
วันลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาเกา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันเปดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันเริ่มการ เพิ่ม- เปลี่ยน- ถอนรายวิชาไดรับเงินคืน
ไมบันทึกสัญลักษณ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันสุดทายการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับนักศึกษาเขาศึกษา ตั้งแต
ปการศึกษา ๒๕๕๑
วันสุดทายการ เพิ่ม- เปลี่ยน- ถอนรายวิชาไดรับเงินคืน
ไมบันทึกสัญลักษณ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันสุดทายการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับนักศึกษาเขาศึกษา กอน
ปการศึกษา ๒๕๕๑
วันสุดทายของการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไมได
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
กีฬาศรีวิชัยเกมส
สอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันสุดทายของการถอนวิชา บันทึกสัญลักษณ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
สอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันสุดทายของการสงระดับคาคะแนนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันสุดทายของการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับรายวิชาโครงงาน
วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจําคณะ ทุกคณะ วิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
วันประกาศผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔
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วัน/ เดือน /ป
๒๖ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๔
๓๑ ต.ค. ๒๕๕๔
๑๑ พ.ย. ๒๕๕๔
๑๓ พ.ย. ๒๕๕๔

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๔
๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๔๑ ม.ค. ๒๕๕๕
๗ - ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๕
๒๙ ม.ค. ๒๕๕๕
๒๗ ก.พ.- ๑๑ มี.ค.
๒๕๕๕
๑๙ มี.ค. ๒๕๕๕
๒๓ มี.ค. ๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
๒๒ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕
๑ เม.ย. ๒๕๕๕
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๕
๒๐ พ.ค. ๒๕๕๕

รายการ
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๔
วันลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันเปดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันเริ่มการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาไดรับเงินคืน ไมบันทึกสัญลักษณ W
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันสุดทายการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับนักศึกษาเขาศึกษา ตั้งแต
ปการศึกษา ๒๕๕๑
วันสุดทายการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาไดรับเงินคืน ไมบันทึกสัญลักษณ W
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันสุดทายการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับนักศึกษาเขาศึกษา กอน
ปการศึกษา ๒๕๕๑
วันสุดทายของการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไมได
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
สอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแหงประเทศไทย
วันสุดทายของการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ W ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
สอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันสุดทายของการสงระดับคาคะแนนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันสุดทายของการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับรายวิชาโครงงาน
วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจําคณะ ทุกคณะ วิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
วันประกาศผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔
ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๔
วันลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันเริ่มการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาไดรับเงินคืน ไมบันทึกสัญลักษณ W
ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันสุดทายการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาไดรับเงินคืน ไมบันทึกสัญลักษณ W
ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันสุดทายของการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ W ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันสุดทายของภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
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วัน/ เดือน /ป
๒๔ พ.ค. ๒๕๕๕
๒๙ พ.ค. ๒๕๕๕
๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕

รายการ
วันสุดทายของการสงคาระดับคะแนน ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันสุดทายการสงคะแนนไมสมบูรณ (I) สําหรับนักศึกษาที่แจงสําเร็จภาคฤดูรอน
วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจําคณะ ทุกคณะ วิทยาลัย
ภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔
วันประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาฤดูรอน/๒๕๕๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารยประชีพ ชูพันธ)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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สวนที่ 2
พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ
ขอบังคับวาดวยการศึกษา การเงิน
การบริการการศึกษา และ
กิจกรรมนักศึกษา
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พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘
-----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลขึ้น แทนสถาบัน เทคโนโลยีร าช
มงคล จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้ นไวโดยคํ าแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๓๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“สภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้
“วิทยาเขต” หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิ ทยาลัยที่มีคณะ สถาบัน สํานั ก
วิทยาลัยหรือสวนราชการ ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตั้งแตสองสวนราชการขึ้นไป
ตั้งอยูในเขต
การศึ ก ษานั้ น ตามที่ส ภามหาวิ ท ยาลั ย กํา หนด “รั ฐ มนตรี ” หมายความว า รั ฐ มนตรี ผู
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๕ ใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวน ๙ แหง ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ใหมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลแตล ะแหง ตามวรรคหนึ ่ งเปน นิติบุค คลและเปน สว น
ราชการตา มกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออก
กฎกระทรวง และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
-------------------มาตรา ๗ ใ ห ม หา วิ ท ยา ลั ย เป น ส ถา บั น อุ ด มศึ ก ษ าด า น วิ ช าชี พ แ ละ เท คโ นโ ลยี มี
วั ตถุ ป ระสงค ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน นการปฏิบัติ ทํา การสอน ทํา การวิจัย
ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทาง
ระดับปริญญาเปนหลัก
มาตรา ๘ มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี้
(๑) สํานักงานอธิการบดี
(๒) สํานักงานวิทยาเขต
(๓) บัณฑิตวิทยาลัย
(๔) คณะ
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(๕) สถาบัน
(๖) สํานัก
(๗) วิทยาลัย
มหาวิ ทยาลั ยอาจให มีส วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย างอื่ นที่ มี ฐานะเที ยบเท าคณะ เพื่ อดํ าเนิ นการตาม
วัตถุประสงคในมาตรา ๗ เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยอีกได
สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานวิ ทยาเขต อาจแบ งสวนราชการเป นกองหรื อส วนราชการ ที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
บัณฑิตวิทยาลัย อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออย าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
คณะ อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี ภาควิชา กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง
สถาบัน สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ อาจแบงสวนราชการเปน
สํานักงานผูอํานวยการ กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
วิทยาลัย อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา กองหรือสวนราชการ ที่เรียกชื่อ
อยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง
สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาหรือกอง อาจแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน
มาตรา ๙ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน
สํานัก วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหทําเปนกฎกระทรวง
การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ ภาควิชา กองหรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือกอง ใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
การแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน ใหทําเป น
ประกาศมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๐ ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือ
สถาบั น อื่ น เข า สมทบในมหาวิ ท ยาลั ย ก็ ไ ด และมี อํ า นาจให ป ริ ญญา อนุ ป ริ ญญาหรื อ ประกาศนี ย บั ตร
ชั้นหนึ่งชั้นใดแก ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได
การรั บเข าสมทบหรื อยกเลิกการสมทบซึ่ งสถาบันการศึกษาชั้ นสูงหรือสถาบันอื่น ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุมสถาบันการศึกษาชั้น สูงหรือสถาบัน อื่นที่เข าสมทบในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๑๑ มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูใดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติหรือชะลอการศึกษา
ของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนั้นขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อจายคาธรรมเนียมการศึกษาตาง ๆ แกมหาวิทยาลัย
มิได
หลั ก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาว า นั ก ศึ ก ษาผู ใ ดขาดแคลนทุ น ทรั พ ย ให เ ป น ไปตามระเบี ย บที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยกําหนด
มาตรา ๑๒ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย
(๒) รายไดหรือผลประโยชน ที่ได มาจากการใชที่ ราชพัสดุซึ่ งมหาวิ ทยาลั ยปกครอง ดู แลหรื อใช
ประโยชน
(๓) เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย
(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๕) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ
(๖) รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น
ให มหาวิ ท ยาลั ย มี อํ า นาจในการปกครอง ดู แ ล บํ า รุ งรั ก ษา ใช แ ละจั ด หาผลประโยชน จ าก
ทรั พ ย สิน ของมหาวิท ยาลั ย ทั้ งที่ เ ป นที่ ร าชพั ส ดุ ตามกฎหมายวา ด ว ยที่ ร าชพัส ดุ แ ละที่ เ ปน ทรั พ ย สิ น อื่ น
รวมทั้ งจั ด หารายได จ ากการให บ ริ ก าร และการจั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาของส ว นราชการใน
มหาวิทยาลัย
รายได และผลประโยชน ของมหาวิ ทยาลั ย เบี้ ยปรั บที่ เกิ ดจากการดํ าเนิ นการตามวั ตถุ ประสงค ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อ
ทรัพยสินหรือสัญญาจางทําของที่ดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวง การ
คลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๓ บรรดาอสังหาริมทรัพ ยที่มหาวิท ยาลัย ไดมาโดยมีผูอุทิศ ให ห รือ ไดมาโดยการซื้อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายไดของมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมถือเปนที่ราชพัสดุและ
ใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๔ บรรดารายได แ ละทรั พ ย สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย จะต อ งจั ด การเพื่ อ ประโยชน ภ ายใต
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗
เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเงื่อนไขที่ผูอุทิศใหกําหนดไวและ
ตอ งเป น ไปตามวั ตถุ ประสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย แต ถ า มี ค วามจํ า เป น ต อ งเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขดั งกล า ว
มหาวิทยาลัยตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาทไมปรากฏ จะตอง
ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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หมวด ๒
การดําเนินการ
-------------------มาตรา ๑๕ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย และ
ขาราชการ
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน ซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย และหัวหนาสวนราชการ ที่เรียกชื่ ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
และขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใชผูดํารงตําแหนงตาม (๓)
(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสี่คน ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แต งตั้ งจากบุ คคลภายนอกมหาวิ ทยาลั ย โดยคํา แนะนํา ของนายกสภามหาวิท ยาลั ย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานวิท
ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิ น การบริ ห ารงานบุ ค คล การศึ ก ษา
เศรษฐศาสตร และสั งคมศาสตร อย า งน อ ยด า นละหนึ่ งคน และด า นอื่ น ๆ ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
เห็นสมควร
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใ ชก รรมการสภามหาวิท ยาลัย ตาม(๓)
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี
ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย เลื อ กกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ค นหนึ่ งเป น อุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อ
ไมมผี ูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติของผูเลือก ตลอดจนหลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๓)
และ (๔) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๖ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ
(๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกใหม
อีกได
นอกจากการพ นจากตํ าแหน งตามวาระตามวรรคหนึ่ ง นายกสภามหาวิ ทยาลั ยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน ประเภทนั้น
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่หรือหยอน
ความสามารถ
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
การพ น จากตํ า แหน งตาม (๕) ต อ งมี ค ะแนนเสี ย งลงมติ ไ ม น อ ยกว า สองในสามของจํ า นวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่ตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยวางลง ไมวาดวยเหตุใด
และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตําแหนงที่วาง
ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕)
พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรือไดมีการเลื อกผูดํารงตําแหน ง
แทนแลว ใหผูซึ่งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรือไดรับเลือกอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของผู ซึ่งตนแทน แตถ า วาระการดํา รงตํ าแหนงเหลื ออยูน อ ยกวา เกา สิบ วั นจะไม ดํา เนิ น การให มีผู ดํา รง
ตําแหนงแทนก็ได
ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕)
พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผู ท รงคุณ วุฒิห รือ ยังมิไ ดเ ลือ กกรรมการสภามหาวิท ยาลัย อื่น ขึ้น ใหม ใหน ายกสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติห นา ที่ตอ ไปจนกวา จะไดมีน ายก
สภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลว
ใหมีการดําเนินการใหไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา
๑๕ (๓) (๔) และ (๕) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากตําแหนง
มาตรา ๑๗ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และ
โดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ ยวกับการศึกษาการสงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้ นสูงที่ เนนการปฏิบั ติ ทํ าการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม
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(๒) วางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหส วนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ ออกขอบังคับและประกาศสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่องๆ ไปก็ได
(๓) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ การ
อุดมศึกษากําหนด
(๖) พิ จารณาการจัดตั้ ง การรวม และการยุบเลิก สํานักงานวิท ยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
สถาบัน สํานัก วิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบ งสวน
ราชการของสวนราชการดังกลาว
(๗) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร
(๘) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเขาสมทบ หรือการยกเลิกการสมทบ
(๙) พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
(๑๐) แต งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํา นวยการสถาบั น ผูอํา นวยการสํานั ก
ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติ
คุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
(๑๑) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
(๑๒) วางระเบียบและออกขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และ
การจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย
(๑๓) พิจ ารณาดํา เนิน การเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุ ค คลของมหาวิ ทยาลัย ตามกฎหมายว าด ว ย
ระเบี ย บ ข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และตามที่ ค ณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย
(๑๔) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่ งบุคคลใดเพื่ อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
(๑๓) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
เสนอและอาจมอบหมายให อ ธิ ก ารบดี ป ฏิ บั ติ อ ย า งหนึ่ ง อย า งใดอั น อยู ใ นอํ า นาจและหน า ที่ ข องสภา
มหาวิทยาลัยก็ได
(๑๖) สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย
(๑๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ
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มาตรา ๑๘ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๑๙ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาวิชาการ ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานสภาวิชาการ
(๒) รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนรองประธานสภาวิชาการ
(๓) กรรมการสภาวิชาการโดยตําแหนง ไดแก รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี ผูอํานวยการ
สถาบันเพื่อการวิจัย และผูอํานวยการวิทยาลัย ถามี
(๔) กรรมการสภาวิชาการจํานวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัย
(๕) กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบคน ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ใหอธิการบดีแตงตั้งคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาวิชาการ และอาจ
แตงตั้งคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยอีกไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๒๐ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการสภาวิชาการตลอดจน
การประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๑ สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา
และ การประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาตอสภามหาวิทยาลัย
(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการตอสภามหาวิทยาลัย
(๕) สงเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และความ
ตองการของชุมชน
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและ
หนาที่ของสภาวิชาการ
มาตรา ๒๒ ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวย ประธานสภา
คณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําและขาราชการ
ของมหาวิทยาลัย
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการตามวรรคหนึ่ง ตลอดจน
การประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๒๓ สภาคณาจารยและขาราชการมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหคํ าปรึกษาและขอ เสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิท ยาลัยแก
อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
(๒) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและขาราชการในการปฏิบัติหนาที่ตามจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพ
(๓) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๔) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนําเสนอ
ความคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
การปฏิ บั ติห น า ที่ข องสภาคณาจารยแ ละข า ราชการถื อ เป น การปฏิ บั ติหน า ที่ร าชการ และการ
ดําเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหนาที่โดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการดําเนินการทาง
วินัย
มาตรา ๒๔ ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แต
ละแหง และอาจมีรองอธิการบดี หรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีตาม
จํานวนที่สภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได
มาตรา ๒๕ อธิการบดีนั้นจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยการสรรหาตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีก
ได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือ มัว
หมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
(๔) เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) สภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
หยอนความสามารถ มติของสภามหาวิทยาลัยใหพนจากตําแหนง ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด
รองอธิก ารบดี ให สภามหาวิ ทยาลั ยแตงตั้งโดยคํา แนะนํ าของอธิ การบดี จากผู มีคุ ณสมบั ติตาม
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง

37

ผูชวยอธิการบดี ใหอธิการบดีแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนผูชวยอธิการบดีดวย
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี พนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๒๖ อธิการบดีและรองอธิการบดี ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดาน
การบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
เคยดํา รงตํ าแหน งกรรมการสภามหาวิทยาลั ยไมนอยกวาสามป หรือดํารงตําแหน งหรือเคยดํารงตํ าแหน ง
ศาสตราจารย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไมมลี ักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ผูชวยอธิการบดี ต องสํ าเร็ จการศึ กษาไม ต่ํากว าปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท าจากมหาวิ ทยาลัย หรื อ
สถาบันอุ ดมศึกษาอื่ นที่ส ภามหาวิท ยาลั ยรับ รอง และไดทํ าการสอนหรือ มีประสบการณ ดานการบริ หาร
มาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารกิจ การของมหาวิ ทยาลัยใหเป นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข อบั งคับ ของทาง
ราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
(๒) บริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
(๓) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
(๔) แตงตั้งและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รองผูอํานวยการ
สํานัก รองผูอํานวยการวิทยาลัย รองหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหัวหนา
ภาควิชา หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาและอาจารยพิเศษ
(๕) รายงานเกี่ยวกับกิจการและการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย
(๖) สงเสริมและสนับ สนุน การดํา เนิน งานของสภาคณาจารยและขา ราชการ คณะกรรมการ
สงเสริมกิจการวิทยาเขต และสงเสริมการพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา
(๗) สงเสริมความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมในการสราง
ความสัมพันธกับชุมชน
(๘) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายหรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดี
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองอธิการบดี
เปน ผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษา
ราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน
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ในกรณี ที่ ไ ม มีผู รั ก ษาราชการแทนอธิก ารบดี ตามความในวรรคหนึ่ ง หรือ มี แ ต ไ ม อ าจปฏิ บั ติ
ราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิ ทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณ สมบัติตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
มาตรา ๒๙ ในวิทยาเขต ใหมีรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของ
อธิ การบดีเป นผู บั งคั บบัญชาและรับผิ ดชอบการบริ หารงานของวิ ทยาเขตให เปนไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ
ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๐ ในวิทยาเขต ใหมีคณะกรรมการประจําวิทยาเขตคณะหนึ่ง
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการ
พนจากตําแหนงของกรรมการประจํา วิทยาเขต ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
และการจัดระบบบริหารงานในวิทยาเขต ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองมีกรรมการที่
เปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอกไมนอยกวาหนึ่งในสาม
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการประจําวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) สงเสริมใหวิทยาเขตดําเนินภารกิจใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และแผนพัฒนาตามที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตางๆ ของวิทยาเขตแกอธิการบดี
(๓) เสนอแนะการเปดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตตอสภาวิชาการ
(๔) ประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะภายในวิทยาเขต
(๕) พิจารณาวางระเบียบหรือออกขอบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๖) พิจารณาเสนอแผนพัฒนา แผนงาน และงบประมาณประจําปและจัดทํารายงานผลการดําเนิน
กิจการของวิทยาเขตเสนอตออธิการบดี
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ในวิทยาเขต ใหมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต
(๒) กรรมการส งเสริมกิจ การวิท ยาเขตโดยตํ าแหน ง ได แก รองอธิก ารบดี ประจํา วิท ยาเขต
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการวิทยาลัย ถามี
(๓) กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตจํานวนสี่คน ซึ่ งแตงตั้งจากผูแทนศิษยเกา จํานวนหนึ่งคน
ผูแทนผูปกครอง จํานวนหนึ่งคน และผูแทนนักศึกษา จํานวนสองคน
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(๔) กรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตผูทรงคุณวุฒิจํานวนเทากับจํานวนกรรมการตาม (๒) และ
(๓) รวมกัน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณในสาขาวิชาตาง
ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ ใหแตงตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของ
วิทยาเขตไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
คุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ และวิ ธี การได มา วาระการดํ ารงตํ าแหน ง และการพ นจากตํ าแหน งของ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขต และกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตตาม (๓) และ (๔) ตลอดจน
การประชุมและการดํ าเนิ นงานของคณะกรรมการส งเสริมกิ จการวิ ท ยาเขต ใหเ ป นไปตามข อบั งคับ ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๓ คณะกรรมการสงเสริมกิจการวิทยาเขตมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน ให คํา ปรึก ษาและข อเสนอแนะแกวิท ยาเขตเพื่อพั ฒนาแนวทางการ
ดําเนินงานของวิทยาเขต
(๒) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัย
อันเปนการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) สงเสริม และสนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
และประชาชน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทําการใดๆ ตาม (๑) (๒) และ (๓)
มาตรา ๓๔ ในบั ณ ฑิตวิ ท ยาลัย ใหมีค ณบดีเ ป น ผู บังคั บ บั ญชาและรับ ผิ ด ชอบงานของบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดี
มอบหมายก็ได
คณบดี นั้ น ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต งตั้ งโดยการสรรหาตามข อ บั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย จากผู มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง
รองคณบดีนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้ งโดยคํา แนะนํา ของคณบดีจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖
วรรคสอง และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดี
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงคณบดี ใหนํามาตรา ๒๕ วรรคสอง และวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
การรั ก ษาราชการแทนคณบดี ให นํ า มาตรา ๒๘ มาใช บั งคั บ โดยอนุ โ ลมเมื่ อ คณบดี พ น จาก
ตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๓๕ ในบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ให มี ค ณะกรรมการประจํ า บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คณะหนึ่ ง
ประกอบดวย คณบดีเปนประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารงตําแหนง และ
การพนจากตําแหนงของกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๓๖ ในคณะ ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ และจะใหมีรอง
คณบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได
คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณบดีและรองคณบดี
ตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทน ใหนํามาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ ในคณะ ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย คณบดีเปนประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นอีกจํานวนหนึ่ง
จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
ของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) จัดทําแผนพัฒนาของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
(๒) พิจารณาวางระเบียบและออกขอบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๓) พิจารณากําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัย
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
(๕) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม งานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และงาน
รักษาสิ่งแวดลอม
(๖) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตางๆ ของคณะ
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอย างใดอั นอยูในอํานาจและหน าที่ของ
คณะกรรมการประจําคณะ
(๘) ดําเนินการอื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการแบงภาควิชาหรือสวนราชการที่เ รีย กชื่อ อยา งอื่น ที่มีฐ านะเทีย บเทา
ภาควิชาในคณะ ใหมีห ัว หนา ภาควิชา หรือ หัว หนา สว นราชการที่เ รีย กชื่อ อยา งอื่น ที่มีฐ านะเทีย บเทา
ภาควิชาเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของภาควิชาหรือสว นราชการที่เ รีย กชื่อ อยา งอื่น ที่มีฐ านะ
เทียบเทาภาควิชา
หั ว หน า ภาควิ ชา หรื อ หั ว หน า ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มีฐ านะเที ย บเท า ภาควิ ช าให
อธิการบดีแตงตั้งจากคณาจารยประจํา โดยการสรรหาตามขอ บังคับ ของมหาวิท ยาลัย จากผูมีคุณ สมบัติ
เชน เดีย วกับ คณบดี และใหอ ธิก ารบดี มีอํ านาจถอดถอนหัว หน าภาควิชา หรื อหั ว หนา ส วนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาโดยคําแนะนําของคณบดี
คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของหัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสวน
ราชการที่เ รีย กชื่อ อยา งอื่น ที่มีฐ านะเทีย บเทา ภาควิชาตามวรรคสอง และการรัก ษาราชการแทนใหนํ า
มาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๔๐ ในสถาบั น หรื อ สํ า นั ก ให มี ผู อํ า นวยการสถาบั น หรื อ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก เป น
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสถาบันหรือสํานัก แลวแตกรณี และจะใหมีรองผูอํานวยการสถาบันหรือ
รองผูอํานวยการสํานักตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการ
สถาบันหรือผูอํานวยการสํานักมอบหมายก็ได
คุณสมบัติ การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการสถาบันหรือ
ผูอํานวยการสํานัก และรองผูอํานวยการสถาบันหรือรองผูอํานวยการสํานักตามวรรคหนึ่งและการรักษาราชการ
แทน ใหนํามาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๑ ในสถาบันหรือสํานัก ใหมีคณะกรรมการประจําสถาบันหรือสํานัก แลวแตกรณี
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารง
ตํ า แหน ง และการพ น จากตํ า แหน งของกรรมการประจํ าสถาบั น หรื อสํ า นั ก ตลอดจนการประชุ มของ
คณะกรรมการประจําสถาบันหรือคณะกรรมการประจําสํานัก และการจัดระบบบริหารงานในสถาบันหรือ
สํานัก ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ ให มีผู อํ านวยการวิ ทยาลั ย หรื อหั วหน าส วนราชการที่ เรี ยกชื่ ออย างอื่ นที่ มีฐานะเที ยบเท าคณะเป น
ผูบังคับบั ญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลั ยหรือสว นราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
แลวแตกรณี และจะให มี ร องผู อํา นวยการวิ ท ยาลั ย หรื อ รองหั ว หน า ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี
ฐานะเที ย บเท า คณะตามจํ า นวนที ่ส ภา มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด เพื่ อ ทํ า หน า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบตามที่
ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะมอบหมายก็ได
คุณสมบัติ การแตงตั้ ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของผูอํานวยการวิทยาลั ย
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองของตําแหนง
ดังกลาวตามวรรคหนึ่ง และการรักษาราชการแทนใหนําความในมาตรา ๓๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการแบงภาควิชา หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาในวิทยาลัย
ใหนําความในมาตรา ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ในวิ ท ยาลั ย หรื อ ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ ให มี
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แลวแตกรณี
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธี การไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารง
ตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการประจําวิทยาลัยหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออย างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจําวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจําสวนราชการ
ที่เ รีย กชื่อ อยา งอื่น ที่ มีฐ านะเที ย บเท าคณะ และการจั ด ระบบบริ หารงานในวิท ยาลั ย หรื อ สว นราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
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มาตรา ๔๔ ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่งตําแหนงในขณะเดียวกันมิได
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตําแหนงอื่นอีกหนึ่งตํา แหนงก็ได แตตองไม
เกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก
วิทยาลัย และภาควิชาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา อธิการบดี
จะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา
หรือ หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา ปฏิบัติร าชการแทน
อธิการบดีเฉพาะในราชการของสวนราชการนั้นก็ได
ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจและหนาที่ตามที่อธิการบดีกําหนด
มาตรา ๔๖ ให ผู รั ก ษาราชการแทนตามที่ บั ญญั ติไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ มีอํ า นาจและหน า ที่
เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี แตงตั้งให
ผูดํ า รงตํ า แหนง ใดเป นกรรมการหรื อ ใหมีอํ า นาจและหนา ที่ อ ยา งใด ใหผู รั ก ษาราชการแทนทํ าหน า ที่
กรรมการ หรือมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย
ในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี แตงตั้งใหผูดํารงตําแหนง
ใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจ
และหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในระหวางที่รักษาราชการแทนดวย
หมวด ๓
ความรวมมือดานวิชาการและการใชทรัพยากร
-------------------มาตรา ๔๗ เพื่ อ ประโยชน ใ นความร ว มมื อ ด า นวิ ชาการและการใช ท รั พ ยากรร ว มกั น ของ
มหาวิทยาลัย ใหมีคณะกรรมการอธิการบดี ประกอบดวย อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุก
แหงเปนกรรมการ
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีกคน
หนึ่งเปนเลขานุการ
การประชุมของคณะกรรมการอธิการบดี ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอธิการบดีกําหนด
มาตรา ๔๘ ใหคณะกรรมการอธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การรวมมือดานวิชาการและการใช
ทรัพยากรรวมกันของมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยแตละแหง
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(๒) จัดใหมีขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับความรวมมือทางวิชาการและการใชทรัพยากร
รวมกันในการปฏิบัติภารกิจ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตละแหง
(๓) จัดใหมีขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยแตละแหงกับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งที่เปนของรัฐและ
เอกชน ในการใหความรวมมือดานวิชาการและการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญา โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแตละแหง
(๔) กําหนดแนวทางในการแสวงหาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยแตละแหงกับชุมชน องคกร
เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๕) แตงตั้งคณะทํางานหรือบุคคลหนึง่ บุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใด หรื อเพื่ อมอบหมายให ปฏิบั ติการอย างหนึ่งอย างใดอัน อยูใ นอํา นาจและหนาที่ ของคณะกรรมการ
อธิการบดี
หมวด ๔
ตําแหนงทางวิชาการ
-------------------มาตรา ๔๙ คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ศาสตราจารยนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๐ ศาสตราจารยพิเศษนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งโดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
คุ ณ สมบั ติ แ ละหลั ก เกณฑ ใ นการแต ง ตั้ ง ศาสตราจารย พิ เ ศษ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๑ ศาสตราจารยซึ่งมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ และพนจากตําแหนง
ไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาที่ศาสตราจารยผูนั้น
มีความเชี่ยวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบั ติ หลั กเกณฑ และวิ ธี การแต งตั้ งศาสตราจารย เกียรติ คุ ณ ใหเป นไปตามข อบั งคั บของ
มหาวิทยาลัย
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มาตรา ๕๒ สภามหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และมิไดเปนคณาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัยเปนรองศาสตราจารยพิเศษและผูชวยศาสตราจารยพิเศษได โดยคําแนะนําของอธิการบดี
อธิการบดีอาจแตงตั้งผูมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยเปน
อาจารยพิ เศษโดยคําแนะนําของคณบดี ผู อํ านวยการหรือหัวหนาสวนราชการที่ เรียกชื่ ออย างอื่ นที่ มีฐานะ
เทียบเทาคณะ แลวแตกรณี
คุณสมบั ติแ ละหลั กเกณฑ ในการแตงตั้ งรองศาสตราจารย พิเศษ ผู ชว ยศาสตราจารย พิเ ศษและ
อาจารยพิเศษตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๓ ใหผู ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกี ยรติคุ ณ รอง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิใชตําแหนง
ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย
ศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชอักษรยอดังนี้
ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ. (เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ)
ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ.
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ)
หมวด ๕
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
-------------------มาตรา ๕๔ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด.
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ.
มาตรา ๕๕ มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา
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มาตรา ๕๖ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองได
มาตรา ๕๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดได ดังนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใด
ภายหลังที่ไดรับปริญญาโทแลว
(๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่
ไดรับปริญญาตรีแลว
(๓) อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดกอนถึงขั้นไดรับปริญญาตรี
(๔) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
มาตรา ๕๘ มหาวิ ทยาลั ย มี อํ า นาจให ปริ ญญากิ ตติ มศั ก ดิ์ แก บุ คคลซึ่ งสภามหาวิ ท ยาลั ยเห็ นว า
ทรงคุณวุฒสิ มควรแกปริญญานั้น ๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้นมิได
ชั้น สาขาของปริญญากิ ตติ มศั ก ดิ์ และหลั ก เกณฑ ก ารให ป ริ ญญากิ ตติ มศั กดิ์ ให เ ป น ไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๕๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผูไดรับ ปริญญา ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิ ต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือคณาจารยของมหาวิทยาลัย
ได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุย วิท ยฐานะ เข็มวิท ยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนงใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเ งื่อ นไขอยา ง
ใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๐ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
หรือสวนราชการในมหาวิทยาลัยได โดยทําเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาได โดยทํา
เปนขอบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
-------------------มาตรา ๖๑ ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนงเครื่องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิที่จะใชหรือแสดงดวยประการใด
ๆ ว าตนมีตําแหนง ปริญญา ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตชั้น สูง ประกาศนีย บัตรบัณ ฑิต อนุป ริญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยที่ตนไมมี ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่น เชื่อวาตนมีสิทธิที่จะใช
หรือมีตําแหนง หรือวิทยฐานะเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผูใด
(๑) ปลอม หรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ
ของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใดๆ
(๒) ใชตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการของมหาวิทยาลัยปลอม
หรือซึ่งทําเลียนแบบ หรือ
(๓) ใช หรือทําใหปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ
ของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินคาใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดตาม (๑) เปนผูกระทําความผิดตาม (๒) ดวย ใหลงโทษตาม (๒) แต
กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เปนความผิดอันยอมความได
บทเฉพาะกาล
------------------มาตรา ๖๓ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันทั้งปวง ขาราชการ ลูกจาง
อัตรากํา ลัง เงิ นงบประมาณ และรายไดของสถาบัน เทคโนโลยีร าชมงคล สํา นักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไปเป น ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล แต ล ะแห ง ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหนึ่งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเริ่มแรกใหขาราชการดังกลาวยังคงดํารง
ตําแหนงและรับ เงิน เดือน ตลอดจนได รับสิท ธิประโยชนเช นเดิมตอไป จนกว าจะไดรับ แตงตั้ งให ดํารง
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
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มาตรา ๖๔ ใหสวนราชการที่จัด ตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก ารซึ่งตราขึ้น ตาม ขอ
๒๓ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ สวนราชการที่จัดตั้ง
ขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ และสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตราขึ้นตามมาตรา ๒๕
แหงพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาคงมีอยูตอไป จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวงจัด ตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ
มาตรา ๖๕ ภายใตบังคับมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาม
มาตรา ๕ ประกอบดวยสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบดวย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัด
ปทุมธานี และวิทยาเขตปทุมธานี
(๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบดวย วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขต
บพิตรพิมุข มหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต
(๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบดวย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยา
เขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตรบางพระ จังหวัด
ชลบุรี
(๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบดวย วิทยาเขตเทเวศร วิทยาเขตโชติเวช
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ
(๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ประกอบดวย วิทยาเขตเพาะชาง วิทยาเขต
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
(๖) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวย วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม
วิทยาเขตนาน วิทยาเขตลําปาง วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตตาก วิทยาเขตพิษณุโลก และสถาบันวิจัยและ
ฝกอบรมการเกษตรลําปาง
(๗) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบดวย วิท ยาเขตภาคใต จังหวัดสงขลา
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง
(๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดวย วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา และวิทยาเขตสุพรรณบุรี
(๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบดวย วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตกาฬสินธุ วิทยาเขตสกลนคร และ
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรสกลนคร
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ให ส ภามหาวิ ท ยาลัย แต ล ะแห งกํ า หนดที่ ตั้งของสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี โดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๖๖ ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน อุปนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน
ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติส ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูใ น
วัน ที ่พระราชบั ญญั ตินี้ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ปฏิ บัติหน าที่ นายกสภามหาวิทยาลั ย อุปนายกสภา
มหาวิทยาลั ย และกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลแตล ะแหง ตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าช
มงคลแตล ะแหง แลว แตก รณี ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต องไมเกินหนึ่ งรอยแปดสิบ วันนับแตวัน ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๖๗ ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ
หัวหนาภาควิชาของสถาบั นเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติส ถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ.
๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการ
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังกลาวขึ้นใหม ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
ใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํา นวยการสถาบัน และรองผูอํา นวยการ
สํานักของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา รักษาการในตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนง
อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบันและผูอํานวยการสํานักตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนง
มาตรา ๖๘ การนั บ วาระการดํ า รงตํ า แหน งของอธิ ก ารบดี คณบดี ผู อํ า นวยการสถาบั น
ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาภาควิชา ใหนับวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัตินี้เปนวาระแรก
มาตรา ๖๙ ให ผู ดํา รงตํา แหน งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการประจํา คณะ
คณะกรรมการประจํ า สถาบั น และคณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก ของสถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล ตาม
พระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําสถาบัน และ
คณะกรรมการประจํ า สํ า นั ก ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ทั้ งนี้ ต อ งไม เ กิ น หนึ่ งร อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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มาตรา ๗๐ ใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิท ยาเขตตามกฎหมายวาด วยระเบียบขาราชการครู
และประธานกรรมการ และกรรมการบริหารวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามประกาศสถาบัน
เทคโนโลยีร าชมงคล ลงวัน ที่ ๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๓๕ อยูใ นวัน ที่พ ระราชบัญญัตินี้ป ระกาศในราช
กิจจานุเบกษา คงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
และคณะกรรมการประจําวิทยาเขตตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ เวนแตกรณี ยังไมมีการออกกฎกระทรวงจัด ตั้งสว นราชการซึ่งออกโดยอาศั ย
อํานาจตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๑ ภายใตบังคับมาตรา ๖๗ ในระหวางที่ยังไมมีสภาวิชาการตามมาตรา ๑๙ ใหมีสภา
วิชาการ ประกอบดวย อธิการบดีเปนประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนรองประธานสภา
วิชาการ รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารยประจําซึ่งอธิการบดีแตงตั้งจํานวนหกคนเปนกรรมการสภา
วิชาการ และผูอํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบเปนเลขานุการสภาวิชาการ ทําหนาที่สภา
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหง ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการแตงตั้งสภา
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๗๒ ภายใต บั งคั บ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ในระหว า งที่ ยั ง ไม มีอ ธิ ก ารบดี เ ป น
ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงตามมาตรา ๒๔
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทําหนาที่รักษาการในตําแหนงอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหงเปนการชั่วคราว จนกวาจะมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังกลาว
ขึ้นใหม ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดีตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง เปนผูรักษาการ
ในตําแหนงอธิการบดี
มาตรา ๗๓ ใหผูซึ่งเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตาม
พระราชบั ญญั ติสถาบั นเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู ในวันที่ พระราชบั ญญั ตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา มีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวย
ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหผูซึ่งเปนอาจารยพิเศษของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัย ตอ ไป
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้จนครบกําหนดเวลาที่ไดรับแตงตั้ง
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มาตรา ๗๔ ให ผูไดรับประกาศนีย บัตรชั้นสูงตามพระราชบัญญัติสถาบั นเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนผูไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๕ ในระหวางที่ยังไมมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ ประกาศและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีก า ขอ บังคับ ประกาศและระเบีย บ ซึ่ งออก
ตามพระราชบัญญัติส ถาบัน เทคโนโลยีร าชมงคล พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใ ชอ ยู ใ นวัน ที่พ ระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชบังคับ โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนง หรือหนวยงานตาง ๆ
ตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลนี้ ใหรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติบุคคล
เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เปนของ
ตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สมควร
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล จํานวน ๙ แห ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล เพื่อให
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค
ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทะนุ บํารุงศิลปะและวั ฒนธรรม โดยให
ผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลักจึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
-----------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๕ วรรค
สอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รีย กว า “พระราชกฤษฎี ก าว า ดว ยปริ ญญาในสาขาวิ ชา อั กษรย อ
สํา หรั บ สาขาวิ ชา ครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ มวิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจํ า ตํ า แหน งของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาครุศาสตราอุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.บ.”
(๒) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “คศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “คศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “คหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “คศ.บ.”
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(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกวา “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใชอักษรยอ
“ทล.บ.”
(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๕) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษร
ยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.””
(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
(๗) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.บ.”
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”
(๙) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.บ.”
(๑๐) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ

53

(ก) เอก เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปนเสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอดยาวคลุมเขามีสํารดรอบ
ขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๐.๖ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทางผาสักหลาดสีเหลือง
กวาง ๑ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีผาสักหลาดตามสี
ประจํ าสาขาวิ ชา กวา ง ๑.๕ เซนติ เมตร ขนาดด วยแถบทอง กวา ง ๐.๓ เซนติ เมตร และมีตราสัญลัก ษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโหลดชุบสีเงิน สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
(ข) สํารดตนแขน พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม กวาง ๑๗.๕ เซนติเมตร มีแถบทอง
กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๐.๖ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบผาสักหลาดสีเหลือง
กวาง ๑ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีผาสักหลาดตามสี
ประจําสาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร จํานวน ๓ เสน ติดเรียงกัน
ระยะหาง ๑.๒เซนติเมตร
(ค) สํารดปลายแขน พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๐.๖ เซนติเมตร ทั้งสองขางทางดวยผาสักหลาดสีเหลือง
กวาง ๑ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีผาสักหลาดตามสี
ประจําสาขาวิชา กวาง ๑.๕ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตสํารดตนแขนพื้นสํารดทําดวยผาสักหลาด
สีน้ําเงิน กวาง ๑๔ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขางเวนระยะหาง ๐.๖ เซนติเมตร
ทั้งสองขาง ทางผาสักหลาดสีเหลือง กวาง ๑ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร ทั้งสอง
ขางตอนกลางสํารดมีผาสักหลาดตามสีประจําสาขาวิชากวาง ๒ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓
เซนติเมตร จํานวน ๒ เสน ติดเรียงกันระยะหาง ๑.๒ เซนติเมตร
(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตสํารดตนแขน พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ํา
เงินเขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขางเวนระยะหาง ๐.๖ เซนติเมตร
ทั้งสองขาง ทาบผาสักหลาดสีเหลือง กวาง ๑ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร ทั้งสอง
ขาง ตอนกลางสํารดมีผาสักหลาดตามสีประจําสาขาวิชากวาง ๒ เซนติเมตร ขนาดดวยแถบทอง กวาง ๐.๓
เซนติเมตร
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มาตรา ๕ เข็ มวิ ท ยฐานะของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย มี ลั ก ษณะเป น รู ป ตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนชุบสีทอง สวนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน้ําเงิน
สวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว ความสูง ๖ เซนติเมตร
มาตรา ๖ ครุ ย ประจํ า ตํ า แหน งและเครื่ อ งหมายประกอบครุ ย ประจํ า ตํ า แหน ง ของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารยมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเปนเสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาวผาอกตลาดยาวคลุมเขา มี
สํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๐.๖ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบผาสักหลาดสีเหลือง
กวาง ๑ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร เวนระยะหาง ๐.๖ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบ
แถบทอง กว า ง ๐.๕ เซนติ เ มตร มี สํ า รดเฉี ย ง โดยพื้ น สํ า รดทํ า ด ว ยผ า สั ก หลาดสี น้ํ า เงิ น เข ม กว า ง ๑๐
เซนติเมตร วางเฉียง ๓๖ องศา ทางบนสํารดรอบขอบบริเวณกลางอกเสื้อ มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่
ริมทั้งสองข าง แบ งครึ่งผา สั กหลาดสี น้ํา เงิน เข มที่ เ หลื อ ๘ เซนติ เ มตร ทาบผ า สัก หลาดสีเ หลือ ง กว าง ๑
เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร ทั้งสองขาง บนผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม หางจากจุดแบง
ครึ่ง ๐.๗ เซนติเ มตร ณ จุ ดแบ งครึ่งผ าสั กหลาดสีน้ํา เงิ นเข มที่ เหลื อทั้ งสองข าง ทาบแถบทอง กว าง ๐.๕
เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะชุบสีทอง สูง ๖ เซนติเมตร ติดกลางสํารดเฉียงทั้ง
สองขาง
(ข) สํารดตนแขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตละตอนกวาง ๓.๕
เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง ตอนกลาง
สํารดมีผาสักหลาดสีเหลือง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทองกวาง ๐.๓ เซนติเมตร
(ค) สํารดปลายแขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตละตอนกวาง ๓.๕
เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง ตอนกลาง
สํารดมีผาสักหลาดสีเหลือง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทองกวาง ๐.๓ เซนติเมตร
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย แตไมมีสายสรอยประดับ
(๓) คณาจารยมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เวนแตสํารดรอบขอบไมมี
สํารดเฉียงทาบบนสํารดรอบขอบบริเวณกลางอกเสื้อ
มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม
สีทับทิม
(๒) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สีชมพู
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สีเทา
(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีฟา
(๕) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
สีแดง
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(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
(ก) สาขาเกษตรศาสตร
สีเขียว
(ข) สาขาวิทยาศาสตร
สีน้ําตาลแก
(ค) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
สีน้ําเงิน
(ง) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สีบานเย็น
(๗) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
สีแดงเลือดหมู
(๘) สาขาวิชาศิลปะศาสตร
สีเหลือง
(๙) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
สีดํา
(๑๐) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร
สีแสด
มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประเทศใชพระราชกฤษฎีการฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการประกาศใช
บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมาตรา ๕๕ วรรค
สอง และ มาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญา
ชั้นใดและจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และ
สวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีการ จึง
จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีการนี้
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๑
-----------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใ ชบังคับถัดจากวันประกาศเปนตนไป โดยใหใ ชบังคับกับนักศึกษาที่เข า
ศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ ขอบังคับอื่นใดที่ขัดแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๓ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอํานาจวินิจฉัย และตีความในกรณีที่มีปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“คณะ” หมายความว า คณะ วิ ท ยาลั ย หรือ ส ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อยา งอื่ น ที่ มีฐ านะ
เทียบเทาคณะที่นักศึกษาสังกัด
“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทาคณะที่นักศึกษาสังกัด
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัด
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“หลั กสู ตรสาขาวิ ชา” หมายความว า หลัก สู ตรระดั บ ปริ ญญาบั ณฑิ ตในสาขาวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเปนนักศึกษา
“สาขา” หมายความวา สาขาที่รับผิดชอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาใน
คณะ หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสาขาที่นักศึกษาสังกัด
“หัวหนาสาขา” หมายความวา หัวหนาสาขาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่
มีฐานะเทียบเทาสาขาที่นักศึกษาสังกัด
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณบดีใหเปนที่ปรึกษา
ของนักศึกษา
“อาจารย ผูส อน” หมายความว า อาจารย ประจํ าหรือ อาจารย พิ เศษที่ รับ ผิด ชอบสอน
รายวิชาในหลักสูตร
หมวด ๒
ระบบการศึกษา
ขอ ๕ มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาตามหลักเกณฑดังนี้
๕.๑ มหาวิท ยาลั ยจั ด การศึ ก ษาโดยการประสานงานด า นวิ ชาการระหว า งคณะหรื อ
สาขาวิชาตาง ๆ คณะใดหรือสาขาวิชาใดที่มีหนาที่เกี่ยวกับวิชาการดานใด ใหจัดการศึกษาในวิชาการดาน
นั้นแกนักศึกษาทุกคนทั้งมหาวิทยาลัย
๕.๒ ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคเปนหลัก ในแตละปการศึกษาแบงออกเปนสองภาค
การศึกษาปกติคือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ และมหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีภาคการศึกษาฤดู
รอนดวยก็ได
๕.๓ ในภาคการศึกษาปกติ จัดใหมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาห ทั้งนี้ไม
รวมระยะเวลาสําหรับการสอบ
๕.๔ การศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอน มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาเจ็ดสัปดาห ทั้งนี้
ไมรวมระยะเวลาสําหรับการสอบ และใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงเรียน
ในภาคการศึกษาปกติ
๕.๕ การกําหนดปริมาณการศึกษาของรายวิชา ใหกําหนดเปนหนวยกิต ตามลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนดังนี้
๕.๕.๑ รายวิชาภาคทฤษฏี ใชระยะเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาหนึ่งชั่วโมง
ตอสัปดาหตลอดภาคการศึกษา หรือจํานวนชั่วโมงรวมไมนอยกวาสิบหาชั่วโมงใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
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๕.๕.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ใชระยะเวลาปฏิบัติหรือทดลองสองถึงสามชั่วโมงตอ
สัปดาหตลอดภาคการศึกษาหรือจํานวนชั่วโมงรวมระหวางสามสิบถึงสี่สิบหาชั่วโมงใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
๕.๕.๓ การฝ กงานหรือการฝ กภาคสนาม ใช ระยะเวลาฝกไมนอยกวาสี่สิบห า
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
๕.๕.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย ใชระยะ
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษาใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
๕.๕.๕ การศึกษารายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิต
โดยใชหลักเกณฑอื่นไดตามความเหมาะสม
๕.๖ การศึกษาทุกหลักสูตร ใชระยะเวลาศึกษาไมเกินสองเทาของระยะเวลาที่กําหนดไว
ในหลักสูตร
หมวด ๓
การรับเขาเปนนักศึกษา
ขอ ๖ ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้
๖.๑ เปนผูมีวุฒิการศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
๖.๒ คุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการสอบคัดเลือกเข า
ศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือการคัดเลือกตามวิธีการอื่นที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๘ การรายงานตัวของผูที่ผานการคัดเลือก
๘.๑ ผู ที่ผา นการคัด เลือ กเข าเป นนัก ศึกษาของมหาวิท ยาลั ยในหลัก สูตรตาง ๆ และมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ ตองมารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาโดยนําสงเอกสารหลักฐานพรอมทั้ง
ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามวัน เวลา และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๘.๒ ผูผานการคัดเลื อกที่ไมสามารถมารายงานตัวเปนนักศึกษาใหมตาม วัน เวลา ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดถือวาเปนการสละสิทธิ์ เวนแตไดแจงเหตุความจําเปนใหมหาวิทยาลัยทราบเปน ลาย
ลักษณอักษร และตองมารายงานตัวภายในสิบสี่วันนับแตวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษามารายงานตัว
ทั้งนีก้ ารพิจารณาอนุญาตใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
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หมวด ๔
การลงทะเบียนเรียน
ขอ ๙ การลงทะเบียนเรียนใหปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
๙.๑ นั ก ศึ ก ษาต อ งลงทะเบีย นเรี ย นในแต ล ะภาคการศึก ษาให เ สร็ จ ก อ นวั น เป ด ภาค
การศึกษานั้น ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๙.๒ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ
เปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและขอกําหนดของคณะ
๙.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวาเกาหนวยกิต
และไมเกินยี่สิบสองหนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกินเกาหนวยกิต
ยกเวน ในกรณีที่แ ผนการเรีย นของหลัก สูตรไดกํา หนดไวเ ปน อยา งอื่น ใหป ฏิบัติต ามแผนการเรีย นที่
กําหนดไวในหลักสูตรนั้น
๙.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติที่ มีจํานวนหนวยกิตมากกวายี่สิบสอง
หนวยกิต และไมเกินยี่สิบหาหนวยกิต หรือนอยกวาเกาหนวยกิต กระทําไดเพียงหนึ่งภาคการศึกษาเมื่อไดรับ
การอนุมัติจากคณบดี ยกเวนภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมีหนวยกิต
เหลืออยูไมเกินยี่สิบหาหนวยกิต หรือนอยกวาเกาหนวยกิต อาจยื่นคํารองขออนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิ เศษ
ไดอีกหนึ่งภาคการศึกษา
๙.๕ นักศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาแลว ตอมานักศึกษาผูนั้น
พนสภาพการเปนนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนในภาคการศึกษากอน ใหถือวาผลการลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้นเปนโมฆะ ไมมีผลผูกพันตอมหาวิทยาลัย และนักศึกษามีสิทธิขอถอนเงินคืนไดแก คาบํารุง
การศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาที่เปนโมฆะนั้นได
๙.๖ ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถาลงทะเบียนเรียนและชําระเงินหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวตองชําระเงิน
คาธรรมเนียมเพิ่มเปนคาปรับตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๙.๗ ในภาคการศึ ก ษาฤดู ร อ น นั ก ศึ ก ษาต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นและชํ า ระเงิ น ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ถือวาการเรียนในภาคการศึกษา ฤดูรอน
นั้นเปนโมฆะ
๙.๘ ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน และประสงคจะขอรักษา
สภาพการเปนนักศึกษาใหยื่นคํารองขออนุมัติตอคณบดีภายในสามสิบวันนับแตวันเปดภาคการศึกษานั้น
และตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ขอ ๑๐ กรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศเปดรายวิชาเพิ่ม หรือปดรายวิชาหนึ่งรายวิชา
ใด หรือ จํา กัดจํ านวนนั กศึ กษาที่ลงทะเบีย นเรียนในรายวิชาใดก็ได กรณีดั งกลาวตองกระทํา ภายในสอง
สัปดาหแรก นับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรก นับแตวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน
ขอ ๑๑ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน มีหลักเกณฑดังนี้
๑๑.๑ การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวิชาบังคับกอน นักศึกษาตองผานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาในวิชาบังคับกอน เวนแตเปนนักศึกษาปสุดทายของหลักสูตรที่จะสําเร็จการศึกษาในป
การศึกษานั้น และไดรับอนุมัติจากคณบดีกอนการลงทะเบียนเรียน
๑๑.๒ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอนที่เคย
ลงทะเบียนเรียนแลว แตผลการศึกษาตกหรือเปนที่ไมพอใจได โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
ทั้งนี้ใหนําผลการศึกษาของรายวิชาบังคับกอนมาหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามปกติ เวนแตรายวิชาที่
หลักสูตรกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติตามที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น
๑๑.๓ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องควบคูกับรายวิชาบังคับกอน หากถอน
รายวิชาบังคับกอน จะตองถอนรายวิชาตอเนื่องในคราวเดียวกันดวย หากไมถอนใหถือวาการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาตอเนื่องนั้นเปนโมฆะ
ขอ ๑๒ มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑการลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นดังนี้
๑๒.๑ นั ก ศึ ก ษาสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ได ใ นแต ล ะภาค
การศึกษา หากเปนการลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษ โดยไมนับหนวยกิต และไดรับอนุมัติจากคณบดี
๑๒.๒ นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อนับหนวยกิต
ในหลักสูตร ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
๑๒.๒.๑ เป น นั ก ศึ ก ษาที่ อ ยู ใ นโครงการของหลั ก สู ตรที่ จั ด ให มีก ารเรี ย น
การสอนรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษา และไดรับความเห็นชอบจากคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร
๑๒.๒.๒ รายวิ ชาที่ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ต อ งเป น
รายวิชาที่ไมเปดสอนในภาคการศึกษานั้น และตองเทียบไดกับรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การ
เทียบใหอยูในดุลยพินิจของคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร โดยถือเกณฑเนื้อหาและจํานวนหนวยกิตเปนหลัก
ทั้งนี้ตองไมเกินหกหนวยกิต
๑๒.๓ การขออนุมัติลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหนักศึกษายื่นคํารองตอ
คณะเพื่อพิจารณา และชําระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๓ การถอนรายวิชาและการเพิ่มรายวิชา
๑๓.๑ นักศึกษาอาจขอถอนรายวิชาและหรือขอเพิ่มรายวิชาได ทั้งนี้ตองกระทําภายใน
สองสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน โดยไดรับอนุมัติ
จากอาจารยผูสอน และตองเปนไปตามเกณฑในขอ ๙.๒ ๙.๓ และ ๙.๔

78

๑๓.๒ การถอนรายวิชาใหมีผลดังนี้
๑๓.๒.๑ ถาขอถอนรายวิชาภายในสองสัปดาหแรกของภาคการศึกษา หรือ
ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
๑๓.๒.๒ ถาขอถอนรายวิชาภายหลังสองสัปดาหแรก แตยังอยูภายในสิบสอง
สัปดาหของภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลังสัปดาหแรก แตยังอยูภายในหาสัปดาหของภาคการศึกษา ฤดู
รอนตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน และการอนุมัติจากคณบดี โดยรายวิชานั้น
จะปรากฏการประเมินผลเปน W ในใบแสดงผลการศึกษา
๑๓.๒.๓ การถอนรายวิชาใดภายหลังกํา หนดระยะเวลาในขอ ๑๓.๒.๒ จะ
กระทํามิได
๑๓.๓ การถอนรายวิชาจนมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวา หรือเพิ่มรายวิชาจนมีจํานวนหนวยกิต
สูงกวาที่ระบุไวในขอ ๙.๓ จะกระทํามิได เวนแตมีเหตุอันควรที่ระบุไวในขอ ๙.๔
ขอ ๑๔ การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
๑๔.๑ นักศึก ษาที่ได ระดับคะแนน D+ หรือ D ในรายวิ ชาใด มีสิทธิล งทะเบี ยนเรีย น
รายวิชานั้นซ้ําอีกได โดยนับระดับคะแนนที่ดีที่สุดเพียงครั้งเดียว
๑๔.๒ รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน F หรือไดรับการประเมินผลเปน U หรือ W
หากเปนรายวิชาบังคับในหลักสูตรแลว นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีกจนกวาจะไดระดับ
คะแนนหรือผลการประเมินตามที่หลักสูตรกําหนดไว
๑๔.๓ ในกรณีรายวิชาที่นักศึกษาไดรับการประเมินผลตามขอ ๑๔.๒ ซึ่งเปนรายวิชา
เลือกในหลักสูตร นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นแทนได
๑๔.๔ รายวิชาใดที่นักศึกษาไดระดับคะแนน F หรือไดรับการประเมินผลเปน U เมื่อมี
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ําหรือแทนกันแลว ใหนับหนวยกิตของรายวิชาดังกลาวเพียงครั้งเดียวในการหา
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
หมวด ๕
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา เปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือ ผู
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะ โดยพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
การเรี ย น การร ว มกิ จ กรรม การสอบ หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดที่ กํ า หนดไวใ นหลั ก สู ตรรายวิ ชา ซึ่ งการวั ด ผล
การศึกษาอาจมีหลายครั้งในระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอยาง
นอยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง เพื่อการประเมินผลการศึกษา
ขอ ๑๖ นักศึกษาตองมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของ
แตละรายวิชา จึงจะมีสิทธิไดรับการประเมินผลในรายวิชาดังกลาวได เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษ
จากอาจารยผูสอน
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ขอ ๑๗ มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให ค ณะที่ เป ด สอนระดั บ ปริ ญญาตรี จั ด การวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษาสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา โดยกําหนดหลักเกณฑดังนี้
๑๗.๑ การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มี
ลําดับขั้นดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
คาระดับคะแนนตอหนวยกิต
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐
+
B
ดีมาก (Very Good)
๓.๕
B
ดี (Good)
๓.๐
+
C
ดีพอใช (Fairly Good)
๒.๕
C
พอใช (Fair)
๒.๐
D+
ออน (Poor)
๑.๕
D
ออนมาก (Very Poor)
๑.๐
F
ตก (Fail)
๐.๐
๑๗.๒ ในกรณี ที่ไ มมีการประเมิ นผลเปน ระดับ คะแนน ให ประเมิน ผลการศึ กษาเป น
สัญลักษณดังนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
W
ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
S
ผลการศึกษาการปฏิบัติฝกงานเปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการศึกษาการปฏิบัติฝกงานไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
AU
การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
๑๗.๓ การใหระดับคะแนนในแตละรายวิชา กระทําไดในกรณีตอไปนี้
๑๗.๓.๑ นักศึกษาเขาสอบ และมีผลงานที่สามารถประเมินผลการศึกษาได
๑๗.๓.๒ เปลี่ยนผลการศึกษาจาก I
๑๗.๔ การใหระดับคะแนน F นอกเหนือไปจากขอ ๑๗.๑ กระทําไดในกรณีตอไปนี้
๑๗.๔.๑ มีเวลาการศึกษาไมครบตามเกณฑในขอ ๑๖
๑๗.๔.๒ เมื่อนักศึกษากระทําผิดระเบียบการสอบในแตละภาคการศึกษาตาม
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น ๆ และไดรับการตัดสินใหไดระดับคะแนน F
๑๗.๕ การประเมินผลการศึกษาเปน W กระทําไดในกรณีตอไปนี้
๑๗.๕.๑ ไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาตามขอ ๑๓.๒.๒
๑๗.๕.๒ ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๒๑.๑
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๑๗.๕.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
๑๗.๕.๔ ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเปลี่ยนผลการศึกษาจาก I เปน W เนื่อง
จากปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมสิ้นสุด
๑๗.๕.๕ ในรายวิ ชาที่ นัก ศึก ษาไดรั บอนุ ญาตให ลงทะเบี ย นเรีย นเป นกรณี
พิเ ศษ โดยไม นั บหนว ยกิ ต และมีร ะยะเวลาศึก ษาไม ครบร อ ยละแปดสิบ ของระยะเวลาศึ กษาตลอดภาค
การศึกษา
๑๗.๖ การประเมินผลการศึกษาเปน I กระทําไดในกรณีตอไปนี้
๑๗.๖.๑ มีเหตุเจ็บปวยหรือเหตุสุดวิสัยในชวงการสอบ และมีระยะเวลาศึกษา
ครบตามเกณฑในขอ ๑๖ โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี
๑๗.๖.๒ กรณีนักศึกษาทํางานที่ไดรับมอบหมายซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษา
ยังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนรายวิชานั้นเห็นควรใหรอผลการศึกษาไว โดยไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาสาขา
๑๗.๗ การเปลี่ยนผลการศึกษาจาก I เปนระดับคะแนนกระทําไดในกรณีตอไปนี้
๑๗.๗.๑ นักศึกษาตองยื่นคํารองตออาจารยผูสอนเมื่อพรอมที่จะใหมีการวัดผล
ที่สมบูรณ ทั้งนี้ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสิบวันทําการ หลังจากวันเปดภาคการศึกษาถัดไป
ยกเวนการเปลี่ยนผลการศึกษาจาก I ของรายวิชาที่เปนโครงงาน ใหอาจารยผูสอนขออนุมัติจากคณบดีเพื่อ
เปลี่ ย นผลการศึก ษาจาก I เป น ระดั บ คะแนนก อ นวัน สิ้ น สุ ดภาคการศึ ก ษาปกติ ถั ด ไป หากพน กํ า หนด
ระยะเวลาทั้งสองกรณี นี้แ ลว ผลการศึก ษาที่เ ปน I ในรายวิชาใดจะถู กเปลี่ ยนเป นระดั บคะแนน F โดย
อัตโนมัติ
๑๗.๗.๒ เมื่ออาจารยผูสอนและหัวหนาสาขาเห็นควรใหรอผลการศึกษาเพราะ
นัก ศึก ษาทํ า งานที่ ไ ดรั บ มอบหมายซึ่ งเป นส วนประกอบการศึก ษาในรายวิ ชานั้ น ยังไมส มบู ร ณโ ดยมิ ใ ช
ความผิดของนักศึกษา ในกรณีเชนนี้การเปลี่ยนผลการศึกษาจาก I ใหสูงกวาระดับคะแนน C ขึ้นไปได แตถา
เปนกรณีความผิดของนักศึกษาแลวการเปลี่ยนผลการศึกษาจาก I ใหไดไมสูงกวาระดับคะแนน C
๑๗.๗.๓ นักศึกษาที่ไดรับการประเมินผลการศึกษาเปน I และไดยื่นคํารองขอ
สําเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญาในภาคการศึกษาฤดูรอน ตองดําเนินการวัดผลการศึกษาที่สมบูรณใหเสร็จ
สิ้นกอนวันสิ้นสุดภาคการศึกษาฤดูรอน มิฉะนั้นผลการศึกษาที่เปน I จะถูกเปลี่ยนเปน F โดยอัตโนมัติ
๑๗.๘ การประเมินผลการศึกษาเปน S และ U กระทําไดในกรณีตอไปนี้
๑๗.๘.๑ รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววามีการประเมินผลการศึกษาประเภท
ไมเปนระดับคะแนน
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๑๗.๘.๒ รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอกเหนือไปจากหลักสูตรและ
ขอรับการประเมินผลการศึกษาประเภทไมเปนระดับคะแนน ผลการศึกษาที่เปน S หรือ U จะไมมีคาระดับ
คะแนนตอหนวยกิต และหนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แตใหนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมดวย
๑๗.๙ การให AU กระทํ าไดในรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดที่อาจารยที่ป รึกษาแนะนําให
นัก ศึก ษาลงทะเบี ยนเรีย นเป นกรณีพิ เศษโดยไม นับ หน ว ยกิ ต ทั้ งนี้ ตองได รั บอนุญาตจากอาจารย ผูส อน
รายวิชานั้น
ขอ ๑๘ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
๑๘.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาคือ ระดับคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณเฉพาะ
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
๑๘.๒ ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมคื อ ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ที่ คํ า นวณจากรายวิ ช าที่
ลงทะเบียนเรียนตั้งแตภาคการศึกษาแรกจนถึงภาคการศึกษาปจจุบัน
๑๘.๓ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย ใหดําเนินการโดยรวมผลคูณของคาระดับคะแนน
ตอหนว ยกิตกับ จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา แลว หารผลรวมดั งกลาวดวยจํ านวนหนวยกิตรวมทุ ก
รายวิชา ทั้งนี้ใหมีทศนิยมสองตําแหนงโดยไมมีการปดเศษ
๑๘.๔ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพื่อขอสําเร็จการศึกษา ใหคิดเฉพาะจํานวน
หนวยกิตในรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่เรียนซ้ําหรือเรียนแทนตามขอ ๑๔
ขอ ๑๙ การวัดผลการศึกษาโดยวิธีการสอบและการพิจารณาโทษเนื่องจากการทุจริตในการสอบ
ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการสอบและระเบียบวาดวยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
หมวด ๖
การลา
ขอ ๒๐ การลากิจและการลาปวย
๒๐.๑ การลากิจ ตั้งแตหนึ่ งวัน ขึ้นไป ต องยื่น ใบลาพร อมด วยคํ ารับ รองของผูปกครอง
หรืออาจารยที่ปรึกษาตออาจารยประจําวิชากอนวันลา
๒๐.๒ การลากิจในระยะเวลาระหวางการสอบ ใหปฏิบัติตามขอ ๑๗.๖.๑
๒๐.๓ การลาปวยตองยื่นใบลาตออาจารยประจําวิชาในวันแรกที่กลับมาเรียน ในกรณีที่
ลาปวยตั้งแตหาวันขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทย
๒๐.๔ การลาปวยในระยะเวลาระหวางการสอบใหปฏิบัติตามขอ ๑๗.๖.๑
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ขอ ๒๑ การลาพักการศึกษา
๒๑.๑ การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา ถาไดลงทะเบียนเรียนแลวให
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้นจะไมปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา แตหากเปนการลาพักการศึกษาหลังจากสัปดาหที่สิบสองของภาคการศึกษาปกติ หรือ
หลังจากสัปดาหที่หาของภาคการศึกษาฤดูรอน จะถูกบันทึกการประเมินผลการศึกษาเปน W
๒๑.๒ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาโดยไดรับอนุมัติจากคณบดีในกรณี
ตอไปนี้
๒๑.๒.๑ ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
๒๑.๒.๒ ได รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
๒๑.๒.๓ ประสบอุบั ติเหตุ ภยัน ตราย หรื อเจ็ บป วยจนต องพั กรั กษาตัว ตาม
คําสั่งแพทยเปนเวลานานเกินกวารอยละยี่สิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดโดยมีใบรับรองแพทย
๒๑.๓ เมื่อมีเหตุอันควรนอกเหนือไปจากขอ ๒๑.๒ ใหเปนอํานาจของคณบดี
๒๑.๔ นั กศึก ษาใหมไม มีสิ ทธิ ขอลาพั กการศึ กษาในภาคการศึกษาแรก เว นแตมีเหตุ
สุดวิสัย ใหเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณีไป
๒๑.๕ การลาพักการศึกษา กระทําไดไมเกินสองภาคการศึกษาติดตอกัน เวนแตมีเหตุอัน
ควร ใหเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเปนรายกรณีไป
๒๑.๖ นักศึกษาตองชําระเงินคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ไดรับ
อนุมัติใหลาพักการศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีที่นักศึกษาไดชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
ไปกอนแลวจะไมไดรับการคืนเงินดังกลาว
๒๑.๗ การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใด หรือการถูกสั่งใหพักการศึกษาแลวแตกรณี
ไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลาการศึกษาเกินกวาสองเทาของแผนการเรียนตามหลักสูตร ยกเวนการลาพั ก
การศึกษาตามขอ ๒๑.๒.๑
ขอ ๒๒ การลาออก
นัก ศึ กษาประสงคจ ะลาออกจากการเปน นั ก ศึก ษาของมหาวิ ทยาลั ย ให ยื่น คํ า รอ งขอ
ลาออกตอคณะ ทั้งนี้ตองไมมีหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ กับมหาวิทยาลัย การลาออกจะมีผลสมบูรณเมื่อ
นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาออกได
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หมวด ๗
การโอนและการยาย
ขอ ๒๓ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๒๓.๑ ผูมีสิทธิขอโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นตองมีคุณสมบัติดังนี้
๒๓.๑.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖
๒๓.๑.๒ เป นนิ สิต นัก ศึก ษา จากสถาบัน อุด มศึก ษาที่ มหาวิ ท ยาลัย ใหก าร
รับรอง
๒๓.๑.๓ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุดทายกอนการขอ
โอนไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือตามเกณฑที่คณะกําหนด
๒๓.๒ การรับโอนตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะที่ขอโอนเขา
และตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
๒๓.๓ การเทีย บโอน หรื อรั บโอนรายวิชา ตองผา นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําคณะ โดยยึดหลักเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒๓.๔ นั ก ศึก ษารับ โอน ต อ งมี ระยะเวลาศึ กษาอยู ในมหาวิท ยาลั ยไมน อยกวา หนึ่ งป
การศึกษา แตไม เกิน สองเทา ของจํา นวนปการศึก ษาที่ จําเปนต องศึ กษา เพื่อใหได หนว ยกิตที่คงเหลื อจน
ครบถวนตามหลักสูตร และตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวมของแต
ละหลักสูตรจึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา แตไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ ๒๔ การยายหลักสูตรสาขาวิชาตางคณะของนักศึกษาตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
๒๔.๑ ไดรับอนุญาตจากผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
อยูเดิม และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาประสงคจะยายเขาศึกษา
๒๔.๒ ศึกษามาแลวไมนอยกวาสองภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอย
กวาสามสิบหนวยกิต
๒๔.๓ ยื่นคํารองขอยายตอคณะกอนกําหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใหม
ไมนอยกวาสามสิบวัน
๒๔.๔ เมื่ อ ไดรั บ อนุ มัติให ย า ยหลัก สู ตรสาขาวิ ชาต า งคณะ ให เที ย บโอนรายวิชาได
เฉพาะรายวิชาที่อยูในหลักสูตรสาขาวิชาใหมที่เขาศึกษา
๒๔.๕ ระยะเวลาการศึกษา ใหนับแตวั นขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในคณะที่นักศึกษา
สังกัดอยูเดิม
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ขอ ๒๕ การยายหลักสูตรสาขาวิชาในคณะเดียวกันของนักศึกษาตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
๒๕.๑ ไดรับอนุญาตจากผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาสาขาที่นักศึกษาสังกัดเดิม
หัวหนาสาขาที่นักศึกษาประสงคจะยายเขาศึกษา และไดรับอนุมัติจากคณบดี
๒๕.๒ ศึกษามาแลวไมนอยกวาสองภาคการศึกษาปกติ และมีหนวยกิตสะสมไมนอย
กวาสามสิบหนวยกิต
๒๕.๓ ยื่นคํารองขอยายตอคณะกอนกําหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใหม
ไมนอยกวาสามสิบวัน
๒๕.๔ เมื่อไดรับอนุมัติใหยายหลักสูตรสาขาวิชา ใหเทียบโอนรายวิชาไดเฉพาะรายวิชา
ที่อยูในหลักสูตรสาขาวิชาใหมที่เขาศึกษา
๒๕.๕ ระยะเวลาการศึกษา ใหนับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรสาขา วิชา
เดิม
ขอ ๒๖ การเทียบโอนผลการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการเทียบโอนผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
หมวด ๘
การพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๗ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีตอไปนี้
๒๗.๑ เสียชีวิต
๒๗.๒ ลาออก
๒๗.๓ ถูกใหออก
๒๗.๔ ถูกคัดชื่อออก
๒๗.๕ ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนผู
ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ ๒๑
๒๗.๖ ไมชําระเงินคาธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ ๙.๘
๒๗.๗ ใชระยะเวลาศึกษาเกินกวาสองเทาของแผนการเรียนตามหลักสูตรนับแตวันขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒๗.๘ การพนสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
๒๗.๘.๑ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิต
สะสมที่นํามาหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวางสามสิบถึงหาสิบเกาหนวยกิต
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๒๗.๘.๒ มีระดับ คะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ํา กวา ๑.๗๕ เมื่อ ลงทะเบีย นเรี ยนมี
หนวยกิตสะสมที่นํามาหาคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตหกสิบหนวยกิตขึ้นไปจนถึงจํานวนหนวยกิต
สะสมครบตามหลักสูตร
๒๗.๘.๓ นัก ศึก ษาซึ่งลงทะเบียนเรี ยนครบหน วยกิตตามหลั กสูตรแลว แต
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ ถือวายังไมสําเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่อยูใน
หลักสูตรตอไปอีกไมเกินสี่ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้ตองไมเกินระยะเวลาตามขอ ๕.๖ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลานี้แลว หากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมยังต่ํากวา ๒.๐๐ ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษา
๒๗.๙ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับอนุมัติปริญญา
ขอ ๒๘ อธิการบดี มีอํานาจอนุมัติใ หนัก ศึกษาผูถูก ถอนชื่ อออกจากทะเบียนนั กศึก ษา หรือพ น
สภาพจากการเปนนักศึกษาตามขอ ๒๗.๕ และ ๒๗.๖ กลับเขาเปนนักศึกษาใหมไดเปนกรณีพิเศษเมื่อมีเหตุ
อันควร โดยใหถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้ ตอ งไม
พนกําหนดระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันที่นักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา โดยนักศึกษา
ต อ งชํ า ระเงิ น ค า ธรรมเนี ย มเสมื อ นเป น ผู ล าพั ก การศึ ก ษา รวมทั้ ง ค า คื น สภาพการเป น นั ก ศึ ก ษาและ
คาธรรมเนียมอื่นใดที่คางชําระ
หมวด ๙
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๒๙ นักศึกษาผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาตองมีคุณสมบัติดังนี้
๒๙.๑ ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชานั้น
๒๙.๒ มีห น วยกิ ตสะสมไมต่ํา กว า ที่ห ลั ก สูตรกํา หนดไว และไดร ะดับ คะแนนเฉลี่ ย
สะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๒๙.๓ เปนผูมีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัย และตองผานการเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๐ การยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญา ตองดําเนินการในภาคการศึก ษาที่
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา และภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันเปดภาคการศึกษานั้น
ขอ ๓๑ นัก ศึก ษาที่ ไ มดํ าเนิ นการตามข อ ๓๐ จะไมไ ด รับ การพิ จารณาเสนอชื่ อเพื่ อขออนุ มัติ
ปริญญาในภาคการศึกษานั้น และตองชําระเงินคารักษาสภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาจนถึงภาค
การศึกษาที่นักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญา
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ขอ ๓๒ นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ตองยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อขอรับปริญญาพรอม
ชําระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๓๓ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๑๐
การใหปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ขอ ๓๔ นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
๓๔.๑ มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาอย า งมากไม เ กิน จํ า นวนภาคการศึ ก ษาตามที่ กํ า หนดไว ใ น
หลักสูตร ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาใด ไมเคยลาพักการศึกษายกเวนขอลาพักการศึกษาตามขอ ๒๑.๒
ไมเคยถูกลงโทษเนื่องจากความผิดทางวินัย ไมมีผลการศึกษาอยูในเกณฑไมเปนที่พอใจ และมีระดับคะแนน
ไมต่ํากวา C ทุกรายวิชา
๓๔.๒ นัก ศึก ษาผู สํา เร็จ การศึก ษาที่มีคุ ณสมบัติครบถว นตามข อ ๓๔.๑ และมีร ะดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ มีสิทธิไดรับอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๓๔.๓ นั กศึ กษาผูสํ าเร็จ การศึ กษาที่มีคุณ สมบัติครบถว นตามขอ ๓๔.๑ และมีร ะดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๒๕ มีสิทธิไดรับอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง
๓๔.๔ การเสนอชื่อ เพื่อ ขออนุ มัติป ริ ญญาเกีย รตินิ ย ม ให อธิ ก ารบดีนํ า เสนอตอ สภา
มหาวิทยาลัยในคราวเดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษานั้น
ขอ ๓๕ การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน
๓๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีเหรียญเกียรตินิยมแกผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดน
โดยแยกเปนคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร
๓๕.๒ เกียรตินิยมเหรียญทอง ใหแกผูสํา เร็จการศึกษาที่ไดปริญญาเกี ยรตินิยมอันดั บ
หนึ่ง และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร
๓๕.๓ เกียรตินิยมเหรียญเงิน ใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนลําดับที่สองในคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร หรือกรณีผูสําเร็จการศึกษา
ไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง แตมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร
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ข อ ๓๖ การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ เหรี ย ญเกี ย รติ นิ ย ม ให สํ า นั ก ส งเสริ ม วิ ชาการและงานทะเบี ย น
ดําเนินการปการศึกษาละหนึ่งครั้ง และใหอธิการบดีนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราว
เดียวกันกับที่เสนอขออนุมัติปริญญาประจําภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายจิระศักดิ์ พูนผล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวย การปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
-----------------------โดยที่ เป นการสมควรกํ าหนดระเบี ยบว าด วยการปฐมนิ เทศและป จ ฉิ มนิ เทศนั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย เพื่อที่ จะเขา รับ การศึก ษาตามวัตถุป ระสงค ของหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเปนการพัฒนาและเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่จะออกไปประกอบอาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบั ญญัติมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ มติ ของสภามหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิ ชัย ในการประชุมครั้ งที่ ๑๐ เมื่อ วันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕๐จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการปฐมนิเทศ
และปจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“สถานศึกษา” หมายถึง วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สํานักหรือหนวยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่จัดการศึกษาหรือใหบริการทางการศึกษา วิจัยและฝกอบรมแก
นักศึกษาหรือ ผูมารับบริการทางวิชาการ
“หัวหนาสถานศึกษา” หมายถึง รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี ผูอํานวยการ
หรือหัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาหรือใหบริการทางการศึกษาวิจัยและฝกอบรมแก
นักศึกษาหรือผูรับบริการทางวิชาการ
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย และผูมารับบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย
ขอ ๔. การปฐมนิเทศเปนการจัดกิจกรรมเพื่อมีวัตถุประสงคในการเตรียมความพรอมและพัฒนา
นักศึกษาใหมตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ซึ่งควรมีเนื้อหาและกิจกรรมดังตอไปนี้
๔.๑ ความรู เกี่ ยวกั บมหาวิทยาลั ย ระบบการเรี ยนการสอนและการปฏิ บัติตนในฐานะ
นักศึกษา
๔.๒ ระเบียบขอบังคับและการรักษาวินัยในสถานศึกษา
๔.๓ แนวทางเพื่อความสมานฉันทของคนในชาติ
๔.๔ การปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดใหโทษในสถานศึกษา
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๔.๕ การปองกันและแกไขปญหาเอดสในสถานศึกษา
๔.๖ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๗ การพัฒนาจิตใจและสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรม
๔.๘ การสงเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
๔.๙ การสงเสริมใหนักศึกษาบําเพ็ญประโยชนรวมกัน
๔.๑๐ การปรับตัวและการเขารวมกิจกรรมองคการ สโมสรของนักศึกษา
๔.๑๑ อื่น ๆ
ขอ ๕. การปจฉิมนิเทศเปนการจัดกิจกรรมเพื่อมีวัตถุประสงคในการเตรียมความพรอมและ
พัฒนานักศึกษาที่กําลังจะจบการศึกษาตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ซึ่งควรมีเนื้อหาและกิจกรรม
ดังตอไปนี้
๕.๑ การใหความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อศึกษาตอ และหรือการประกอบอาชีพ
๕.๒ กระบวนการสมัครงานและการทํางาน
๕.๓ กฎหมายเกี่ยวกับอาชีพเฉพาะกฎหมายแรงงานที่ควรทราบ
๕.๔ การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๕ มนุษยสัมพันธและการอยูรวมกันในสังคม
๕.๖ การพัฒนาจิตใจดานคุณธรรมและจริยธรรม
๕.๗ การพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค
๕.๘ อื่น ๆ
ขอ ๖. คาใชจ าย ๆ ในการดํา เนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเ ทศและกิ จกรรมป จฉิมนิเทศนักศึกษา
กําหนดไวดังนี้
๖.๑ คาตอบแทนวิทยากรในการอบรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษาใหเบิกจ าย
จากเงินงบประมาณผลประโยชนประจําปของมหาวิทยาลัย ตามอัตราที่กําหนดไวในขอ ๗ แหงระเบียบนี้
๖.๒ ค าใชจ า ยที่ เรี ย กเก็บ จากนัก ศึ กษาในการจั ด กิจ กรรมปฐมนิ เทศและป จฉิ มนิเ ทศ
นักศึกษา ใหเรียกเก็บตามความจําเปนจากนักศึกษาตามอัตราที่กําหนดในขอ ๗ แหงระเบียบนี้
ขอ ๗. การกําหนดอัตราคาใชจายที่ตองเรียกเก็บและการเบิกจายเงินในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
และกิจ กรรมปจ ฉิมนิเ ทศแหงระเบี ยบนี้ ใหทํ าเปน ประกาศของมหาวิ ทยาลั ยฯ ตามความเห็ นชอบของ
อธิการบดี
ขอ ๘. ใหอธิการบดีหรือหัวหนาสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการดําเนินการ
จัดปฐมนิเทศหรือปจฉิมนิเทศนักศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงค
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ขอ ๙. การกําหนดเนื้อหาและกิจกรรมในการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษา ตามขอ ๔ และ
ขอ ๕ แหงระเบี ยบนี้ใ หอ ยูใ นดุ ลยพินิ จของอธิ การบดีห รือ หัว หน าสถานศึ กษาที่ จะพิจ ารณาอนุ มัติและ
ดําเนินการตามความเหมาะสม โดยถือระเบียบขอบังคับฯ ที่เกี่ยวของเปนเกณฑในการดําเนินการ แตถา
เป น การดํ า เนิ น การนอกสถานศึ ก ษา และมี ก ารค า งคื น ให ส ถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียน นิสิต และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาโดยเครงครัด
ขอ ๑๐. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่
ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(นางจรวยพร ธรณินทร)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๑
-----------------------เพื่อใหการเทียบโอนผลการเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕
ซึ่งกําหนดใหการจัดการศึกษามีสามรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย และกําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวจากการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย
การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางานเขาสูการศึกษาในระบบ และตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๙
กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เปน ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและคงไว ซึ่ งคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑เมื่อ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. .๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใชบังคับกับนักศึกษาระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหอธิการบดี เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“คณะ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การเทียบความรูและโอนหนวยกิตจากการศึกษาใน
ระบบ หรือการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝ ก
อาชี พ หรื อ จากประสบการณ ก ารทํ า งานมาประเมิ น เป น ส ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย
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ขอ ๕ ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคลองกับระดับ
การศึกษาและหลักสูตรที่ขอเทียบโอนจํานวนไมนอยกวาสามคน ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชา
ขอ ๖ คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนมีหนาที่ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนหรือประเมิน
ความรู ทักษะ และประสบการณตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ขอ ๗ ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองขึ้นทะเบียนเปนนั กศึกษาของมหาวิทยาลัยและตองใชเวลา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
ขอ ๘ ให ค ณะดํ า เนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย นภายในภาคการศึ ก ษาแรกที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป น
นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อผูขอเทียบโอนจะไดรับทราบจํานวนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่จะตองศึกษาเพิ่มเติม
ตามหลักสูตรรายวิชา
กรณีที่มีเหตุผลจําเปนไมสามารถดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ ง ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณบดี จ ะพิ จ ารณาให เ ที ย บโอน แต จ ะต อ งไมเ กิ น ภาคการศึก ษาที่ ๒ ในป
การศึกษานั้น
ขอ ๙ คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ ใหคณบดีเปนผูอนุมัติผลการเทียบโอนผลการเรียน
ขอ ๑๑ การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบเปนการเทียบความรูและโอนหนวยกิต มี
หลักเกณฑดังนี้
๑๑.๑ รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบความรูและโอนหนวยกิต ตองเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
๑๑.๒ ใหเทียบความรูในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาสาระและจุดประสงคครอบ
คลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาผูขอเทียบโอนศึกษา
อยู
๑๑.๓ รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่จ ะนํามาเทียบความรูและโอนหนวยกิต ตองมีระดั บ
คะแนนเทียบไดไมต่ํากวา C หรือคาระดับคะแนนตอหนวยกิต ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๑๑.๔ รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่โอนหนวยกิตใหเมื่อรวมกันแลวตองมีจํานวนหนวยกิต
ไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรรายวิชา
๑๑.๕ ในกรณีที่เปนหลักสูตรใหมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผล
การเรียน จะอนุญาตใหเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้ นปและภาคการศึกษาที่มีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่
ไดรับความเห็นชอบแลว
๑๑.๖ รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทีย บความรูและโอนหนวยกิตให จะไมนํามาคิดค า
ระดับคะแนนเฉลี่ย เวนแตหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ
องคกรวิชาชีพนั้น และใหบันทึก “Transfered Credits” ไวในใบแสดงผลการศึกษา
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ขอ ๑๒ การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ
หรือจากประสบการณการทํางาน เปนการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิต มีหลักเกณฑดังนี้
๑๒.๑ วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูและใหหนวยกิต กระทําโดยการทดสอบ
มาตรฐาน การทดสอบที่ไมใชมาตรฐาน การประเมินการศึกษาหรือการฝกอบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ
และการประเมินแฟมสะสมงาน
๑๒.๒ การเทียบโอนความรูและใหหนวยกิต ใหเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตาม
หลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย โดยรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ใหหนวยกิตนั้นเมื่อรวมกันแลวตองมี
จํานวนหนวยกิตไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
๑๒.๓ การใหหนวยกิตรายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตองไดรับผลการประเมินเปนระดั บ
คะแนนเทียบไดไมต่ํากวา C หรือคาระดับคะแนนตอหนวยกิตไมต่ํากวา ๒.๐๐ จึงจะใหนับหนวยกิตรายวิชา
หรือกลุมรายวิชานั้น
๑๒.๔ รายวิชาหรือกลุ มรายวิ ชาที่เที ยบโอนความรูแ ละใหห นวยกิตจะไมนํา มาคิดค า
ระดับคะแนนเฉลี่ย เวนแตหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ
องคกรวิชาชีพนั้น และใหบันทึก “Prior Learning Credits” ไวในใบแสดงผลการศึกษา
ขอ ๑๓ ใหมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมิน ดังนี้
๑๓.๑ หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐานใหบันทึก “CS” (Credits from
Standardized Test)
๑๓.๒ หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชมาตรฐาน ใหบันทึก “CE” (Credits from
Examination)
๑๓.๓ หนวยกิตที่ไดจากการประเมินการศึกษาหรือการฝกอบรมที่จัดโดยหนวยงาน
ตางๆ ใหบันทึก “CT” (Credits from Training)
๑๓.๔ หนวยกิตที่ไดจากการประเมินแฟมสะสมงาน ใหบันทึก “CP” (Credits from
Portfolio)
ประกาศ ณ วันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายจิระศักดิ์ พูนผล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการใช ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
พ.ศ. 2549
-----------------------โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการใชเกี่ยวกับครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(2) มาตรา 59 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการประชุมครั้งที่
7/2549 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย การใชครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง พ.ศ. 2549”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีสิทธิใชครุย
วิทยฐานะ และประดับเข็มวิทยฐานะ
ขอ 4 ใหผูมีสิทธิใชครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สวมครุย
วิทยฐานะทับเครื่องแบบหรือเครื่องแตงกายที่สุภาพไดในงานพิธีทีมหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 5 ใหผูมีสิทธิใช ครุยวิท ยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สวมครุยวิท ย
ฐานะทับเครื่องแบบหรือเครื่องแตงกายที่สุภาพได ในงานพิธีที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือในงานพิธีอื่นใดที่มี
กําหนดการใหสวมครุยวิทยฐานะ
ขอ 6 ใหผูมีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประดับเข็ม
วิทยฐานะไดในโอกาสอันควร ดังนี้
(1) ผูซึ่งแตงเครื่องแบบขาราชการใหประดับเข็มวิทยฐานะที่กระเปาอกเสื้อ หรือกึ่งกลาง
อกเสื้อดานขวา
(2) ผูอื่นซึ่งมิไดแตงเครื่องแบบใหแตงกายสุภาพใหประดับเข็มวิทยฐานะที่กระเปาอก
เสื้อ หรือกึ่งกลางอกเสื้อดานซาย
ข อ 7 กรณี ผู มี สิ ท ธิ ป ระดั บ เข็ ม วิ ท ยฐานะประพฤติ ชั่ว ทํ า ให เ ป น ที่ เ สื่ อ มเสี ย เกี ย รติ ศั ก ดิ์ ข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีอํานาจหามผูนั้นประดับ
เข็มวิทยฐานะได
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ขอ 8 ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549

(ลงชื่อ) กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2549
-----------------------ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย เห็ น สมควรกํ า หนดอั ต ราค า บํ า รุ งการศึ ก ษา
คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ให เหมาะสมตอสภาพความเปนจริงใน
ปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย พ.ศ. 2548 สภามหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิ ชัย ในการประชุ มครั้งที่ 9/2549 เมื่อวั นที่ 26
กันยายน พ.ศ. 2549 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาด วยการเก็บเงินคา
บํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2549”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป
ขอ 3 อัตราคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเรียกเก็บดังนี้
3.1 คาบํารุงการศึกษา
(1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ก) สาขาชางอุตสาหกรรม ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
(ข) สาขาอื่น
ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 700 บาท
(ค) ภาคฤดูรอนทุกสาขาจัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของภาคปกติ
(2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ก) สาขาชางอุตสาหกรรม ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ
2,000 บาท
(ข) สาขาอื่น
ภาคปกติ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
(ค) ภาคฤดูรอนทุกสาขาจัดเก็บในอัตราครึ่งหนึ่งของภาคปกติ
3.2 คาลงทะเบียน
(1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หนวยกิตบรรยาย
หนวยกิตละ
50 บาท
หนวยกิตปฎิบัติ
หนวยกิตละ
70 บาท
(2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หนวยกิตบรรยาย
หนวยกิตละ
80 บาท
หนวยกิตปฏิบัติ
หนวยกิตละ
100 บาท
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(3) คาลงทะเบียนภาคฤดูรอน
หนวยกิตละ
100 บาท
(4) กรณีเรียนขามวิทยาเขต เก็บคาลงทะเบียน หนวยกิตละ
100 บาท
3.3 คาธรรมเนียมการศึกษา
(1) คาระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก
100 บาท
(2) คาสมัครสอบคัดเลือก
100 บาท
(3) คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
100 บาท
(4) คาลงทะเบียนชากวากําหนดวันละ
20 บาท
แตไมเกิน 200 บาท (ไมนับวันหยุดราชการ)
(5) คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม
20 บาท
(6) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
100 บาท
(7) คาบํารุงหองสมุด ภาคการศึกษาละ
200 บาท
(ยกเวนการเก็บในภาคการศึกษาฤดูรอน)
(8) คาบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย ภาคการศึกษาละ
300 บาท
(9) คาธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ
100 บาท
(10) คาสอบพิเศษ หนวยกิตละ
30 บาท
(11) คาใบรายงานผลการศึกษา ชุดละ
20 บาท
ขอ 4 นักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2550 ใหเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนด
ในระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งใชบังคับกอนระเบียบนี้โดย
อนุโลมจนกวาจะสําเร็จการศึกษา เวนแตมหาวิทยาลัยจะกําหนดเปนอยางอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

(ลงชื่อ) จรวยพร ธรณินทร
(นางจรวยพร ธรณินทร)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
-----------------------ดว ยมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชัย เห็น สมควรเพิ่มเติ มระเบีย บมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนและสภาพความเปนจริงในปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๕๑วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวาดวยการเก็บ
เงิน คาบํ ารุงการศึก ษา คาลงทะเบี ยนเรียนและคา ธรรมเนี ยมการศึก ษาระดับ ปริญญาตรี(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหเพิ่มเติมขอความในขอ ๓.๑ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วา ดว ยการเก็ บเงิน ค าบํ ารุ งการศึ ก ษา ค าลงทะเบี ย นและค าธรรมเนี ย มการศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ.
๒๕๔๙ ดังนี้
“(๖) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาคการศึกษาละ
๑๕,๐๐๐ บาท
ภาคฤดูรอน
๗,๐๐๐ บาท ”
ขอ ๔ คาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชัยว าด วยการเก็บ เงิ นค าบํ ารุ งการศึก ษา ค าลงทะเบีย นและคา ธรรมเนี ยมการศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
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ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายจิระศักดิ์ พูนผล)
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)
พ.ศ. ๒๕๕๓
-----------------------ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรจัดทําระเบียบวาดวยการเก็บเงิน
คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเก็บเงิน
คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) พ.ศ. ....”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไว ซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“คณะ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะที่นักศึกษาสังกัด
ขอ ๕ ในกรณีที่เรียกเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ของนักศึกษาที่เขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๓ ใหใชประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียม
การศึกษาในการจัดการศึ กษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งใชบังคับกอนระเบียบนี้มีผ ล
บังคับใชตอไปจนกวานักศึกษานั้นจะสําเร็จการศึกษา
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ขอ ๖ กําหนดอัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ดังนี้
๑. คาบํารุงการศึกษา
๑.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ
๑๐,๐๐๐ บาท
ภาคการศึกษาที่มีการฝกงาน ๗,๐๐๐ บาท
๑.๒ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ
๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคการศึกษาละ
๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ
๘,๐๐๐ บาท
๑.๕ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ภาคการศึกษาละ
๘,๐๐๐ บาท
๑.๖ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาคการศึกษาละ
๖,๐๐๐ บาท
๑.๗ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาคการศึกษาละ
๖,๐๐๐ บาท
๑.๘ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาคการศึกษาละ
๖,๐๐๐ บาท
๑.๙ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคการศึกษาละ
๖,๐๐๐ บาท
๑.๑๐ ภาคฤดูรอนทุกหลักสูตรใหเก็บครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
๒. คาลงทะเบียน
๒.๑ หนวยกิตบรรยาย
หนวยกิตละ
๑๒๐ บาท
๒.๒ หนวยกิตปฏิบัติ
หนวยกิตละ
๑๕๐ บาท
๓. คาธรรมเนียมการศึกษา
๓.๑ คาระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก
๑๐๐ บาท
๓.๒ คาสมัครสอบคัดเลือก
๒๐๐ บาท
๓.๓ คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
๕๐๐ บาท
๓.๔ คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม
๕๐ บาท
๓.๕ คาเปลี่ยน เพิ่ม ถอนรายวิชา ครั้งละ
๕๐ บาท
๓.๖ คาเทียบโอนรายวิชาละ
๑๐๐ บาท
๓.๗ คาลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด วันละ
๕๐ บาท
แตไมเกิน ๕๐๐ บาท (ไมนับวันหยุดราชการ)
๓.๘ คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
๓๐๐ บาท
๓.๙ คาคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษาใหม
๓๐๐ บาท
๓.๑๐ คาบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย ภาคการศึกษาละ
๓๐๐ บาท
(ยกเวนการเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนและภาคการศึกษาที่มีโครงการสหกิจศึกษา)
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๓.๑๑ คาบํารุงหองสมุด ภาคการศึกษาละ
๒๐๐ บาท
(ยกเวนการเรียนในภาคการศึกษาฤดูรอนและภาคการศึกษาที่มีโครงการสหกิจศึกษา)
๓.๑๒ คาสอบพิเศษรายวิชาละ
๑๐๐ บาท
๓.๑๓ คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
๑,๐๐๐ บาท
๓.๑๔ คาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ
๕๐ บาท
ข อ ๗ ค า ขึ้ น ทะเบี ย นเป น นั ก ศึ ก ษา ค า บํ า รุ งการศึ ก ษา ค า ลงทะเบี ย นและค า ธรรมเนี ย ม
การศึกษา ใหนักศึกษาชําระภายในเวลาที่กําหนด เมื่อ ชําระแลวจะไมคืนให เวนแตมีกรณีจําเปนตองคืน
เงินที่เรียกเก็บดังกลาวขางตน ใหเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ ไป
ขอ ๘ หากมี ก ารเปลี่ย นแปลงอัตราคา บํ า รุงการศึ ก ษา คา ลงทะเบีย น และค าธรรมเนี ย ม
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ใหสภามหาวิทยาลัยออกเปนประกาศตอไป
ขอ ๙ ให อธิ การบดีเ ปน ผูรั กษาการตามระเบี ยบนี้ และมี อํา นาจตี ความและวิ นิจ ฉัย ปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ในการจัดการศึกษาแบบไมเต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๔
.......................................................
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวาดวยการเก็บเงินคา
บํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในการจัดการศึกษาแบบไม
เต็มเวลา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่
๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวาดวยการเก็บเงินคา
บํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในการจัดการศึกษาแบบไม
เต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“การจัดการศึกษาแบบไมเต็มเวลา” หมายความวา การจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาเปนกรณีพิเศษ
เชน การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ การจัดการศึกษาในชวงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห หรือการจัดการศึกษา
เฉพาะในภาคฤดูรอน
ขอ ๕ กําหนดอัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในการจัดการศึกษาแบบไมเต็มเวลา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
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๑. คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน เรียกเก็บแบบเหมาจาย
ภาคการศึกษาละ
๒๘,๐๐๐ บาท
๒. คาธรรมเนียมการศึกษา
๒.๑ คาระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก
๑๐๐ บาท
๒.๒ คาสมัครสอบคัดเลือก
๕๐๐ บาท
๒.๓ คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
๒.๔ คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม
๒๐๐ บาท
๒.๕ คาเปลี่ยน เพิ่ม ถอนรายวิชา ครั้งละ
๑๐๐ บาท
๒.๖ คาลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด วันละ
๑๐๐ บาท
แตไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท (ไมนับวันหยุดราชการ)
๒.๗ คารักษาสภาพเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ
๒,๐๐๐ บาท
๒.๘ คาคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษา
๑,๐๐๐ บาท
๒.๙ คาบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย ภาคการศึกษาละ
๖๐๐ บาท
๒.๑๐ คาบํารุงหองสมุด ภาคการศึกษาละ
๔๐๐ บาท
๒.๑๑ คาขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
๑,๕๐๐ บาท
๒.๑๒ คาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๒.๑๓ คาธรรมเนียมยายสาขาวิชา ครั้งละ
๒,๐๐๐ บาท
๒.๑๔ คาธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธหรือ
การศึกษาคนควาอิสระ เรื่องละ
๕,๐๐๐ บาท
๒.๑๕ คาธรรมเนียมการสอบประมวลผลความรู ครั้งละ
๓,๐๐๐ บาท
๒.๑๖ คาสมัครสอบภาษาอังกฤษ ครั้งละ
๕๐๐ บาท
ขอ ๖ คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา ใหนักศึกษาชําระภายในเวลา
ที่กําหนด เมื่อชําระแลวจะไมสามารถขอคืนได
ขอ ๗ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในการจัดการศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๘ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยตีความเพื่อการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสมศักดิ์ บุญทอง)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง แนวปฏิบัติในการชําระเงินคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา
กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางคณะ หรือวิทยาเขต
----------------------------เพื่ อ ให ก ารชํ า ระเงิ น คา บํ า รุ งการศึ ก ษา ค าลงทะเบี ยน ค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา กรณี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิชาขามคณะ วิทยาเขต เปนแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนว
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาขามคณะ วิทยาเขต ทุกวิชา โดยมิไดลงทะเบียนรายวิชาใน
ตนสังกัดตนเอง ใหนักศึกษาชําระเงินบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิต ณ คณะ วิทยาเขต
ที่ขอเรียนขามนั้น
๒. การลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาขามคณะ วิทยาเขต บางวิ ชา โดยมีร ายวิชาที่ลงทั้งต น
สังกัด และคณะ วิทยาเขต ที่ขอเรียนขาม ใหนักศึกษา
๒.๑ ชําระเงินคาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียม ณ คณะ วิทยาเขต ตนสังกัด
๒.๒ ชําระเงินคาหนวยกิต ตามรายวิชาที่ลงทะเบียน ณ คณะวิทยาเขต ที่ขอเรียนขาม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารยประชีพ ชูพันธ)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการถอนคืนเงินบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการ
ถอนคืนเงินบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.”
ขอ ๒ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“คณบดี” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการ หรือหัวหนาสวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่นักศึกษาสังกัด
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ขอ ๓ นักศึกษาที่ชําระเงินไวแลว จะขอถอนเงินคืนไดในกรณีดังตอไปนี้
๓.๑ นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชา เพราะมหาวิทยาลัยประกาศงดการสอนรายวิชานั้น
ๆ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่และหรือเวลา อันเปนเหตุใหนักศึกษาไมสามารถจะเรียนได หรือไดรับยกเวนไม
ตองเรียน จะขอถอนคืนเงินคาลงทะเบียนในวิชานั้นไดเต็มจํานวน
๓.๒ นักศึกษาที่ชําระเงินเกินกวาที่ตองชําระในภาคการศึกษานั้น ๆ จะขอถอนคืน
เงินที่ชําระเกินได
๓.๓ นักศึกษาที่ขอถอนลักษณะวิชา ภายใน ๑๔ วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน ๗ วันแรกของภาคฤดูรอน จะขอถอนคืนเงินคาลงทะเบียนในรายวิชานั้นไดครึ่งหนึ่ง
ขอ ๔ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาภายใน ๑๔ วันแรกของภาคปกติ หรือภายใน ๗ วันแรก
ของภาคฤดูรอน จะขอถอนเงินคาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ไดครึ่งหนึ่ง แตตองชําระเงินคารักษา
สภาพการเปนนักศึกษา
ถาลาพักการศึกษาภายหลัง ๑๔ วันแรกของภาคปกติ หรือภายหลัง ๗ วันแรกของภาคฤดู
รอนจะขอถอนคืนเงินลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ ไมได แตไมตองชําระเงินคารักษาสภาพการเปน
นักศึกษา
ขอ ๕ นักศึกษาตองยื่นคํารองขอถอนเงินคืน ภายใน ๓๐ วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
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ขอ ๖ ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ใหคณบดีนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
เปนราย ๆ ไป
ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๘ ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายสมศักดิ์ บุญทอง)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วาดวยการรับ - จายเงินเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
พ.ศ. 2546
-----------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรใหนักศึกษาทุกหลักสูตรและทุกชั้นปของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได
มีการทําประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อใหความคุมครองสวัสดิภาพและบริการแกนักศึกษาที่อาจไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุ สามารถที่จะไดรับความชวยเหลือคารักษาพยาบาลและคาสินไหมทดแทนได
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(1) และ (9) แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2518 สภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546
จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบี ย บนี้ เ รี ยกว า "ระเบีย บสถาบั น เทคโนโลยี ราชมงคลว าด ว ยการรั บ - จา ยเงิน เบี้ ย
ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. 2546"
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใด ๆ ซึ่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
"หนวยงาน" หมายความวา คณะ วิทยาเขต หรือหนวยงาน ที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นและมี
นักศึกษาอยูในสังกัด
"หัวหนาหนวยงาน" หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการวิทยาเขต หรือหัวหนาหนวยงาน
ที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นและมีนักศึกษาอยูในสังกัด
"นักศึกษา" หมายความวา ผูเขารับการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
"อุบัติเหตุ" หมายความวา ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการไดรับบาดเจ็บ
ทางดานรางกายหรือเสียชีวิต ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกรางกายโดยอุบัติเหตุ
"เบี้ย ประกัน ภัยอุ บัติเ หตุ " หมายความวา จํานวนเงิน รายบุคคลที่ ตองชําระใหแก ผูรั บ
ประกั น ภั ย ตามสั ญญา เพื่ อ ที่ ผู เ อาประกั น ภั ย หรื อ ผู รั บ ประโยชน จ ะได รั บ เงิ น ซึ่ งเอาประกั น ภั ย หรื อ ค า
สินไหมทดแทนเมื่อผูเอาประกันภัยไดรับความเสียหายเกิดบาดเจ็บ หรือ เสีย ชีวิตตามชนิด ของภัย ที่ไ ดตก
ลงประกันภัยไวตามสัญญา
"รายป" หมายความวา แตละปที่ทําประกัน นับแตวันที่ประกันจนถึงวันที่ทําประกันของป
ถัดไป
ขอ 5 การจัดเก็บเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุใหจัดเก็บเปนรายป
ขอ 6 ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูมีอํานาจกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุแตละปที่ตองเรียก
เก็ บจากนั กศึ กษาและกํ าหนดวิ ธีปฏิ บั ติอื่ นใดได เพื่ อใหเป นไปตามระเบี ยบนี้ โดยจัดทํ าเป นประกาศของ
หนวยงาน
ขอ 7 ใหหัวหนาหนวยงานเบิกจายเงินเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุของนักศึกษาตามวงเงินที่เรียกเก็บ
ในขอ 6
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ขอ 8 นักศึกษาที่มีประกันภัยอุบัติเหตุอยูแลว หากไมประสงคจะทําประกันภัยอุบัติเหตุกับสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล สามารถนําหลักฐานการประกันภัยมาแสดง และใหหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณา
อนุมัติ
ขอ 9 ใหอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546

(ลงชื่อ)

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(นางกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวย กิจกรรมนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
-----------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
เป น ไปตามวัต ถุป ระสงคใ นการจัด การศึก ษา อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรี วิชัย ในการประชุ ม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อ วัน ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๐ จึงวางระเบีย บไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิ ชัย ว า ด ว ยกิ จ กรรม
นักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ตามระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“วิทยาเขต” หมายความวา วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“ ฝายกิจการนักศึกษา” หมายความวา รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
“รองอธิ ก ารบดี ป ระจํ า วิ ท ยาเขต” หมายความว า รองอธิ ก ารบดี ป ระจํ า วิ ท ยาเขตในสั ง กั ด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“คณะ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบัน หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ ที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“คณบดี” หมายความวา คณบดีคณะตาง ๆ ผูอํานวยการวิทยาลัย สํานัก สถาบัน หรือสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยา งอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ที่มีหนาที่ จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
“ฝายพัฒนานักศึกษา” หมายความวา รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“องคการนักศึกษา” หมายความวา องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“สภานักศึกษา” หมายความวา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“องคการบริหารองคการนักศึกษา” หมายความวา องคการบริหารองคการนักศึ กษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารองคการบริ หารองคการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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“สโมสรนักศึกษา” หมายความวา สโมสรนักศึกษาของคณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีหนาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ศรีวิชัย
“ชมรม” หมายความวา ชมรมกิจกรรมนักศึก ษาในสังกัดองคการบริหารองคการนักศึก ษาหรื อ
สโมสรนักศึกษาแลวแตกรณี
“กิจ กรรมนั กศึ ก ษา” หมายความว า ชุ มนุ มกิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาในสังกั ด องค ก ารบริ หารองค ก าร
นักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาแลวแตกรณี
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกขององคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม หรือชุมนุมแลวแต
กรณี
“นักศึกษาใหม” หมายความวา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่เขาศึกษา
ใหมในปการศึกษานั้น
ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑเพื่อ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปญหาในการวินิจฉัยตีความตามระเบียบนี้ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจ
ในการวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ให ถื อ ว ากิ จ กรรมนั ก ศึ กษาเป น สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ข องนั กศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ย ต อ งพึ งให
ความสํ าคัญและจะตองสงเสริมใหนัก ศึกษาไดดําเนินกิจ กรรมนั กศึกษาควบคูไปกับ การเรียนการสอน
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ ในการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาใหมีองคกรที่รับผิดชอบสูงสุด คือ องคการนักศึกษา
ขอ ๗ องคการนักศึกษาประกอบดวย
๗.๑ สภานักศึกษา
๗.๒ องคการบริหารองคการนักศึกษา
ขอ ๘ ใหองคการนักศึกษาตามขอ ๗ ตั้งอยูในเขตที่ตั้งสํานักงานอธิการบดี
ขอ ๙ ใหองคการนักศึกษาขึ้นตอฝายกิจการนักศึกษา และการดําเนินงานขององคการนักศึกษา
ตองไมขัดตอคําสั่ง ประกาศ ระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของประเทศชาติ
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ขอ ๑๐ องค การนัก ศึ ก ษาใชชื่อ ยอ ว า “อนศ.มทร.ศรี วิ ชัย ” ชื่ อภาษาอั งกฤษว า “Rajamangala
University of Technology Srivijaya Student Organization” มีชื่อยอภาษาอังกฤษวา “RMUTSVSO”
เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณของสภานักศึกษาใหใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มอักษรแสดง
ชื่อองคการนักศึกษา ทั้งนี้ใหมีรูปแบบการใชและตัวอักษรเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๑ ในกรณีที่เกิดขอขัดแยงระหวางสภานักศึกษากับองคการบริหารองคการนักศึกษาเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการหรือนโยบายสําคัญ ฝายหนึ่งฝายใดอาจยื่นคํารองตอฝายกิจการนักศึกษา เพื่อใหจัดการ
ประนอมขอขัดแยง หรือดําเนินการขอประชามติจากนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อยุบสภานักศึกษา หรือปลด
คณะกรรมการ บริหาร ยกเวนนายกสโมสรนักศึกษา
การลงประชามติ ต ามวรรคแรก ให ถื อ เอาเสี ย งข า งมากเป น มติ โ ดยให ม หาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้น มาคณะหนึ่ง จํา นวนหา คน อัน ประกอบดว ยรองอธิก ารบดีฝา ยกิจ การนัก ศึก ษา เปน
ประธานกรรมการ รองอธิก ารบดีฝายวิชาการ รองอธิการบดีฝายบริหารกับผูชวยอธิก ารบดีฝายกิจการ
นักศึกษาเปนกรรมการ และผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคสอง มีอํานาจในการกําหนดวันเวลาและวิธีการในการลงประชามติ โดย
ให ดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ภายในหนึ่ งเดื อ นนั บ แต ไ ด รั บ การแต งตั้ ง และให ร ายงานผลประชามติ ใ ห
มหาวิทยาลัยทราบภายในเจ็ดวันนับจากวันถัดจากวันลงประชามติ
การยุบสภานักศึกษา หรือปลดคณะกรรมการบริหารใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๒
วัตถุประสงค
ขอ ๑๒ ใหองคการนักศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
๑๒.๑ เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๑๒.๒ เพื่อสงเสริมใหนักศึ กษามีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
๑๒.๓ เพื่ อ ส งเสริ มและปลู ก ฝ งให นั ก ศึ กษามี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รั ก ษาวั ฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ
๑๒.๔ เพื่ อสงเสริมกิ จกรรมเสริ มหลัก สู ตรทั้ งด า นวิชาชีพ ความคิ ด ประสบการณ
เสริมสราง ความสามัคคีในหมูคณะและรูจักการทํางานรวมกันเปนทีม
๑๒.๕ เพื่อสงเสริมสุขภาพพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
๑๒.๖ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารูจักเสียสละ บําเพ็ญประโยชนตอสังคม และการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
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๑๒.๗ เพื่อรักษาและเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
๑๒ ๘ เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะและรักษาความมั่นคงของชาติ
หมวด ๓
สมาชิก และสิทธิหนาที่ของสมาชิก
ขอ ๑๓ ใหองคการนักศึกษามีสมาชิกสองประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ
๑๓.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กําลังศึกษาอยูในระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี หรือระดับปริญญาตรี
๑๓.๒ สมาชิกวิสามัญ ไดแก นักศึกษาซึ่งกําลังศึกษาอยูชั้นปริญญามหาบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทั้งนี้จะตองสมัครเปนสมาชิกและไดรับอนุมัติจากองคการ
นักศึกษาในแตละปการศึกษา
ใหองคการบริหารองคการนักศึกษารับผิดชอบกิจการของสมาชิกองคการนักศึกษา
ขอ ๑๔ สมาชิกตองเสียคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
เงิ น ค า บํ า รุ งกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาจะถอนคื น ได ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาขอลาออกจากมหาวิ ท ยาลั ย
ภายในเจ็ดวันนับแตวันลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๕ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๖ สมาชิกมีสิทธิและหนาที่ดังนี้
๑๖.๑ เฉพาะสมาชิกสามัญ มีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งและออกเสียงเลือกตั้งภายใต
ขอบังคับแหงระเบียบนี้
๑๖.๒ มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตามครรลองคลองธรรม และเปนประโยชนตอ
สวนรวมโดยเสรีภาพ ทั้งนี้ภายใตระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๑๖.๓ มีสิทธิเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งองคการนักศึกษาจัดใหมีขึ้น และใชประโยชน
ของอาคารสถานที่และบริการตาง ๆ ซึ่งองคการนักศึกษาจัดให ทั้งนี้ภายใตขอบังคับแหงระเบียบนี้
๑๖.๔ มีหนาที่สงเสริมและรักษาไวซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
สภานักศึกษา
สวนที่ ๑ องคประกอบ
ขอ ๑๗ ใหสภานักศึกษาประกอบดวยสมาชิก ๒ ประเภท ดังนี้
๑๗.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก นักศึกษาที่ไดรับการเลือกตั้งมาจากนักศึกษาของแตละคณะ
คณะละ สามคน ไมซ้ําชั้นป เวนแตคณะใดมีนักศึกษาไมครบทุกชั้นปใหซ้ําชั้นปได และขณะดํารงตําแหนง
ตองไมเปนนักศึกษาใหม
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๑๗.๒ สมาชิกสมทบ ไดแก นักศึกษาใหมที่ไดรับการเลือกตั้งมาจากนักศึกษาใหมของ
แตละคณะ คณะละหนึ่งคน และขณะดํารงตําแหนงตองเปนนักศึกษาใหม
ขอ ๑๘ ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสามัญแลวไดสมาชิกสามัญไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสามัญ
ตามขอ ๑๗.๑ ใหถือวาปนั้นไมมีสภานักศึกษา
ถาเลือกตั้งแลวไดสมาชิกสามัญตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไป แตยังไมครบจํานวนใหเลือกตั้งซอม
ในปใดไมมีสภานักศึกษา ใหคณะกรรมการบริหารทําหนาที่สภานักศึกษาอีกหนาที่หนึ่ง
ขอ ๑๙ ใหสภานักศึกษาใชชื่อยอวา “สนศ.มทร.ศรีวิชัย” ชื่อในภาษาอังกฤษวา “Rajamangala
University of Technology Srivijaya Student Councill.” ชื่อยอในภาษาอังกฤษวา “RMUTSVSC”
เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณของสภานักศึกษาใหใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่ ม
อักษรแสดงชื่อของสภานักศึกษา ทั้งนี้ใหมีรูปแบบการใชและตัวอักษรเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สวนที่ ๒ อํานาจและหนาที่
5B

ขอ ๒๐ สภานักศึกษา มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๒๐.๑ ควบคุ มการบริ ห ารงานขององค ก ารบริ ห ารองค ก ารนั ก ศึก ษาให เป น ไปตาม
นโยบายที่ไดแถลงไวตอสภานักศึกษา
๒๐.๒ พิ จารณาและควบคุมการจัด สรรงบประมาณ และผลการใชงบประมาณของ
องคการบริหารองคการนักศึกษา
๒๐.๓ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหนายกองคการบริหารองคการนักศึกษานําเสนอฝายกิจการนักศึกษาเพื่อพิจารณา
๒๐.๔ วางระเบียบ ขอบั งคับ ขอปฏิบั ติ ประกาศและใหขอแนะนําเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน ภายในขององคการบริหารองคการนักศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งไมขัดหรือแยงตอระเบียบและ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอยกวาสิบเอ็ด
คน ประกอบดวยนายกองคการบริหารองคการนักศึกษาเปนประธานกรรมการ ผูแทนสมาชิกสามัญของสภา
นักศึกษาและผูแทนองคการบริหารองคการนักศึกษาฝายละเทา ๆ กันเปนกรรมการ เพื่อดําเนินการดังกลาว
และเสนอระเบียบ ขอบังคับ ขอปฏิบัติหรือประกาศดังกลาวใหสภานักศึกษาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
๒๐.๕ เสนอให มีห รื อ แก ไ ขเพิ่ มเติ มระเบี ย บ ข อ บั งคั บ ข อ ปฏิ บั ติห รื อ ประกาศของ
องคการบริหารองคการนักศึกษาที่ออกโดยความเห็นชอบของสภานักศึกษา โดยขอเสนอดังกลาวตองไดรับ
คะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสามัญของสภานักศึกษาและใหแจงมติของสภา
นักศึกษาดังกลาวไปยังนายกองคการบริหารองคการนักศึกษา เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการรวมกันระหวางสภา
นักศึกษาและองคการบริหารองคการนักศึกษาจํานวนฝายละหาคน โดยใหประธานสภานักศึกษาเปนประธาน
และเพื่อ ดํา เนิ นการแก ไขเพิ่ มเติมระเบีย บ ข อบั งคั บ ข อปฏิบั ติห รือ ประกาศดั งกลา ว และเสนอใหส ภา
นักศึกษาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
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มติให ความเห็นชอบตามวรรคแรกจะตองไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกสามัญของสภานักศึกษา และให
นําเสนอฝายกิจการนักศึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากมหาวิทยาลัยเห็นชอบใหถือวา
ระเบียบ ขอบังคับ ขอปฏิบัติหรือประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่มหาวิทยาลัยประกาศแกไขหรือ
เพิ่มเติมระเบียบ ขอบังคับ ขอปฏิบัติหรือประกาศนั้น
๒๐.๖ แตงตั้งสมาชิกใหเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และหรืออาจแตงตั้งบุคคลที่เปน
สมาชิกหรือ นักศึกษาเปนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อ ศึก ษาและพิจ ารณาเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่งอัน อยูใ น
กรอบแหงวัตถุประสงคขององคการนักศึกษา แลวรายงานตอสภานักศึกษาตอไป
สภานักศึกษาอาจแตงตั้งนักศึกษาเปนเจาหนาที่สภานักศึกษาไดตามความเหมาะสม
ให ค ณะกรรมาธิ การสามั ญและเจา หน าที่ ส ภานั ก ศึก ษามีว าระเท ากั บ ที่ สภานั กศึ ก ษา
กําหนด แตไมเกินวาระของสภานักศึกษา
๒๐.๗ สิทธิยับยั้งการดําเนินงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดขององคการบริหารองคการนักศึกษา
ซึ่งสภานักศึกษาเห็นวาขัดกับนโยบายขององคก ารบริห ารองคก ารนัก ศึก ษาตามที่ไ ดแ ถลงไว เมื่อ สภา
นักศึกษามีมติยับยั้งแลวใหแจงเปนลายลักษณอักษรให องคการบริหารองคการนักศึกษาทราบภายใน
สามวัน และใหองคการบริหารองคการนักศึกษาหยุดการดําเนินงานเรื่องนั้นไวกอน
ถาองคการบริหารองคการนักศึกษายืนยันจะดําเนินการ ใหยื่นอุทธรณเปนลายลักษณ
อักษรไปยังสภานักศึกษาเพื่อพิจารณาหลังจากทราบมติยับยั้งแลวไมนอ ยกวาสามวัน ถาสภานักศึกษามีมติ
ยืนยันดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด ใหสภานักศึกษาแจงตอองคการบริหาร
องคการนักศึกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รับอุทธรณ และใหองคการบริหารองคการนักศึกษาปฏิบัติตามมติ
ของสภานักศึกษา
ในกรณีที่องคการบริหารองคการนักศึกษาไมยื่นอุทธรณภายในสิบวันนับแตวันที่สภา
นักศึกษามีมติยับยั้ง ใหถือวาองคการบริหารองคการนักศึกษายอมรับมติของสภานักศึกษา
๒๐.๘ ในการพิจารณานโยบายและการดําเนินงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดขององคการบริหาร
องคการนักศึกษา สภานักศึกษาอาจเชิญผู แทนองคการบริหารองคการนักศึกษาหรือนักศึกษาอื่นมาชี้แจง
ขอเท็ จจริ งก็ไ ด ในกรณีที่ ตองการเชิญผู แทนองคก ารบริหารองค การนักศึ กษามาชี้แ จงใหแจงผานนายก
องคการบริหารองคการนักศึกษา
ถา สภานั ก ศึ ก ษาตอ งการตรวจสอบเอกสารหรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดขององค ก ารบริ ห าร
องคการนักศึกษา ใหองคการบริหารองคการนักศึกษาแสดงเอกสารหรือหลักฐานนั้นตอสภานักศึกษาภายใน
สามวันนับแตวันที่ไดรับทราบจากสภานักศึกษาเปนลายลักษณอักษร
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สวนที่ ๓ การดําเนินงาน
ขอ ๒๑ ใหมีประธานสภานั กศึกษาทําหน าที่ประธานของที่ประชุม และเปน ผูแทนของสภา
นักศึกษาในกิจการตาง ๆ ของสภานักศึกษา
ใหมีรองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่ง และรองประธานสภานักศึกษาคนที่สองเพื่อชวยกิจการที่
ประธานสภานักศึกษาจะมอบหมายให หรือปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภานักศึกษาในกรณีที่ประธานสภา
นักศึกษาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ขอ ๒๒ ใหมีเลขาธิการสภานักศึกษาหนึ่งคนทําหนาที่เปนเลขานุการในที่ประชุมออกหนังสือนัด
ประชุม ควบคุมและรับผิดชอบงานสารบรรณ เอกสารสิ่งพิมพ การเงิน และงานธุรการทั่วไปของสภา
นักศึกษา และอาจใหมีรองเลขาธิการสภานักศึกษาหนึ่งคนทําหนาที่เปนผูชวยเลขาธิการสภานักศึกษาได
ขอ ๒๓ สมัยประชุมของสภานักศึกษาแบงออกเปนสองประเภท คือสมัยประชุมสามัญ และสมัย
ประชุมวิสามัญ
สมัยประชุมสามัญของสภานักศึกษาใหมีไดภาคการศึกษาละหนึ่งสมัย
ในภาคการศึกษาแรก สมัยประชุมสามัญเริ่มตั้งแตวันเปดประชุมสามัญครั้งแรก และสิ้นสุดใน
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ของป
ในภาคการศึกษาที่สอง สมัยประชุมสามัญเริ่มตั้งแตวันเปดเรียนภาคการศึกษาที่สอง และสิ้นสุดใน
วันที่ ๓๑ มกราคม ของป
สมัยประชุมวิสามัญ ไดแก สมัยประชุมตามขอ ๒๗
ขอ ๒๔ ใหร องอธิการบดีฝ ายกิจการนัก ศึกษาเรียกประชุมสามัญครั้ งแรกหลังจากการเลื อกตั้ ง
ทั่วไปของสภานักศึกษาภายในกําหนดเวลาสิบหาวัน นับแตเริ่มดํารงตําแหนงตามวาระ
ใหอธิการบดีเปนผูเปดประชุมสามัญครั้งแรกของสภานักศึกษา
ในการประชุมสามัญครั้งแรกใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาทําหนาที่เปนประธานชั่วคราว
ในที่ประชุม เพื่อดําเนินการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาจากสมาชิกสามัญของสภานักศึกษา
เมื่อเลือกตั้งเสร็จแลวใหประธานสภานักศึกษาทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม เพื่อดําเนินการ
เลือกตั้งรองประธานสภานักศึกษาคนที่หนึ่ง รองประธานสภานักศึกษาคนที่สองและเลขาธิการสภานักศึกษา
สําหรับรองเลขาธิการสภานักศึกษา ใหเลขาธิการสภานักศึกษาเปนผูเลือกจากสมาชิกสามัญของ
สภานักศึกษา
ขอ ๒๕ ในสมัยประชุมสามัญอาจมีการประชุมเพิ่มขึ้นได ดังนี้
๒๕.๑ อธิการบดีใหเรียกประชุม
๒๕.๒ ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม
๒๕.๓ สมาชิก สภานัก ศึก ษาจํา นวนไมน อยกวา หนึ่ งในสามของจํา นวนสมาชิก สภา
นักศึกษาตามขอ ๑๗.๑ เขาชื่อรองขอตอประธานสภานักศึกษาใหเรียกประชุม
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๒๕.๔ นายกองคการบริหารองคการนักศึกษารองขอตอประธานสภานักศึกษาใหเรียก
ประชุมตามมติองคการบริหารองคการนักศึกษา
ในกรณีตามวรรคแรกใหประธานสภานักศึกษาเรียกประชุมเพิ่มขึ้ นเปนพิเศษ นอกเหนือจากวันที่
สภานักศึกษากําหนดไว
ขอ ๒๖ ในการประชุมสมัยสามัญ จะตองจัดใหมีการสงหมายเรียกประชุมและกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาไมนอยกวาสามวันกอนถึงวันกําหนดนัดประชุม เวนแตกรณีที่เรียก
ประชุมตามขอ ๒๗ ใหดําเนินการตามขอ ๒๘
ข อ ๒๗ ให มีก ารประชุ มวิ ส ามั ญนอกสมั ย ประชุ มสามั ญในกรณี ห นึ่ ง กรณี ใ ดตามข อ ๒๕
หรือ เมื่อ สมาชิกสามัญขององคการนัก ศึกษาจํา นวนหา รอยคนขึ้ นไปเขา ชื่อเรีย กรอ งให มีการประชุม ให
ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม
ขอ ๒๘ การประชุมตามขอ ๒๕ และการประชุมตามขอ ๒๗ จะตองจัดใหมีการสงหมายเรียก
ประชุมและกําหนดระเบียบวาระการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาไมนอยกวาสิบสองชั่วโมงกอนเวลานัด
ประชุม
ขอ ๒๙ ใหประธานสภานักศึกษาทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานสภานักศึกษา
ไมอ าจปฏิบัติหนา ที่ได ใหร องประธานสภานั กศึ ก ษาคนที่ห นึ่งทํ าหน าที่ป ระธานในที่ป ระชุ ม ถา รอง
ประธานสภานั กศึก ษาคนที่ หนึ่ งไม อาจปฏิ บัติหนา ที่ไ ดให รองประธานสภานักศึ กษาคนที่ส องทํ าหนา ที่
ประธานในที่ป ระชุม ถารองประธานสภานัก ศึกษาคนที่ สองไม อาจปฏิบั ติหน าที่ ได ให ที่ประชุ มเลือ ก
สมาชิกสภานักศึกษาคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
ขอ ๓๐ ภายใตบังคับขอ ๑๗.๑ การประชุมตองมีสมาชิกสามัญของสภานักศึกษาเขาประชุมอยาง
นอยกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสามัญของสภานักศึกษาทั้งหมด จึงถือเปนองคประชุม
ขอ ๓๑ เวนแตระบุไวเปนอยางอื่นในระเบียบนี้ การลงมติของสภานักศึกษาใหถือคะแนนเสียง
ขางมากของสมาชิกสามัญของสภานักศึกษาที่เขาประชุม ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๓๒ การประชุมสภานักศึกษาใหเปนไปโดยเปดเผย เวนแตสมาชิกจะมีมติใหประชุมลับ
ขอ ๓๓ ใหสภานักศึกษาเปนผูกําหนดขอบังคับสภานักศึกษาวาดวยการประชุม ซึ่งไมขัดหรือแยง
ตอระเบียบนี้
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สวนที่ ๔ การเลือกตั้ง
ขอ ๓๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาตามขอ ๑๗ ใหจัดเปนการเลือกตั้งในแตละคณะและให
กระทําตามวัน เวลา และวิธีการที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด แตตองกระทําภายในชวงเวลา ดังนี้
๓๔.๑ การเลือกตั้งตามขอ ๑๗.๑ ใหกระทํากอนวันปดเรียนภาคการศึกษาปลายสามสิบ
วัน เพื่อใหดํารงตําแหนงในปถัดไป
๓๔.๒ การเลือกตั้งตามขอ ๑๗.๒ ใหกระทําภายในสี่สิบหาวันนับแตวันเปดเรียนภาค
การศึกษาตน เพื่อใหดํารงตําแหนงในปนั้น
๓๔.๓ ใหคณะแตงตั้งกรรมการซึ่งประกอบดวยคณาจารยและนักศึกษาขึ้นคณะหนึ่งเปน
ผูดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา แลวรายงานผลการเลือกตั้งใหคณะทราบภายในสามวันนับแตวัน
เลือกตั้ง
ขอ ๓๕ ผูสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงสมาชิกสภานักศึกษาตามขอ ๑๗ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓๕.๑ เปนสมาชิกสามัญขององคการนักศึกษา
๓๕.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐
๓๕.๓ ไมเปนนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ หรือสูงกวา
ขอ ๓๖ ผูที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภานักศึกษาตามขอ ๑๗ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓๖.๑ เปนสมาชิกสามัญขององคการนักศึกษา
๓๖.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐
๓๖.๓ ไมเปนนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ หรือสูงกวา
๓๖.๔ ไมเปนผูดํารงตําแหนงในองคการบริหารองคการนักศึกษา
ขอ ๓๗ ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๓๗.๑ เปนสมาชิกสามัญขององคการนักศึกษา
๓๗.๒ เปนนักศึกษาสังกัดคณะเดียวกับผูสมัครรับเลือกตั้งที่ตนลงคะแนนเสียงให
สวนที่ ๕ การแตงตั้งและการดํารงตําแหนง
ขอ ๓๘ ใหคณะเสนอรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งตอฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภายในเจ็ดวัน
นับแตวันเลือกตั้ง และใหฝายกิจการนักศึกษาเสนอตออธิการบดีเพื่อประกาศแตงตั้งภายในสิบสองวันนับแต
วันเลือกตั้ง
ขอ ๓๙ ใหสมาชิกสามัญของสภานักศึกษาที่ไดรับเลือกตั้งดํารงตําแหนงคราวละไมเกินหนึ่งป นับ
แตวันที่ ๑ มีนาคม ของป และสิ้นสุดในวันสุดทายของเดือนกุมภาพันธ ของปถัดไป
ขอ ๔๐ สมาชิกสมทบของสภานักศึกษาที่ไดรับการเลือกตั้ง ใหดํารงตําแหนงนับแตวันที่มหาวิทยาลัย
ประกาศแตงตั้ง และสิ้นสุดในวันสุดทายของเดือนกุมภาพันธของปถัดไป
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สวนที่ ๖ การพนจากตําแหนง
ขอ ๔๑ สมาชิกสภานักศึกษาพนจากตําแหนงในกรณี ดังนี้
๔๑.๑ หมดวาระ
๔๑.๒ ตาย
๔๑.๓ ลาออก
๔๑.๔ ขาดคุณสมบัติตามขอ ๓๖
๔๑.๕ ถูก ถอดถอนจากการเป น สมาชิ ก สภานัก ศึ ก ษาเนื่อ งจากขาดประชุมสามครั้ ง
ติดตอกันโดยไมมีเหตุผล และสภานักศึกษาไดพิจารณาแลววาไมมีเหตุผลอันสมควรจึงมีมติใหเสนอชื่อต อ
อธิการบดีเพื่อมีประกาศถอดถอน
มติในการถอนถอนตามวรรคแรกจะตองไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมดของสภานักศึกษา
๔๑.๖ เมื่อมีการยุบสภานักศึกษา ตามขอ ๑๑
ขอ ๔๒ เมื่อสภานักศึกษาสิ้นสุดลงตามขอ ๔๑.๖ แลว ใหดําเนินการเลือกตั้งใหมภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ประกาศยุบสภานักศึกษา เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลือเพียงไมเกินหกสิบวัน
ในกรณีวันที่สภานักศึกษาถูกยุบอยูในชวงเวลาสี่สิบหาวันกอนวันปดเรียนภาคการศึกษาตน ให
เลื่อนการเลือกตั้งใหมออกไปเปนภายในสามสิบวันนับแตวันเปดเรียนภาคการศึกษาปลาย
ใหวาระการดํา รงตําแหนงของสมาชิกสภานักศึ กษาชุดใหมเริ่มตั้งแตวันที่มหาวิ ทยาลัยประกาศ
แตงตั้ง และอยูในตําแหนงไดเพียงเทากับวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภานักศึกษาชุดเดิมที่เหลืออยู
สวนที่ ๗ การเลือกตั้งซอม
ขอ ๔๓ ถาตําแหนงสมาชิกสภานักศึกษาไมครบจํานวนตามขอ ๑๗ หรือวางลงตามขอ ๔๑.๒ ขอ
๔๑.๓ ขอ ๔๑.๔ และขอ ๔๑.๕ ใหดําเนินการเลือกตั้งซอมสมาชิกตําแหนงนั้นภายในสามสิบวัน เวนแต
วาระการดํารงตําแหนงเหลือเพียงไมเกินหกสิบวัน
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภานักศึกษาวางลงในชวงเวลาสี่สิบหาวันกอนวันปดภาคเรียน ใหเลื่อน
การเลือกตั้งซอมออกไปเปนภายในสามสิบวันนับแตวันเปดเรียนภาคการศึกษาถัดไป
การเลือกตั้งซอมสําหรับตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด ใหกระทําไดแตเพียงครั้งเดียว
ให ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง ของสมาชิ ก สภานั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ เลื อ กตั้ งซ อ ม เริ่ ม ตั้ งแต วั น ที่
มหาวิทยาลัยประกาศแตงตั้งและสิ้นสุดลงตามวาระของสมาชิกสภานักศึกษาในปนั้น
ใหนํ าความตามขอ ๓๔ ถึงข อ ๔๒ มาบังคับใชกั บการเลื อกตั้งซ อม การแต งตั้ งและการดํ ารง
ตําแหนงตามวรรคกอน

146

หมวด ๕
องคการบริหารองคการนักศึกษา
สวนที่ ๑ องคประกอบ
ขอ ๔๔ ใหองคการบริหารองคการนักศึกษาใชชื่อยอวา “อบศ.มทร.ศรีวิชัย” ชื่อในภาษาอังกฤษวา
“Rajamagala University of Technology Srivijaya Student Union.” ชื่ อ ย อ ในภาษาอั ง กฤษว า
“RMUTSVSU”
ขอ ๔๕ เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณขององคการบริหารองคการนักศึกษาใหใชตราสัญลักษณ
ของมหาวิทยาลัยโดยเพิ่มอักษรแสดงชื่อขององคการบริหารองคการนักศึกษา ทั้งนี้ใ หมีรูป แบบการใช
และตัวอักษรเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๔๖ ใหองคการบริหารองคการนักศึกษาประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ฝายวิชาการ คณะกรรมการฝายกีฬา คณะกรรมการฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน คณะกรรมการ
ฝายศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการฝายนักศึกษาสัมพันธ เจาหนาที่องคการบริหารองคการนักศึกษา
และคณะกรรมการชมรมในฝายดังกลาว
ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยนายกองคการบริหารองคการนักศึกษา อุปนายก
คนที่หนึ่ง อุปนายกคนที่สอง เหรัญญิก เลขานุการ ประธานฝายวิชาการ ประธานฝายกีฬา ประธานฝาย
พัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน ประธานฝายศิลปะและวัฒนธรรม ประธานฝายนักศึกษาสัมพันธ และ
นายกสโมสรคณะตาง ๆ
สวนที่ ๒ อํานาจและหนาที่
ขอ ๔๘ ใหคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๔๘.๑ พิจ ารณาและวางแผนการดํ าเนิ นงานขององคการบริหารองคก ารนักศึ กษาให
เปนไปตามวัตถุประสงคดังระบุไวในขอ ๑๒
๔๘.๒ รับผิดชอบรวมกันในการบริหารกิจกรรมขององคการบริหารองคการนักศึกษาให
สอดคลองกับนโยบายที่แถลงไวตอสภานักศึกษา
๔๘.๓ พิจารณา จัดสรร ควบคุม และรับผิดชอบการใชจายเงินงบประมาณขององคการ
บริหารองคการนักศึกษาใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาโดยสวนรวม
๔๘.๔ ออกระเบียบ ขอบังคับ ขอปฏิบัติ และขอแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
องค ก ารบริ หารองค การนั กศึ กษาซึ่ งไม ขั ดหรื อ แย งต อระเบี ยบและข อ บั งคั บของมหาวิ ทยาลั ย โดยเสนอ
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยนายกองคการบริหารองคการนักศึกษาเปน
ประธานกรรมการ ผูแทนสมาชิกสามัญของสภานักศึกษาและผูแทนคณะกรรมการบริหารฝายละเทา ๆ กัน
เปนกรรมการ เพื่อดําเนินการดังกลาวและเสนอใหสภานักศึกษาเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
๔๘.๕ เสนอการแตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่องคการบริหารองค การนักศึกษาและ
อนุกรรมการตาง ๆ ในองคการบริหารองคการนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย
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๔๘.๖ พิจารณาการขอจัดตั้งหนวยงานในองคการบริหารองคการนักศึกษาและชมรมใน
ฝายตาง ๆ เพื่อเสนอตอสภานักศึกษาและมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๙ นายกองคการบริหารองคการนักศึกษามีหนาที่ ดังนี้
๔๙.๑ เปนผูแทนขององคการบริหารองคการนักศึกษา
๔๙.๒ เปนประธานของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
๔๙.๓ ควบคุมดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารองคการนักศึกษา
ขอ ๕๐ อุปนายกมีหนาที่ ดังนี้
๕๐.๑ ทําหนาที่แทนนายกองคการบริหารองคการนักศึกษา ในกรณีที่นายกองคการ
บริหารองคการนักศึกษาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๕๐.๒ เปนผูชวยนายกองคการบริหารองคการนักศึกษาในกิจการที่นายกองคการบริหาร
องคการนักศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ขอ ๕๑ เหรัญญิกมีหนาที่ ดังนี้
๕๑.๑ รับผิดชอบการจัดทํางบประมาณเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
๕๑.๒ ควบคุมและรับผิดชอบการเงินใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการเงิน
และการงบประมาณขององคการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๕๑.๓ ควบคุมการเบิกและใชจายเงินขององคการบริหารองคการนักศึกษาใหเปนไปตาม
งบประมาณ
๕๑.๔ จัดทํารายงานการเงินขององคก ารบริหารองคการนักศึก ษา เพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารและมหาวิทยาลัย
๕๑.๕ จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย และงบดุล
ขอ ๕๒ เลขานุการมีหนาที่ ดังนี้
๕๒.๑ เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
๕๒.๒ ควบคุมและรับผิดชอบงานสารบรรณของคณะกรรมการบริหาร
๕๒.๓ ควบคุมดูแลการดําเนินงานของเจาหนาที่องคการบริหารองคการนักศึกษา
๕๒.๔ หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ขอ ๕๓ ประธานฝายวิชาการ ประธานฝายกีฬา ประธานฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน
และประธานฝายศิลปะและวัฒนธรรมมีหนาที่ ดังนี้
๕๓.๑ เปนผูแทนของฝายในคณะกรรมการบริหาร
๕๓.๒ เปนประธานของที่ประชุมฝาย
๕๓.๓ เป น ผู ป ระสานการดํ า เนิ น งานระหว า งชมรมกั บ ฝ า ยหรื อ หน ว ยงานอื่ น ของ
องคการบริหารองคการนักศึกษา
๕๓.๔ ติดตามผลการดําเนินงานของชมรมภายในฝาย
๕๓.๕ หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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ขอ ๕๔ ประธานฝายนักศึกษาสัมพันธ มีหนาที่ ดังนี้
๕๔.๑ เปนผูแทนของฝายในคณะกรรมการบริหาร
๕๔.๒ เปนประธานของที่ประชุมฝาย
๕๔.๓ สงเสริมความสามัคคีและความเขาใจอันดีในหมูนักศึกษา
๕๔.๔ เปนผูประสานงานดานวินัยกับฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๕๔.๕ เปนผูดูแลและประสานงานดานการเชียร
๕๔.๖ เปน ผูประสานการดําเนินงานระหวางชมรมกับ ฝายหรือกับหน วยงานอื่นของ
องคการบริหารองคการนักศึกษาตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานของชมรมในฝาย ถามี
ขอ ๕๕ นายกสโมสรนักศึกษาคณะตาง ๆ มีหนาที่ ดังนี้
๕๕.๑ เปนผูแทนของนักศึกษาแตละคณะ ในคณะกรรมการบริหาร
๕๕.๒ เปนผูประสานงานระหวางคณะกับองคการบริหารองคการนักศึกษา
๕๕.๓ เป น ผู ดํ า เนิ น งานในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นั ก ศึ ก ษาในแต ล ะคณะตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือมหาวิทยาลัย
๕๕.๔ หนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
สวนที่ ๓ การประชุม
ขอ ๕๖ ใหมีการประชุมสามัญอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง
การประชุมครั้งแรก ให น ายกองค การบริ หารองค ก ารนัก ศึก ษาเปน ผูกํ าหนดภายในสิบ หา วั น
นับตั้งแตวันเริ่มดํารงตําแหนงตามวาระ สวนการประชุมครั้งตอไปใหที่ประชุมเปนผูกําหนด
ขอ ๕๗ ใหมีการประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๕๗.๑ นายกองคการบริหารองคการนักศึกษาเรียกประชุม
๕๗.๒ กรรมการบริหารองคการบริหารองคการนักศึกษาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเขาชื่อกันขอใหนายกองคการบริหารองคการนักศึกษาเรียกประชุม
ขอ ๕๘ ใหนายกองคการบริหารองคการนักศึกษาทําหนาที่ประธานของที่ประชุม และใหเลขานุการ
เปนกรรมการและเลขานุการของที่ประชุม
ในกรณีที่นายกองคการบริหารองคการนักศึกษาไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกคนที่หนึ่งทํา
หนาที่ประธานในที่ประชุม ถาอุปนายกคนที่หนึ่งไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหอุปนายกคนที่สองทําหนาที่
ประธานในที่ประชุม ถาอุปนายกคนที่สองไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใด
คนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
ขอ ๕๙ ในการประชุมตองมีกรรมการเขาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหาร
ทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ขอ ๖๐ เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่นในระเบียบนี้ การลงมติใด ๆ ในที่ประชุมใหถือคะแนนเสียง
ขางมากของกรรมการบริหารที่เขาประชุม
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ขอ ๖๑ มติใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะเปลี่ยนแปลงไดตอเมื่อมีการลงมติใหมดวยคะแนน
เสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทั้งหมด
ขอ ๖๒ การประชุมใหเปนไปโดยเปดเผย เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปนการประชุมลับ
ขอ ๖๓ ในการประชุมอาจเชิญผูแทนหอพักนักศึกษาชายและผูแทนหอพักนักศึกษาหญิงเขารวม
ประชุมก็ได
ขอ ๖๔ ในการประชุมใหเชิญผูแทนฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมดวยและ
ใหสงรายงานการประชุมทุกครั้งใหฝายกิจการนักศึกษา
ขอ ๖๕ ใหคณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนดขอบังคับคณะกรรมการบริหารวาดวยการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งไมขัดหรือแยงตอระเบียบนี้
สวนที่ ๔ เจาหนาที่องคการบริหารองคการนักศึกษา
ขอ ๖๖ เจาหนาที่องคการบริหารองคการนักศึกษาประกอบดวยตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ หัวหนาแผนก
ประชาสัมพันธ หัวหนาแผนกปฏิคม หัวหนาแผนกสาราณียกร หัวหนาแผนกสวัสดิการ หัวหนาแผนกพัสดุ
หัวหนาแผนกแสงและเสียง หัวหนาแผนกศิลปกรรม หัวหนาแผนกบรรณารักษ และหัวหนาแผนกอื่น ๆ
ตามที่เห็นสมควรใหมี โดยอยูในความควบคุมดูแลและรับผิดชอบของนายกองคการบริหารองคการนักศึกษา
ขอ ๖๗ หัวหนาแผนกประชาสัมพันธ มีหนาที่ ดังนี้
๖๗.๑ ประชาสัมพันธกิจการขององคการบริหารองคการนักศึกษา
๖๗.๒ หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ขอ ๖๘ หัวหนาแผนกปฏิคมมีหนาที่ ดังนี้
๖๘.๑ ดํา เนินงานดานการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการติดตอ ขององคการ
บริหารองคการนักศึกษา
๖๘.๒ หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ขอ ๖๙ หัวหนาแผนกสาราณียกรมีหนาที่ ดังนี้
๖๙.๑ จัดทําและรับผิดชอบกิจการดานสิ่งพิมพขององคการบริหารองคการนักศึกษา
๖๙.๒ หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ขอ ๗๐ หัวหนาแผนกสวัสดิการมีหนาที่ ดังนี้
๗๐.๑ สงเสริมและรับผิดชอบสวัสดิการทั่วไปของสมาชิก
๗๐.๒ ประสานงานดานสวัสดิการทั่วไปของสมาชิก
๗๐.๓ หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
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ขอ ๗๑ หัวหนาแผนกพัสดุมีหนาที่ ดังนี้
๗๑.๑ รับผิดชอบทรัพยสินสวนกลางขององคการบริหารองคการนักศึกษา
๗๑.๒ จัดบํารุงรักษาทรัพยสินสวนกลางขององคการบริหารองคการนักศึกษา
๗๑.๓ จัดทําบัญชีและควบคุมการเบิกจายพัสดุสวนกลางขององคการบริหารองคการ
นักศึกษา
๗๑.๔ หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ขอ ๗๒ หัวหนาแผนกแสงและเสียงมีหนาที่ ดังนี้
๗๒.๑ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ การด า นแสงและเสี ย งส ว นกลางขององค ก ารบริ ห ารองค ก าร
นักศึกษา
๗๒.๒ รับผิดชอบพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณที่เกี่ยวกับแสงและเสียงสวนกลางของ
องคการบริหารองคการนักศึกษา
๗๒.๓ ควบคุมดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณแสงและเสียงสวนกลางขององคการบริหาร
องคการนักศึกษา
๗๒.๔ หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ขอ ๗๓ หัวหนาแผนกศิลปกรรมมีหนาที่ ดังนี้
๗๓.๑ รับผิดชอบกิจการดานศิลปกรรมสวนกลางขององคการบริหารองคการนักศึกษา
๗๓.๒ หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
ขอ ๗๔ หัวหนาแผนกบรรณารักษมีหนาที่ ดังนี้
๗๔.๑ รับผิดชอบกิจการดานหองสมุดขององคการบริหารองคการนักศึกษา
๗๔.๒ รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารสิ่งพิมพเกี่ยวกับกิจการขององคการบริหาร
องคการนักศึกษา
๗๔.๓ หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
สวนที่ ๕ การดําเนินงาน
ขอ ๗๕ ใหองคการบริหารองคการนักศึกษาแบงการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาออกเปนหาฝาย
คือ ฝายวิชาการ ฝายกีฬา ฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน ฝายศิลปะและวัฒนธรรม และฝายนักศึกษา
สัมพันธ
ขอ ๗๖ ใหฝายวิชาการดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๗๖.๑ เพื่ อ ส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาสนใจในการศึ ก ษาคั น คว า แสวงหาความรู แ ละ
ประสบการณในวิชาการสาขาตาง ๆ อันจะชวยเสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการและชวยเพิ่มพูนความรู
ใหแกตนเอง ตลอดจนกอใหเกิดประโยชนแกสังคม
๗๖.๒ เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรู ความกาวหนาและประสบการณ
ทางวิชาการซึ่งกันและกัน
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๗๖.๓ เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจทางวิชาการ
ขอ ๗๗ ใหฝายกีฬา ดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๗๗.๑ เพื่อ สงเสริมใหนั กศึ กษาเลน กีฬาเพื่ อเสริ มสรา งสุ ขภาพพลานามัย และพั ฒนา
บุคลิกภาพ
๗๗.๒ เพื่อสงเสริมความสัมพันธฉันทมิตรและความมีน้ําใจเปนนักกีฬาในหมูนักศึกษา
ทั้งผูเลนและผูชม
๗๗.๓ เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกีฬาใหแกนักศึกษา
๗๗.๔ เพื่อสงเสริมมาตรฐานการกีฬาของมหาวิทยาลัยใหมีระดับสูงขึ้น
๗๗.๕ เพื่อสงเสริมใหมีการแขงขันกีฬาระดับตาง ๆ อันจะกอใหเกิดทักษะในการกีฬา
ขอ ๗๘ ใหฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชนดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๗๘.๑ เพื่อใหนักศึกษาไดใชเวลาวางพัฒนาตนเองใหพรอมที่จะทําประโยชนตอสังคม
๗๘.๒ เพื่อใหนักศึกษาไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค แนะนําความรูที่ไดรับมาประยุกต
ใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
๗๘.๓ เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาไดตระหนักในภาระหนาที่ และความรับผิดชอบที่ตองมี
ตอสังคม อันจะกอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ
๗๘.๔ เพื่อสงเสริมใหมีการบําเพ็ญประโยชนตอหมูคณะและประเทศชาติ
ขอ ๗๙ ใหฝายศิลปะและวัฒนธรรมดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๗๙.๑ เพื่อสงเสริมเผยแพรและรักษาไวซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๗๙.๒ เพื่ อสนั บสนุน นักศึ กษาใหเกิ ดความสนใจและมี โอกาสศึกษาอันจะกอใหเกิ ด
ความชํานาญและมีสุนทรียภาพในศิลปะดานตาง ๆ อันไมขัดตอวัฒนธรรมอันดี
ขอ ๘๐ ใหฝายนักศึกษาสัมพันธดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๘๐.๑ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
๘๐.๒ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนภายใตขอบเขตของกฎหมาย
บานเมือง ระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย
๘๐.๓ เพื่อสงเสริมใหมีความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม
ขอ ๘๑ ให ฝา ยวิ ชาการ ฝา ยกีฬา ฝา ยพัฒนาสั งคมและบํา เพ็ญประโยชน และฝา ยศิล ปะและ
วัฒนธรรมมีชมรมที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคของฝายที่ชมรมนั้นสังกัด
ขอ ๘๓ ใหแตละฝายมีขอบังคับวาดวยฝายนั้น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดซึ่งไมขัดหรือแยงตอ
ระเบียบนี้
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สวนที่ ๖ คณะกรรมการฝาย
ขอ ๘๓ ใหแตละฝายมีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยประธานฝาย รอง
ประธานฝาย เหรัญญิก เลขานุการ และประธานชมรมตาง ๆ ภายในฝาย
ขอ ๘๔ ใหคณะกรรมการฝายนักศึกษาสัมพันธ ประกอบดวยประธานฝายนักศึกษาสัมพันธของ
ทุกคณะ และประธานชมรมที่จัดตั้งขึ้นภายในฝาย
ขอ ๘๕ ใหคณะกรรมการฝายมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๘๕.๑ ควบคุมและประสานงานการดําเนินงานของชมรมตาง ๆ ภายในฝายใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของฝาย
๘๕.๒ วางหลักเกณฑการขอตั้งงบประมาณของชมรมตาง ๆ ภายในฝาย
๘๕.๓ พิจารณางบประมาณของชมรมตาง ๆ ภายในฝายเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
๘๕.๔ ควบคุมการเงินของชมรมตาง ๆ ภายในฝาย
๘๕.๕ รวบรวมรายงานการประเมินผลการดําเนินงานในรอบปของชมรมตาง ๆ ภายใน
ฝายเสนอตอคณะกรรมการบริหารกอนสิ้นสุดวาระของกรรมการฝายในปนั้น
๘๕.๖ รับผิดชอบรวมกันในการบริหารกิจกรรมของฝาย
๘๕.๗ หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
สวนที่ ๗ สโมสรนักศึกษา
ขอ ๘๖ ใหสโมสรนักศึกษาเปนศูนยกลางในการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะ และให
อยูในความรับผิดชอบของคณะ
ขอ ๘๗ ใหสโมสรนักศึกษามีสมาชิกสามัญเพียงประเภทเดียว ซึ่งไดแกนักศึกษาของคณะที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี หรือปริญญาตรี
ขอ ๘๘ ใหสโมสรนักศึกษา ใชชื่อยอวา “สน. ตามดวยชื่อยอของคณะ” ชื่อภาษาอังกฤษใหใชชื่อ
คณะตามดวยคําวา “Student Club.” และชื่อยอใหใชชื่อยอภาษาอังกฤษของคณะและตามดวยอักษร “SC”
เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณของสโมสรนักศึกษาใหใชตราสัญลักษณของคณะ โดยเพิ่มอักษร
แสดงชื่อของสโมสรนักศึกษา ทั้งนี้ใหมีรูปแบบการใชและตัวอักษรเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๘๙ การจัดกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะ ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของ
คณะ และใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของคณะซึ่งไมขัดหรือแยงตอระเบียบนี้
ขอ ๙๐ สโมสรนักศึกษาจะตองดําเนินกิจกรรมในสวนที่เปนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ให
สอดคลองกับนโยบายการดําเนินงานขององคการนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
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ใหองคการนักศึกษาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการใหกับสโมสรนักศึกษาของคณะที่ สังกัด
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตามที่ระบุไวในระเบียบนี้ หรือระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการเงินและการงบประมาณ
ขององคการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ขอ ๙๑ ใหสโมสรนักศึกษาประกอบดวย คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการ
ฝายวิชาการ คณะกรรมการฝายกีฬา คณะกรรมการฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน คณะกรรมการฝาย
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการฝายนักศึกษาสัมพันธ เจาหนาที่องคการบริหารองคการนักศึกษา และ
คณะกรรมการชมรมในฝายดังกลาว ขอ ๙๒ ใหค ณะกรรมการบริ ห ารสโมสรนั ก ศึก ษาประกอบด ว ย
นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกคนที่หนึ่ง อุปนายกคนที่สอง เหรัญญิก เลขานุการ ประธานฝายวิชาการ
ประธานฝายกีฬา ประธานฝายพัฒนาสั งคมและบํา เพ็ญประโยชน ประธานฝายศิลปะและวั ฒนธรรม
ประธานฝายนักศึกษาสัมพันธ และนักศึกษาหัวหนาสาขาวิชาตาง ๆ ในคณะสาขาละหนึ่งคน
ขอ ๙๓ ในการดําเนินงานการประชุม การเลือกตั้ง การแตงตั้งและดํารงตําแหนง การพนสภาพของ
สโมสรนักศึกษา ใหนําความตามขอ ๔๘ ถึงขอ ๘๕ มาบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๘ ชมรม
ขอ ๙๔ ชมรมที่จะจัดตั้งขึ้นตอง
๙๔.๑ มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ
๙๔.๒ สังกัดฝายใดฝายหนึ่งขององคการบริหารองคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา
ขอ ๙๕ ชมรมที่สังกัดคณะที่ตั้งอยูในวิท ยาเขตซึ่งมิได อยูในเขตที่ตั้งสํ านักงานอธิการบดีจะขอ
สังกัดกับองคการบริหารองคการนักศึกษาไมได
ขอ ๙๖ ใหแตละชมรมมีขอบังคับวาดวยชมรมนั้นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งไมขัดหรือแยง
ตอระเบียบนี้
ขอ ๙๗ ชมรมสังกัด องค การบริ หารองคก ารนักศึ กษาให รับ การสนั บสนุ นจากองค การบริ หาร
องคการนักศึกษา และใหองคการบริหารองคการนักศึกษาออกระเบียบองคการบริหารองคการนักศึกษาวา
ดวยการใหการสนับสนุนชมรมที่สังกัด
ชมรมสั งกัดสโมสรนักศึก ษาคณะใดใหรับการสนั บสนุน จากสโมสรนักศึก ษาคณะนั้น และให
สโมสรนักศึกษาออกระเบียบสโมสรนักศึกษาวาดวยการใหการสนับสนุนชมรมที่สังกัด
หามมิใหชมรมที่สังกัดสโมสรนักศึกษารับงบประมาณโดยตรงจากองคการนักศึกษา
ขอ ๙๘ การขอจัดตั้งชมรมที่สังกัดฝายขององคการบริหารองคการนักศึกษา จะตองมีนักศึกษาคณะ
ตาง ๆ ไมนอยกวาสามคณะรวมกันเปนจํานวนหนึ่งรอยคนขึ้นไปเขาชื่อกันยื่นคํารอง พรอมทั้งเสนอราง
ขอบังคับของชมรมตอคณะกรรมการบริหาร เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจัดตั้งได
ใหเสนอตอสภานักศึกษา ถาสภานักศึกษาเห็นชอบดวยใหเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ขอ ๙๙ การขอจัดตั้งชมรมที่สังกัดสโมสรนักศึกษาจะตองมีนักศึกษาภายในคณะเดียวกันไมนอย
กวาหา สิบคนขึ้ นไปเขาชื่อกั นยื่นคํา รอง พรอมทั้ งเสนอรางขอ บังคับ ของชมรมตอคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษา เมื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจัดตั้งได ใหเสนอตอ
คณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๐๐ ชมรมที่ จะจัด ตั้งขึ้น ใหม จะต องมีวั ตถุ ประสงค และขอบเขตในการจัด กิจ กรรมที่ไ ม
ซ้ําซอนกับกิจกรรมของชมรมที่มีอยูแลวภายในองคการบริหารองคการนักศึกษา วิทยาเขต หรือคณะเดียวกัน
เวนแตมีความจําเปนในการจัดตั้งชมรมดังกลาว ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจและอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐๑ ใหชมรมมีสมาชิกสองประเภท ดังนี้
๑๐๑.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก สมาชิกสามัญขององคการนักศึกษา ซึ่งสมัครเปนสมาชิก
ชมรมและไดรับอนุมัติจากชมรม
๑๐๑.๒ สมาชิกวิสามัญ ไดแก สมาชิกวิสามัญขององคการนักศึกษา ซึ่งสมัครเปน
สมาชิกและไดรับอนุมัติจากชมรม
สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญและวิสามัญมีกําหนดคราวละหนึ่งป
ขอ ๑๐๒ กิจกรรมของชมรมที่จะจัดทําขึ้นภายนอกมหาวิทยาลัยตองดําเนินงานในนามองคการ
นักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากองคการบริหารองคการนักศึกษา หรือสโมสร
นักศึกษา
ขอ ๑๐๓ บรรดาเงินและทรัพยสินใด ๆ ที่ไดมาในนามของชมรม ใหถือวาเปนสมบัติขององคการ
บริหารองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาที่ชมรมนั้นสังกัด และใหปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยวา
ดวยการเงินและการงบประมาณขององคการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยเครงครัด
ขอ ๑๐๔ ชมรมสิ้นสุดโดยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้
๑๐๔.๑ มีสมาชิกไมถึงหนึ่งรอยคนจากสามคณะในกรณีที่ชมรมสั งกัดฝายขององคการ
บริหารองคการนักศึกษา
๑๐๔.๒ มีสมาชิกไมถึงหาสิบคนจากคณะเดียวกันในกรณีที่ชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษา
๑๐๔.๓ ไมมีผลงานของชมรมปรากฏในรอบป
ในกรณี ที่ชมรมไมมีร ายงานประเมิน ผลการดํ า เนิ น งานชมรมในรอบปเ สนอต อคณะ
กรรมการบริหาร ใหถือวาไมมีผลงานปรากฏ
๑๐๔.๔ เมื่ อสมาชิกของชมรมไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิก ทั้งหมดขอให ยุบเลิ ก
ชมรม
๑๐๔.๕ เมื่อมีเหตุผลอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารชมรมเห็นวาสมควรใหยุบเลิกชมรม
โดยไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
๑๐๔.๖ เมื่อมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหยุบเลิกชมรม
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ขอ ๑๐๕ ในกรณีที่ชมรมสิ้นสุดลง ใหทรัพยสินทั้งหมดของชมรมตกเปนกรรมสิทธิ์ขององคการ
บริหารองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาที่ชมรมนั้นสังกัด
สวนที่ ๙ คณะกรรมการบริหารชมรม
ขอ ๑๐๖ ใหแตละชมรมมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวาคณะกรรมการบริหารชมรม
ประกอบดวยประธานชมรม รองประธานชมรม เหรัญญิก เลขานุการ และกรรมการตําแหนงอื่นๆ ตามที่
กําหนดไวในขอบังคับวาดวยชมรมนั้น ๆ
ขอ ๑๐๗ ใหคณะกรรมการบริหารชมรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑๐๗.๑ พิจารณาและวางแผนการดําเนินงานของชมรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
ชมรมซึ่งไมขัดหรือแยงตอระเบียบนี้ หรือตอขอบังคับวาดวยฝายหรือสโมสรนักศึกษาที่ชมรมนั้นสังกัด
๑๐๗.๒ รับผิดชอบรวมกันในการบริหารกิจกรรมของชมรม
๑๐๗.๓ พิจ ารณาจั ดตั้ งงบประมาณของชมรม เพื่ อเสนอตอ คณะกรรมการฝา ย หรื อ
สโมสรนักศึกษาที่ชมรมนั้นสังกัด
๑๐๗.๔ ควบคุมการเงินของชมรม
๑๐๗.๕ จัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานในรอบปของชมรมเสนอตอคณะกรรมการ
ฝาย หรือสโมสรนักศึกษาที่ชมรมนั้นสังกัด กอนสิ้นสุดวาระของกรรมการชมรมในปนั้น
๑๐๗.๖ หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฝายที่ชมรมนั้นสังกัดมอบหมาย
สวนที่ ๑๐ ชุมนุม
ขอ ๑๐๘ ชุมนุมเปนกลุมนักศึกษาจํานวนตั้งแตสามสิบคนขึ้นไปมารวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการนักศึกษาตามขอ ๑๒ และจะตองไมมี
วัตถุประสงคและขอบเขตในการดําเนินกิจกรรมที่ซ้ํากับชมรม หรือชุมนุมเดิมที่มีอยู
ขอ ๑๐๙ ชุมนุมอาจสังกัดองคการบริหารองคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาแลวแตกรณี โดยที่
อาจมีการจัดตั้งเปนทางการหรือไมก็ได โดยใหองคการบริหารองคการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาแลวแต
กรณีจัดงบประมาณใหตามสมควรเพื่อใหชุมนุมดําเนินกิจกรรมไดเปนครั้งคราวไป ทั้งนี้ใหองคการบริหาร
องคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาแลวแตกรณีออกระเบียบวาดวยการใหการสนับสนุนชุมนุมที่สังกัด
โดยที่การสนับสนุนดังกลาวจะไมผูกพันองคการบริหารองคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาในปตอไป
ใหองคการบริหารองคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาแลวแตกรณีใหการสนับสนุนชุม นุมที่
สังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีสามปตอเนื่องกัน ยกฐานะขึ้นเปนชมรมโดยเร็ว ทั้งนี้จะตองไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้
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ขอ ๑๑๐ การดําเนินงานของชุมนุมจะตองอยูในการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และใหนํา
ความตามขอ ๙๕ ขอ ๙๖ ขอ ๙๗ วรรคสาม ขอ ๑๐๒ และขอ ๑๐๓ มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๑๑ ในกรณีที่ชุมนุมสิ้นสุดลง ใหทรัพยสินทั้งหมดของชุมนุมตกเปนกรรมสิทธิ์ขององคการ
บริหารองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาที่ชุมนุมนั้นสังกัด
สวนที่ ๑๑ การเลือกตั้ง
ขอ ๑๑๒ การเลือกตั้งผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในองคการบริหารองคการนักศึกษาใหกระทํา ดังนี้
๑๑๒.๑ คณะกรรมการบริหาร
๑๑๒.๑.๑ นายกองคการบริหารองคการนักศึกษา อุปนายก เหรัญญิก เลขานุการ
ประธานฝายวิชาการ ประธานฝายกีฬา ประธานฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน ประธานฝายศิลปะ
และวัฒนธรรม และประธานฝายนักศึกษาสัมพันธ ใหเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิกสามัญขององคการ
นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
๑๑๒.๑.๒ นายกสโมสรนักศึกษาแตละคณะ อุปนายก เหรัญญิก เลขานุการ
ประธานฝายวิชาการ ประธานฝายกีฬา ประธานฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน ประธานฝายศิลปะ
และวัฒนธรรม และประธานฝายนักศึกษาสัมพันธ ใหเลือกตั้งโดยตรงจากนักศึกษาคณะนั้น ๆ
๑๑๒.๑.๓ ประธานชมรม และคณะกรรมการบริหารชมรมใหเลือกตั้งโดยตรง
จากสมาชิกของชมรมนั้น
๑๑๒.๒ เจาหนาที่ องคการบริหารองคการนักศึกษา สโมสรนักศึ กษา และชมรมให
แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารองคการบริหารองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา หรือชมรมนั้นๆ แลวแต
กรณี
๑๑๒.๓ คณะกรรมการฝาย
๑๑๒.๓.๑ คณะกรรมการฝายวิชาการ คณะกรรมการฝายกีฬา คณะกรรมการ
ฝายพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน และคณะกรรมการฝายศิลปะและวัฒนธรรมขององคการบริหาร
องคการนักศึกษาใหประธานฝายเปนประธานกรรมการ และประธานชมรมเปนกรรมการโดยตําแหนง สวน
รองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการใหเลือกโดยประธานฝายและประธานชมรมภายในฝายนั้น ๆ
๑๑๒.๓.๒ คณะกรรมการฝายนักศึกษาสัมพันธ ใหประธานฝายเปนประธาน
กรรมการ ประธานฝายนักศึกษาสัมพันธแตละคณะ และประธานชมรมภายในฝายถามีเปนกรรมการโดย
ตําแหนง สวนรองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ ใหเลือกโดยประธานฝายนักศึกษาสัมพันธแตละคณะ
และประธานชมรมภายในฝาย ถามี
๑๑๒.๓.๓ คณะกรรมการบริหารชมรม และเจาหนาที่ชมรมใหเลือกตั้งโดยตรง
จากสมาชิกชมรมนั้นๆ
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ขอ ๑๑๓ การเลือกตั้งใหกระทํา กอนวันปดเรียนภาคการศึกษาปลาย สามสิบวัน เพื่อใหดํารง
ตําแหนงในปถัดไป
การดําเนินการเลือกตั้งตามขอ ๑๑๒.๑.๑ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจากคณาจารยและ
นักศึกษาขึ้นมาคณะหนึ่ง เปนผูดําเนินการเลือกตั้งและกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ
๑๑๓.๑ วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
๑๑๓.๒ การสมัครรับเลือกตั้ง
๑๑๓.๓ การตรวจคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง
๑๑๓.๔ วิธีดําเนินการเลือกตั้ง
ขอ ๑๑๔ การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาในคณะตาง ๆ ใหคณะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะ
หนึ่งซึ่งมีรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนประธานกรรมการ และกรรมการอีกสี่คน เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง
และใหนําความตามขอ ๑๑๓ วรรคสอง มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๑๕ ผูสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงในองคการบริหารองคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษา
ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๑๕.๑ เปนสมาชิกสามัญขององคการนักศึกษา
๑๑๕.๒ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐
๑๑๕.๓ ไมเปนนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษตั้งแตขั้นภาคทัณฑ หรือสูงกวา
สวนที่ ๑๒ คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงในองคการบริหารองคการนักศึกษา
สโมสรนักศึกษาและชมรม
ขอ๑๑๖ ผูที่ดํารงตําแหนงในองคการบริหารองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาและชมรมตองมี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้
6B

๑๑๖.๑ เปนสมาชิกสามัญขององคการนักศึกษา
๑๑๖.๒ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐
๑๑๖.๓ ไมเปนนักศึกษาที่เคยถูกลงโทษตั้งแตขั้นภาคทัณฑ หรือสูงกวา
๑๑๖.๔ ไมเปนสมาชิกและดํารงตําแหนงในสภานักศึกษา
๑๑๖.๕ ตองไมดํารงตําแหนงในองคการบริหารองคการนักศึกษามากกวาหนึ่งตําแหนง
ในวาระเดียวกัน
ขอ ๑๑๗ นายกองคการบริหารองคการนักศึกษา นายกสโมสรนักศึ กษา และประธานชมรมจะ
ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียวเทานั้น
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สวนที่ ๑๓ การแตงตั้งและการดํารงตําแหนง
ขอ ๑๑๘ ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งเสนอรายชื่อผูไดรับเลือกตั้งตอฝายกิจการนักศึกษา
หรือฝายพัฒนานักศึกษาแลวแตกรณี ภายในหาวันนับแตวันเลือกตั้ง และใหฝายกิจการนักศึกษา หรือฝาย
พัฒนานักศึกษานั้นเสนอตออธิการบดีหรือคณบดีแลวแตกรณี เพื่อประกาศแตงตั้งภายในสิบสองวันนับแต
วันเลือกตั้ง
ขอ ๑๑๙ ใหคณะกรรมการบริหารและเจาหนาที่องคการบริหารองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
และชมรมดํารงตําแหนงคราวละไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ ๑ มีนาคม ของป และสิ้นสุดลงในวันสุดทาย
ของเดือนกุมภาพันธของปถัดไป
ขอ ๑๒๐ ใหคณะกรรมการบริหารและเจาหนาที่องคการบริหารองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
และชมรมทุกคนมอบงานในความรับผิดชอบของตนใหแกกรรมการบริหารและเจาหนาที่องคการบริหาร
องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมคนใหมเมื่อพนจากตําแหนง
สวนที่ ๑๔ การพนจากตําแหนง
ขอ ๑๒๑ ผูดํารงตําแหนงในองคการบริหารองคการนักศึกษาตองพนจากตําแหนงในกรณี ดังนี้
๑๒๑.๑ หมดวาระ
๑๒๑.๒ ตาย
๑๒๑.๓ ลาออก
๑๒๑.๔ ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๑๖
ขอ ๑๒๒ คณะกรรมการบริหารยกเวนนายกสโมสรนักศึกษาคณะตาง ๆ ตองพนจากตําแหนงใน
กรณีที่ถูกปลดตามขอ ๑๑ แหงระเบียบนี้
ขอ ๑๒๓ เมื่อคณะกรรมการบริหารถูกปลดตามขอ ๑๑ แลว ใหดําเนินการเลือกตั้งใหมภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ถูกปลด เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลือเพียงไมเกินหกสิบวัน
ในกรณีวันที่คณะกรรมการบริหารถูกปลดอยูในชวงเวลาสี่สิบหาวันกอนปดเรียนภาคการศึกษาตน
ใหเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเปนภายในสามสิบวันนับแตวันเปดเรียนภาคการศึกษาปลาย
ใหวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารชุดใหมเริ่มตั้งแตวันที่มหาวิทยาลัยประกาศแตงตั้ง
และอยูในตําแหนงไดเพียงเทากับวาระการดํารงตําแหนงของชุดเดิมที่เหลืออยู
ขอ ๑๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารตองพนจากตําแหนงตามขอ ๑๑ ใหเจาหนาที่องคการ
บริหารองคการนักศึกษาพนจากตําแหนงดวย
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สวนที่ ๑๕ การเลือกตั้งซอม
ขอ ๑๒๕ ถาตําแหนงกรรมการในองคการบริหารองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาวางลง
ตามขอ ๑๒๑ ใหดําเนินการเลือกตั้งซอมกรรมการตําแหนงนั้นภายในสามสิบวันนับแตวางลง เวนแตวาระ
การดํารงตําแหนงเหลือเพียงไมเกินหกสิบวัน
ในกรณีวันที่ตําแหนงของกรรมการในองคการบริหารองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาวาง
ลงอยูในชวงเวลาสี่สิบหาวันกอนวันปดเรียนภาคการศึกษาตน ใหเลื่อนการเลือกตั้งซอมออกไปเปนภายใน
สามสิบวันนับแตวันเปดเรียนภาคการศึกษาปลาย
ใหวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการในองคการบริหารองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา
ที่เลือกตั้งซอมเริ่มตั้งแตวันที่มหาวิทยาลัยประกาศแตงตั้ง และสิ้นสุดลงตามวาระของกรรมการองคการ
บริหารองคการนักศึกษาในปนั้น
ขอ ๑๒๖ ใหนําความในขอ ๑๑๒ ถึงขอ ๑๒๐ มาใชกับการเลือกตั้งซอมและการแตงตั้งโดย
อนุโลม
หมวด ๖
อาจารยที่ปรึกษาองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมและชุมนุม
ขอ ๑๒๗ ใหฝายกิจการนักศึกษาหรือคณะแลวแตกรณี มีอํานาจเสนอใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ
แตงตั้งอาจารยหรือขาราชการประจําอื่นเปนที่ปรึกษาหนวยงานตางๆ ในองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
ชมรมหรือชุมนุมตามความเหมาะสม
ขอ ๑๒๘ อาจารยที่ป รึกษาหนวยงานตางๆ ในองคการนั กศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมหรื อ
ชุมนุมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
๑๒๘.๑ ใหคําปรึกษา แนะนํา และดูแลความเรียบรอยเกี่ยวกับกิจกรรมขององคการ
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมหรือชุมนุม
๑๒๘.๒ ยับยั้งการดําเนินการใด ๆ ที่ขัดตอระเบียบหรือคําสั่งของทางราชการ ตลอดจน
การกระทําใด ๆ อันเปนการเสื่อมเสียตอมหาวิทยาลัย
๑๒๘.๓ เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมขององคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
ชมรมหรือชุมนุมตอมหาวิทยาลัย
๑๒๘.๔ เขารวมการประชุมกับองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมหรือชุมนุม
๒๒๘.๕ หนาที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะ มอบหมาย
การปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาตามระเบียบนี้ถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ ๑๒๙ อาจารยที่ ปรึกษาองคการนักศึก ษา สโมสรนักศึกษา ชมรมหรือ ชุมนุม และอาจารย ที่
ปรึกษาฝายตาง ๆ ในองคการบริหารองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา มีกําหนดวาระหนึ่งป และอาจ
ไดรับการแตงตั้งอีกก็ได
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หมวด ๗
คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา
ขอ ๑๓๐ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกวา
“คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”
ประกอบดวยรองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษาเปนประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผูช ว ย
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา คณบดีหรือรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูอํานวยการกองคลังหรือผูแทน
หัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายในหรือผูแทน นายกองคการบริหารองคการนักศึกษา และประธานสภานักศึกษาเปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการตามวรรคแรก และใหมีวาระในการดํารง
ตําแหนงคราวละสองป เวนแตประธานสภานักศึกษาและนายกองคการบริหารองคการนักศึกษาใหมีวาระ
การดํารงตําแหนงไดเพียงหนึ่งป
ในระดับคณะใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
นักศึกษาคณะ” ประกอบดวยรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนประธานกรรมการ รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา หัวหนาแผนกสวัสดิการนักศึกษา
หัวหนาแผนกหอพัก นายกสโมสรนักศึกษา และประธานฝายนักศึก ษาสัม พันธของสโมสรนักศึกษาเป น
กรรมการ ใหหัวหนาแผนกกิจกรรมเปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๓๑ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาคณะมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๑๓๑.๑ พิจารณาวางนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเสนอตอคณะหรือ
มหาวิทยาลัย
๑๓๑.๒ กํากับดูแลใหการใชจายเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะหรือมหาวิทยาลัย
๑๓๑.๓ พิจารณาวางระเบียบ ขอบังคับ ประกาศเกี่ยวของกับเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อเสนอคณะหรือมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ทั้งนี้จะตองไมขัด หรือแยงกับระเบียบนี้และระเบียบ
มหาวิทยาลัยวาดวย การเงินและการงบประมาณขององคการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย
๑๓๑.๔ กําหนดแนวปฏิบัติใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ และระเบียบมหาวิทยาลัย
วาดวย การเงินและการงบประมาณขององคการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๑๓๑.๕ ประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
๑๓๑.๖ ประเมินผลการจัดสรรและการใชจายเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา
๑๓๑.๗ ใหคําปรึกษาตอคณบดีหรืออธิการบดีในเรื่องการบริหารเงินบํารุงกิจกรรม
นักศึกษา
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ขอ ๑๓๒ การเงินและการงบประมาณขององคการนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวา
ดวย การเงินและการงบประมาณขององคการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0B

หมวด ๘
การใชทรัพยากรรวมกัน
1B

ขอ ๑๓๓ ให มีที่ประชุมนายกสโมสรนัก ศึกษาประจําวิ ทยาเขตซึ่งมิ ไดอยูใ นเขตที่ตั้งสํานักงาน
อธิการบดี ประกอบดวยนายกสโมสรนักศึกษาคณะที่สังกัดวิทยาเขตนั้น เพื่อทําหนาที่ในการประสานงาน
เกี่ ยวกั บกิ จกรรมนัก ศึ กษาภายในวิท ยาเขตนั้ น โดยให ผลั ด เปลี่ ยนหมุ น เวี ยนกั นเป นประธานตามลํา ดั บ
ตัวอักษรชื่อคณะ
หามมิใหนายกสโมสรนักศึกษาคณะหนึ่งคณะใดสงตัวแทนเขามาเปนประธานหรือกรรมการตาม
วรรคแรก เวนแตนายกสโมสรคณะนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดในขณะนั้น
การลงมติใดๆ เกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาเขตนั้นใหถือเสียงขางมาก และใหกระทํา
เปนบันทึกขอตกลง และใหมีผลผูกพันสโมสรนักศึกษาในวิทยาเขตนั้น ๆ
ขอ ๑๓๔ ใหรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนั้นเปนที่ปรึกษาของที่ประชุมนายกสโมสรนักศึกษา
ประจําวิทยาเขต เพื่อเปนผูแนะนํา ดูแล ใหคําปรึกษา และยับยั้งการดําเนินงานใดๆ ซึ่งขัดตอระเบียบ
ขอบังคั บ ประกาศ หรือ คําสั่งของมหาวิทยาลั ย ตลอดจนการกระทํ าใด ๆ อันอาจเปนการเสื่อมเสียต อ
มหาวิทยาลัย
หมวด ๙
การแกไขระเบียบ
2B

ขอ ๑๓๕ การแกไขระเบียบนี้สามารถกระทําไดโดย

3B

๑๓๕.๑ สภานักศึกษามีมติใหแกไข
๑๓๕.๒ คณะกรรมการบริ ห ารมีมติ ใ ห แก ไ ขโดยเสนอผา นสภานั ก ศึ ก ษา และสภา
นักศึกษาไดลงมติใหแกไข
๑๓๕.๓ นักศึก ษาเขาชื่อกันไม นอยกวา 500 คน จากตางคณะ เสนอใหสภานักศึกษา
องคการบริหารองคการนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยแกไข
๑๓๕.๔ มหาวิทยาลัยเสนอใหแกไข
ขอ ๑๓๖ การดําเนินการตามขอ ๑๓๕.๑ และขอ ๑๓๕.๒ ใหนําความตามขอ ๒๐.๕ มาบังคับใช
โดยอนุโลม
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๓๗ ใหนายกองคการบริหารองคการนักศึกษา คณะกรรมการบริหาร นายกสโมสรนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประธานชมรม คณะกรรมการบริหารชมรม อาจารยที่ปรึกษาและ
เจาหนาที่ขององคการบริหารองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม หรือคณะกรรมการอื่นใดที่เลือกตั้ง
หรือแตงตั้งตามระเบียบวาดวยองคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาซึ่งใชอยูกอนวันที่ระเบียบนี้บังคับใช
เปนนายกองคการบริห ารองคการนักศึกษา คณะกรรมการบริหาร นายกสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษาประธานชมรม คณะกรรมการบริหารชมรม อาจารยที่ปรึกษาและเจาหนา ที่องคการ
บริหารองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม หรือคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกวาจะครบวาระการ
ดํารงตําแหนง
ขอ ๑๓๘ ใหโอนบรรดาเงิน ทรัพยสิน ผลประโยชนอื่นใด สิทธิ ภาระผูกพันและหนี้สินทั้งปวง
ของสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตภาคใต วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง และคณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช ที่มีอยูกอนกฎกระทรวงศึกษาธิการให
จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผล
บังคับใช ไปเปนของคณะแตละแหงที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงดังกลาว โดยใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งประกอบดวยคณาจารยและนักศึกษาทั้งจากหนวยงานเดิมและหนวยงาน
ใหมขึ้นมาเพื่อทําหนาที่แบงบรรดาเงิน ทรัพยสินผลประโยชนอื่นใด สิทธิ ภาระผูกพันและหนี้สินทั้งปวง
ของสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตนั้น ๆ ใหกับคณะแตละแหงที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงดังกลาว
เวนแตท รัพยสินของสโมสรนักศึก ษาวิทยาเขตภาคใตตามวรรคแรก ใหตกเปนทรัพ ยสินของ
องคการนักศึกษาตามระเบียบนี้
มติของคณะกรรมการตามวรรคแรก ใหถือเปนที่สุด
ขอ ๑๓๙ ใหองคการบริหารองคการนักศึกษาออกระเบียบองคการบริหารองคการนักศึกษาวาดวย
การใหการสนับสนุนชมรมและชุมนุมที่สังกัด ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้
ใชบังคับ
ขอ ๑๔๐ ใหสโมสรนักศึกษาออกระเบียบสโมสรนักศึกษาวาดวยการใหการสนับสนุนชมรมหรือ
ชุมนุมที่สังกัดใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
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ขอ ๑๔๑ ใหชมรมทั้งที่สังกัดองคการบริหารองคการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษาออกขอบังคับ
ของชมรม และระเบียบการเงินและงบประมาณของชมรม พรอมกับขอขึ้นทะเบียนกับหนวยงานสังกัดให
ไดรับอนุมัติใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันหลังจากระเบียบในขอ ๑๓๙ และขอ ๑๔๐ใช บังคับ
ประกาศ ณ วันที่
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(นางจรวยพร ธรณินทร)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวย วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พ.ศ. 2549
--------------------------------เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีระเบียบวินัย และมีจรรยามารยาทในการ
ประพฤติตนรวมกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาศั ยอํ านาจตามมาตรา 17( 2 ) แห งพระราชบั ญญั ติมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรวางระเบียบไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย
วินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. 2549”
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“สถานศึกษา” หมายถึง คณะ วิทยาลัย และหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่จัดการศึกษาหรือใหบริการทางการศึกษา วิจัยและฝกอบรมแกนักศึกษาหรือ
ผูรับบริการ ทางวิชาการ
“หัวหนาสถานศึกษา” หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาหนว ยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย ที่จัดการศึกษาหรือใหบริการทางการศึกษา วิจัยและฝกอบรมแกนักศึกษาหรือผูรับบริการทาง
วิชาการ
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึก ษาของมหาวิทยาลัย และผู มารับบริก ารทางวิชาการจาก
มหาวิทยาลัย
“วากลาวตักเตือน” หมายถึง การใหคําชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองดวยวาจาหรือลาย
ลักษณอักษร
“บํา เพ็ ญประโยชน ” หมายถึ ง การปฏิ บั ติงานที่ เ ป น ประโยชน ตอ สาธารณะภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
“ภาคทัณฑ” หมายถึง การตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษร เพื่อตักเตือนมิใหกระทําผิด
ขึ้นอีก
“พักการเรียน” หมายถึง หยุดการเรียนในชวงเวลาที่สถานศึกษากําหนด โดยที่ยังคง
สภาพการเปนนักศึกษาอยู
“ใหอ อก” หมายถึง การใหพน สภาพนั กศึ กษาของมหาวิท ยาลั ย โดยที่มีการออกใบ
รายงานผลการศึกษาให
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“คัดชื่อออก” หมายถึง การใหพนสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีการออกใบ
รายงานผลการศึกษาให และไมมีสิทธิกลับเขามาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีก
ขอ 4 สิ่งที่นักศึกษาพึงปฏิบัติ
4.1 ปฏิบัติตนตามขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทุก
ประการ และตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ
4.2 ตองแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยและสถานศึกษากําหนด
4.3 ตองแสดงตนเปนผูตั้งใจศึกษาและรับการอบรมอยูตลอดเวลา นักศึกษา
ตองรักษาความสามัคคีระหวางกันและตองรักษาและพยายามเชิดชูชื่อเสียงเกียรติยศของมหาวิทยาลัยและ
สถานศึกษา
4.4 ตองประพฤติตนเปนสุภาพชน มีคุณธรรมและไมประพฤติในสิ่งที่นํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.5 ตองเชื่อฟงและมีสัมมาคารวะตอคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อีกทั้งตองปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําตักเตือนที่สั่งโดยชอบ
ขอ 5 การลงโทษนักศึกษาใหเปนอํานาจของหัวหนาสถานศึกษา
ขอ 6 การลงโทษนักศึกษา ที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาของสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย
มี 5 สถาน ดังนี้
6.1 วากลาวตักเตือน
6.2 ภาคทัณฑ
6.3 พักการเรียน
6.4 ใหออก
6.5 คัดชื่อออก
ขอ 7 ในกรณีที่มีการลงโทษนักศึกษาตามขอ 6.1-6.3 สถานศึกษาอาจพิจารณาใหนักศึกษา
บําเพ็ญประโยชนหรือทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมควบคูไปดวยหรือไมก็ได
ขอ 8 การลงโทษนั ก ศึก ษาที่ กระทํ าผิ ด วิ นัย นั ก ศึก ษาของสถานศึ ก ษาและมหาวิท ยาลั ย
หลังจากผานการวัดผล แตยังไมประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร และสถานศึกษา
เห็นสมควรใหไดรั บการลงโทษตามขอ 6.1-6.3 สถานศึกษาอาจระงั บการออกใบแสดงผลการศึกษาและ
ใบรับรองใด ๆ มีกําหนดเวลาไมเกิน 3 ปการศึกษา
ขอ 9 การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาของสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยกอน
สําเร็จการศึกษา หรืออยูในระหวางรอการรับประกาศนียบัตรหรือพระราชทานปริญญาบัตรสถานศึกษาอาจ
ระงับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรนั้นได มีกําหนดเวลาไมเกิน 3 ปการศึกษา
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ขอ 10 ลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาของสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย ตามขอ 6.1
ขอ 6.2 และ ขอ 6.3 เปนอํานาจของหัวหนาสถานศึกษา
ขอ 11 การลงโทษนักศึกษา ที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาของสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย ตาม
ขอ 6.4 และ ขอ 6.5 ใหหัวหนาสถานศึกษานําเสนอใหอธิการบดีเปนผูสั่งการ
ขอ 12 การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยนักศึกษาของสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย ตามขอ 6
หากมีเหตุอันควรลดหยอนผอนโทษ จะพิจารณาลงโทษใหเบาลงไดไมเกิน 1 ระดับเทานั้น เวนแตไดรับ
โทษในขั้นต่ําสุดอยูแลว
ขอ 13 สิ่งที่หามปฏิบัติและถือเปนความผิดที่ตองไดรับโทษ คือ
13.1 ความผิดที่ตองไดรับโทษพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา แตไมเกิน 2 ภาคการศึกษา
ติดตอกัน
13.1.1 กอเหตุทะเลาะวิวาท
13.1.2 เลนการพนัน หรือลักลอบเลนการพนัน
13.1.3 ไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือกระดางกระเดื่องตอคณาจารย
13.1.4 แสดงกิริยาไมสุภาพ ไมมีสัมมาคารวะตอคณาจารย ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย
13.2 ความผิดที่ตองไดรับโทษคัดชื่อออกหรือใหออก
13.2.1 ฝาฝนระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของสถานศึกษา และมหาวิทยาลัย
13.2.2 ประกอบอาชญากรรมอยางรายแรง ซึ่งสถานศึกษาไดสอบสวนแลว
วา เปนความจริงหรือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
13.2.3 ประพฤติตนเสียหายอยางรายแรง เชน จําหนาย จายแจกยาเสพติดให
โทษหรือประพฤติตนเปนคนเกเร ละเมิดสิทธิหรือขมเหงรังแกผูอื่น ฯลฯ
13.2.4 ทําการอันเปนเหตุใหสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
13.2.5 ยุงยงสงเสริมใหเกิดความไมสงบขึ้นในสถานศึกษา เชน จัดการประชุม
หรือชุมนุมใด ๆ หรือขีดเขียนขอความ หรือรูปภาพ หรือประกาศที่กอใหเกิดความไมสงบในสถานศึกษา
และมหาวิทยาลัย
13.2.6 กาวกายอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของสถานศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
13.2.7 กอ การประท ว ง เชน หยุ ด เรี ย น หยุด ฝ ก งาน ไม เข า หอ งเรี ย น หรื อ
เดินขบวนเพื่อเรียกรองสิ่งที่ขัดตอระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งตาง ๆ อันชอบดวยกฎหมาย
13.2.8 กระทํา การอั นเปน การลบหลูดู หมิ่ นคณาจารย และบุ คลากรซึ่ งผิ ด
ธรรมเนียมประเพณีที่พึงปฏิบัติ
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13.2.9 กระทําการโดยเจตนาหรือประมาทเลินเลอ จนทําใหเกิดความเสียหาย
อย า งร า ยแรงแก ท รั พ ยสิ น หรื อ เป น อั น ตรายต อ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย แ ละบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาและ
มหาวิทยาลัย
ขอ 14 สถานศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย อาจออกระเบียบควบคุมความประพฤติหรื อ
ขอบังคับอื่นใดที่ไมขัดกับระเบียบนี้
ขอ 15 ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปนผูรักษาการตามระเบียบ
นี้และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2549
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา
พ.ศ. 2549
--------------------------------โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดเครื่ อ งแบบ เครื่ อ งหมายและเครื่ อ งแต งกายนั ก ศึ ก ษา ฉะนั้ น
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 17( 2 ) และมาตรา 60 แห งพระราชบัญญัติมหาวิท าลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549 จึงวางขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยเครื่องแบบ
เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ. 2549"
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
“สวนราชการ” หมายถึง คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเที ย บเท า คณะที่ มี ห น า ที่ จั ด การเรี ย นการสอน และให ห มายรวมถึ ง วิ ท ยาเขตที่ มี อ ยู ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอ 4 เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษาตามขอบังคับนี้ใหใชแตงไดเฉพาะผูมี
สถานภาพเปนนักศึกษาปจจุบันของมหาวิทยาลัย
ขอ 5 เครื่องแบบปกติ แบบปกติ
ก. นักศึกษาชาย ใหมีลักษณะดังนี้
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ทรงสุภาพ แขนสั้นเพียงขอศอกไมผาปลายแขน หรือแขนยาว ติดกร
ดุมปลายแขนถึงขอ มือ ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุ ม มีกระเปาขนาด
พอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซาย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกางเกงทับไดโดยเวลาสวมใหสอดชายเสื้อไว
ในกางเกงใหเรียบรอย
(2) กางเกงขายาว แบบสากล ทรงสุ ภาพ ไมรัด รูป มีหู เข็ มขัด เย็ บดว ยผ าสีเ ดีย วกั บ
กางเกงไมพับปลายขา ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย สีกรมทาหรือสีดํา
(3) เข็มขัด หนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงิน ปะหนานูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยและชื่อ
มหาวิทยาลัย
มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(4) ถุงเทาสีดํา หรือสีที่กลมกลืนกับรองเทา ไมมีลวดลาย
(5) รองเทาหุมสนสีดําหรือสีน้ําตาล ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ

169

ข. นักศึกษาหญิง ใหมีลักษณะดังนี้
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว แบบสุภาพ ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกิน
สมควร ผาอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเหนือขอศอก ไมผาปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรง
ใหเรียบรอย
(2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย
(3) กระโปรง แบบสุภาพ ไมรัดรูป ยาวเสมอเขา ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย สีกรมทา
หรือสีดํา
(4) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงิน ปะหนานูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย และชื่ อ
มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(5) รองเทาหุมสนสีดํา หรือสีน้ําตาล ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ขอ 6 เครื่องตางกายสําหรับงานพิธีการ
ก. นักศึกษาชาย ใหมีลักษณะดังนี้
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวถึงขอศอก ไมพับปลายแขนไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไม
มีลวดลาย ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดุม 5 เม็ด มีกระเปาขนาดพอเหมาะที่อกเสื้อเบื้องซาย ตัวเสื้อมีความ
ยาวเพียงพอสําหรับใหกางเกงทับได โดยเวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย
(2) เนคไทแบบและสีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(3) กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ สีกรมทา
(4) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงินปะหนานูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยและมีชื่อ
มหาวิทยาลัย ปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสําหรับสอดปลายเข็มขัด
(5) ถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย
(6) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ข. นักศึกษาหญิง ใหมีลักษณะดังนี้
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร ผาอก
ตรงโดยตลอด แขนสั้นเหนือขอศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัย และกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได เวลา
สวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย
(2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย
(3) กระโปรงทรงตรง ดานหลังผาปายแบบสุภาพ ไมรัดรูป ยาวเสมอเขา ผาเนื้อเรียบ
ไมมีลวดลาย สีกรมทา เชนเดียวกับเครื่องแตงกายแบบปกติ
(4) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยและมีชื่อ
ยอมหาวิทยาลัย ปลอกสีเดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(5) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
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(6) รองเทาหนังหุมสนสีดํา สูงไมเกิน 2.5 นิ้ว ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
ขอ 7 เครื่องแตงกายสําหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ก. บัณฑิตที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ
(1) แตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
(2) บัณฑิตที่รับราชการทหารหรือตํารวจ ใหแตงกายตามที่ตนสังกัดกําหนด
(3) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ข. บัณฑิตชายทีไ่ มไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1) เสื้อราชปะแตนสีขาว
(2) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากล ทรงสุภาพ
(3) มีแผงคอ ตามแถบสีประจําสาขาประดับเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยสีเงิน สูง
3.5 เซนติเมตร ทับบนแผงคอทั้งสองขาง
(4) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทาลัย ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5
เซนติเมตร
(5) ถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย
(6) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ข. บัณฑิตที่เรียนจบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 5
(1) แตงกายชุดเครื่องแบบทหารยศสัญญาบัตรวาที่ ร.ต.
(2) ตองผานกรตรวจเครื่องแบบกอนเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ค. บัณฑิตหญิงที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1) ใหแตงกายเชนเดียวกับการแตงกายสําหรับงานพิธี
(2) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ง. บัณฑิตหญิงมีครรภ
(1) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไมบางเกินสมควร ผาอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมทอง แขนปลอย
ธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมใหปลอยชายเสื้อไวนอกกระโปรง
(2) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมทา ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป ความยาวต่ํากวาเขา 3 นิ้ว
ชายเสมอกัน
(3) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(4) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(5) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
(6) ทรงผมจะตองรวบหรือเกลาใหเรียบรอย
ขอ 8 เครื่องแตงกายนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติการ และเครื่องแตง
กายชุดเรียนพลศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

171

ขอ 9 ตราสั ญลัก ษณ มหาวิทยาลั ย ใหเ ปน ไปตามี่ กําหนดในข อบังคับมหาวิ ทยาลัย วา ดวยตรา
สัญลักษณ
ขอ 10 ให ใ ช ตราสั ญลั ก ษณ มหาวิ ท ยาลั ย ประกอบเครื่ อ งแต งกายนั ก ศึ ก ษาทั้ งชาย และหญิ ง
ดั งต อ ไปนี้
(1) เข็มตราสัญลัก ษณมหาวิท ยาลัย นัก ศึก ษาหญิงใชก ลัด บนอกเสื้อ เบื้อ งซา ย ใหมี
ขนาดและสีดังนี้
- ตราสัญลัก ษณม หาวิท ยาลัย ทํา ดว ยโลหะลายดุน นูน ชุบ สีท อง สว นพื ้น ของ
พระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน้ําเงิน สวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัย ลงยาสีขาว
- ความสูงของเครื่องหมาย 3.5 เซนติเมตร
(2) เข็มกลัดเนคไท ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะลายดุนนูนชุบสีทอง ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.9 เซนติเมตร
(3) หัวเข็มขัด ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะชุบสีเงิน เปน รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า
ขนาดกว า ง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร ภายในสี่เหลี่ยมเปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ปะหนานูน
และมีชื่อมหาวิทยาลัย
(4) กระดุมเสื้อนักศึกษาหญิง ทําดวยโลหะชุบสีเงินขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.8 เซนติเมตร
มีลักษณะกลมมน ขอบเกลี้ยง ภายในเปนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยลายดุนนูน
(5) แผงคอบัณฑิตชาย สําหรับที่ปกเสื้อคอตั้งของชุดราชปะแตนสีขาวมีลักษณะเปนรูปสี
เหลี่ยมผืนผา ปลายแหลมทั้งสองขาง พื้นแผงคอทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน 2 ชิ้น กวาง 4 เซนติเมตร ยาว
10.5 เซนติเมตร นํามาตอกันโคงเปนรูปคอเสื้อ ณ จุดแบงครึ่งผาสักหลาดสีน้ําเงิน วางแถบผาสักหลาดสี
เหลืองกวาง 0.7 เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทองทั้ง 2 ขาง กวาง 0.3 เซนติเมตร และวางไหมเกลียวสีตาม
สาขา กวาง 0.3 เซนติเมตร ถัดจากแถบทอง สวนปลายแหลมทั้งสองขางติดตะขอเกี่ยวและมีผาซับในสีน้ําเงิน
ปดทับดานหลัง มีตรามหาวิทยาลัยทําดวยโลหะชุบสีเงินสูง 3.5 เซนติเมตรติดประดับบนกึ่งกลางแผงคอทั้ง 2
ดาน
ขอ 11 การแตงกายที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 12 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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สวนที่ 3
แผนการเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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วิทยาลัยรัตภูมิ
แผนการเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการตลาด
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการตลาด
Diploma in Marketing

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การตลาด)
ปวส. (การตลาด)
Diploma in Marketing
Dip. in Marketing

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ข
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชามนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตร
1.6 กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน

87
101

หนวยกิต
หนวยกิต

20
3
6
3
3
3
2

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

61
18
31
12
6
14

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หมายเหตุ 1) ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาสายบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
ใหศึกษา 87 หนวยกิต โดยยกเวนขอ 4
2) ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
ใหศึกษา 101 หนวยกิต โดยตองศึกษาวิชาชีพปรับพื้นฐาน จํานวน 14 หนวยกิต ตามขอ 4
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-013-001 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
13-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13-012-001 ภาษาอังกฤษ1
13-014-003 สถิติเบื้องตน
13-122-102 หลักการตลาด
13-152-103 องคการและการจัดการ
13-132-104 คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
13-112-101 หลักการบัญชี
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-123-210 การฝกงานทางการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
24(24-0-48)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
13-012-002 ภาษาอังกฤษ 2
13-061-001 พลศึกษา
13-123-101 พฤติกรรมผูบริโภค
13-122-106 หลักเศรษฐศาสตร
13-123-206 นโยบายการจัดจําหนาย
13-112-105 ภาษีอากร
13-123-105 คณิตศาสตรการตลาด

รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
19(16-6-35)

หนวยกิต
4(0-40-0)
4(0-40-0)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-012-003 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
13-124-101 การตลาดบริการ
13-123-102 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
13-124-210 เทคนิคการนําเสนอ
13-123-103 การสงเสริมการขาย
13-016-002 นันทนาการ
13-123-104 การจัดการขาย
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
19(19-8-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-012-005 สนทนาภาษาอังกฤษ
13-015-001 จิตวิทยาทั่วไป
13-124-209 การจัดซื้อ
13-124-211 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
13-123-208 การนําเขาและการสงออก
13-123-207 การจัดการการคาปลีก
13-123-209 ระเบียบวิธีวิจัยการตลาดเบื้องตน
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21(20-2-41)

หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (ม.6) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-013-001 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
13-012-001 ภาษาอังกฤษ1
13-014-003 สถิติเบื้องตน
13-152-103 องคการและการจัดการ
13-132-104 คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
13-121-101 การขาย
13-151-101 ธุรกิจเบื้องตน
13-111-101 การบัญชี 1
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-151-102 เครื่องใชสํานักงาน
13-123-105 คณิตศาสตรการตลาด
13-123-101 พฤติกรรมผูบริโภค
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
24(23-2-47)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
13-122-102 หลักการตลาด
13-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13-061-001 พลศึกษา
13-111-102 การบัญชี 2
13-122-106 หลักเศรษฐศาสตร
13-012-002 ภาษาอังกฤษ 2
13-123-206 นโยบายการจัดจําหนาย
13-112-105 ภาษีอากร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(19-6-41)

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9(7-4-16)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-012-003 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
13-124-101 การตลาดบริการ
13-123-102 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
13-124-210 เทคนิคการนําเสนอ
13-112-101 หลักการบัญชี
13-123-103 การสงเสริมการขาย
13-016-002 นันทนาการ
13-123-104 การจัดการขาย
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
22(18-8-40)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-123-210 การฝกงานทางการตลาด
รวม

หนวยกิต
4(0-40-0)
4(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-012-005 สนทนาภาษาอังกฤษ
13-015-001 จิตวิทยาทั่วไป
13-124-209 การจัดซื้อ
13-124-211 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
13-123-208 การนําเขาและการสงออก
13-123-207 การจัดการการคาปลีก
13-123-209 ระเบียบวิธีวิจัยการตลาดเบื้องตน
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21(20-2-41)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการบัญชี
Diploma in Accounting

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)
ปวส. (การบัญชี)
Diploma in Accounting
Dip. in Accounting

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ข
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชามนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตร
1.6 กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน
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87
101

หนวยกิต
หนวยกิต

20
3
6
3
3
3
2
61
18
31
12
6
14

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-012-001 ภาษาอังกฤษ 1

หนวยกิต
3(3-0-6)

13-014-003 สถิติเบื้องตน
13-016-001 พลศึกษา
13-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13-132-104 การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
13-122-106 หลักเศรษฐศาสตร
13-152-103 องคการและการจัดการ
13-112-101 หลักการบัญชี
รวม

3(3-0-3)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(17-4-33)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-113-210 การฝกงานทางการบัญชี
รวม

รหัสวิชา
13-012-002 ภาษาอังกฤษ 2

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

13-013-001 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
13-016-002 นันทนาการ
13-112-105 การภาษีอากร
13-113-101 การบัญชีชั้นกลาง 1
13-113-102 การบัญชีชั้นกลาง 2
13-113-103 การบัญชีตนทุน 1
13-114-001 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22(17-10-39)

หนวยกิต
4(0-40-0)
4(0-40-0)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-012-003 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
13-113-104 การบัญชีตนทุน 2
13-113-205 การบัญชีชั้นสูง 1
13-113-206 การบัญชีชั้นสูง 2
13-113-208 ระบบบัญชี
13-114-210 การบัญชีภาษีอากร
13-122-102 หลักการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21(16-10-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-012-005 สนทนาภาษาอังกฤษ
13-015-001 จิตวิทยาทั่วไป
13-113-209 การสอบบัญชี
13-113-207 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
13-114-211 การตรวจสอบภายใน
13-114-207 การบัญชีบริหาร
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(16-4-34)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
Diploma in Business Computer

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ปวส. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
Diploma in Business Computer
Dip. in Business Computer

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ข
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชามนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตร
1.6 กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน

87
101

หนวยกิต
หนวยกิต

20
3
6
3
3
3
2
61
18
31
12
6
14

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หมายเหตุ 1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาสายบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
ใหศึกษา 87 หนวยกิต โดยยกเวน ขอ 4
2. ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
ใหศึกษา 101 หนวยกิต โดยตองศึกษาวิชาชีพปรับพื้นฐานจํานวน 14 หนวยกิต ตามขอ 4
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13-014-003 สถิติเบื้องตน
13-012-001 ภาษาอังกฤษ 1
13-112-101 หลักการบัญชี
13-122-102 หลักการตลาด
13-152-103 องคการและการจัดการ
13-132-104 การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
13-133-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
24(23-2-47)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-133-210 การฝกงานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
4(0-40-0)
4(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
13-012-002 ภาษาอังกฤษ 2
13-122-106 หลักเศรษฐศาสตร
13-013-001 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
13-016-001 พลศึกษา
13-111-105 การภาษีอากร
13-133-102 ระบบปฏิบัติการ
13-133-103 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
13-133-205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
22(19-6-41)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
13-016-002 นันทนาการ
1(0-2-1)
13-012-003 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
13-133-204 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
13-133-206 ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
13-133-207 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
13-133-208 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(2-2-5)
13-134-102 การใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน
3(2-2-5)
รวม
19(12-10-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-015-001 จิตวิทยาทั่วไป
13-012-005 สนทนาภาษาอังกฤษ
13-134-108 พัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
13-133-209 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
13-134-107 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
13-134-218 โครงการเฉพาะบุคคล
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
18(16-4-34)

หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13-014-003 สถิติเบื้องตน
13-016-001 พลศึกษา
13-152-103 องคการและการจัดการ
13-132-104 การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
13-151-101 ธุรกิจเบื้องตน
13-111-101 การบัญชี 1
13-121-101 การขาย
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
22(18-6-40)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-151-102 เครื่องใชสํานักงาน
13-133-102 ระบบปฏิบัติการ
13-133-103 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9(7-4-16)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-013-001 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
13-122-102 หลักการตลาด
13-012-001 ภาษาอังกฤษ 1
13-016-002 นันทนาการ
13-122-106 หลักเศรษฐศาสตร
13-111-105 การภาษีอากร
13-111-102 การบัญชี 2
13-133-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
22(20-4-42)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
13-012-002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
13-012-003 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
13-133-204 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
13-133-206 ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
13-133-207 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
13-133-208 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(2-2-5)
13-134-102 การใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน
3(2-2-5)
13-133-205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
รวม
24(22-4-23)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-133-210 การฝกงานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
13-015-001 จิตวิทยาทั่วไป
13-012-005 สนทนาภาษาอังกฤษ
13-134-108 พัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
13-133-209 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
13-134-107 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
13-134-218 โครงการเฉพาะบุคคล
13-112-101 หลักการบัญชี
รวม

หนวยกิต
4(0-40-0)
4(0-40-0)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
24(17-14-25)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาชางกลเกษตร
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางกลเกษตร
Diploma in Farm Mechasnics
ชือ่ ยอหลักสูตร
ปวส. ชางกลเกษตร
Dip. in Farm Mechanics
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกลเกษตร สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางกล
โรงงาน สาขาวิชา ชางโลหะ หรือเทียบเทาซึ่งไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐแลว
2. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย – คณิต) หรือเทียบเทา
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
86
หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
26
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาภาษาไทย
3
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
6
หนวยกิต
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและ/หรือวิทยาศาสตร
9
หนวยกิต
1.6 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2
หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
54
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาวิชาชีพพื้นฐาน
9
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขา
30
หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
15
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
4. หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน
15
หนวยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาที่จะจบหลักสูตรสาขาวิชาชางกลเกษตร จะตองฝกงานภายนอก ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง
และจะตองไดรับการประเมินผลการฝกงานไดเกณฑผาน
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาชางกลเกษตร ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-320-103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
13-011-132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
01-610-001 พลศึกษา
04-001-103 กลศาสตรวิศวกรรม
04-332-109 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1
04-332-105 แทรกเตอร 1
04-332-106 เครื่องจักรกลเกษตร 1
04-201-102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-2)
3(3-0-3)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
2(0-6-0)
3(2-3-0)
3(2-3-2)
3(1-4-2)
21(14-18-13)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-320-104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
01-310-101 ภาษาไทย 1
13-011-133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
13-080-141 ฟสิกส 1
04-000-101 กลศาสตรของแข็ง
04-332-108 เขียนแบบเครื่องกล
04-333-101 เครื่องจักรกลเกษตร 2
04-332-211 ปฐพีวิทยา
รวม

หนวยกิต
3(2-2-2)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-3-2)
3(3-0-3)
3(1-3-2)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
24(19-12-20)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-210-001 การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
3(3-0-3)
01-620-001 นันทนาการ
1(0-2-1)
04-302-202 กลศาสตรของไหล
3(3-0-3)
04-302-103 เทอรโมไดนามิกส
3(3-0-3)
04-332-204 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
3(3-0-3)
04-333-207 การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
3(2-3-3)
04-333-205 การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2(1-3-2)
04-333-209 เครื่องมือกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยาง 3(2-3-2)
รวม
21(17-11-19)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
04-401-101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
04-332-210 ประดิษฐกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
04-332-207 ปฏิบัติงานชางกลเกษตร 1
04-302-205 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
04-362-205 เครื่องเย็นอุตสาหกรรมเกษตร
04-333-210 เครื่องมือแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(1-6-2)
2(0-6-0)
3(2-3-2)
3(2-3-3)
3(2-3-2)
20(13-21-14)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร
Diploma in Computer Technology
ชื่อยอหลักสูตร
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร
Dip. in Computer Technology
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือเทียบเทา ซึ่งไดรับการ
รับรองจากหนวยงานของรัฐ หรือ
2. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกโปรแกรม
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
86
หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
26
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาภาษาไทย
3
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
6
หนวยกิต
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
9
หนวยกิต
1.6 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2
หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
54
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
9
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขา
30
หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
15
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกโปรแกรม จะตองเรียนหมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน
4. หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐานเทคนิคคอมพิวเตอร
15
หนวยกิต
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-210-001 การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
01-320-103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
13-011-132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
01-610-001 พลศึกษา
04-201-102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
13-086-132 ฟสิกสประยุกต 2
04-232-101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
04-232-103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(2-2-2)
3(3-0-3)
1(0-2-1)
3(1-4-2)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
22(16-12-18)

รหัสวิชา
01-310-101 ภาษาไทย 1
04-201-103 วงจรไฟฟา
01-320-104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
01-620-001 นันทนาการ
13-011-133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
04-232-207 โครงสรางขอมูล
04-232-210 การสื่อสารขอมูล
04-232-101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
04-232-102 การออกแบบวงจรดิจิตอล
รวม

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-2)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
22(16-16-17)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-232-104 ไมโครโปรเซสเซอรและการอินเตอรเฟส
04-232-206 การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
04-232-208 ระบบปฏิบัติการ
04-401-101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
04-233-206 การจัดการระบบฐานขอมูล
04-233-203 การติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครือขาย
04-233-213 โปรแกรมสําเร็จรูป
รวม

หนวยกิต
3(2-3-2)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
3(3-0-3)
3(2-3-2)
3(1-6-0)
3(2-3-2)
21(14-21-13)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
04-232-205 เครื่องตรวจสอบสัญญาณคอมพิวเตอร
04-232-209 โปรแกรมระบบ
04-233-201 เครือขายคอมพิวเตอร
04-233-205 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
04-233-207 เว็บโปรแกรมมิ่ง
04-233-211 การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-3)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
3(1-6-0)
3(2-3-2)
3(1-6-0)
21(13-24-11)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
แผนการเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

189

190

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
แผนการเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ

191

192

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการตลาด
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด
Diploma in Marketing
ชื่อประกาศนียบัตร
ปวส. การตลาด
Dip. In Marketing
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาภาษาไทย
1.4 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและ/หรือวิทยาศาสตร
1.6 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุมวิชาวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุมวิชาวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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86

หนวยกิต

20
3
3
3
6
3
2
63
24
24
15
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-310-101 ภาษาไทย 1
01-320-101 ภาษาอังกฤษ 1
01-610-001 พลศึกษา
05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร
05-000-102 หลักการตลาด
05-000-104 กฎหมายธุรกิจ
05-000-107 การบัญชีการเงิน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-2)
22(20-4-21)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-210-001 การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
01-320-102 ภาษาอังกฤษ 2
13-010-120 คณิตศาสตรทั่วไป
01-620-002 นันทนาการกลางแจง
05-000-108 การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
05-021-102 พฤติกรรมผูบริโภค
05-000-105 สถิติธุรกิจ
01-014-016 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
22(21-2-22)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-000-103 หลักการจัดการ
05-021-103 คณิตศาสตรการตลาด
05-021-208 การสงเสริมการตลาด
05-021-209 การนําเขาและการสงออก
05-022-111 การใชคอมพิวเตอรในงานการตลาด
05-022-215 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
05-022-218 เทคนิคการจัดแสดงสินคา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(2-2-2)
3(2-2-2)
3(3-0-3)
3(2-2-3)
3(3-0-3)
3(2-2-2)
21(20-8-18)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-000-106 การภาษีอากร
05-021-205 การจัดจําหนาย
05-021-206 การจัดการขาย
05-021-207 การบริหารการคาปลีก
05-021-211 ระเบียบวิธีวิจัยตลาดเบื้องตน
05-022-212 การบรรจุภัณฑ
05-011-101 หลักกการโฆษณา
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-3-2)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
21(20-3-20)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ
Diploma in Management
ชื่อประกาศนียบัตร
ปวส. การจัดการ
Dip. in Management
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาภาษาไทย
1.4 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและ/หรือวิทยาศาสตร
1.6 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุมวิชาวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุมวิชาวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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86

หนวยกิต

20
3
3
3
6
3
2
63
24
24
15
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-220-001 จิตวิทยาทั่วไป
01-310-101 ภาษาไทย1
01-320-103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
01-610-001 พลศึกษา
05-000-103 หลักการจัดการ
05-000-104 กฎหมายธุรกิจ
05-000-107 การบัญชีการเงิน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-2)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-2)
22(19-6-20)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-320-104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(2)
01-620-001 นันทนาการ
05-000-102 หลักการตลาด
05-000-108 การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
05-051-106 โปรแกรมสําเร็จรูป1
05-071-206 การบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
05-071-208 การเพิ่มผลผลิต
13-010-120 คณิตศาสตรทั่วไป
รวม

หนวยกิต
3(2-2-2)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
22(19-6-21)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร
05-000-105 สถิติธุรกิจ
05-051-204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
05-061-103 การเงินธุรกิจ
05-071-105 การจัดการสํานักงาน
05-071-207 ภาวะผูนํา
05-081-103 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-3)
3(2-2-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
21(19-4-21)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-071-103 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-052-101 การใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
05-071-102 พฤติกรรมองคการ
05-072-101 แรงงานและสวัสดิการสังคม
05-000-106 ภาษีอากร
05-071-101 ธุรกิจสิ่งแวดลอม
05-071-104 เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-3)
3(2-2-3)
3(3-0-3
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-3)
21(19-4-21)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
Diploma in Business Computer
ชื่อประกาศนียบัตร
ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
Dip. in Business Computer
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาภาษาไทย
1.4 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและ/หรือวิทยาศาสตร
1.6 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2. หมวดวิชาชีพ
2.1 กลุมวิชาวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขา
2.3 กลุมวิชาวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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86

หนวยกิต

20
3
3
3
6
3
2
63
24
27
12
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) ภาคปกติ - ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-220-001 จิตวิทยาทั่วไป
13-010-120 คณิตศาสตรทั่วไป
01-610-001 พลศึกษา
05-000-001 ธุรกิจเบื้องตน
05-000-003 การบัญชี 1
05-000-005 การขาย
05-000-108 การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
05-051-103 การใชงานระบบปฏิบัติการ
รวม

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-320-104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
05-000-105 สถิติธุรกิจ
05-000-107 การบัญชีการเงิน
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

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

รหัสวิชา
01-310-101 ภาษาไทย 1
01-320-103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
01-620-001 นันทนาการ
05-000-002 การปฏิบัติงานสํานักงาน
05-000-004 การบัญชี 2
05-000-104 กฏหมายธุรกิจ
05-051-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
05-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

22(19-6-22)

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(2-2-2)
1(0-2-1)
3(2-2-3)
3(2-2-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-3)
25(17-10-21)

หนวยกิต
3(2-2-3)
3(3-0-3)
3(2-2-3)
9(7-4-9)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร
05-000-103 หลักการจัดการ
05-051-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
05-051-201 ระบบฐานขอมูล
05-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
05-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
05-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ฝกงาน จํานวน 200 ชั่วโมง ผาน/ไมผาน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
05-000-102 หลักการตลาด
05-000-106 การภาษีอากร
05-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
05-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
05-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
(ไมนับหนว ยกิต)
(ไมนับหนว ยกิต)
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หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
24(x-x-x)

หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวช.) ภาคปกติ - ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-220-001 จิตวิทยาทั่วไป
01-320-103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
13-010-120 คณิตศาสตรทั่วไป
01-610-001 พลศึกษา
05-000-101 หลักเศรษฐศาสตร
05-000-107 การบัญชีการเงิน
05-000-108 การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
05-051-103 การใชงานระบบปฏิบัติการ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-320-104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
01-620-001 นันทนาการ
05-000-104 กฏหมายธุรกิจ
05-051-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
05-051-106 โปรแกรมสําเร็จรูป 1
05-052-101 การใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(2-2-5)
3(3-0-3)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
3(2-2-5)
3(3-0-3)
3(2-2-5)
20(18-8-28-)

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22(17-10-30)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ไม
ฝกงาน จํานวน 200 ชั่วโมง ผาน/ไมผาน นับหนวยกิต
รวม

ไมนับหนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-000-102 หลักการตลาด
05-000-106 การภาษีอากร
05-052-203 โครงการเฉพาะบุคคล
05-052-202 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาคอมพิวเตอร
**เลือกลง 2 วิชา
05-051-204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
05-051-207 โครงสรางขอมูล
05-051-209 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
**เลือกลง 1 วิชา
05-051-201 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
05-052-208 การเขียนโปรแกรมวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย
รวม

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(1-4-4)
3(2-2-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-310-101 ภาษาไทย 1
05-000-103 หลักการจัดการ
05-000-105 สถิติธุรกิจ
05-051-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
05-051-201 ระบบฐานขอมูล
05-051-208 ภาษาซี
**เลือกลง 1 วิชา
05-051-105 **การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
05-052-205 **พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

3(2-2-3)
3(2-2-3)
21(x-x-x)

รวม
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หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-3)

21((x-x-x)

200

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
แผนการเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

201

202

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
Diploma in Business Computer

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ปวส. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
Diploma in Business Computer
Dip. in Business Computer

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ข
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชามนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตร
1.6 กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน

87
101

หนวยกิต
หนวยกิต

20
3
6
3
3
3
2
61
18
31
12
6
14

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หมายเหตุ 1. ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาสายบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
ใหศึกษา 87 หนวยกิต โดยยกเวน ขอ 4
2. ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
ใหศึกษา 101 หนวยกิต โดยตองศึกษาวิชาชีพปรับพื้นฐานจํานวน 14 หนวยกิต ตามขอ 4
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13-014-001 คณิตศาสตรทั่วไป
13-016-001 พลศึกษา
13-132-104 คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
13-151-101 ธุรกิจเบื้องตน
13-152-103 องคการและการจัดการ
13-111-101 การบัญชี 1
13-121-101 การขาย
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-133-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
13-133-102 ระบบปฏิบัติการ
13-134-102 การใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21(18-6-39)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
13-015-001 จิตวิทยาทั่วไป
13-012-001 ภาษาอังกฤษ 1
13-013-001 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
13-016-003 ลีลาศ
13-151-102 เครื่องใชสํานักงาน
13-122-102 หลักการตลาด
13-112-105 การภาษีอากร
13-111-102 การบัญชี 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
22(19-6-41)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9(7-4-16)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
13-122-106 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
13-112-101 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
13-133-103 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
13-133-204 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
13-133-207 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
13-133-205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-2-5)
13-133-206 ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
13-134-105 พณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
รวม
24(21-6-45)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-133-210 ฝกงานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
13-012-002 ภาษาอังกฤษ 2
13-133-208 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
13-133-209 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
13-134-211 การสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร
13-134-216 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาคอมพิวเตอร
13-134-108 พัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
13-134-218 โครงการเฉพาะบุคคล
รวม

หนวยกิต
4(0-40-0)
4(0-40-0)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
21(15-12-36)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร
Diploma in Computer Technology
ชื่อยอหลักสูตร
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร
Dip. in Computer Technology
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือเทียบเทา ซึ่งไดรับการ
รับรองจากหนวยงานของรัฐ หรือ
2. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกโปรแกรม
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
86
หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
26
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาภาษาไทย
3
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
6
หนวยกิต
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
9
หนวยกิต
1.6 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2
หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
54
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
9
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขา
30
หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
15
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกโปรแกรม จะตองเรียนหมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน
4. หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐานเทคนิคคอมพิวเตอร
15
หนวยกิต
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-320-103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
13-011-132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
04-232-103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-201-102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
04-201-103 วงจรไฟฟา
04-232-101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
04-232-102 การออกแบบวงจรดิจิตอล
01-610-001 พลศึกษา
04-400-102 เขียนแบบเทคนิค
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-230-106 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
04-400-101 ฝกฝมือเบื้องตน
04-200-105 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
04-230-107 ดิจิตอลเบื้องตน
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(2-2-2)
3(3-0-3)
3(2-3-2)
3(1-4-2)
3(3-0-3)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
1(0-2-1)
2(1-3-1)
24(16-20-18)

รหัสวิชา
01-620-001 นันทนาการ
01-320-104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
13-011-133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
01-310-101 ภาษาไทย 1
04-232-205 เครื่องตรวจสอบสัญญาณคอมพิวเตอร
04-232-207 โครงสรางขอมูล
04-232-210 การสื่อสารขอมูล
04-232-104 ไมโครโปรเซสเซอรและอินเตอรเฟส
04-400-103 วัสดุชาง
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-2)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
2(2-0-2)
24(18-16-19)

หนวยกิต
1(0-3-1)
2(0-6-1)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
9(4-15-6)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-086-132 ฟสิกสประยุกต 2
01-210-001 การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
04-232-206 การโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้
04-233-201 เครือขายคอมพิวเตอร
04-233-203 การติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครือขาย
04-233-209 สถาปตยกรรมและระบบคอมพิวเตอร
04-233-206 การจัดการระบบฐานขอมูล
04-200-104 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
รวม

หนวยกิต
3(2-3-2)
3(3-0-3)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
3(1-6-0)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
2(0-6-1)
23(14-27-14)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-120-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
04-401-101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
04-232-209 โปรแกรมระบบ
04-232-208 ระบบปฏิบัติการ
04-233-211 การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
04-233-213 โปรแกรมสําเร็จรูป
04-233-205 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
3(1-6-0)
3(2-3-2)
3(1-6-0)
21(14-21-12)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาไฟฟา
ชื่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟา
Diploma in Electrical Technology
ชื่อยอหลักสูตร
ปวส. ไฟฟา
Dip. in Electrical Technology
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟา หรือเทียบเทา
2. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย-คณิต) หรือเทียบเทา
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
86
นวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
26
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาภาษาไทย
3
หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
6
หนวยกิต
1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
9
หนวยกิต
1.6 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2
หนวยกิต
2. หมวดวิชาชีพ
54
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาวิชาชีพพื้นฐาน
9
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาวิชาชีพเฉพาะสาขา
30
หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
15
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย-คณิต) หรือเทียบเทา จะตองเรียนหมวดวิชาชีพ
ปรับพื้นฐาน
4. หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน
15
หนวยกิต
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟา ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-320-103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
01-210-001 การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
13-011-132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
01-610-001 พลศึกษา
04-212-102 เครื่องกลไฟฟา 1
04-212-103 ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟา 1
04-201-102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
04-201-103 วงจรไฟฟา
04-212-101 วงจรและการวัดไฟฟา
รวม

หนวยกิต
3(2-2-2)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
1(0-2-1)
3(3-0-3)
1(0-3-1)
3(1-4-2)
3(3-0-3)
3(2-3-2)
23(17-14-20)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-320-104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
01-310-101 ภาษาไทย 1
01-011-133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
13-086-132 ฟสิกสประยุกต 2
04-212-204 เครื่องกลไฟฟา 2
04-212-205 ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟา 2
04-212-106 อิเล็กทรอนิกส
04-212-112 การทําความเย็นและปรับอากาศ
04-212-113 ปฏิบัติการทําความเย็นและปรับอากาศ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-2)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-3-2)
3(3-0-3)
1(0-3-1)
3(2-3-2)
2(2-0-2)
2(0-6-1)
23(17-17-19)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-620-001 นันทนาการ
04-212-211 การสงจายกําลังไฟฟา 1
04-221-210 การเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
04-212-209 การออกแบบระบบไฟฟาและแสงสวาง
04-212-208 โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร
04-213-201 โรงตนกําลังไฟฟา
04-213-202 อุปกรณปองกันระบบไฟฟาเบื้องตน
04-213-203 เทคนิคไฟฟาแรงสูงเบื้องตน
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
1 (0-2-1)
2(2-0-2)
1 (0-3-1)
2(2-0-2)
3(2-3-2)
3(3-0-3)
3(2-3-2)
3(3-0-3)
3(x-x-x)
21(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-120-001 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
04-401-101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
04-212-207 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-212-114 ปฏิบัติงานซอมบํารุงและรักษาไฟฟา
04-214-208 นิวเมติกสไฟฟา
04-223-208 สนามแมเหล็กไฟฟา
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวม
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หนวยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(2-3-2)
1(0-3-1)
3(2-3-2)
3(3-0-3)
3(x-x-x)

19(x-x-x)

สวนที่ 4
แผนการเรียน
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- สงขลา
- นครศรีธรรมราช
- ตรัง

209

210

สงขลา
แผนการเรียน
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะศิลปศาสตร
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- วิทยาลัยรัตภูมิ

211

212

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชาการบัญชี

213

214

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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140

หนวยกิต

32
3
3
6
12
2
6
102
39
48
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
รศ.เยาวพา ณ นคร
ผศ.บุษบรรณ เหลี่ยวรุงเรือง
นางสาววรรณา ทิววัฒนปกรณ
นางนวรัตน ผิวนวล
นางสาวรักขิฏา เอี่ยมวิจารณ

อาจารยผูสอน
นางสุพินดา โจนส
นางชฎามาศ แกวสุกใส

นายปรีชา เจริญสุข
นางสาวลมุล เกยุรินทร
นางสาวพิมลสวาดิ ศรียา
นางพรวดี เพ็งสุวรรณ
ผศ.พศิกา สัตตบงกช
นางธันยาภรณ ดําจุติ
นางสาวรัตนา พัฒโน

บช.ม. (การบัญชีทั่วไป)
วท.บ. (การบัญชี)
บช.ม. (บัญชีตนทุน)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
สต.บ. (สถิติศาสตร)
บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2521
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2529
มหาวิทยาลัยพายัพ 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2517
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2547

บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
น.บ. (นิติศาสตร)
บช.บ. (การธนาคารและการเงิน)
บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2548
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2522
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2529
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2547
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2540
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2553
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
2427
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นางพลอยกนก ชูสวัสดิ์

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
นายธีภากรณ นฤมาณนลินี
วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
นายจตุพร จิรันดร
บธ.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
นางนงเยาว อินทสโร
รป.ม. (การจัดการสําหรับ
นักบริหาร)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
นายนัดพลพิชัย ดุลยวาทิต
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
นางภัทราภรณ แกวกนิษฐารักษ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
อาจารยพิเศษ
ผศ.วสันต กาญจนมุกดา
นางนงคเนตร รุจิราพงศ
นายประจวบ พูลรส
นางสาวพวงมณี อนันตพงศ

บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
พศ.ม. (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป)
บช.บ. (การธนาคารและการเงิน)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกลา
ธนบุรี 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2529
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2516

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-011 กีฬาลีลาส
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1
05-311-101 องคการและการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
19(16-6-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-007 แบดมินตัน
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2
05-211-101 หลักการตลาด
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
รวม

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
19(15-8-34)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
UU-VXZ-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (T-P-E)
18(15-0-30)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-014-002 เทคนิคการเขียน
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
รวม
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หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
18(16-4-34)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-315 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-114-303 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-113-319 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
UU-VXZ-YZZ วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (T-P-E)
21(21-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-311 การรายงานและการวิเคราะหงบการเงิน
05-111-316 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-306 การวางรูปแบบระบบบัญชี
05-113-301 การสอบบัญชี
05-113-302 การบัญชีภาษีอากร
05-114-302 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานบัญชี
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
21(17-2-35)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-418 สัมมนาการบัญชี
05-111-420 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-311-303 การตรวจสอบภายใน
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-114-404 การใชคอมพิวเตอรในงานสอบบัญชี
05-112-307 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
รวม

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-417 การฝกงานดานการบัญชี

รวม
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หนวยกิต
9(0-40-0)

9(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-014-002 เทคนิคการเขียน
05-311-319 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
21(19-4-40)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-111-315 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
21(20-2-41)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-316 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-112-306 การวางรูปแบบระบบบัญชี
05-113-301 การสอบบัญชี
05-111-311 การรายงานและการวิเคราะหงบการเงิน
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
21(21-0-42)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-418 สัมมนาการบัญชี
05-111-420 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-113-302 การบัญชีภาษีอากร
05-113-303 การตรวจสอบภายใน
05-114-404 การใชคอมฯในงานสอบบัญชี
05-114-303 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตละสังคม
รวม
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หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
21(19-4-40)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-311-319 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
01-014-002 เทคนิคการเขียน
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-114-303 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3(3-0-6)
9(8-2-17)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-111-315 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-111-003 การภาษีอากร
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-316 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-112-306 การวางรูปแบบระบบบัญชี
05-113-301 การสอบบัญชี
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-111-311 การรายงานและการวิเคราะหงบการเงิน
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-113-303 การตรวจสอบภายใน
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18(18-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-418 สัมมนาการบัญชี
05-111-420 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-113-302 การบัญชีภาษีอากร
05-114-404 การใชคอมฯในงานสอบบัญชี
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
6(6-0-12)
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หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
15(13-4-28)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration
Program in Marketing

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
B.B.A. (Marketing)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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140

หนวยกิต

32
3
3
3
12
2
9
102
42
45
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางอันธิกา ทิพยจํานงค
ผศ.วีระศักดิ์ ตุลยาพร
นางวีราวรรณ มารังกูร
นางสุวภัทร อําพันสุขโข

นางปรีชญา ชุมศรี

อาจารยผูสอน
ผศ.ยุพาภรณ อุไรรัตน

ดร.พิเชษฐ พรหมใหม

นางธันยาภรณ ดําจุติ
ผศ.พศิกา สัตตบงกช
ผศ.ยุทธนา พงศกร
นางปาลิตา เอกอุรุ
นางสุพินดา โจนส
นางสาววรรณา ทิววัฒนปกรณ

นางพรวดี เพ็งสุวรรณ
นางพลอยกนก ชูสวัสดิ์

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา– การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
น.บ. (กฎหมาย)
บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
สต.บ. (สถิติศาสตร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)
ค.อ.ม. (บริหารอาชีวศึกษา)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2540
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2530
วิทยาลัยโยนก 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 2535

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2524
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2517
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2531
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540
วท.ม (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
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นายนัดพลพิชัย ดุลยเภรี

นางนงเยาว อินทสโร
นางอัจฉรา รัตนมา

นางสาวธันยพร อริยะเศรณี
นางสาวมนตทนา คงแกว

อาจารยพิเศษ
นายเกื้อกูล สุนันทเกษม
ผศ.ศศิวิมล สุขบท
นางวัลลภา พัฒนา
นางสาวพวงมณี อนันตพงศ

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2545
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2535
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2528
วท.ม. (สถิต)ิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
วท.บ. (สถิต)ิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2553
วท.บ. (สถิติประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2546

บธ.ม. (การตลาด)
พณ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.ม.(ธุรกิจระหวางประเทศ)
พศ.ม. (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บช.บ. (การเงินและการธนาคาร)
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2532
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
Johnson & WellUniversity 1999
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2516

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-003 มนุษยกับสังคม
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิธีแหงการดํารงชิวิต
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-025-308 คณิตศาสตรประยุกตทางธุรกิจ
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-101 องคการและการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(16-4-34)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-015-007 แบดมินตัน
02-016-005 สิง่ แวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-108 หลักการบัญชี
05-211-202 พฤติกรรมผูบริโภค
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
19(18-2-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-211-204 การจัดการคาปลีก
05-211-205 การตลาดลูกคาสัมพันธ
05-311-210 การจัดการผลิตและดําเนินงาน
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-211-205 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
05-212-305 การตลาดระหวางประเทศ
05-211-306 การสงเสริมการตลาด
05-211-309 การจัดการชองทางและการสงกําลังบํารุง
05-211-311 ระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(20-2-41)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-307 การจัดการการตลาด
05-211-308 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-211-310 การจัดการขาย
05-211-313 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
05-211-319 การวิจัยการตลาด
05-212-204 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-015-001 กีฬาลีลาศ
1(0-2-1)
05-211-420 การวางแผนเชิงกลยุทธทางการตลาด
3(3-0-6)
05-211-316 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
3(3-0-6)
05-211-421 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการการตลาด 3(2-2-5)
05-211-422 สัมมนาการตลาด
3(2-2-5)
05-211-424 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
รวม
19(16-6-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-210-427 การฝกงานทางการตลาด

รวม
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หนวยกิต
9(0-40-0)

9(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-211-202 พฤติกรรมผูบริโภค
05-211-204 การจัดการคาปลีก
05-212-305 การตลาดระหวางประเทศ
05-211-306 การสงเสริมการตลาด
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-203 การตลาดลูกคาสัมพันธ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(20-2-41)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-025-308 คณิตศาสตรประยุกตทางธุรกิจ
05-111-108 หลักการบัญชี
05-211-308 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-211-310 การจัดการขาย
05-211-311 ระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(19-4-40)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9(8-2-17)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-211-307 การจัดการการตลาด
05-211-309 การจัดการชองทางและการสงกําลังบํารุง
05-211-313 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
05-211-319 การวิจัยการตลาด
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-210 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-110-427 การฝกงานทางการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(20-2-41)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
05-211-316 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
3(3-0-6)
05-211-420 การวางแผนเชิงกลยุทธทางการตลาด
3(3-0-6)
05-211-421 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการการตลาด 3(2-2-5)
05-211-422 สัมมนาการตลาด
3(2-2-5)
05-211-424 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
3(2-2-5)
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
รวม
21(17-8-38)

หนวยกิต
0(9-40-6)
0(9-40-6)
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หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-211-202 พฤติกรรมผูบริโภค
05-211-204 การจัดการคาปลีก
05-211-306 การสงเสริมการตลาด
05-212-305 การตลาดระหวางประเทศ
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-211-308 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-025-308 คณิตศาสตรประยุกตทางธุรกิจ
05-111-108 หลักการบัญชี
05-211-310 การจัดการขาย
05-211-311 ระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(16-4-34)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9(8-2-17)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-211-307 การจัดการการตลาด
05-211-309 การจัดการชองทางและการสงกําลังบํารุง
05-211-313 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
05-211-319 การวิจัยการตลาด
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-203 การตลาดลูกคาสัมพันธ
05-211-424 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-24)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
05-211-316 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
3(3-0-6)
05-211-420 การวางแผนเชิงกลยุทธทางการตลาด
3(3-0-6)
05-211-421 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการการตลาด 3(2-2-5)
05-211-422 สัมมนาการตลาด
3(2-2-5)
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
รวม
18(16-4-34)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration
Program in Management

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration
(Management)
B.B.A. (Management)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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131

หนวยกิต

31
3
3
3
15
1
6
94
42
37
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางพศิกา สัตตบงกช

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
นางเพ็ญศรี พิทักษธรรม มัชฌิมาภิโร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
นางชวนพิศ เจยาคม
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
นางภัทราภรณ แกวกนิษฐารักษ
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
นายนัดพลพิชัย ดุลยวาทิต
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การเลขานุการ)
อาจารยผูสอน
นายยุทธนา พงศกร
นางนงเยาว อินทสโร
นางอัจฉรา รัตนมา
นางสุชาดา ศรีเชื้อ
นางพรวดี เพ็งสุวรรณ
นางปาลิตา เอกอุรุ
นางภาณุพร เต็มพระสิริ
นางสาวธันยพร อริยะเศรณี

นางสาวมนตทนา คงแกว

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ค.บ.(ธุรกิจศึกษา)
น.บ.(กฎหมาย)
B.A. Economics and Law
วท.ม(สถิต)ิ
วท.บ(สถิต)ิ
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
วท.บ. (สถิติประยุกต)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
วิทยาลัยครูสงขลา 2533
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
วิทยาลัยศรีปทุม 2424
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2531
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
University of Liverpool 2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
คุณทหารลาดกระบัง 2546

อาจารยพิเศษ
นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
นายสมบูรณ ลิขิตกําจร
นายทวิฒ เลิศบุษศราคัม

รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร)
น.บ. (นิติศาสตร)
พศ.ม. (การเงิน)
วศ.บ. (เครื่องกล)
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการ)
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2546
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2521
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2529
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2540
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2536

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-101 องคการและการจัดการ

รวม

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

18(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-108 หลักการบัญชี
05-311-102 พฤติกรรมองคการ
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-311-116 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1/
05-311-123 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21(18-6-39)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-111-003 การภาษีอากร
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-311-217 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 /
05-311-124 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(17-2-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหาภาค 1
05-311-207 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
05-313-203 การจัดการสํานักงาน
05-311-218 การอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ /
05-311-225 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1
วิชาเลือกเสรี 1
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
18(13-4-28)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-013 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง
01-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-309 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-312-408 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-311-319 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ /
05-311-226 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สําหรับนักศึกษาฝกงาน
05-311-431 สัมมนาการจัดการ 2
05-311-435 โครงงานทางการจัดการ
05-311-436 การฝกงานดานการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-015-011 กีฬาลีลาศ
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-415 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-311-421 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ /
05-311-428 การฟงและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
16(13-6-29)

หนวยกิต
1(0-2-1)
2(0-6-2)
3(0-40-0)
6(0-48-3)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
05-311-437 สหกิจศึกษาทางการจัดการ

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
05-311-411 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-311-413 การบริหารโครงการ
05-311-430 สัมมนาการจัดการ 1
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-311-320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ /
05-311-429 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
16(13-6-29)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
05-111-108 หลักการบัญชี
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-311-210 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
24(23-2-47)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
วิชาชีพเลือก 2
วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
12(6-0-12)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-102 พฤติกรรมองคการ
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-313-203 การจัดการสํานักงาน
วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
24(20-2-41)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
01-015-007 แบดมินตัน
1(0-2-1)
05-311-207 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร 3(2-2-5)
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
01-311-309 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-415 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
05-311-430 สัมมนาการจัดการ 1
1(0-2-1)
วิชาชีพเลือก 4
3
รวม
23(16-8-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
05-311-411 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-311-413 การบริหารโครงการ
05-311-431 สัมมนาการจัดการ 2
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
วิชาชีพเลือก 5
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
22(17-4-36)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-108 หลักการบัญชี
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-101 องคการและการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(20-2-40)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
วิชาชีพเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3
12(8-2-25)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-102 พฤติกรรมองคการ
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18(14-2-29)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
05-311-309 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-415 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
05-311-430 สัมมนาการจัดการ 1
1(0-2-1)
05-311-207 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร 3(2-2-5)
05-313-203 การจัดการสํานักงาน
3(3-0-6)
รวม
19(17-4-36)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
05-311-431 สัมมนาการจัดการ 2
วิชาชีพเลือก 4
วิชาชีพเลือก 5
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-411 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-311-413 การบริหารโครงการ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3
3
10(2-4-6)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18(15-0-30)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
05-111-108 หลักการบัญชี
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21(19-4-40)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
05-111-001 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
05-111-004 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
05-111-003 การภาษีอากร
3(3-0-6)
05-312-305 ระบบขอมูลเพื่อการวางแผนทางการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
05-312-306 การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา
3(3-0-6)
รวม
24(23-2-47)

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6(5-2-11)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-002 เทคนิคการเขียน
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-311-411 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-311-430 สัมมนาการจัดการ 1
05-312-304 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
05-312-307 การบริหารสินคาคงคลัง
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-314-305 ผูนําและการทํางานเปนทีม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(20-4-42)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-311-309 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-311-320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-431 สัมมนาการจัดการ 2
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-312-410 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการบริหารการผลิต
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
22(19-6-41)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-108 หลักการบัญชี
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-312-306 การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(10-4-22)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
05-111-001 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
05-111-003 การภาษีอากร
3(3-0-6)
05-312-305 ระบบขอมูลเพื่อการวางแผนทางการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
รวม
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-002 เทคนิคการเขียน
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-311-411 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-311-430 สัมมนาการจัดการ 1
05-312-304 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
05-312-307 การบริหารสินคาคงคลัง
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(17-4-36)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
05-312-410 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการบริหารการผลิต
05-314-305 ผูนําและการทํางานเปนทีม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9(7-4-16)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-311-309 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-431 สัมมนาการจัดการ 2
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(18-2-37)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
01-011-001
01-012-004
01-013-004
02-016-005
05-313-101
05-313-306
05-313-407
05-313-409
05-311-104
05-311-101
05-111-108
01-014-006

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต*
จิตวิทยาทั่วไป*
มนุษยสัมพันธ*
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
การบริหารคุณภาพสํานักงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
การใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน
เศรษฐศาสตรมหาภาค 1*
องคการและการจัดการ
หลักการบัญชี*
ภาษาอังกฤษ 1
รวม

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-311-430 สัมมนาการจัดการ 1
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
UV-VWX-YZZ เลือกเสรี 1*
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-313-202 เทคนิคการนําเสนอ
05-313-408 การจัดการเอกสาร
05-311-102 พฤติกรรมองคการ
05-211-101 หลักการตลาด
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน*
05-VWX-YZZ ชีพเลือก 1*
05-VWX-YZZ ชีพเลือก 2*

33(30-6-63)

รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
13(8-4-18)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

27(19-4-40)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-313-203 การจัดการสํานักงาน
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3*
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4*
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5*

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (T-P-E)
3 (T-P-E)
3 (T-P-E)

รวม

27(17-2-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

หนวยกิต

05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
UV-VWX-YZZ เลือกเสรี 2*

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(T-P-E)

รหัสวิชา

รวม

รหัสวิชา
05-311-412
05-311-431
05-311-435
05-311-434
05-313-305
05-111-003
05-313-204

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิธีวิจัยทางธุรกิจ
สัมมนาการจัดการ 2
โครงการทางการจัดการ
การบริหารเชิงกลยุทธ
การผลิตเอกสาร
การภาษีอากร
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส

รวม

หมายเหตุ * นักศึกษาเลือกเรียนบางวิชา

9(4-4-10)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

18(12-14-30)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

01-011-001
01-031-004
02-016-005
05-313-101
05-313-306
05-313-407
05-313-409
05-311-104
05-311-101
05-111-108

รหัสวิชา

05-211-101
05-111-003
01-014-001
05-311-210
05-311-103
01-012-004

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต*
มนุษยสัมพันธ*
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
การบริหารคุณภาพสํานักงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
การใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
เศรษฐศาสตรมหาภาค 1*
องคการและการจัดการ
หลักการบัญชี*

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

27(25-4-52)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

หนวยกิต

หลักการตลาด*
ภาษีอากร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การผลิตและการดําเนินงาน
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
จิตวิทยาทั่วไป*

05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2*

รหัสวิชา

01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-313-202 เทคนิคการนําเสนอ
05-313-408 การจัดการเอกสาร
05-311-102 พฤติกรรมองคการ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1*
UV-VWX-YZZ เลือกเสรี 1*
รวม

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

3(T-P-E)
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

21(17-2-35)
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หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
27(19-4-40)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

01-014-007
05-112-201
05-313-203
05-311-430
05-111-001

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ 2
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดการสํานักงาน
สัมมนาการจัดการ 1
สถิติธุรกิจ

05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3*

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

05-313-204
05-31-434
05-313-305
01-014-008
05-311-431

สํานักงานอิเล็คทรอนิกส
การบริหารเชิงกลยุทธ
การผลิตเอกสาร
สนทนาภาษาอังกฤษ
สัมมนาการจัดการ 2

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

3(T-P-E)

05-311-435 โครงงานทางการจัดการ
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
UV-VWX-YZZ เลือกเสรี 2*

2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)

16(11-4-24)

รวม

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4*
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5*

3(T-P-E)
3(T-P-E)
รวม

หมายเหตุ *นักศึกษาเลือกเรียนบางวิชา

12(4-4-10)

241

หนวยกิต

21(15-14-36)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration
(Business Information Systems)
B.B.A. (Business Information Systems)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Bachelor of Business Administration
Program in Business Information System

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

31
3
3
3
12
1
9
97
42
40
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางพลอยกนก ชูสวัสดิ์
นายจตุพร จิรันดร
นายชัยนันท ปญญาวุทโส

นางสาวกัญฐณา สุขแกว

นางสาวรัตนา พัฒโน

อาจารยผูสอน
นางพลอยกนก ชูสวัสดิ์
นายจตุพร จิรันดร

นายชัยนันท ปญญาวุทโส

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ-ระบบสารสนเทศ)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)
วท.ม. (คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตรประยุกต)
วท.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)

นางสาวกัญฐณา สุขแกว

วท.ม. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)

นางสาวรัตนา พัฒโน
นายธีภากรณ นฤมาณนลินี

ทล.บ. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
บธ.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายนราวัตร กาญจนพันธ

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2544
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2543
สถาบันราชภัฎเทพสตรีลพบุรี 2538

นายสันติพงศ ตัง้ ธรรมกุล

ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)
ค.อ.ม. (การไฟฟากําลัง)

นางธันยาภรณ ดําจุติ

อาจารยผูสอน
นายนัดพลพิชัย ดุลยวาทิต

นางปาลิตา เอกอุรุ
นางสาวมนตทนา คงแกว

นางพิมลสวาดิ ศรียา
นางพรวดี เพ็งสุวรรณ
นางภานุพร เต็มพระสิริ
นางพศิกา สัตตบงกช
นางอัจฉรา รัตนมา

นางสาวธันยพร อริยะเศรณี

อาจารยพิเศษ
นางสาวพวงมณี อนันตพงศ

วศ.บ. (ไฟฟากําลัง)
ค.อ.บ. (ไฟฟากําลัง)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (การตลาด)

ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
น.บ. (กฎหมาย)
วท.บ. (สถิติประยุกต)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539

บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรและนิติศาสตร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
วท.บ. (สถิต)ิ
วท.ม. (สถิต)ิ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
คุณทหารลาดกระบัง 2546
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2531
University Of Liverpool 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553

พศ.ม. (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บช.บ. (การเงินและการธนาคาร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2516
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-007 แบดมินตัน
05-111-108 หลักการบัญชี
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
19 (14-10-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(19-4-40)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายฯ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
18(13-4-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
05-4WX-YZZวิชาชีพเลือก
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P- E)
21(16-4-34)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-005 สังคมกับสิ่งแวดลอม
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
18(15-0-30)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สําหรับนักศึกษาสหกิจ

05-411-416 สหกิจศึกษา
รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)

สําหรับนักศึกษาฝกงาน
05-411-415 การฝกงาน
05-411-412 การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
รวม
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3(0-40-0)
1(1-0-2)
4(1-40-2)

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สําหรับนักศึกษาสหกิจ

05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-003 การภาษีอากร
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

3(T-P-E)
18(11-2-23)

สําหรับนักศึกษาฝกงาน
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-003 การภาษีอากร
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
20(11-8-25)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
13(7-0-14)

หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-005 สังคมกับสิ่งแวดลอม
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-111-108 หลักการบัญชี
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
05-111-004 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
05-411-412 การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1(1-0-2)
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
3(T-P-E)
รวม
22 (20-2-37)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
24(20-2-41)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-003 การภาษีอากร
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-311-210 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
23(19-10-42)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายฯ
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(9-2-18)

หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-005 สังคมกับสิ่งแวดลอม
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-111-108 หลักการบัญชี
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
05-411-412 การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
21(18-0-36)

รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
16(12-2-25)

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(8-2-17)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-111-001 สถิตธุรกิจ
05-311-210 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-2-5)
17(13-10-30)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
05-111-003 การภาษีอากร
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(8-0-18)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายฯ
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(6-2-13)

คณะวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล





สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา



สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม



สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
Bachelor of Engineering
Program in Electrical Engineering

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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150

หนวยกิต

31
3
3
3
15
1
6
113
46
49
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายคณโฑ ปานทองคํา
นายสมโภชณ บุญสมสุข
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ
นายวัชรพงศ ราชพงศ

นายสมคิด ลีลาชนะชัยพงษ

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2517
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

อาจารยผูสอน
รศ.สมพันธ อําพาวัน
ผศ.ชัยยงค แกวมงคล
นายกิจติ มินา
ผศ.วิสุทธิ์ พงศพฤกษธาตุ

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (ไฟฟา)

นายอุดม นพรัตน

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (ไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

นายธรรมนงค ทวีชื่น

ค.อ.ม. (ไฟฟา)

นายนิทัศน ถูกตอง
นายอัมพร บุญราม

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2523
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2515
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2520
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2527
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
22(17-13-39)

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-215-101 วงจรดิจิตอล
04-215-102 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
21(16-14-37)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-025-106 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
04-211-201 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
04-211-202 วงจรไฟฟา
04-211-203 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
04-211-204 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
04-221-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-221-207 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
20(16-11-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-007 แบดมินตัน
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
04-211-205 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-212-207 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
04-214-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
04-215-203 ไมโครคอนโทรลเลอร
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
รวม
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หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
20(17-8-38)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
04-211-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
04-214-304 ระบบควบคุม
04-214-305 ปฏิบัติการระบบควบคุม
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
แขนงไฟฟากําลัง
04-212-308 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
04-214-309 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา
04-212-313 วิศวกรรมสองสวาง
04-212-315 ระบบไฟฟากําลัง
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-011 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
02-016-005สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
04-211-207 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟา
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
แขนงไฟฟากําลัง
04-212-310 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-212-311 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-212-316 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
04-212-317 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
04-212-319 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-211-310 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
04-211-412 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
UU-VWX-YZZวิชาเลื อกเสรี 2
แขนงไฟฟากําลัง
04-210-321 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
04-212-429 การออกแบบระบบไฟฟา
04-212-427 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-6-4)
3(T-P-E)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

รวม

16(12-10-28)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
04-211-204 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
รวม

รหัสวิชา
01-014-011ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
01-024-109ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-215-101วงจรดิจิตอล
04-215-102ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
04-417-101แนะนําวิศวกรรมศาสตร
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(1-0-2)
15(12-8-27)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(8-2-17)
ชั้นปที่ 2

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-025-106 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
04-211-202 วงจรไฟฟา
04-211-203 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
04-214-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
04-221-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-221-207 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
รวม

รหัสวิชา

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

01-012-004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
uu-vwx-yzzวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
14(12-6-25)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
04-211-205 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-212-207 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-215-203 ไมโครคอนโทรลเลอร
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
9(T-P-E)
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หนวยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-6)
16(13-9-30)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-214-304 ระบบควบคุม
04-214-305 ปฏิบัติการระบบควบคุม
04-211-207 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟา
04-212-308 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
04-212-309 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา
04-212-313 วิศวกรรมสองสวาง
04-212-315 ระบบไฟฟากําลัง
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-211-311 การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
รวม

รหัสวิชา

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

04-211-412 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
04-212-310 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-212-311 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-212-427 ระบบปองกันไฟฟากําลังและรีเลย
04-212-429 การออกแบบระบบไฟฟา
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(13-6-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
04-211-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
04-212-316 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
04-212-317 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
04-212-319 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
04-411-101 สถิตยศาสตร

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)

หนวยกิต

3(1-6-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
14(10-12-24)
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หนวยกิต

3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
14(13-3-27)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering
Program in Industrial Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
B.Eng. (Industrial Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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152

หนวยกิต

31
3
3
3
12
1
9
115
51
49
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายสุรสิทธิ์ ระวังวงศ
นายยงยุทธ ดุลยกุล
นายวิทยา ศิริคุณ
นางสาวจุฬาลักษณ โรจนานุกูล

นายรอมฎอน บูระพา

อาจารยผูสอน
นายจตุพร ใจดํารงค
ผศ.ปยวิทย สุวรรณ
นายวิมล บุญรอด
นายประทีป ทิพยประชา
นายสุรสิทธิ์ ระวังวงศ
นายจักรนรินทร ฉัตรทอง
นายซูไฮดี สนิ
นายวิทยา ศิริคุณ
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ
นายสันติ สถิตวรรธนะ

นายอรรถพล คงหวาน
นายบัญญัติ นิยมวาส
นายอุดร นามเสน

วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2539

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
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นายวสันต จีนธาดา

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 2550

อาจารยผูสอน
ผศ.วิสุทธิ์ พงศพฤกษธาตุ

ค.อ.ม.(ไฟฟา)

นายอุดม นพรัตน

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)

นายอัมพร บุญราม

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
01-015-013 พลศึกษา
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-028 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฎิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฎิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
04-311-203 กรรมวิธีการผลิต
04-311-102 การฝกพี้นฐานทางวิศวกรรม
รวม

19(16-7-35)

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
20(15-14-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฎิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-311-204 ปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
04-311-206 วิศวกรรมการวัดละเอียด
04-313-202 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
23(17-18-40)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-025-206 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
02-217-102 หลักสถิติ
04-212-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
04-412-101 เทอรโมไดนามิกส 1
04-311-214 วิศวกรรมการเชื่อม

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

21(18-8-39)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-014-002 เทคนิคการเขียน
04-311-315 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-312-302 สถิติวิศวกรรม
04-312-303 การศึกษางาน
04-314-305 วิศวกรรมความปลอดภัย
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1

รวม

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

21(17-2-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-311-316 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
04-311-318 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
04-312-306 การวิจัยการดําเนินงาน
04-312-307 เศรษฐศาสตรวิศวกรรรม
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ
04-312-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
04-312-431 สัมมนาปญหาทางวิศวกรรม 1
04-311-321 การออกแบบแมพิมพโลหะ
04-417-308 หลักมูลของวิศวกรรมโลหะ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
15(13-5-28)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-312-433 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008สนทนาภาษาอังกฤษ
04-311-430การออกแบบแมพิมพพลาสติก
04-311-428คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต
04-312-419การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-312-420การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
04-312-435โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-3)
3(0-0-0)
21(13-14-30)

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฎิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
04-311-206 วิศวกรรมการวัดละเอียด
04-313-202 วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
16(13-8-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฎิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฎิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
04-311-204 ปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
01-014-022 เทคนิคการเขียน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
17(12-14-29)

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
7(5-6-12)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
02-217-102 หลักสถิติ
04-311-203 กรรมวิธีการผลิต
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-412-101 เทอรโมไดนามิกส 1
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
18(17-3-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-311-321 การออกแบบแมพมิ พโลหะ
04-312-431 สัมมนาปญหาทางวิศวกรรม 1

หนวยกิต
3(2-3-5)
1(0-2-1)

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-025-206 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
04-212-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-311-214 วิศวกรรมการเชื่อม
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
04-312-302 สถิติวิศวกรรม
04-417-308 หลักมูลของวิศวกรรมเครื่องกล
รวม

4(2-5-6)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
18(15-9-33)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-311-315 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-312-303 การศึกษางาน
04-312-306 การวิจัยการดําเนินงาน
04-312-307 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-312-309 การเตรียมโครงงานวิศวรรมอุตสาหการ
04-314-305 วิศวกรรมความปลอดภัย
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
16(16-0-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-312-435 การฝกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(02-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
04-311-316 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
04-311-318 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ
04-312-419 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-417-308 หลักมูลของวิศวกรรมเครื่องกล
รวม

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-311-428 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต 3(2-3-5)
04-311-430 การออกแบบแมพิมพพลาสติก
3(2-3-5)
04-312-420 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
04-312-435 โครงงานวิศวกรรมอุตสหการ
3(1-6-3)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
3(0-0-05)
รวม
15(8-12-19)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
15(13-5-28)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Bachelor of Engineering
Program in Computer Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
B.Eng. (Computer Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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144

หนวยกิต

31
3
3
3
18
1
3
107
43
49
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายนราธร สังขประเสริฐ
นายสันติ สถิตวรรธนะ

นายอรรถพล คงหวาน
นายกิติศักดิ์ วัฒนกุล
นายสิทธิโชค อุนแกว

อาจารยผูสอน
ผศ.ยงยุธ สุจิโต
นางนงนาฎ ระวังวงศ

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.อ.บ.(ไฟฟา-สื่อสาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.อ.บ (อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร)

นางสาวปยะพร มูลทองชุน

นายสุวิพล มหศักดิสกุล

นายกีรติ อินทวิเศษ
นางสาวเกสรา เพชรกระจาง

ค.อ.ม. (ไฟฟา)
ค.อ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร- คอมพิวเตอร)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2527
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2546
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2538

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013 พลศึกษา
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-107 ฟสกิ ส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
04-221-101 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
20(14-16-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-411-101 สถิตศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(16-8-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
02-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
04-211-207 วงจรไฟฟา
3(3-0-6)
04-511-204 ไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน 2(2-0-4)
04-511-205 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน 1(0-3-1)
04-511-207 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
2(2-0-4)
04-511-208 ปฏิบัติการโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 1(0-3-1)
04-511-102 การออกแบบระบบดิจิตอล 1
2(2-0-4)
04-511-103 ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิตอล 1
1(0-3-1)
รวม
19(14-14-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-011 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
04-511-206 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับวิศวกรรม
04-511-209 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
04-511-210 ปฏิบัติระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
04-511-211 ระบบจัดการฐานขอมูล
04-511-212 ปฏิบัติการระบบจัดการฐานขอมูล
04-221-204 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
21(18-8-39)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-014-013 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง
04-511-314 วิศวกรรมซอฟตแวร
04-511-315 การวิเคราะหระบบและสัญญาณ
04-511-316 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
04-511-317 ปฏิบัติการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
04-511-318 ภาษาเชิงวัตถุ
04-511-319 ปฏิบัติการภาษาเชิงวัตถุ
04-513-309 คอมพิวเตอรกราฟก
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
21(14-19-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-013-005 สังคมกับสิ่งแวดลอม
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
04-511-320 วิศวกรรมสารสนเทศ
04-511-321 ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ
04-511-322 ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบฝงตัว
04-511-323 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอรและระบบฝงตัว
04-511-324 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
04-515-307 การประมวลผลสัญญาณภาพ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
22(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-511-426 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-511-427 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(1-6-4)
04-513-312 ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
04-514-307 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 3(3-0-6)
04-514-308 ปญหาพิเศษทางคอมพิวเตอรเครือขาย
3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
3(T-P-E)
รวม
15(T-P-E)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อหลักสูตร
ชือ่ ภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering
Program in Civil Engineering

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
B. Eng. (Civil Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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150

หนวยกิต

30
3
3
3
15
3
3
114
46
53
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
รศ.มนัส อนุศิริ

นายเอกเชาว จันทรโชติ
ผศ.จรูญ เจริญเนตรกุล

นายนันทชัย ชูศิลป

นายสมมาตร สวัสดิ์

อาจารยผูสอน
นางสาวจุฑามาศ ลักษณะกิจ

นายสมใจ หมื่นจร
ผศ.จํารูญ สมบูรณ

ผศ.เรวัตร เจยาคม
ผศ.พิสิษฐ สังขรัตน

ผศ.พิชิต โชติชุติ
นายจํานงค เพชรประกอบ

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2521
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2515
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม. (โยธา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
บธ.บ. (การจัดการงานกอสราง)
บธ.บ. (การจัดการงานกอสราง)
น.ม. (นิติศาสตร)
บธ.บ. (การจัดการงานกอสราง)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
น.บ. (นิติศาสตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

269

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540
มหาวิทยาลัยรังสิต 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยสุทัยธรรมาธิราช 2530
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535

นายอาศิส อัยรักษ

นายณัฐพล แกวทอง
อาจารยผูสอน
นายอัมพร หมัดแสละ
นายพรนรายณ บุญราศรี
นางรจณา คูณพูล

นายตอลาภ การปลื้มจิตร

อาจารยพิเศษ
นางสาวกรองกาญจน ชูทอง

M.Eng. (Geotechnical and
Geoenvironmental Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา)
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา)

Asian Institute of Technology 2552

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมสํารวจ)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วท.ม. (ภูมิศาสตร)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543

กศ.ม. (คณิตศาสตร)
วท.บ. (ศึกษาศาสตรคณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2547

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013 พลศึกษา
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
21(18-9-39)

รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
20(16-10-36)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-002 บาสเกตบอล
01-025-206 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
04-112-201 ธรณีวิทยา
04-115-201 ชลศาสตร 1
04-116-201 การสํารวจ
04-116-202 ปฏิบัติการสํารวจ
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(1-6-4)
22(17-13-39)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-116-206 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
รวม

หนวยกิต
1(0-40-0)
1(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
04-111-203 คอนกรีตเทคโนโลยี
04-111-204 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
04-111-205 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
04-112-202 ปฐพีกลศาสตร
04-112-203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
04-114-201 ฝกงานโรงงาน
04-115-203 ปฏิบัติการชลศาสตร 1
04-116-203 การสํารวจเสนทาง
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
19(12-21-31)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-012 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-015-011 กีฬาลีลาศ
1(0-2-1)
04-112-306 วิศวกรรมฐานราก
04-111-307 การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
04-111-308 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
04-114-304 วิศวกรรมการบริหารงานกอสราง
04-114-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
04-111-309 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
04-114-302 การประมาณและวิเคราะหราคางานกอสราง 3(2-3-5)
04-115-305 วิศวกรรมชลศาสตร
04-411-202 พลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
รวม
21(16-12-37)
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(20-2-41)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-114-407 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-002 เทคนิคการเขียน
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
04-114-408 โครงงานวิศวกรรมโยธา
04-111-412 การออกแบบอาคาร
04-115-406 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-3-1)
3(1-6-3)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(14-14-32)

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-112-201 ธรณีวิทยา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
16(13-9-29)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
7(6-2-13)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-011 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
16(13-8-29)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-012 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
01-025-206 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
04-116-201 การสํารวจ
04-116-202 ปฏิบัติการสํารวจ
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-116-206 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
16(13-7-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
04-111-203 คอนกรีตเทคโนโลยี
04-111-205 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
04-112-202 ปฐพีกลศาสตร
04-112-203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
04-115-201 ชลศาสตร 1
04-116-203 การสํารวจเสนทาง
รวม

หนวยกิต
1(0-40-0)
1(0-40-0)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
16(12-12-28)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-111-307 การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
04-114-302 การประมาณและวิเคราะหราคางานกอสราง 3(2-3-5)
04-114-304 วิศวกรรมการบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
04-115-203 ปฏิบัติการชลศาสตร 1
1(0-3-1)
04-411-202 พลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
รวม
16(14-6-30)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-114-209 การฝกงานทางวิศวกรรมโยธา
รวม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-011 กีฬาลีลาศ
04-111-309 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
04-111-412 การออกแบบอาคาร
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
04-114-408 โครงงานวิศวกรรมโยธา
04-115-406 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-111-204 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
04-111-308 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
04-112-306 วิศวกรรมฐานราก
04-114-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
04-115-305 วิศวกรรมชลศาสตร
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(1-6-3)
3(3-0-6)
14(9-14-22)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
17(13-3-27)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
Bachelor of Engineering
Program in Electronics Engineering

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
Bachelor of Engineering (Electronics Engineering)
B.Eng. (Electronics Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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149

หนวยกิต

30
3
3
3
12
3
6
113
45
50
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายเสนอ สะอาด

วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)

นางรุงลาวัลย ชูสวัสดิ์

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

นายพิทักษ บุญนุน

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

ผ.ศ.นายชัยยงค แกวมงคล

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

นายเจริญชัย ฮวดอุปต

นางสาวดรุณี ชายทอง

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

อาจารยผูสอน
นางสาวสลักจิตร นิลบวร
นายภราดร เรืองกูล
นายสมพล สุวรรณ

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกรบัง 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2541
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2520
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2537

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2520

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
01-015-002 บาสเกตบอล
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
04-211-202 วงจรไฟฟา
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม

รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

19(16-7-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-007 แบดมินตัน
04-221-101 อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
02-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
02-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
1(1-0-2)
3(2-3-5)
22(15-19-37)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-010 วายน้ํา
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-221-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-221-207 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
04-211-310 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
04-221-311 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-212-206 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
04-221-202 คณิตศาสตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
04-221-204 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
04-221-205 ฟสิกสของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
04-221-308 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2
04-223-201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส
04-223-202 ปฏิบัติการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส
04-224-401 ไมโครโปรเซสเซอร
04-224-402 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร

22(17-13-39)

รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
21(18-9-39)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
04-211-205 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-211-206 สิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา
04-221-312 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
04-221-319 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
04-221-309 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3
04-224-408 การออกแบบระบบฝงตัว
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(0-3-1)
3(2-3-5)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-221-320 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

20(16-10-36)

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
04-214-304 ระบบควบคุม
3(3-0-6)
04-221-426 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
3(1-6-4)
04-222-409 การออกแบบวงจรรวมแบบอนาล็อก
3(3-0-6)
04-222-410 ปฏิบัติการออกแบบวงจรรวมแบบอนาล็อก 1(0-3-1)
04-224-409 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย
3(3-0-6)
04-223-303 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3(3-0-6)
04-225-404 ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
รวม
22(19-9-41)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
04-221-427 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZวิชาเลื อกเสรี 2

รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

18(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
04-221-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-221-207 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-212-206 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
14(12-6-26)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-411-101สถิตยศาสตร
01-025-105แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-109ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
04-024-115เคมีสําหรับวิศวกร
04-024-116ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-015-002บาสเกตบอล
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-2-1)
15(12-8-27)

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
6(5-3-11)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-221-202 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
04-221-205 ฟสิกสของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
04-221-204 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
04-221-308 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-221-321 การฝกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
16(13-8-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-224-401 ไมโครโปรเซสเซอร
04-224-402 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
04-211-205 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-221-319 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
04-221-206 สิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา
04-214-304 ระบบควบคุม
รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
14(12-5-26)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-221-312 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร
04-224-408 การออกแบบระบบฝงตัว
04-221-426 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
04-221-309 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
1(3-0-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(15-9-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-221-427 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2
04-223-303 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
04-222-409 การออกแบบวงจรรวมแบบอนาล็อก
04-222-410 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรรวมแบบอนาล็อก
04-224-409 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย
04-225-404 ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
รวม
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หนวยกิต
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(13-9-29)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชือ่ เต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
Bachelor of Engineering
Program in Survey Engineering

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสํารวจ)
วศ.บ. (วิศวกรรมสํารวจ)
Bachelor of Engineering (Survey Engineering)
B. Eng. (Survey Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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147

หนวยกิต

31
3
3
3
15
1
6
110
46
49
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางรจณา คูณพูล

นายพรนรายณ บุญราศรี
ผศ.พิชิต โชติชุติ
นายตอลาภ การปลื้มจิตร
นายสมใจ หมื่นจร

อาจารยผูสอน
รศ.มนัส อนุศิริ

ผศ.เรวัตร เจยาคม
ผศ.พิสิษฐ สังขรัตน

นายเอกเชาว จันทรโชติ
ผศ.จํารูญ สมบูรณ

ผศ.จรูญ เจริญเนตรกุล

นายนันทชัย ชูศิลป
นายสมมาตร สวัสดิ์

วศ.ม. (วิศวกรรมสํารวจ)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วท.ม. (ภูมิศาสตร)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรังสิต 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2534

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
บธ.บ. (การจัดการงานกอสราง)
น.ม. (นิติศาสตร)
บธ.บ. (การจัดการงานกอสราง)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
น.บ. (นิติศาสตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม. (โยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (โยธา)
บธ.บ. (การจัดการงานกอสราง)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2543
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2522
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2516
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2530
มหาวิทยาลัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินท 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
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นายณัฐพล แกวทอง

อาจารยผูสอน
นางสาวจุฑามาศ ลักษณะกิจ

นายอาศิส อัยรักษ

วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา)
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2547

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา-วิศวกรรม
ทรัพยากรน้ํา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
M.Eng. (Geotechnical and
Geoenvironmental Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2541
Asian Institute of Technology 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2549

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
04-121-101 การสํารวจ
04-121-102 ปฏิบัติการสํารวจ
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
21(17-12-38)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-121-103 การสํารวจชั้นสูง
04-121-104 ปฏิบัติการสํารวจชั้นสูง
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
21(18-8-39)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-025-206 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
04-122-201 การสํารวจเสนทาง
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-123-202 การรังวัดดวยอิเลคทรอนิกส
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
21(15-17-36)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-015-002 บาสเกตบอล
04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
04-115-201 ชลศาสตร 1
04-123-201 การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ 1
04-124-201 คอมพิวเตอรในงานสํารวจ
04-125-201 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
รวม
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หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-6-1)
20(14-18-34)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-012 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
04-111-307 การวิเคราะหโครงสราง
04-115-303 ปฏิบัติการชลศาสตร 1
04-123-304 การสํารวจขอมูลระยะไกล
04-124-302 การคํานวณปรับแก
04-124-303 ยีออเดซี
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
22(17-5-36)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

02-016-005 สิง่ แวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
04-123-303 การสํารวจดวยดาวเทียม
04-124-304 ระบบขอมูลปริภูมิ 1
04-124-305 การผลิตแผนที่และการฉายแผนที่
04-112-202 ปฐพีกลศาสตร
04-112-203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
22(17-15-39)

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

04-125-405 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสํารวจ

รวม

หนวยกิต

6(0-40-0)

6(0-40-0)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-014-002 เทคนิคการเขียน
04-111-308 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
04-111-309 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต

3(2-2-5)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
16(11-5-24)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering
Program in Mechanical Engineering

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
B. Eng. (Mechanical Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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150

หนวยกิต

30
3
3
3
15
3
3
114
48
51
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
วาที่รอยตรีอเนก ไทยกุล
นายบัญญัติ นิยมวาส
นายพรชัย เพชรสงคราม
นายประทีป ทิพยประชา
นายอุดร นามเสน

อาจารยผูสอน
นายวิภาค อรรจนกุล
นายจีระศักดิ์ เพียรเจริญ
นายทศพร จันทรกระจาง
ผศ.สุรัตน พรอมพุทธางกูร
นายสิทธิพร บุญญานุวัตร
นายบรรเจิด โปฏกรัตน
ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น
นายเฉลิม ศิริรักษ
นายซูไฮดี สนิ
นายบัญญัติ นิยมวาส
นายประทีป ทิพยประชา
นายอุดร นามเสน

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2539

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (เครื่องกล-เทคนิคยานยนต)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (เครือ่ งกล-เทคนิคยานยนต)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครือ่ งกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2517
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2539
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อาจารยผูสอน
นายพรประสิทธิ์ คงบุญ
นายวสันต จีนธาดา
นายจารุวัฒน เจริญจิต
นายรอมฎอน บูระพา
นายสันติ สถิตวรรธนะ
นายอุดม นพรัตน
นายวิสุทธิ์ พงศพฤกษธาตุ

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (ไฟฟา)
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2550

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-001 ไทยศึกษา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
21(17-11-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-010 วายน้ํา
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-412-101 เทอรโมไดนามิกส 1
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-417-102 การปฏิบัติงานของชางเครื่องกลในโรงงาน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-3)
1(0-3-1)
21(15-16-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-025-206 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-411-202 พลศาสตรวิศวกรรม
04-413-201 กลศาสตรของไหล 1
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
21(18-7-39)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-015-007 แบตมินตัน
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
04-311-103 กรรมวิธีการผลิต
04-411-203 กลศาสตรวัสดุ 1
04-411-204 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1
04-417-203 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
21(17-10-38)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-015-013 พลศึกษา
1(0-2-1)
04-212-304 หลักมูลทางวิศวกรรมไฟฟา
3(2-3-5)
04-312-202 การบริหารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
04-411-307 การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
04-412-308 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง
3(3-0-6)
04-417-304 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-6-2)
04-414-302 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ 3(3-2-5)
01-011-001 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
รวม
21(17-13-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
04-412-304 การปรับอากาศ
04-412-306 การถายเทความรอน
04-414-301 การควบคุมอัตโนมัติ
04-417-305 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
04-417-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
04-413-303 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
04-413-405 เครื่องจักรกลของไหล
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
21(20-5-42)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-417-411 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-411-408 การสั่นสะเทือนทางกล
04-412-407 เครื่องยนตสันดาปภายใน
04-417-410 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
04-412-409 เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
04-413-405 เครื่องจักรกลของไหล
04-421-410 อนุรักษพลังงานและสิง่ แวดลอม
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(15-9-33)

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
04-411-101 สถิตยศาสตร
3(3-0-6)
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
1(1-0-2)
04-417-102 การปฏิบัติงานของชางเครื่องกลในโรงงาน 1(0-3-1)
รวม
15(12-9-27)
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
04-312-202 การบริหารงานวิศวกรรม
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-015-013 พลศึกษา
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-412-101 เทอรโมไดนามิกส 1
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(12-8-27)

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9(7-4-16)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-025-106 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-411-203 กลศาสตรวัสดุ 1
04-411-202 พลศาสตรวิศวกรรม
04-413-201 กลศาสตรของไหล 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(15-0-30)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
04-413-405 เครื่องจักรกลของไหล
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9(7-4-16)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-212-201 หลักมูลทางวิศวกรรมไฟฟา
04-411-204 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1
04-411-307 การออกแบบเครื่องจักรกล
04-412-306 การถายเทความรอน
04-417-304 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล2
รวม
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หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
14(11-9-25)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-412-304 การปรับอากาศ
04-412-307 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-414-301 การควบคุมอัตโนมัติ
04-417-305 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล3
04-417-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-417-412 การฝกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-311-103 กรรมวิธีการผลิต
04-411-408 การสั่นสะเทือนทางกล
04-412-408 เครื่องยนตสันดาปภายใน
04-413-303 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
04-414-302 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(1-0-2)
15(12-9-27)

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-412-409 เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
04-417-410 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
3(1-6-4)
04-330-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
04-412-310 อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
04-414-303 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร
3(2-3-5)
รวม
15(11-12-26)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

15(13-6-28)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม
Bachelor of Engineering
Program in Garment Engineering

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องนุงหม)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องนุงหม)
Bachelor of Engineering (Garment Engineering)
B.Eng. (Garment Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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148

หนวยกิต

31
3
3
3
15
1
6
111
39
54
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายพันธยศ วรเชฐวราวัตร
นางสาวธยา ภิรมย

นางพรโพยม วรเชฐวราวัตร
นางสาวโสภิดา ชูมี
นางสาวภัทราภา จอยพด

อาจารยผูสอน
นายสุรสิทธิ์ ระวังวงศ
นายจักรนรินทร ฉัตรทอง
นายซูไฮดี สนิ
นายวิทยา ศิริคุณ
นายจตุพร ใจดํารงค
ผศ.ปยวิทย สุวรรณ
นายประทีป ทิพยประชา
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ
นายสันติ สถิตวรรธนะ

นายอรรถพล คงหวาน

วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)
วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วศ.บ. (เทคโนโลยีเสื้อผา)
วศ.บ. (เทคโนโลยีเสื้อผา)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมเสื้อผา)
วท.ม. (สิ่งทอและแฟชั่น)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2550

วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2528
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-007 แบดมินตัน
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-322-101 พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องนุงหม
04-322-102 เครื่องจักรเสื้อผาและการบํารุงรักษา
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(1-0-2)
20(13-19-22)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
02-217-102 หลักสถิติ
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-321-101 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมเสื้อผา
04-321-102 เทคโนโลยีสิ่งทอ
04-322-103 การทําแบบตัดอุตสาหกรรม 1
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
22(18-10-40)

ชัน้ ปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
04-321-103 วิทยาศาสตรเสนใย
04-322-208 ระบบการผลิตเครื่องนุงหม 1
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-322-104 การทําแบบตัดอุตสาหกรรม 2
UU-VWX-YZZ เลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
22(16-9-35)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
04-321-104 สมรรถนะผา
04-322-209 ระบบการผลิตเครื่องนุงหม 2
04-321-205 กระบวนการผลิตทางเคมีสิ่งทอ
04-322-105 ศิลปะและการออกแบบ
รวม
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หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-3)
22(19-9-38)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
04-322-210 วิศวกรรมเครื่องนุงหม
04-322-313 คอมพิวเตอรสําหรับงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
04-321-206 การทดสอบสิ่งทอ
04-322-316 ระบบการผลิตตัวอยาง
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
22(17-14-39)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-014-002 เทคนิคการเขียน
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
04-312-419 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-322-314 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องนุงหม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(1-0-2)

รวม

19(17-5-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

04-322-315 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องนุงหม

รวม

หนวยกิต

6(0-40-0)

22(17-14-39)

รหัสวิชา

04-312-307เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-312-308การควบคุมคุณภาพ
04-322-428โครงงานวิศวกรรมเครื่องนุงหม
04-322-323การควบคุมคาใชจายในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
04-322-325การจักการสินคาเครื่องนุงหม
UU-VWX-YZZ เลือกเสรี 2
รวม
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
19(13-6-28)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
Bachelor of Industrial Technology
Program in Industrial Technology

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
อส.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
Bachelor of Industrial Technology (Industrial Technology)
B.S.Ind.Ed. (Industrial Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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127

หนวยกิต

31
3
3
3
12
1
9
90
28
44
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.สุรพล ชูสวัสดิ์
ผศ.ฉลอง อุไรรัตน
นายวิชัย ประยูร
นายลิขิต วรรณพงศ
นายณชพร รัตนาภรณ
อาจารยผูสอน
นายสุจริต สิงหพันธุ
นายจักรนรินทร ฉัตรทอง
รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ
นายสุรพล สุภารัตน
นายวีรยุทธ จันทรักษา
ผศ.วิสุทธิ์ พงศพฤษธาตุ
ผศ.ปยวิทย สุวรรณ
นายนราธร สังขประเสริฐ

อาจารยพิเศษ
ผศ.สมพงศ เกียรติเลขา
ผศ.บุญเรือง มานะสุรการ
นายสุชาติ จันทรมณีย

วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2537
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2543
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532

ค.อ.บ. (เครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.ม. (ไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2529
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542

M.A.in Ed.
BS.IE (Industrial Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
สศ.บ. (อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

Adamson University 2508
Philippine University 2506
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545
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สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-330-103 จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม
04-330-202 การบริหารงานอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(19-7-41)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-330-409 การฝกงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
02-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
02-217-102 หลักสถิติ
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-330-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
04-330-205 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1
04-330-204 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
2(0-6-2)
3(2-3-5)
22(16-17-38)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-311-211 วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
04-311-315 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
04-311-321 การออกแบบแมพิมพโลหะ
3(2-3-5)
04-312-303 การศึกษางาน
3(3-0-6)
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
04-330-306 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต 3(2-2-5)
04-330-307 การเตรียมโครงการงานอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
04-330-317 วิศวกรรมความรอนและของไหล
3(3-0-6)
รวม
22(20-5-48)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-311-430 การออกแบบแมพิมพพลาสติก
04-312-306 การวิจัยการดําเนินงาน
04-312-307 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-312-419 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-312-420 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
04-330-408 โครงการงานอุตสาหกรรม
UU-VWX- YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

299

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-3)
3(- - -)
21(- - -)

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
04-330-202 การบริหารงานอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
16(13-7-29)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-330-409 การฝกงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
02-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
02-217-102 หลักสถิติ
04-330-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-330-103 จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 (17-2-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-311-211 วิศวกรรมเครื่องมือ
04-311-315 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ
04-330-204 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-312-303 การศึกษางาน
04-311-321 การออกแบบแมพิมพโลหะ
04-311-430 การออกแบบแมพิมพพลาสติก
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-2)
3(2-3-5)
22(20-5-48)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-312-419 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-330-205 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1
04-330-307 การเตรียมโครงการงานอุตสาหกรรม
04-330-317 วิศวกรรมความรอนและของไหล
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
UU-VWX- YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
9(7-6-16)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(- - -)
21(- - -)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-312-306 การวิจัยการดําเนินงาน
3(3-0-6)
04-312-307 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
04-312-420 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
04-330-306 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต 3(2-2-5)
04-330-408 โครงการงานอุตสาหกรรม
3(1-6-3)
รวม
15(12-8-26)
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
Bachelor of Industrial Technology
Program in Mechanical Technology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)
อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล)
Bachelor of Industrial Technology (Mechanical Technology)
B.Ind.Tech. (Mechanical Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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142

หนวยกิต

31
3
3
3
15
1
6
105
42
48
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายจีระศักดิ์ เพียรเจริญ
ผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร
ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น
ผศ.สุรัตน พรอมพุทธางกูร
นายทศพร จันทรกระจาง
อาจารยผูสอน
นายอุดร นามเสน
นายวิภาค อรรจนกุล
นายบรรเจิด โปฏกรัตน
นายประทีป ทิพยประชา
นายเฉลิม ศิริรักษ
นายเสรี ทองชุม
นายบัญญัติ นิยมวาส
นายซูไฮดี สนิ
นายจีระศักดิ์ เพียรเจริญ
นายทศพร จันทรกระจาง
ผศ.สุรัตน พรอมพุทธางกูร
ผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร
ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (เครื่องกล-เทคนิคยานยนต)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523

ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (เครื่องกล-เทคนิคยานยนต)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (เครื่องกล-เทคนิคยานยนต)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2517
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537

303

อาจารยผูสอน
นายพรประสิทธิ์ คงบุญ
นายวสันต จีนธาดา
นายจารุวัฒน เจริญจิต
นายรอมฎอน บูระพา
นายสันติ สถิตวรรธนะ
นายอุดม นพรัตน
นายวิสุทธิ์ พงศพฤกษธาตุ

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (ไฟฟา)
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2550

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
02-022-002 เคมีพื้นฐาน
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
18(13-14-31)

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-013 พลศึกษา
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-411-101 สถิตศาสตร
04-412-101 เทอโมไดนามิกส 1
04-421-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
04-421-102 ไฟฟาอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
19(14-13-33)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-411-202 พลศาสตรวิศวกรรม
04-413-201 กลศาสตรของไหล 1
04-421-203 นิวแมติกสอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
18(15-7-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-005 สังคมกับสิ่งแวดลอม
01-014-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
04-411-203 กลศาสตรวัสดุ 1
04-411-205 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1
04-421-204 เครื่องควบคุมอัตโนมัติ
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(15-8-33)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-014-003 วาทการ
3(2-2-5)
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
04-412-303 การทําความเย็นและปรับอากาศ
3(2-3-5)
04-421-305 ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
04-421-306 ระบบเครื่องสูบและเครื่องอัด
3(2-3-5)
04-414-302 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ 3(2-3-5)
รวม
18(13-14-31)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-421-310 การฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่องกล
รวม
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
04-330-202 การบริหารงานอุตสาหกรรม
04-421-411 การเตรียมโครงการเทคโนโลยีเครื่องกล
04-421-413 เทคโนโลยีการบํารุงรักษา
04-412-308 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-330-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
04-412-310 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
04-421-307 งานทดลองเครื่องกล
04-421-308 การสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
04-421-309 ระบบงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
04-413-304 การออกแบบระบบทอในโรงงาน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
17(13-12-30)

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-412-409 เครื่องกําเนิดไอน้ําในงานอุตสาหกรรม
04-421-412 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
04-413-405 เครื่องจักรกลของไหล
04-414-409 การวัดและเครื่องมือวัด
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
15(T-P-E)

หมายเหตุ
- หลักสูตรที่แสดงเปนหลักสูตร 4 ป สําหรับนักศึกษา ปวช. หรือ ม.6
- สําหรับ นักศึกษาที่จบ ปวส. ใชหลักสูตรเทียบโอนโดยเลือกเรียนจากรายวิชาที่กําหนดจากใน
ตาราง โดยในรายวิชาบางตัวสามารถเทียบโอนได ทั้งนี้การเทียบโอนขึ้นอยูกับคําอธิบายรายวิชา
ตองตรงกันมากกวา 75 % ถึงจะสามารถโอนรายวิชานั้นได โดยผูเรียนอาจจะศึกษา 2-3 ป
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หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-003 วาทการ
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-411-305 กลศาสตรวัสดุ 2
04-412-302 เทอรโมไดนามิกส 2
04-421-102 ไฟฟาอุตสาหกรรม
04-421-410 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
04-421-413 เทคโนโลยีการบํารุงรักษา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
02-022-002 เคมีพื้นฐาน
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-411-202 พลศาสตรวิศวกรรม
04-421-203 นิวเมติกสอตุ สาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
21(18-8-39)

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
21(17-11-32)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
04-330-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
04-411-205 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1
04-421-308 การสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
04-421-306 ระบบเครื่องสูบและเครื่องอัด
04-421-204 เครื่องควบคุมอัตโนมัติ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(14-11-32)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ การฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่ องกล
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
04-421-309 ระบบงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
04-421-412 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
04-421-307 งานทดลองเครื่องกล
04-413-405 เครื่องจักรกลของไหล
UU-VWX-YZZ เลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
17(X-X-X)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-412-303 การทําความเย็นและปรับอากาศ
04-421-411 การเตรียมโครงการเทคโนโลยีเครื่องกล
04-412-308 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง
04-412-409 เครื่องกําเนิดไอน้ําอุตสาหกรรม
04-421-305 ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
04-421-415 จิตวิทยาการจัดองคกรอุตสาหกรรม
UU-VWX-YZZ เลือกเสรี 1
รวม
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หนวยกิต
3(2-3-5)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
19(X-X-X)

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-003 วาทการ
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-411-305 กลศาสตรวัสดุ 2
04-412-302 เทอรโมไดนามิกส 2
04-421-413 เทคโนโลยีการบํารุงรักษา
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-412-410 การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
04-330-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
04-411-204 กลศาสตรเครื่องจักรกล 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
15(13-5-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
02-022-002 เคมีพื้นฐาน
04-411-202 พลศาสตรวิศวกรรม
04-421-102 ไฟฟาอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
15(12-8-27)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-412-308 วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง
04-421-308 การสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
04-421-203 นิวแมติกสอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
15(12-9-27)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ การฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่ องกล
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(3-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
04-412-409 เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
04-421-204 เครื่องควบคุมอัตโนมัติ
04-421-306 ระบบเครื่องสูบและเครื่องอัด
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
12(8-11-20)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
04-412-303 การทําความเย็นและปรับอากาศ
04-421-305 ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
04-421-415 จิตวิทยาการจัดองคกรอุตสาหกรรม
04-421-411 การเตรียมโครงการเทคโนโลยีเครื่องกล
UU-VWX-YZZ เลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
16(X-X-X)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-421-309 ระบบงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
04-421-412 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
04-413-405 เครือ่ งจักรกลของไหล
04-421-307 งานทดลองเครื่องกล
04-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม
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หนวยกิต
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(T-P-E)
14(X-X-X)
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คณะศิลปศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขาวิชาการทองเที่ยว
 สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
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312

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
Bachelor of Arts Program in Hospitality

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
ศศ.บ. (การโรงแรม)
Bachelor of Arts (Hospitality)
B.A. (Hospitality)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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137

หนวยกิต

32
3
6
3
12
2
6
99
36
48
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวรวิวรรณ พวงสอน
นางธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์
นางชญาดา เฉลียวพรหม

นางรัชดา เพ็ชรชระ
นางสาวนุชเนตร กาฬสมุทร

อาจารยผูสอน
นางศศิธร สุวรรณปทมะ
นางสมศรี พรหมสาลี
นายบูชา เหน็บบัว

นางสาวจุฑาภรณ ภารพบ
ผศ.พิสิษฐ สังขรัตน
ผศ.อรทัย สัตยสัณหสกุล
นายบุญฤทธิ์ โอมณี

บธ.ม.การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว
ศศ.บ. การโรงแรม
M.Sc. International Hotel Management
ศ.บ.เศรษฐศาสตร (อุตสาหกรรม)
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.อุตสาหกรรมบริการ
Cert. In Hotel Management Austria
Cert. In Hotel Management Switzerland
ศ.บ.เศรษฐศาสตร (การคาระหวางประเทศ)
คศ.บ.การโรงแรมและการภัตตาคาร

มหาวิทยาลัยสยาม 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
University of Surrey 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2534
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2546
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533
Salzburg Tourism Schools 2545
C’ esar Ritz INTITUT HOTELIER 2551
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2526
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวการโรงแรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
ศศ.บ. การโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตวังไกลกังวล 2549

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (ภาษาไทย)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
M.Ed. Studies (TESOL)
M.A. (App.Ling.)
ศศ. บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
น.ม. (นิติศาสตร)
น.บ. (นิติศาสตร)
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
กศ.บ. (สังคมศาสตร)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Cert. in English for Hospitality
Cert. in Tour Guide
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2516
Queensland University of Technology 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทาลัยรามคําแหง 2528
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2518
มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2524
University of South Australia 2539
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2538

อาจารยผูสอน
รศ.ทรรศนีย คีรีศรี

ผศ.สุมณฑา ดํารงเลาหพันธ

อาจารยพิเศษ
นางกนกวรี ศรีสวัสดิ์

กศ.ม. (ภาษาศาสตรการศึกษา)
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
Cert. in English for Tourism
Cert. in Training for EAP Teacher
Cert. in Languge Testing
M.Ed.Studies (TESOL)
Cer. In IGBE
Dip. In TEFL
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

คศ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2539
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2525
University of South Australia 2539
Leeds University, U.K. 2538
SEAMEO Singapore 2533
University of South Australia 2540
University of South Australia 2539
University of Sydney 2532
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 2549

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-007 แบดมินตัน
01-211-008 การจัดการองคการในงานโรงแรม
01-211-111 ปฐมนิเทศธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(15-8-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-002 อารยธรรมไทยในบริบทของโลกาภิวัฒน
01-013-006 เศรฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-010 วายน้ํา
01-214-104 การปฏิบัติงานแมบานในโรงแรม
02-016-002 เคมีในชีวิตประจําวัน
01-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(16-6-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-211-003 ศิลปะการตอนรับในงานโรงแรม
01-211-004 การตลาดโรงแรม
01-211-216 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
01-213-205 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
01-014-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
01-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(18-6-39)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-211-001 การจัดการดานบริการ
01-211-009 หลักสถิติเบื้องตนสําหรับโรงแรม
01-211-005 กฎหมายสําหรับงานโรงแรม
01-211-217 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
01-213-206 ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
01-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 3
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 1
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(20-2-41)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-211-006 การบัญชีและการภาษีสําหรับงานโรงแรม
01-211-110 การบริหารทรัพยากรมนุษยในโรงแรม
01-211-318 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
01-212-105 การบริหารงานแมบาน
01-214-308 การปฏิบัติงานสวนหนาในโรงแรม
01-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 4
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(20-6-39)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-211-002 การวิจัยทางการโรงแรม
01-211-007 การจัดการการเงินสําหรับโรงแรม
01-211-319 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 4
01-211-320 การควบคุมบริภัณฑในโรงแรม
01-213-307 การจัดการภัตตาคารในโรงแรม
01-214-309 การจัดการฝายหองพัก
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(15-6-33)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-211-422 การจัดการธุรกิจการโรงแรม
01-211-423 สัมมนาการโรงแรม
01-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 5
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-211-424 ฝกประสบการณวิชาชีพ

รวม
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หนวยกิต
9(0-40-9)

9(0-40-9)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)
ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism)
B.A. (Tourism)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

32
3
6
3
12
2
6
96
36
45
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.กุลดารา เพียรเจริญ

ผศ.สาวอุไรวรรณ สุภานิตย

นางสาวศุภวรรณ ตันตสุทธิกุล

รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา

ผศ.ธารินทร มานีนาน

ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
ศศ.บ. (การจัดการการทองเที่ยวและ
การโรงแรม)
Cert. in บัตรมัคคุเทศกทั่วไป
(ตางประเทศ)
Cert. in Tourism Management
Cert. in E-Tourism
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)
Cert. มัคคุเทศกวิสามัญเฉพาะพื้นที่
Cert. in English Training
Cert. in Tourism Management
Cert. in E-Tourism
MBHP. Hospitality Management
รปศ.บ. (บริหารงานบุคคล)
Cert. II (Tourism in Visitor
Information Service)
Cert. II (Tourism in Meeting and
Events)
Cert. in English for Teacher
Ph.D. (Education)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
Cert. in Environmental Education and
Management for Technical and
Vocational Graduates
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
Cert. การจัดการทองเที่ยวชุมชน
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มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2537
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2537
Austria 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2547
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2529
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2540
Canada 2539
Austria 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2547
Victoria University of Technology,
Australia 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
Northern Melbourne Institute of TAFE 2544
Northern Melbourne Institute of TAFE 2544
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
Panjab University INDIA 2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2519
วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน 2517
Colombo Plan Staff College for Technician
Education, Manila Philippines 1992
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549

อาจารยผูสอน
นายอัมรินทร สันตินิยมภักดี
นางสาวสายฝน กอรัตนวิทยา

อาจารยพิเศษ
นางสาวสาลินี ทิพยเพ็ง

ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
MBA. (Tourism and Hospitality
Management)
Bachelor of Tourism Management with
HONOURS

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2538
University Utara Malaysia 2553

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ
การทองเที่ยว)
ศศ.บ. (การทองเที่ยว)

มหาวิทยาลัยนเรศวร กําลังศึกษา
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University Utara Malaysia 2549

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 2549

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยว (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-010 วายน้ํา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-014-004 วรรณกรรมศึกษา
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
01-012-001 ไทยศึกษา
01-221-010 นันทนาการสําหรับการทองเที่ยว
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(14-4-30)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-011 กีฬาลีลาศ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
01-221-001 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(13-4-29)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-008 สังคมกับการปกครอง
01-221-003 พฤติกรรมนักทองเที่ยว
01-221-221 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและโรงแรม 1
01-221-004 ศิลปการตอนรับและการบริการ
01-221-217 มัคคุเทศก 1
01-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
18(15-6-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-221-002 กฎหมายเพื่อการทองเที่ยวและโรงแรม
01-221-214 การประสานงานการทองเที่ยว
01-221-222 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและโรงแรม 2
01-222-001 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว
01-224-218 มัคคุเทศก 2
01-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
18(15-6-33)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-222-002 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
01-221-327 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1
01-221-219 มัคคุเทศก 3
01-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
01-xxx-xxx วิชาเลือเสรี 3
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(15-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-221-216 คอมพิวเตอรเพื่อการทองเที่ยว
01-223-308 ประวัติศาสตรศิลป
01-221-220 มัคคุเทศก 4
01-221-328 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2
01-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
01-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(15-6-33)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-221-213 การวางแผนและการพัฒนาตลาดการทองเที่ยว
01-221-432 สัมมนาการทองเที่ยว
01-223-207 อารยธรรมเปรียบเทียบ
01-221-330 การสํารองที่นั่งและจัดทําจําหนายตั๋วโดยสาร
01-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-221-215 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
01-221-329 ธุรกิจทางอากาศ
01-223-001 เทศกลาและงานประเพณีไทย
01-221-008 สื่อมวลชนกับธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรม

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

12(11-2-23)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Bachelor of Arts
Program in English for International Communication

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
Bachelor of Arts (English for International Communication)
B.A. (English for International Communication)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

32
3
6
3
12
2
6
96
36
45
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
รศ.ทรรศนีย คีรีศรี

ผศ.พัชรินทร ฆังฆะ
นางศศิธร สุวรรณปทมะ
นางไพพรรณ มุงศิริ
นายบุญฤทธิ์ โอมณี

อาจารยผูสอน
ผศ.สุมณฑา ดํารงเลาหพันธ

ผศ.ไพริน รักษสาคร

นางถนอมศรี เจนวิถีสุข

นายบูชา เหน็บบัว

กศ.ม. (ภาษาศาสตรการศึกษา)
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
Cert. in English for Tourism
Cert. in Trainingfor EAP Teacher
Cert. in Language Testing
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Cert. in English for Hospitality
Cert. in Tour Guide

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2529
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2525
University of South Australia 2539
Leeds University, U.K. 2538
SEAMEO Singapore 2533
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526
มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534
University of South Australia 2539
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2538

M.Ed. Studies (TESOL)
Cert. in IGBE
Dip. in TEFL
ศศ. บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.Ed. Studies (TESOL)
Dip. in TESOL
Cert. in the Teaching of English
คบ. (ภาษาอังกฤษ-จิตวิทยา)
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
Cert. in IGBE
Cert. in TTE
Dip. in TEFL
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.Ed. Studies (TESOL)
M.A. (App.Ling.)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

University of South Australia 2540
University of South Australia 2539
University of Sydney 2532
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523
University of South Australia 2539
University of South Australia 2538
Leeds University, U.K. 2531
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
University of South Australia 2539
Cambridge University 2536
University of Sydney 2527
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2520
Queensland University of Technology 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
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อาจารยผสู อน
นางสาวจุฑาภรณ ภารพบ
นายจักรายุธ มุงศิริ
นางสาวสมพร มณีโชติ
นายณัฐธนา บุญทอง
Mr. Neil Cameron Cuthberson
อาจารยพิเศษ
ผศ. ภาวนา มากมุข

นางจิราภรณ โสตถิพันธ

นางมัณฑริกา ทิพยวงศ
นางสาวสังเวียน ใจพิพักดิ์
Miss Adeline A. Derguma

ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.Ed. (TESOL)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A., TEFL Cert.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทาลัยรามคําแหง 2528
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
University of Science Malaysia 2552
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
King’s College London, U.K. 2525

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Dip. in TESL

วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา 2514
Victoria University of Wellington,
New Zealand 2525
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2525

ศศ.ม. (การศึกษาผูใหญและ
การศึกษา ตอเนื่อง)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Dip. in Administration of
Vocational Education
Cert. in Integration ICT in
Language Teaching
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.Ed. (TESOL)
B.A. (Computer Technology)
Cert. in Education Units
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วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา 2515
Graduate School of Education of Rhineland,
LandauGermany 2530
International Language Teacher Training Institute,
Kuala Lumpur, Malaysia 2547
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 2547
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2521
University of Science Malaysia 2552
University of Southeastern Philippines 2551
University of Mindanao 2552

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-011 กีฬาลีลาศ
01-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
uu-vwx-yzz (วิชาเลือกเสรี)
รวม

หนวยกิต

3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(16-6-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-007 แบดมินตัน
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
01-311-102 การฟง – การพูด 1
01-312-101 การอาน 1
01-314-101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1
uu-vwx-yzz (วิชาเลือกเสรี)
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(16-6-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-311-203 การฟง – การพูด 2
01-312-202 การอาน 2
01-313-201 การเขียน 1
01-314-202 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร

รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-014-002 เทคนิคการเขียน
01-311-204 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขาสังคม
01-311-205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
01-313-202 การเขียน 2
01-314-203 การแปล 1
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 1
รวม
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หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(18-6-39)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-311-307 การพูดในที่ชุมชน
01-312-303 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน
01-311-308 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
01-314-304 การแปล 2
01-315-301 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 2
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(19-4-40)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-311-306 การฟง – การพูด 3
01-313-303 การเขียนขั้นสูง
01-314-305 ภาษาศาสตรเบื้องตน
01-315-302 ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการและเจาหนาที่สํานักงาน
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 4
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 5

หนวยกิต

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

รวม

18(17-2-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-312-404 ภาษาและวัฒนธรรม
01-312-405 การอานขั้นสูง
01-312-406 ภาษาอังกฤษในสื่อ
01-313-404 การเขียนทางวิชาการ
01-315-404 สัมมนาการใชภาษาอังกฤษผานโครงงาน
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(15-0-30)

รหัสวิชา

01-315-303 ฝกประสบการณวิชาชีพ

รวม
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3(0-40-0)

3(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
01-314-101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1
01-312-101 การอาน 1
01-331-204 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขาสังคม
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-314-203 การแปล 1
01-312-405 การอานขั้นสูง
01-312-303 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-314-202 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2
01-313-202 การเขียน 2
01-015-007 แบดมินตัน
01-311-102 การฟง – การพูด 1
01-314-305 ภาษาศาสตรเบื้องตน
01-312-202 การอาน 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(14-4-30)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-311-203 การฟง – การพูด 2
01-314-304 การแปล 2
01-311-404 ภาษาและวัฒนธรรม
01-311-303 การเขียนขั้นสูง
01-315-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดงาน
01-315-006 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
02-016-608 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-311-306 การฟง – การพูด 3
01-311-308 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
01-313-404 การเขียนทางวิชาการ
01-311-307 การพูดในที่ชุมชน
01-315-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศน
01-315-404 สัมมนาการใชภาษาอังกฤษผานโครงงาน
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(15-6-33)

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชือ่ ยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
Bachelor of Home Economics
Program in Food and Nutrition
คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
Bachelor of Home Economics (Food and Nutrition)
B.H.E. (Food and Nutrition)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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138

หนวยกิต

30
3
6
3
12
2
6
96
30
57
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางจินตนา เจริญเนตรกุล
นางสาวศิริวัลย พฤฒิวิลัย

นายอภิวัน สมบูรณดํารงกุล
นายณรงค สุนทรอภิรักษ
ผศ.พงษเทพ เกิดเนตร

อาจารยผสู อน
ผศ.วิจิตรา ค้ําไพโรจน สุวรรณ

นางจิราพร ศรีสายะ
ผศ.อัญชลี สุวรรณะ
ผศ.สมศรี มุสิกวงศ
ผศ.สุจินต สุวรรณ
ผศ.ยุทธนา พงศกร
นางพรวดี เพ็งสุวรรณ
นางสาวพวงมณี อนันตพงศ

นางปาลิตา เอกอุรุ
นางสาวธันยาภรณ ไชยจิตต

คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
วท.บ. (คหกรรมศาสตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 2529

Ph.D. (Development Education)
M.A. (Teaching Home Economics)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
คศ.บ. (คหกรรมศาสตรทั่วไป)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม. (การตลาด)
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การเงินการธนาคาร)
น.บ. (กฎหมาย)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)

Central Luzon States University Philippines 2540
The University of Northern Philippines 2530
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2522
มหาวิทยาลัยทักษิณ2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2531
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2516
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
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นางสาวสุทธิดา สุทธิศักดิ์
นางสาวปญญรัศม ลือขจร

อาจารยพิเศษ
นางสาวฐิดากาญจน โกศัยกานนท

คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา-อาหาร
และโภชนาการ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545

คศ.บ.(คหกรรมศาสตรทั่วไป)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2548
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหารและโภชนาการ-โภชนาการและการกําหนดอาหาร (4 ป)
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-007 แบดมินตัน
01-114-101 สรีรวิทยามนุษย
01-121-102 วิชาชีพคหกรรมศาสตร
01-113-101 โภชนาการ
01-121-101 หลักการทางศิลปะ
01-111-103 สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
01-111-102 อาหารไทย
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(12-18-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-002 บาสเกตบอล
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-022-001 เคมีเบื้องตน
01-111-101 การจัดอาหารครอบครัว
01-122-101 ความรูเรื่องผาและการตัดเย็บ
01-114-102 หลักการประกอบอาหาร
01-114-103 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(12-19-31)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-015-011 กีฬาลีลาศ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-022-007 เคมีอินทรียเบื้องตน
01-121-103 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
01-114-204 วิทยาศาสตรประกอบอาหาร
01-113-202 โภชนาการบุคคล
01-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-111-205 อาหารนานาชาติ
01-114-205 จุลชีววิทยาทางอาหาร
01-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 2
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-025-107 สถิติพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(2-2-5)
01-113-304 การจัดการอาหารในโรงพยาบาล
3(2-3-5)
01-111-308 อาหารจํานวนมากและการกําหนดรายการอาหาร 3(2-3-5)
01-111-415 เบเกอรี่
3(2-3-5)
01-114-206 การทดลองอาหาร
3(2-3-5)
รวม
18(13-14-31)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-111-327 การฝกงานดานอาหารและโภชนาการ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-114-309 ชีวเคมีทางโภชนาการ
01-113-303 โภชนบําบัด
01-114-313 การเตรียมแผนงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
01-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 3
01-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

หนวยกิต
2(0-40-0)
2(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-114-314 แผนงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
01-111-414 การจัดการอาหารในสถาบัน
01-114-307 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
01-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 5
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
15(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-113-406 โภชนาการชุมชน
uu- vwx-yzzวิชาเลือกเสรี 1
uu- vwx-yzzวิชาเลือกเสรี 2

รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร (4 ป)
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-015-007 แบดมินตัน
01-114-101 สรีรวิทยามนุษย
01-121-102 วิชาชีพคหกรรมศาสตร
01-113-101 โภชนาการ
01-121-101 หลักการทางศิลปะ
01-111-103 สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
01-111-102 อาหารไทย
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(12-18-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-015-002 บาสเกตบอล
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-022-001 เคมีเบื้องตน
01-111-101 การจัดอาหารครอบครัว
01-122-101 ความรูเรื่องผาและการตัดเย็บ
01-114-102 หลักการประกอบอาหาร
01-114-103 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(12-19-31)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-011 กีฬาลีลาศ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-022-007 เคมีอินทรียเบือ้ งตน
01-121-103 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
01-114-204 วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
01-113-202 โภชนาการบุคคล
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-114-205 จุลชีวิวทยาทางอาหาร
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 2
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 3
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-025-107 สถิติพื้นฐาน
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
01-114-307 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
01-114-206 การทดลองอาหาร
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
18(13-11-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-111-327 การฝกงานดานอาหารและโภชนาการ
รวม

หนวยกิต
2(0-40-0)
2(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-211-101 หลักการตลาด
02-111-003 การภาษีอากร
01-112-303 การเตรียมแผนงานพิเศษดานธุรกิจอาหาร
01-111-309 เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 5
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-111-413 อาหารภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
01-112-304 แผนงานพิเศษดานธุรกิจอาหาร
01-111-414 การจัดการอาหารในสถาบัน
05-111-107 การบัญชีการเงิน
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
15(10-14-25)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
05-311-101 องคการและการจัดการ
uu- vwx-yzzวิชาเลือกเสรี 1
uu- vwx-yzzวิชาเลือกเสรี 2

รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ (4 ป)
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-007 แบดมินตัน
01-114-101 สรีรวิทยามนุษย
01-121-002 วิชาชีพคหกรรมศาสตร
01-113-101 โภชนาการ
01-121-101 หลักการทางศิลปะ
01-111-103 สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
01-111-102 อาหารไทย
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(12-18-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-002 บาสเกตบอล
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-022-001 เคมีเบื้องตน
01-111-101 การจัดอาหารครอบครัว
01-122-101 ความรูเรื่องผาและการตัดเย็บ
01-114-102 หลักการประกอบอาหาร
01-114-103 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(12-19-31)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-015-011 กีฬาลีลาศ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-022-007 เคมีอินทรียเบือ้ งตน
01-121-103 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
01-114-204 วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
01-113-202 โภชนาการบุคคล
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-111-205 อาหารนานาชาติ
01-114-205 จุลชีววิทยาทางอาหาร
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 2
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-025-107 สถิติพื้นฐาน
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
01-114-311 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและโภชนาการ
01-114-312 กระบวนการแปรรูปอาหาร
01-111-415 เบเกอรี่
01-114-206 การทดลองอาหาร
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-111-327 การฝกงานดานอาหารและโภชนาการ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(13-14-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-114-310 การวางแผนการทดลอง
01-114-308 เคมีอาหารและการวิเคราะห
01-114-315 การเตรียมแผนงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 3
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

หนวยกิต
2(0-40-0)
2(0-40-0)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-114-316 แผนงานพิเศษดานพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
01-111-414 การจัดอาหารในสถาบัน
01-114-307 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 5
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
15(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-114-417 การจัดการองคกรอุตสาหกรรม
uu- vwx-yzzวิชาเลือกเสรี 1
uu- vwx-yzzวิชาเลือกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิชาเอกโภชนาการและการกําหนดอาหาร (เทียบโอน)
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-007 แบดมินตัน
02-022-001 เคมีเบื้องตน
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-122-101 ความรูเรื่องผาและการตัดเย็บ
01-111-101 การจัดอาหารครอบครัว
01-114-205 จุลชีววิทยาทางอาหาร
01-121-103 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกาพ
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(16-16-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-002 บาสเกตบอล
01-114-101 สรีรวิทยามนุษย
02-022-007 เคมีอินทรียเบื้องตน
01-111-103 สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
01-121-102 วิชาชีพคหกรรมศาสตร
01-113-202 โภชนาการบุคคล
01-114-204 วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
01-111-205 อาหารนานาชาติ
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
22(15-20-37)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
01-114-307 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
3(2-3-5)
01-113-304 การจัดการอาหารในโรงพยาบาล
3(2-3-5)
01-111-308 อาหารจํานวนมากและการกําหนดรายการอาหาร 3(2-3-5)
01-114-309 ชีวเคมีทางโภชนาการ
3(2-3-5)
01-114-313 การเตรียมแผนงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ 1(1-0-2)
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 1
3(T-P-E)
22(T-P-E)
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-111-327 การฝกงานดานอาหารและโภชนาการ
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-011 กีฬาลีลาศ
01-113-406 โภชนาการชุมชน
01-111414 การจัดการอาหารในสถาบัน
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 4
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 5
uu- vwx-yzz วิชาเลือกเสรี 1
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-025-107 สถิติพื้นฐาน
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-114-103 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
01-113-303 โภชนบําบัด
01-114-314 แผนงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 2
01- vwx-yzz วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
2(0-40-0)
2(0-40-0)

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(T-P-E)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร
Bachelor of Home Economics
Program in Home Economics Business

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจคหกรรมศาสตร)
คศ.บ. (ธุรกิจคหกรรมศาสตร)
Bachelor of Home Economics
(Home Economics Business)
B.H.E. (Home Economics Business)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

32
3
6
3
12
2
6
96
18
63
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.อัญชลี สุวรรณะ
ผศ.วิจิตรา ค้ําไพโรจน สุวรรณ

ผศ.สมศรี มุสิกวงศ
ผศ.สุจินต สุวรรณ
นางจิราพร ศรีสายะ

อาจารยผูสอน
ผ.ศ.ยุทธนา พงศกร
นางพรวดี เพ็งสุวรรณ
นางสาวธันยาภรณ ไชยจิตต
นางสาวพวงมณี อนันตพงศ

นางปาลิตา เอกอุรุ
นางจินตนา เจริญเนตรกุล

นางสาวสุทธิดา สุทธิศักดิ์
นางสาวปญญรัศม ลือขจร

กศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
คศ.บ. (คหกรรมศาสตรทั่วไป)
Ph.D (Development Education)
M.A.T. (Teaching Home Economics)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คศ.บ. (ผาและเครื่องแตงกาย)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม. (การตลาด)
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
น.บ. (กฎหมาย)
คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.ม. (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษาอาหารและโภชนการ)

อาจารยพิเศษ
นางสาวฐิดากาญจน โกศัยกานนท คศ.บ. (คหกรรมศาสตรทั่วไป)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2522
Central Luzon States University Philippines 2540
The University of Northern Philippines 2530
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549
วิทยาลัยครูจันเกษม 2531
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2516
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครใต 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2548

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-113-101 โภชนาการ
01-121-101 หลักการทางศิลปะ
01-121-104 การจัดดอกไม
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
18(11-15-29)

รหัสวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-002 บาสเกตบอล
01-121-102 วิชาชีพคหกรรมศาสตร
01-122-101 ความรูเรื่องผาและการตัดเย็บ
01-121-103 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
01-121-105 ศิลปประดิษฐ
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
19(14-11-33)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-007 แบดมินตัน
01-111-101 การจัดอาหารครอบครัว
01-121-206 พัฒนาการมนุษยและครอบครัว
02-016-002 เคมีในชีวิตประจําวัน
01-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-2-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-121-207 ศิลปประยุกต
01-121-208 สีที่ใชในงานประดิษฐ
01-121-209 คอมพิวเตอรเพื่องานคหกรรมศาสตร
05-311-101 องคการและการจัดการ
01-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
01-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-122-202 เทคนิคการตัดเย็บงานประดิษฐ
01-121-310 วิเคราะหผูบริโภค
01-121-311 การออกแบบงานคหกรรมศาสตร
05-111-107 การบัญชีการเงิน
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
01-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
01-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
01-121-312 การพัฒนาผลิตภัณฑงานคหกรรมศาสตร
01-121-313 การจัดและตกแตงบาน
05-211-101 หลักการตลาด
05-111-003 การภาษีอากร
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-121-414 การจัดการธุรกิจงานคหกรรมศาสตร
01-121-415 สัมมนาคหกรรมศาสตร
01-121-416 โครงงานพิเศษทางคหกรรมศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-6-4)
9(6-8-15)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-121-417 การฝกงานคหกรรมศาสตร
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)
3(T-P-E)
9(T-P-E)

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 สาขาวิชาการผังเมือง

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
 สาขาวิชาจิตรกรรม
 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
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หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ชื่อหลักสูตร
ชือ่ ภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาสถาปตยกรรม
Bachelor of Architecture
Program in Architectural

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม)
สถ.บ. (สถาปตยกรรม)
Bachelor of Architecture (Architectural)
B.Arch. (Architectural)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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174

หนวยกิต

32
3
6
3
12
2
6
136
22
90
24
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายสุรพงษ ถาวโรจน

นางจิฬา แกวแพรก
นางประนอม ประทีปอุษานนท

นางปยาภรณ อรมุต
นายเสริมศักดิ์ สัญญาโณ
อาจารยผูสอน
ผศ.นราวัฒน เลิศวิทยาวิวัฒน
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม

ผศ.พันธเทพ มารังกูร
ดร.จเร สุวรรณชาต

นายนิพนธ กปลกาญจน
นายสําราญ ขวัญยืน
นายพัฒนา ธรรมสุวรรณ

นายธาม วชิรกาญจน

สถ.ม.(สถาปตยกรรมเขตรอน)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2542
คอ.บ.(สถาปตยกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2528
ผส.ม.(การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
คอ.ม.(สถาปตยกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2531
คอ.บ.(สถาปตยกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2524
กศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถ.ม.(ออกแบบชุมชนเมือง)
สถ.บ.(สถาปตยกรรม)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
คอ.ม.(สถาปตยกรรม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2523
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2524
คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตเทเวศร 2532
ปร.ด.(สถาปตยกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
สถ.ม.(สถาปตยกรรมเขตรอน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2545
คอ.บ.(สถาปตยกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2534
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2534
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2527
สถ.ม.(ออกแบบชุมชนเมือง)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
คอ.บ.(สถาปตยกรรม)
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2529
ผส.ม.(การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
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นายมงคล ชนินทรสงขลา
นายจามีกร มะลิซอน
นางสาวปยาภรณ ธุระกิจจํานง

สถ.ม.(ออกแบบชุมชนเมือง)
B.Sc.(Arch)
M.Sc.(Arch)
B.Sc.(Arch)
คอ.ม.(สถาปตยกรรม)
คอ.บ.(สถาปตยกรรม)

นางสาวเดนเดือน ปญญาดา

ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)

อาจารยพิเศษ
นายสมชัย เจริญชีพ

สถ.บ.(สถาปตยกรรม)

นายมานะ ยืนตระกูล

สถ.บ.(สถาปตยกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2526
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2521

อาจารยพิเศษ
นางสาวอัญชนา สังขะกูล

สถ.ม.(สถาปตยกรรม)
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
นางสาวกนกวรรณพร ภัคมาน ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอม)
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
นายภาณุวัฒน ฉิมมี
คอ.บ.(สถาปตยกรรม)
นายชายแดน เสถียร

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2537
University of Northern Philippines 2533
University of Santotomas 2535
Manul Luis Quezon University 2533
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2538
มหาวิทยาลัยแมโจ 2539

คอ.บ.(สถาปตยกรรม)
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2548
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2541

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-007 แบดมินตัน
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
10-111-101 เขียนแบบเบื้องตน
10-111-102 การจัดองคประกอบทางสถาปตยกรรม
10-111-103 ภาพราง
10-111-105 ออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
3(1-6-4)
20(12-22-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-006 ชีวิตกับความงาม
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-002 บาสเกตบอล
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
10-111-104 การแสดงแบบสถาปตยกรรม
10-112-101 ออกแบบสถาปตยกรรม 1
10-113-101 เทคโนโลยีการกอสราง 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
19(11-21-30)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10-111-206 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก
10-112-202 ออกแบบสถาปตยกรรม 2
10-113-202 เทคโนโลยีการกอสราง 2
10-113-206 อุปกรณประกอบอาคาร 1
10-113-208 วัสดุกอสราง
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
19(13-16-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-002 อารยธรรมไทยในบริบทของโลกาภิวัฒน
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
10-111-207 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันออก
10-112-203 ออกแบบสถาปตยกรรม 3
10-113-203 เทคโนโลยีการกอสราง 3
10-113-207 อุปกรณประกอบอาคาร 2
10-114-201 คอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่องานสถาปตยกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
20(14-17-34)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
10-112-304 ออกแบบสถาปตยกรรม 4
4(2-6-6)
10-112-305 ออกแบบสถาปตยกรรม 5
4(2-6-6)
10-112-311 แนวความคิดในการออกแบบ 1
2(2-0-4)
10-112-312 แนวความคิดในการออกแบบ 2
2(2-0-4)
10-113-304 เทคโนโลยีการกอสราง 4
3(1-6-4)
10-113-305 เทคโนโลยีการกอสราง 5
3(1-6-4)
10-114-302 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม 3(2-3-5)
10-114-303 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม 1
3(2-3-5)
10-115-301 โครงสรางอาคาร 1
3(2-3-5)
10-115-302 โครงสรางอาคาร 2
3(2-3-5)
10-116-301 สถาปตยกรรมไทย
3(2-3-5)
10-116-303 สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น
3(2-3-5)
10-116-302 ตกแตงภายในเบื้องตน
2(1-3-3)
18(11-21-29)
รวม
20(12-24-32)
รวม
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-112-406 ออกแบบสถาปตยกรรม 6
4(2-6-6)
10-112-407 ออกแบบสถาปตยกรรม 7
10-112-413 การออกแบบรายละเอียดงานสถาปตยกรรม 2(1-2-3)
10-113-411 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
10-113-409 เทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดลอมในอาคาร 3(2-3-5)
10-116-405 ภูมิสถาปตยกรรมเบื้องตน
10-113-410 ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง
2(2-0-4)
10-116-406 สุนทรียศาสตร
10-114-404 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม 2 3(2-3-5)
10-116-407 การประมาณราคา
10-116-404 การจัดการงานกอสราง
2(2-0-4)
10-116-407 การวิเคราะหโครงการ
รวม
16(11-14-27)
รวม

รหัสวิชา
10-112-414 ฝกงาน

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
4(2-6-6)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
16(10-16-26)

หนวยกิต
2(0-40-0)
2(0-40-0)
ชั้นปที่ 5

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-112-508 ออกแบบสถาปตยกรรม 8
10-112-509 โครงงานวิทยานิพนธ
10-116-509 การปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรม
10-116-510 การวางผังเมืองเบื้องตน
10-116-511 สัมมนาบริบทสถาปตยกรรม
รวม

หนวยกิต
4(2-6-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(1-2-3)
15(9-15-24)

รหัสวิชา
10-112-510 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม
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หนวยกิต
9(0-18-9)

9(0-18-9)

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-007 แบดมินตัน
10-111-101 เขียนแบบเบื้องตน
10-111-102 การจัดองคประกอบทางสถาปตยกรรม
10-111-105 ออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
10-111-103 ภาพราง
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(1-6-4)
2(1-3-3)
3(1-6-4)
12(5-19-17)

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-002 บาสเกตบอล
10-111-104 การแสดงแบบสถาปตยกรรม
10-112-101 ออกแบบสถาปตยกรรม 1
10-113-101 เทคโนโลยีการกอสราง 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(1-3-3)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
13(6-19-19)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
8(7-3-15)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
10-111-206 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก
10-112-202 ออกแบบสถาปตยกรรม 2
10-113-202 เทคโนโลยีการกอสราง 2
10-113-208 วัสดุกอสราง
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
10-113-207 อุปกรณประกอบอาคาร 2
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
2(2-0-4)
17(12-14-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-111-207 ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันออก
10-112-203 ออกแบบสถาปตยกรรม 3
10-113-203 เทคโนโลยีการกอสราง 3
10-113-206 อุปกรณประกอบอาคาร 1
10-114-201 คอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่องานสถาปตยกรรม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
8(6-4-14)
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รวม

หนวยกิต
2(2-0-4)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
14(9-15-23)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-112-304 ออกแบบสถาปตยกรรม 4
10-112-311 แนวความคิดในการออกแบบ 1
10-113-304 เทคโนโลยีการกอสราง 4
10-114-302 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม
10-116-301 สถาปตยกรรมไทย
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-115-302 โครงสรางอาคาร 2
10-116-302 ตกแตงภายในเบื้องตน
10-116-303 สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น
รวม

หนวยกิต
4(2-6-6)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
15(9-18-24)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-112-305 ออกแบบสถาปตยกรรม 5
10-112-312 แนวความคิดในการออกแบบ 2
10-113-305 เทคโนโลยีการกอสราง 5
10-114-303 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม 1
10-115-301 โครงสรางอาคาร 1
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
8(5-9-13)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-112-406 ออกแบบสถาปตยกรรม 6
4(2-6-6)
10-112-407 ออกแบบสถาปตยกรรม 7
10-112-413 การออกแบบรายละเอียดงานสถาปตยกรรม 2(1-2-3)
10-113-411 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
เทคโนโลยี
ก
ารควบคุ
ม
สภาพแวดล
อ
มในอาคาร
10-113-409
3(2-3-5)
10-116-405 ภูมิสถาปตยกรรมเบื้องตน
10-113-410 ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง
2(2-0-4)
10-116-406 สุนทรียศาสตร
10-114-404 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม 2 3(2-3-5)
10-116-407 การวิเคราะหโครงการ
10-116-404 การจัดการงานกอสราง
2(2-0-4)
รวม
16(11-14-27)
รวม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-002 อารยธรรมไทยในบริบทของโลกาภิวัฒน
01-012-006 ชีวิตกับความงาม
10-116-407 การประมาณราคา
รวม

หนวยกิต
4(2-6-6)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
15(9-18-24)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
8(7-2-15)
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หนวยกิต
4(2-6-6)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
14(8-16-22)

ชั้นปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-112-508 ออกแบบสถาปตยกรรม 8
10-112-509 โครงงานวิทยานิพนธ
10-116-509 การปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรม
10-116-510 การวางผังเมืองเบื้องตน
10-116-511 สัมมนาบริบทสถาปตยกรรม
รวม

หนวยกิต
4(2-6-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(1-2-3)
15(9-15-24)

รหัสวิชา
10-112-414 ฝกงาน
10-112-510 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม
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หนวยกิต
2(0-40-0)
9(0-18-9)

11(0-58-9)

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปตยกรรม (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
10-112-305 ออกแบบสถาปตยกรรม 5
4(2-6-6)
10-112-304 ออกแบบสถาปตยกรรม 4
4(2-6-6)
10-112-312 แนวความคิดในการออกแบบ 2
2(2-0-4)
10-112-311 แนวความคิดในการออกแบบ 1
2(2-0-4)
10-113-305 เทคโนโลยีการกอสราง 5
3(1-6-4)
10-113-304 เทคโนโลยีการกอสราง 4
3(1-6-4)
10-114-303 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม 1
3(2-3-5)
10-114-302 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม 3(2-3-5)
10-115-302 โครงสรางอาคาร 2
3(2-3-5)
18(12-18-30)
รวม
18(12-17-30)
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
10-112-406 ออกแบบสถาปตยกรรม 6
4(2-6-6)
10-112-413 การออกแบบรายละเอียดงานสถาปตยกรรม 2(1-2-3)
10-113-409 เทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดลอมในอาคาร 3(2-3-5)
10-113-410 ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง
2(2-0-4)
10-114-404 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม 2 3(2-3-5)
รวม
17(11-16-28)

รหัสวิชา
10-112-414 ฝกงาน

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
10-112-407 ออกแบบสถาปตยกรรม 7
10-113-207 อุปกรณประกอบอาคาร 2
10-113-411 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
10-116-303 สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น
10-116-407 การวิเคราะหโครงการ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
4(2-6-6)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
18(11-18-29)

หนวยกิต
2(0-40-0)
2(0-40-0)
ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-112-508 ออกแบบสถาปตยกรรม 8
10-112-509 โครงงานวิทยานิพนธ
10-116-509 การปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรม
10-116-406 สุนทรียศาสตร
10-116-510 การวางผังเมืองเบื้องตน
10-116-511 สัมมนาบริบทสถาปตยกรรม
รวม

หนวยกิต
4(2-6-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
2(1-2-3)
17(11-15-28)

รหัสวิชา
10-112-510 วิทยานิพนธ
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ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม

หนวยกิต
9(0-18-9)

9(0-18-9)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการผังเมือง
ชื่อหลักสูตร
ชือ่ ภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง
Bachelor of Technology Program in Urban Planning

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีบัณฑิต (การผังเมือง)
ทล.บ. (การผังเมือง)
Bachelor of Technology (Urban Planning)
B.Tech. (Urban Planning)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

32
3
3
6
12
2
6
96
22
59
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายพัฒนา ธรรมสุวรรณ

ผศ.นราวัฒน เลิศวิทยาวิวัฒน
นายธาม วชิรกาญจน

ดร.จเร สุวรรณชาต

สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง)
ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม)
สถ.ม. (ออกแบบชุมชน)
สถ.บ. (สถาปตยกรรม)
ผส.ม. (การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม)
สถ.บ. (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
Ph.d. Architectural Heritage Management
and Tourism (International Program)
สถ.ม. (สถาปตยกรรมเขตรอน)
ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม)

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม

อาจารยผูสอน
นายมงคล ชนินทรสงขลา
นายจามีกร มะลิซอน
ผศ.พันธเทพ มารังกูร
นายสําราญ ขวัญยืน

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม)

สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง)
B.S.(Architecture)
M.S.(Architecture)
B.S.(Architecture)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา )
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา )
ค.อ.บ. (โยธา-กอสราง )
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มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2531
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2523
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต 2544
Silpakorn University 2553
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2527

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2537
University of Northern Philippines 2533
University of Santo Tomas 2534
Manuel Louis Quezon University 2532
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527

อาจารยพิเศษ
นายพิชัย อุทัยเชฎฐ

นางสาวณัฐนีภรณ นอยเสงี่ยม
นายวุฒพิ งษ เพิ่มพูนทวีทรัพย
นายอิสสระ สัตยมาศ

นางสาวสายสิริ ไชยชนะ
นายวรุตม นาที
ดร.นิสากร กลาณรงค

ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอม)
ศ.บ.(การคลังรัฐบาล)
ศศ.ม.(ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม)
วท.บ. (สถาปตยกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา )
สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง)
ค.อ.บ. (สถาปตยกรรม)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วิทยาศาสตรโพลีเมอร)
วท.ม.(ภูมิศาสตร)
วท.บ.(ภูมิศาสตร)
ปร.ด. (ประชากรและทรัพยากรมนุษย)
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2523
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2532
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2522
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2545
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2538
The University of Adelaide 2547

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาผังเมือง (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
01-015-007 แบดมินตัน
1(0-2-1)
10-122-101 การวาดภาพและการจัดองคประกอบศิลปศิลป 3(1-4-4)
10-122-102 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1 3(2-3-5)
10-123-113 เทคโนโลยีการกอสรางอาคาร
3(2-3-5)
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

16(10-14-26)

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
01-015-011 กีฬาลีลาศ
1(0-2-1)
01-024-101 ฟสิกสพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-024-102 ปฎิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
1(0-3-1)
01-025-102 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
10-122-103 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2 3(2-3-5)
10-123-114 เทคโนโลยีโครงสรางอาคาร
3(3-0-6)
17(13-10-30)
รวม

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
3(2-2-5)
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
10-122-204 ประวัติศาสตรการวางผังเมือง
3(3-0-6)
10-123-215 เทคโนโลยีงานโยธาและผังเมือง
3(2-3-5)
10-123-218 คอมพิวเตอรเพื่องานผังเมืองและภาพถายทางอากาศ 3(2-3-5)
รวม
18(14-10-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
10-121-201 การวางผังเมือง 1
3(2-3-5)
การใช
ป
ระโยชน
ท
ด
่
ี
น
ิ
และระบบสาธารณู
ป
โภคสาธารณู
ป
โภค
10-121-207
3(3-0-6)
10-122-205 ประชากรศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
10-123-216 การออกแบบโครงสรางเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็ก 3(3-0-6)
10-123-217 การบริหารงานกอสรางและประมาณราคาราคา 3(2-3-5)
10-123-219 การสํารวจและจัดทําแผนที่
3(2-3-5)
รวม
18(15-9-33)
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-013-007 สังคมกับเศรษฐกิจ
10-121-302 การวางผังเมือง 2
10-121-308 การจราจรและขนสง
10-123-320 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
10-124-301 การวางผังโครงการ
รวม

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-121-306 ฝกงานการผังเมือง
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
18(14-10-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
10-121-303 การวางผังเมือง 3
10-121-309 กฎหมายและการบริหารงานชุมชนเมืองและชนบท
10-121-311 การวิจัยเพื่อการวางแผนทางผังเมือง
10-124-203 หลักการออกแบบชุมชนเมือง
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(16-5-34)

หนวยกิต
2(0-40-0)
2(0-40-0)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-121-404 การเตรียมและเสนอโครงการ
10-121-410 เศรษฐศาสตรชุมชนเมืองและชนบท
10-124-202 การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน
10-124-306 การจัดการสิ่งแวดลอม
10-124-409 ภูมิทัศนชุมชนเมือง
รวม

หนวยกิต
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(13-4-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-121-405 โครงการงานผังเมือง
10-121-412 สัมมนาบริบทเมือง
10-124-410 เทคโนโลยีที่เหมาะสม
10-124-411 การพัฒนาแบบยั่งยืน
รวม
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หนวยกิต
4(0-8-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(7-10-19)

หลักสูตรสาขาวิชาผังเมือง (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
การใช
ป
ระโยชน
ท
ด
่
ี
น
ิ
และระบบสาธารณู
ป
โภคสาธารณู
ป
โภค
10-121-207
3(3-0-6)
10-122-102 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1 3(2-3-5)
10-122-204 ประวัติศาสตรการวางผังเมือง
3(3-0-6)
รวม
15(13-5-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-007 สังคมกับเศรษฐกิจ
10-121-201 การวางผังเมือง 1
10-122-103 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2
10-122-205 ประชากรศาสตรเบื้องตน
10-124-203 หลักการออกแบบชุมชนเมือง
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(13-6-28)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
10-121-302 การวางผังเมือง 2
3(2-3-5)
10-121-308 การจราจรและขนสง
3(3-0-6)
10-123-218 คอมพิวเตอรเพื่องานผังเมืองและภาพถายทางอากาศ 3(2-3-5)
10-124-202 การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน
3(3-0-6)
รวม
15(12-8-27)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-121-306 ฝกงานการผังเมือง
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
10-121-303 การวางผังเมือง 3
10-121-311 การวิจัยเพื่อการวางแผนทางผังเมือง
10-123-219 การสํารวจและจัดทําแผนที่
10-124-301 การวางผังโครงการ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
15(11-10-26)

หนวยกิต
2(0-40-0)
2(0-40-0)
ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
10-121-309 กฎหมายและการบริหารงานชุม ชนเมืองและชนบท 3(3-0-6)
10-121-404 การเตรียมและเสนอโครงการ
3(1-4-4)
10-121-410 เศรษฐศาสตรชุมชนเมืองและชนบท
3(3-0-6)
10-123-320 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
3(2-3-5)
10-124-306 การจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
รวม
15(12-7-27)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-121-405 โครงการงานผังเมือง
10-121-412 สัมมนาบริบทเมือง
10-124-409 ภูมิทัศนชุมชนเมือง
10-124-410 เทคโนโลยีที่เหมาะสม
10-124-411 การพัฒนาแบบยั่งยืน
รวม
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หนวยกิต
4(0-8-4)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(10-10-25)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม
ชื่อหลักสูตร
ชือ่ ภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
Bachelor of Fine Arts Program in Painting

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม)
ศ.บ. (จิตรกรรม)
Bachelor of Fine Arts (Painting)
B.F.A. (Painting)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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133

หนวยกิต

32
3
6
3
9
2
9
95
39
38
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายสมพร ธุรี

นายศุภชัย ศรีขวัญแกว
นายสหเทพ เทพบุรี

นายกิตติ พิมเสน

นางสาวอิงอร เพ็ชรเขียว

นางศศิธร ยอดมุนี
นางสาววรสุดา ขวัญสุวรรณ
นายนวัทตกร อุมาศิลป
นายธาม วชิรกาญจน

นายพลากร พันธุมณี
นางสาวเดนเดือน ปญญาดา

ศ.ม.(ประยุกตศิลปศึกษา)จิตรกรรม
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)จิตรกรรมสากล

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ศป.ม.(ทัศนศิลป)
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2551
ศ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2 (ทัศนศิลป)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี 2548
ศ.ม.(ประยุกตศิลปศึกษา)ประติมากรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)ประติมากรรมสากล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเพาะชาง 2533
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)ศิลปะภาพพิมพ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเพาะชาง 2537
ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546
ศษ.บ.(เครื่องปนดินเผา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเพาะชาง 2536
ค.บ.(ศิลปศึกษา)
วิทยาเขตครูเชียงใหม 2525
ค.ม.(ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
ค.บ.(ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536
ศป.บ.(ทัศนศิลป)การออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2548
ผส.ม.(การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต 2544
ศษ.บ.(ประติมากรรมไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)
มหาวิทยาลัยแมโจ 2539
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
10-211-101 วาดเสน 1
10-213-102 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
10-214-101 จิตรกรรม 1
10-214-110 ศิลปะเบื้องตน
10-214-111 สีในงานศิลปะ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
20(12-16-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
10-211-102 วาดเสน 2
10-212-101 องคประกอบศิลปะ 1
10-213-101 ศิลปะประจําชาติ
10-213-103 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก
10-213-104 ประวัติศาสตรศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย
10-214-102 จิตรกรรม 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
20(9-13-33)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-001 ฟุตบอล
01-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
10-211-203 วาดเสน 3
10-212-202 องคประกอบศิลป 2
10-214-203 จิตรกรรม 3
10-214-212 กายวิภาค
10-218-005 วิชาเลือกเสรี 1 (หลักการเขียนแบบ)
10-218-012 วิชาเลือกเสรี (จิตรกรรมรูปเหมือน)
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
4(1-6-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
20(9-22-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-007 แบดมินตัน
02-016-002 เคมีในชีวิตประจําวัน
10-211-204 วาดเสนสรางสรรค
10-212-203 องคประกอบศิลป 3
10-213-205 สุนทรียศาสตรในงานศิลปะ
10-214-204 จิตรกรรม 4
10-216-107 ทฤษฎีการสรางสรรค
รวม
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หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(2-0-4)
4(1-6-5)
2(2-0-4)
18(10-16-28)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-002 อายธรรมไทยในบริบทของโลกาภิวัฒน
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
10-214-305 จิตรกรรม 5
10-216-001 วิชาชีพเลือก (ศิลปะแนวทดลอง)
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(1-6-5)
3(1-4-4)
16(11-10-27)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
10-214-306 จิตรกรรม 6
4(1-6-5)
10-216-208 การวิจัยทางศิลปะ
2(2-0-4)
10-217-002 วิชาชีพเลือก 2 (ศิลปะพื้นบาน)
3(3-0-6)
10-216-004 วิชาชีพเลือก 3 (ศิลปะสมัยใหม)
3(3-0-6)
10-218-006 วิชาชีพเลือกเสรี (คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ) 2(1-2-3)
รวม
14(10-8-24)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-110-005 มนุษยสัมพันธ
07-200-012 การวิจัยศิลปะหัตถกรรม
07-310-001 วิชาเลือกเสรี (การจัดนิทรรศการ)
07-210-468 จิตรกรรม 7
07-200-417 วิชาชีพเลือก 5 (วิจารณศิลปะ)
รวม

หนวยกิต
3(3-0-3)
3(2-2-2)
3(3-0-3)
6(3-9-3)
3(2-2-2)
18(13-13-13)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
07-210-452 ศิลปนิพนธ
07-200-218 วิชาชีพเลือก 6 (การศึกษาคนควาศิลปะ)

รวม
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หนวยกิต
8(2-18-4)
3(2-2-2)

11(4-20-6)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่ และสิ่งทอ
Bachelor of Fine Arts
Program in Fashion and Textile Design

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
ศ.บ. (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
Bachelor of Fine Arts (Fashion and Textile Design)
B.F.A. (Fashion and Textile Design)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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139

หนวยกิต

32
3
3
3
12
2
9
101
19
67
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผ.ศ.วิยะดา ยืนตระกูล

คศ.ม.( คหกรรมศาสตร-ผาและเครื่องแตงกาย)
คศ.บ.( คหกรรมศาสตรศึกษา- ผาและเครื่องแตงกาย)
นางสาววรสุดา ขวัญสุวรรณ ค.ม.( ศิลปศึกษา )
ค.บ.( ศิลปศึกษา )
นางสาวอารีนา อีสามะ
คศ.บ.( คหกรรมศาสตรศึกษา-ผาและเครื่องแตงกาย )
นางสาวตะวัน เบ็ญโสะ

ทล.บ.( ออกแบบสิ่งทอ )

นายนวัทตกร อุมาศิลป

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ออกแบบแฟชั่น)
ศป.บ. ( ศิลปกรรมศาสตร- สาขาออกแบบแฟชั่น )

อาจารยผูสอน
ผ.ศ.วีรศักดิ์ ตุลยาพร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2523
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต 2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2548

บธ.ม.(สาขาบริหารธุรกิจ) (การตลาด )
บธ.บ. (สาขาริหารธุรกิจ) (การตลาด)
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วศ.บ. (เทคโนโลยีเสื้อผา)
ศป.ม. (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
ศศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537

อาจารยพิเศษ
นางวัลลภา พัฒนา

บธ.ม. (ธุรกิจระหวางประเทศ)

นางสาวกษมา เครือเนียม
นางสาวถัณฑิลา สุวรรณรัตน

ศป.บ. (ศิลปกรรม)
วศ.บ (วิศวกรรมเสื้อผา)

Johnson & Well University 1999
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543

ผ.ศ.สมศรี มุสิกวงศ
นางสาวธยา ภิรมย

นางสาวอภิฤดี อนันตพันธ
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
01-421-101 ประวัติและแบบอยางศิลปะ
2(2-0-4)
01-421-102 สุนทรียศาสตร
2(2-0-4)
01-421-103 พื้นฐานการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ 3(1-4-4)
01-421-105 ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย
3(3-0-6)
01-421-106 การวาดภาพแฟชั่น 1
3(1-4-4)
01-423-101 เทคนิคการตัดเย็บ
3(1-4-4)
รวม
19(12-14-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-421-104 พื้นฐานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
01-421-107 การวาดภาพแฟชั่น 2
01-421-108 หลักการออกแบบแฟชั่น
01-422-101 สีกับสิ่งทอ
01-422-102 ผาทอพื้นเมืองของไทย
01-423-102 การสรางแบบตัดเสื้อผาสตรี
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
18(9-20-27)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-015-011 กีฬาลีลาศ
1(0-2-1)
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
01-421-209 ผาที่ใชในการออกแบบแฟชั่นและการใชงาน 3(1-4-4)
01-421-211 คอมพิวเตอรชวยออกแบบแฟชั่น
3(2-3-5)
02-016-002 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
01-422-203 เสนใยสิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอ
3(2-3-5)
01-423-203 การออกแบบและทําแบบตัดจากหุนยืน 1
3(1-6-4)
รวม
19(12-18-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-007 สังคมกับเศรษฐกิจ
02-016-007 สถิติเบื้องตน
01-421-210 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 1
04-421-212 กระบวนการผลิตเสื้อผาอุตสาหกรรม
01-422-204 การออกแบบลวดลายผาพิมพ
01-422-205 วัสดุตกแตงเสื้อผาและการใชงาน
01-422-206 การตกแตงและยอมสีสิ่งทอ
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
21(12-23-23)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-421-314 หลักการวิจัยทางศิลปะ
3(1-4-4)
01-421-315 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2
3(1-6-4)
01-424-301 การสรางตราสินคาแฟชั่น
3(1-4-4)
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
01-421-319 การจัดรูปแบบแฟชั่นและการนําเสนอรูปแบบสินคาแฟชั่น 3(1-4-4)
รวม
18(9-20-27)

รหัสวิชา
01-421-318 การฝกงาน

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-421-316 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3
01-421-317 การเสนอโครงการธุรกิจแฟชั่น
01-424-302 การเลือกซื้อและการจัดการสินคาแฟชั่น
01-424-303 การนําเขาและการสงออกสินคาแฟชั่น
01-424-304 พฤติกรรมผูบริโภคสินคาแฟชั่น
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-4)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
16(10-14-30)

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-002 อารยธรรมไทยในบริบทของโลกาภิวัตน
01-014-012 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
01-015-007 แบดมินตัน
01-421-423 การแตงหนาและการเดินแบบ
01-423-406 การสรางแบบตัดดวยคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(1-4-4)
3(2-3-5)
16(11-11-27)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-421-422 โครงการธุรกิจแฟชั่น
01-424-406 การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับสินคาแฟชั่น
01-423-407 การสรางแบบตัดดวยคอมพิวเตอร 2
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รวม

หนวยกิต
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9(4-10-13)
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
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370

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Science in Technical Education
Program in Industrial Engineering

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Science in Technical Education
(Industrial Engineering)
B.S.Tech.Ed. (Industrial Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 หมวดวิชาชีพครู
2.1.1 กลุมวิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 กลุมวิชาการศึกษาเฉพาะ
2.1.3 กลุมวิชาเลือกทางการศึกษา
2.1.4 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.2.3 กลุมวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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172

หนวยกิต

31
3
3
3
15
1
6
135
51
21
9
9
12
84
27
48
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ
นายวีระยุทธ จันทรักษา
นายสุรพล สุภารัตน
นายพิชิต เพ็งสุวรรณ
นายทวิชาติ เย็นวิเศษ

วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.ม.(เครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2551
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2532
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม (วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-005 สังคมกับสิ่งแวดลอม
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
01-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
14-015-101 การเขียนแบบวิศวกรรม
14-311-103 ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะและงานโลหะแผน 1
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-011 กีฬาลีลาศ
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
14-015-102 วัสดุวิศวกรรม
14-015-103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
14-311-101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
20(16-10-36)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
18(14-10-32)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
14-011-201 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
14-015-104 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
14-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
14-311-102 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2
14-313-202 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
14-313-203 โลหะวิทยากายภาพ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-014ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(2-2-5)
14-011-202เทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
14-015-105ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
14-015-106สถิติสําหรับงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
14-311-104ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะและงานโลหะแผน 2
1(0-3-1)
14-311-206เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2(1-3-3)
14-313-205ปฏิบัติการโลหะวิทยา 1
1(0-3-1)
14-313-206เทคโนโลยีการหลอโลหะ1
3(2-2-5)
รวม
19(13-16-34)

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
20(16-11-36)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-011-303 จิตวิทยาการศึกษา
14-011-304 การวัดและประเมินผลการศึกษา
14-311-205 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรเขียนแบบ
14-311-307 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
14-312-302 การศึกษางานอุตสาหกรรม
14-313-204 ความแข็งแรงของวัสดุ
14-311-313 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
19(15-10-34)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-016-303การฝกงานทางวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-011-305 การพัฒนาหลักสูตร
14-011-307 หลักและวิธีการจัดการเรียนรู
14-012-302 การออกแบบและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
14-311-308 กรรมวิธีการผลิตอุตสาหกรรม
14-312-303 พื้นฐานการบริหารงานอุตสาหกรรม
14-312-304 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม
14-312-307 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
รวม

373

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(18-6-39)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-012-301 หลักวิชาชีพครูอาชีวะ
14-012-403 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1
14-013-301 วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี
14-013-305 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษา
14-016-305 การเตรียมโครงงาน
14-312-305 การวางแผนและควบคุมการผลิตอุตสาหกรรม
14-313-311 โลหะกรรมผงเบื้องตน
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
1(1-0-3)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
21(12-14-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
14-011-306 การวิจัยทางการศึกษา
14-012-404 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2
14-013-306 ชุดการเรียนบนเครือขาย
14-016-306 โครงงาน
14-312-306 วิธีการวิจัยการดําเนินงาน
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
19(10-15-26)

ชั้นปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-014-501ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1
รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-014-502ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2
รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
Bachelor of Science in Technical Education
Program in Electronics and Telecommunication Engineering

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม)
Bachelor of Science in Technical Education
(Electronics and Telecommunication Engineering)
B.S.Iech.Ed. (Electronics and Telecommunication Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 หมวดวิชาชีพครู
2.1.1 กลุมวิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 กลุมวิชาการศึกษาเฉพาะ
2.1.3 กลุมวิชาเลือกทางการศึกษา
2.1.4 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.2.3 กลุมวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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170

หนวยกิต

31
3
3
3
15
1
6
133
51
21
9
9
12
82
18
49
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายไชยยะ ธนพัฒนศิริ

ค.อ.ม. (ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

นายวิชาญ เพชรมณี

วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร)

นายธนัสถ นนทพุทธ

วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

นายขจรศักดิ์ พงศธนา

ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา)

นายปยะ ประสงคจันทร

ค.อ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร)
ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา)
ค.อ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร)
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (5 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
14-015-103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
14-015-104 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
14-112-101 อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
21(16-13-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-013-YZZกลุมวิชาสังคมศาสตร
3(3-0-6)
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
01-015-YZZกลุมวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
02-016-YZZกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
3(3-0-6)
14-111-101 วงจรไฟฟา
3(3-0-6)
14-112-102 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
3(2-3-5)
14-112-104 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5)
14-114-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-3-5)
22(17-10-34)
รวม

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
14-112-105 วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร
14-113-101 หลักการของระบบสื่อสาร
14-113-103 การสื่อสารดิจิตอล
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(15-7-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา
14-011-202 เทคโนโลยีการศึกษา
14-015-101 การเขียนแบบวิศวกรรม
14-015-102 วัสดุวิศวกรรม
14-112-103 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
14-112-106 คณิตศาสตรวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
18(14-10-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-011-201 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
14-015-105 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
14-113-102 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
14-114-102 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
14-1WX-YZZวิชาชีพเลือก 1
14-1WX-YZZวิชาชีพเลือก 2
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-016-303 การฝกงานทางวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-011-303 จิตวิทยาการศึกษา
14-011-304 การวัดและประเมินผลการศึกษา
14-011-305 การพัฒนาหลักสูตร
14-111-102 ระบบควบคุม
14-111-103 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
14-1WX-YZZวิชาชีพเลือก 3
14-1WX-YZZวิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-011-306 การวิจัยทางการศึกษา
14-011-307 หลักและวิธีการจัดการเรียนรู
14-012-301 หลักวิชาชีพครูอาชีวะ
14-012-302 การออกแบบและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
14-012-403 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1
14-016-301 โครงงาน 1
14-1WX-YZZวิชาชีพเลือก 5
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-3-3)
2(0-6-2)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-012-404 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2
14-013-YZZวิชาเลือกทางการศึกษา 1
14-013-YZZวิชาเลือกทางการศึกษา 2
14-013-YZZวิชาเลือกทางการศึกษา 3
14-016-302 โครงงาน 2
UU-VWX-YZZวิชาเลือกเสรี 1
UU-VWX-YZZวิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
2(0-6-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-014-501 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1
รวม

หนวยกิต
6(0-40-6)
6(0-40-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-014-502 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2
รวม
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หนวยกิต
6(0-40-6)
6(0-40-6)

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (5 ป) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-015-103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
14-015-104 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
14-112-101 อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
14-113-101 หลักการของระบบสื่อสาร
14-113-103 การสื่อสารดิจิตอล
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(16-13-37)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-013-YZZ กลุมวิชาสังคมศาสตร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
02-016- YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
3(3-0-6)
14-111-101 วงจรไฟฟา
3(3-0-6)
14-112-102 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
3(2-3-5)
14-112-104 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5)
14-114-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-3-5)
15(17-10-34)
รวม

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-015- YZZ กลุมวิชาพลศึกษา
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
02-016- YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
14-011-202 เทคโนโลยีการศึกษา
14-112-105 วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร
14- 1WX-YZZวิชาชีพเลือก 1
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
14-011-303 จิตวิทยาการศึกษา
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
16(15-7-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-011-201หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
14-015-101 การเขียนแบบวิศวกรรม
14-015-102 วัสดุวิศวกรรม
14-112-103 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
14-112-106 คณิตศาสตรวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9(0-40-0)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
15(14-10-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา
3(2-2-5)
14-015-105 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
14-113-102 วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
14-114-102 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-3-5)
14-1WX-YZZวิชาชีพเลือก 2
3(T-P-E)
14-1WX-YZZวิชาชีพเลือก 3
3(T-P-E)
18(T-P-E)
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-016-303 การฝกงานทางวิศวกรรม
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา
14-011-304 การวัดและประเมินผลการศึกษา
14-011-305 การพัฒนาหลักสูตร
14-111-102 ระบบควบคุม
14-111-103 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
14-1WX-YZZวิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-011-306 การวิจัยทางการศึกษา
14-011-307 หลักและวิธีการจัดการเรียนรู
14-012-301 หลักวิชาชีพครูอาชีวะ
14-012-302 การออกแบบและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
14-012-403 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1
14-016-301 โครงงาน 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-3-3)
2(0-6-2)
16(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-YZZกลุมวิชามนุษยศาสตร
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
9(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-012-404 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2
14-013-YZZวิชาเลือกทางการศึกษา 1
14-013-YZZวิชาเลือกทางการศึกษา 2
14-013-YZZวิชาเลือกทางการศึกษา 3
14-016-302 โครงงาน 2
14-1WX-YZZวิชาชีพเลือก 5
รวม

หนวยกิต
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
2(0-6-2)
3(T-P-E)
15(T-P-E)

ชั้นปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-014-501 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1
รวม

หนวยกิต
6(0-40-6)
6(0-40-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-014-502 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2
รวม
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หนวยกิต
6(0-40-6)
6(0-40-6)

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
Bachelor of Science in Technical Education
Program in Mechatronics Engineering

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
(วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส)
Bachelor of Science in Technical Education
(Mechatronics Engineering)
B.S.Iech.Ed. (Mechatronics Enginering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 หมวดวิชาชีพครู
2.1.1 กลุมวิชาการศึกษาพื้นฐาน
2.1.2 กลุมวิชาการศึกษาเฉพาะ
2.1.3 กลุมวิชาเลือกทางการศึกษา
2.1.4 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.2.3 กลุมวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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172

หนวยกิต

31
3
3
3
15
1
6
135
51
21
9
9
12
84
19
53
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายวิภาค อรรจนกุล
นายสุจริต สิงหพันธุ

วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

นายณชพร รัตนาภรณ

ค.อ.ม. (เครื่องกล)

นายศิวดล นวลนภดล

ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

นายเฉลิม ศิริรักษ

ค.อ.บ. (ไฟฟา)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.อ.บ. (เครื่องกล-เทคนิคยานยนต)
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2517
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
วิทยาเขตพระนครเหนือ 2527
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2547
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2528

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 5 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016- 001ฟสิกสในชีวิตประจําวัน

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-007ภาษาอังกฤษ 2
01-024-109ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

02-016- 006คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

01-024-110ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร

1(0-3-1)

14-112-101 อิเลคทรอนิคสพื้นฐาน
14-015-107 การฝกปฏิบัติงานพื้นฐาน
14-212-101 เขียนแบบวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 1

3(2-3-5)
3(1-6-4)
2(1-3-3)

14-015-103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
14-015-105ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
14-212-102เขียนแบบวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 2
14-212-103การวิเคราะหวงจรไฟฟา
รวม

รวม

20(15-14-35)

3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
20(14-16-34)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
14-011-201 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
14-112-102 อิเลคทรอนิคสวิศวกรรม
14-112-106 วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร
14-114-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
14-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
21(16-13-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-YZZ กลุมวิชาสังคมศาสตร
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา
14-011-202 เทคโนโลยีการศึกษา
14-015-102 วัสดุวิศวกรรม
14-211-102 กลศาสตรวิศวกรรม 2
14-212-204 อุปกรณกลไฟฟา
14-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

383

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-015-YZZ กลุมวิชาพลศึกษา
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
14-011-307 หลักและวิธีจัดการเรียนรู
14-012-302 การออกแบบและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
14-111-205 เซนเซอรและการประยุกตใชงาน
14-111-213 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
14-211-205 กลศาสตรของแข็ง
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดุรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-016-303 การฝกงานทางวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
19(14-12-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-011-304การวัดและประเมินผลการศึกษา
14-012-301หลักวิชาชีพครูอาชีวะ
14-112-108คณิตศาสตรวิศวกรรม
14-211-207กลศาสตรเครื่องจักรกล
14-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
14-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-011-305 การพัฒนาหลักสูตร
14-011-306 การวิจัยทางการศึกษา
14-011-YZZ วิชาเลือกทางการศึกษา 1
14-012-403 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1
14-016-301 โครงงาน 1
14-212-319 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
14-VWX-YZZวิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
2(1-3-3)
2(0-6-2)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
17(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-011-303จิตวิทยาการศึกษา
14-011-YZZวิชาเลือกทางการศึกษา 2
14-011-YZZวิชาเลือกทางการศึกษา 3
14-012-404การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2
14-016-302โครงงาน 2
14-212-314หุนยนตอุตสาหกรรม
14-212-211วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-014-501 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1
รวม

หนวยกิต
6(0-40-6)
6(0-40-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-014-502 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2
รวม
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หนวยกิต
6(0-40-6)
6(0-40-6)

วิทยาลัยรัตภูมิ
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Industrial Technology
Program in Agricultural Machinery Technology
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร)
อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร)
Bachelor of Industrial Technology
(Agricultural Machinery Technology)
B. Ind.Tech. (Agricultural Machinery Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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128

หนวยกิต

31
3
3
3
12
1
9
91
21
52
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.กฤษณพงค สังขวาสี
นายสถาพร ขุนเพชร

นายภาณุมาศ สุยบางคํา

นายพิชิต แกวแจง
นายเฉลิม แกวจันทร
อาจารยผูสอน
นายชาญดํารง ณ นคร

วท.ม. (ปฐพีวิทยา)
วท.บ. (ปฐพีวิทยา)
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรสภาพ)
วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
วท.บ. (สงเสริมเกษตรและสหกรณ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

นายจตุพร ใจดํารงค

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)

นายจักรนรินทร ฉัตรทอง

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)

นายซูไฮดี สนิ

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)

นายประทีป ทิพยประชา
วาที่รอยตรีอเนก ไทยกุล

นายพรชัย เพชรสงคราม
นายสันติ สถิตวรรธนะ

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2543
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2531
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 25430

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2513
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
จุมฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540

นายอรรถพล คงหวาน
นายปรีชา ชัยกูล
อาจารยผพู ิเศษ
ผศ.พฤทธิกร สมิตไมตรี
นายสมบูรณ ขุนณรงค

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศซกรรมคอมพิวเตอร)
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2530

Ph.D. (วิศวกรรมเครื่องกล)
M.S. (วิศวกรรมเครื่องกล)
บธ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ. (เครื่องกล)

University of Kentucky 2547
University of Kentucky 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2537
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

01-011-001
01-015--13
01-025-104
04-311-101
04-311-102
04-411-101

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
พลศึกษา
แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
เขียนแบบวิศวกรรม
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
สถิตยศาสตร
รวม

หนวยกิต

รหัสวิชา

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-6-3)
3(3-0-6)

01-014-006
01-012-007
01-025-105
03-011-101
04-431-101
04-511-101

16(10-13-26)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ วิชา

ภาษาอังกฤษ 1
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
หลักการเกษตร
เครื่องตนกําลังทางการเกษตร
การโปรแกรมคอมพิวเตอร

หนวยกิต

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

รวม

18(14-8-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

01-014-007
02-016-001
04-331-201
04-412-201
04-433-001

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ 2
ฟสิกสในชีวติ ประจําวัน
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
เทอรโมไดนามิกส 1
ปฐพีวิทยามูลฐาน
รวม

หนวยกิต

รหัสวิชา

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

01-013-006
01-014-001
04-212-201
04-331-202
04-411-203
04-413-201

15(13-5-28)

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
การบริหารงานอุตสาหกรรม
กลศาสตรวัสดุ
กลศาสตรของไหล 1
รวม
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(16-4-34)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

01-014-009
02-016-007
04-413-305
04-413-308
04-413-302
04-413-303

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
สถิติเบื้องตน
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
เครื่องจักรกลของไหล
วิศวกรรมแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
เครื่องจักรกลเกษตร 1

หนวยกิต

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

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

02-016-006
04-432-301
04-431-306
04-431-307
04-313-101
04-431-305

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
อุปกรณขนถายวัสดุและระบบการลําเลียงผลิตภัณฑ
การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
เครื่องทําความเย็นและหองเย็น
วัสดุวิศวกรรม
การจัดการเครื่องตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร

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

รวม

18(15-9-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

18(14-11-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

หนวยกิต

04-431-308 การฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3(0-40-0)
รวม

3(0-40-0)
ชั้นปที่ 4

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

04-431-410 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
04-432-304 เทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน
04-431-409 หัวขอเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
04-412-309 เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต

3(1-6-3)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

รหัสวิชา

04-431-412 สัมมนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
04-432-407 เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
04-432-405 เทคโนโลยีเครื่องสีขาว
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

12(8-12-19)

รวม
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1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-2-50
10(6-11-16)
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นครศรีธรรมราช
แผนการเรียน
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- คณะเกษตรศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมและการจัดการ

393

394

คณะเกษตรศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาพืชศาสตร
 สาขาวิชาสัตวศาสตร
 สาขาวิชาประมง
 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
 สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

395

396

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร
Bachelor of Science Program in Plant Science
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร)
วท.บ. (พืชศาสตร)
Bachelor of Science (Plant Science)
B.Sc. (Plant Science)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หนวยกิต

31
3
6
3
9
1
9
100
42
39
21
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายประยงค คงนคร
ผศ.สมศักดิ์ กาญจนนันทวงศ
ผศ.สํารอง ใสละมาย
ผศ.จรัญ ทองเจือ
ผศ.ชัยพร เฉลิมพักตร

อาจารยผูสอน
รศ.สมพร ณ นคร

ผศ.จรัญ ไชยศร
ผศ.ทิวา รักนิ่ม
ผศ.นพ ศักดิเศรษฐ

รศ.วิฑูรย พลาวุฑฒ
นายธรรมศักดิ์ พุทธกาล
ผศ.มุจลินท ติณสิรสิ ุข
นายอภินันท อินทรรัศมี
นายสมยศ ศรีเพิ่ม
นางสาววรรณภา แซโล
ผศ.มนทนา รุจิระศักดิ์
ผศ.ปราณี รัตนานุพงศ

วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (พืชศาสตร)
M.S. Horticulture
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร )
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (กษตรศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523
Central Luzon State University 2532
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2525
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2519

Ph.D. Horticulture
M.S. Horticulture
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
M.S. Horticulture
วท.บ. (พืชศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. (พืชศาสตร)
วท.บ. (พืชศาสตร)
สส.บ. (สงเสริมการเกษตรและสหกรณ)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. (พืชศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศึกษา)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศึกษา)
วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
วท.บ. (เกษตรศึกษา)
วท.บ. (เกษตรศึกษา)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
Ph.D. Agronomy
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)

University of the Philippines Los Banos 2538
Central Luzon State University 2532
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
Central Luzon State University 2542
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2529
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2513
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2532
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2530
วิทยาลัยครูสุรินทร 2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
University of the Philippines at Los Banos 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2527
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ผศ.ยืนยง วาณิชยปกรณ
ผศ.พัชราภรณ วาณิชยปกรณ
รศ.สุนียรัตน ศรีเปารยะ

ผศ.วานิช อําภาวรรณ
นางพรศิลป สีเผือก
ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ
ผศ.เฉลิมศรี นาคฤทธิ์
วาที่ ร.ต.สัมพันธ หมวดเมือง
นายเวที วิสุทธิแพทย
ผศ.สารคาม แกวทาสี

ผศ.ชัยสิทธิ์ ปรีชา
นางอรพิน โปกุล
ผศ.สมคิด อินทรชวย
ผศ.จเร พัฒนกิจ
นายชลชาสน ชวยเมือง
นายสมใจ ชวยทุกข
นายจิรวิทย จําปา
นายชํานาญ ขวัญสกุล
นายเฉลิมชัย อนุสสาร

วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
Ph.D. (Plant Genetic Engineering)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. (พืชศาสตร)
ทษ.บ. (พืชไร)
วท.ม. (โรคพืชวิทยา)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. ( กีฏวิทยา)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
Ph.D. Soil Science
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
วท.ม. (ครุศาสตรเกษตร)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (พืชศาสตร)
วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2527
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2524
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2528
The University of Nothingham 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2512
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2522
University of the Philippines at Los Banos 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2524
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2514
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2531

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-003 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013 พลศึกษา
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
02-022-001 เคมีเบื้องตน
02-024- 001 ชีววิทยาทั่วไป
03-111-101 การผลิตพืช
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(14-13-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-022-007 เคมีอินทรียเบื้องตน
02-024-004 พฤกษศาสตรทั่วไป
03-117-101 ฝกงานพืชศาสตร 1
03-511-102 พื้นฐานชางเกษตร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(0-10-0)
3(1-6-4)
20(12-24-31)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-024-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
03-111-202 การขยายพันธุพืช
03-114-201 กีฏวิทยาทางการเกษตร
03-115-201 ปฐพีวิทยาเบื้องตน
03-612-201 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
21 (17-12-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
02-023-011 ฟสิกสทั่วไป
02-024-002 พันธุศาสตรทั่วไป
02-217-102 หลักสถิติ
03-114-202 โรคพืชเบื้องตน
03-117-302 ฝกงานพืชศาสตร 2
03-211-101 การผลิตสัตว
รวม

400

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(0-10-0)
3(2-3-5)
20 (14-22-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-022-010 ชีวเคมีเบื้องตน
02-217-207 การออกแบบการทดลอง
03-111-303 ความสัมพันธระหวางน้ํากับพืชและการใหน้ํา
03-111-308 กฎหมายการผลิตพืช
03-511-102 พื้นฐานชางเกษตร
03-11x-yzz วิชาชีพเลือก 1
03-11x-yzz วิชาชีพเลือก 2
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
03-111-304 สรีรวิทยาของพืช
03-111-305 หลักการปรับปรุงพันธุพืช
03-114-303 วัชพืชและการปองกันกําจัด
03-613-203 การจัดการธุรกิจเกษตร
03-11x-yzz วิชาชีพเลือก 4

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
3(1-6-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-11x-yzz วิชาชีพเลือก 5
03-117-403 ฝกงานพืชศาสตร 3
03-117-405 ปญหาพิเศษทางพืชศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(0-40-0)
3(0-9-3)
9 หนวยกิต

หรือนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร จํานวน 9 หนวยกิต

03-117-406 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-117-404 สัมมนาพืชศาสตร
03-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 6
03-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 7
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2

9(0-40-0)
9(T-P-E)

รวม
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หนวยกิต
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
13(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
Bachelor of Science Program in Animal Science

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
Bachelor of Science (Animal Science)
B.Sc. (Animal Science)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

402

139

หนวยกิต

31
3
6
3
9
1
9
102
39
48
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.สมบัติ ศรีจันทร

ผศ.คณิต ขอพลอยกลาง
ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย
ผศ.พิน นวลศรีทอง
ผศ.สมศักดิ์ เลี่ยมนิมิตร
ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย
อาจารยผูสอน
รศ.ราชศักดิ์ ชวยชูวงศ
ผศ.ถนัด รัตนานุพงศ

ผศ.นันทนา ชวยชูวงศ

ผศ.เกียรติศักดิ์ สรอยสุวรรณ

ผศ.องอาจ อินทรสังข

ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษธนกุล
ผศ.กัณหา ไฝขาว
ผศ.เฉลิมศักดิ์ ศรีเปารยะ

วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
M.S. (Animal Science)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
ทษ.บ. (สัตวศาสตร- สัตวปก)
M.S. (Animal Science)
ทษ.บ. (สัตวศาสตร-โคนม)
วท.ม. (สัตวศาสตร)

M.S. (Animal Science)
ทษ.บ. (สัตวศาสตร-โคนม)
Ph.D. (Animal Science)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ด. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ด. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
Dr.sc.agr.(Animal Physiology and
Animal Nutrition)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ทษ.บ. (สัตวศาสตร- สัตวปก)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2526
Central Luzon State University 2531
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2533
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2524
Central Luzon State University 2533
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539

Central Luzon State University 2531
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
University of Philippines Los Banos 2539
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2540
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2529
Georg-August University Goettingen 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2522
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2524
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2526

ผศ.ประพจน มลิวัลย
ผศ.ธีระวิทย จันทรทิพย
ผศ.ประดิษฐ อาจชมภู
ผศ.สมคิด ชัยเพชร
วาที่รอยโทเสถียร โปกุล

นายฉัตรชัย จันทรสมบูรณ
นายฤกษชัย ชวยมั่ง
นายวุฒิชัย สีเผือก
นางเอื้อมพร คงนคร
นายสิริศักดิ์ ชีชาง
นางสาวเมธาสุ จันทรรอด
นางสาวชุลีกร วรินทรรักษ
นายบุญธรรม แสงแกว
นายสุรินทร สิทธิชัย
นางสาวชมัยพร สิทธิเกษมกิจ

วท.ม. (สัตวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร)
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
ทษ.บ. (สัตวศาสตร-โคนม)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว)
Ph.D. (Animal Biology)
M.S. (Animal Science)
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
(สัตวบาล)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ. (สัตวศาสตร-โคนม)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2537
มหาวิทยาลัย ขอนแกน 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
The University of Manchester 2546
Central Luzon State University 2533
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2526
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2538
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2522
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549
มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2551

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-003 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
02-022-001 เคมีเบื้องตน
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
03-211-101 การผลิตสัตว
รวม

หนวยกิต

รหัสวิชา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(13-15-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-022-007 เคมีอินทรียเบื้องตน
02-024-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
03-111-101 การผลิตพืช

หนวยกิต

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

รวม

18(14-11-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-009 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-022-010 ชีวเคมีเบื้องตน
02-217-102 หลักสถิติ
03-218-201 ฝกงานสัตวศาสตร 1
03-613-201 การตลาดเกษตร
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(0-10-0)
3(3-0-6)
20(16-15-34)

รหัสวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
02-023-013 ฟสิกสทั่วไป
02-024-002 พันธุศาสตรทั่วไป
03-211-202 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
03-212-201 โภชนศาสตรสัตว
03-218-202 ฝกงานสัตวศาสตร 2
03-511-102 พื้นฐานชางเกษตร
รวม
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3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(0-10-0)
3(1-6-4)
20(13-25-31)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

02-217-207 การออกแบบการทดลอง
03-212-302 อาหารและการใหอาหารสัตว
03-213-301 การผลิตสัตวปก
03-215-301 การผลิตโคนม
03-216-301 วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
03-02x-xxx วิชาชีพเลือกสัตวศาสตร 1
รวม

หนวยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(13-15-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

03-211-303 การปรับปรุงพันธุสัตว
03-211-304 การจัดการปศุสัตว
03-212-303 วิเคราะหอาหารสัตว
03-214-301 การผลิตสุกร
03-215-302 การผลิตโค - กระบือเนื้อ
03-217-301 ระบบคุณภาพและผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย
03-613-203 การจัดการธุรกิจเกษตร
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
19(15-12-34)

ชั้นปที่ 4 (นักศึกษาทั่วไป)
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

03-218-403 ฝกงานสัตวศาสตร 3
03-218-406 ปญหาพิเศษสัตวศาสตร หรือ
03-218-407 โครงการพิเศษสัตวศาสตร
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
03-02x-xxx วิชาชีพเลือกสัตวศาสตร 2
03-02x-xxx วิชาชีพเลือกสัตวศาสตร 3
03-02x-xxx วิชาชีพเลือกสัตวศาสตร 4
รวม

หนวยกิต

รหัสวิชา

3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

03-218-405 สัมมนาสัตวศาสตร
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
03-02x-xxx วิชาชีพเลือกสัตวศาสตร 5

3(0-9-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(12-61-23)

หนวยกิต

1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

รวม

5(4-9-11)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4 (นักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
03-218-404 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร

รวม

หนวยกิต
9(0-40-0)

9(0-40-0)

รหัสวิชา
03-218-405 สัมมนาสัตวศาสตร
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
03-02x-xxx วิชาชีพเลือกสัตวศาสตร 1
03-02x-xxx วิชาชีพเลือกสัตวศาสตร 2
03-02x-xxx วิชาชีพเลือกสัตวศาสตร 3
03-02x-xxx วิชาชีพเลือกสัตวศาสตร 4
รวม
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1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(12-21-31)

หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร (2 ป เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-022-007 เคมีอินทรียเบื้องตน
03-211-202 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง
03-212-303 วิเคราะหอาหารสัตว
03-215-301 การผลิตโคนม หรือ
03-215-302 การผลิตโค-กระบือเนื้อ
รวม

หนวยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
20(15-14-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-022-010 ชีวเคมีเบื้องตน
02-217-207 การออกแบบการทดลอง
03-111-101 การผลิตพืช
03-218-405 สัมมนาสัตวศาสตร
03-511-102 พื้นฐานชางเกษตร
03-211-304 การจัดการปศุสัตว

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(1-6-4)
3(2-3-5)

รวม

19(12-20-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2 (สําหรับนักศึกษา ป 2552)
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
02-023-013 ฟสิกสทั่วไป
03-213-301 การผลิตสัตวปก หรือ
03-214-301 การผลิตสุกร
03-218-403 ฝกงานสัตวศาสตร 3
03-02x-xxx วิชาชีพเลือกสัตวศาสตร 1
03-02x-xxx วิชาชีพเลือกสัตวศาสตร 2
03-02x-xxx วิชาชีพเลือกสัตวศาสตร 3
รวม

หนวยกิต

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(0-40-0)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(12-58-30)

รหัสวิชา
03-211-304 การจัดการปศุสัตว
03-217-401 ระบบคุณภาพและผลิตภัณฑสัตว
03-218-406 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร
03-613-201 การตลาดเกษตร
03-02x-xxx วิชาชีพเลือกสัตวศาสตร 3
xx-xxx-xxx วิชาตกคาง

รวม

หมายเหตุ : กลุมวิชาชีพเลือกนักศึกษาตองเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต รวมทั้งที่เทียบโอนไดดวย
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3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(0-9-3)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
17(11-18-28)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประมง
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
Bachelor of Science Program in Fisheries

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
วท.บ. (ประมง)
Bachelor of Science (Fisheries)
B.Sc. (Fisheries)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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135

หนวยกิต

31
3
6
3
9
1
9
98
36
44
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ววรรณะ นนทนาพันธ
ผศ.ธรรมนูญ งานวิสุทธิพันธ

ผศ.กนกรัตน ทองสรอย
นางอัมพร สมบูรณมาก
นายทวีศักดิ์ ศรีชนะ

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล

ผศ.ศิริวัลย รัตนนาคินทร
ผศ.วรรณณี จันทรแกว
ผศ.บานชื่น เมืองแกว

นายสัมพันธ พรหมหอม
นายสุไหลหมาน หมาดโหยด

วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (วาริชศาสตร)

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2529
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2520
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2528

วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (ประมง)
วท.ม. (วาริชศาสตร)
ทษ.บ (ประมงน้ําจืด)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2538
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2529
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540

Ph.D. (Fish Parasitology)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (วาริชศาสตร)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (ประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ (ประมงน้ําจืด)
D.Tech.Sci. (Aquaculture and aquatic
Resources management)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (วาริชศาสตร)
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
ทษ.บ (ประมงน้ําจืด)
วท.บ. (ประมง)

University of Malaya 2542
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2519
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2533
Asian Institute of Technology 2552
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มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 2532
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) 2529
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2532
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาประมง (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-011-003 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-010 วายน้ํา
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-022-001 เคมีเบื้องตน
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
03-316-101 การฝกงานประมง 1
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(0-6-2)
18(12-16-30)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-022-007 เคมีอินทรียเบื้องตน
03-311-101 หลักการผลิตสัตวน้ํา
03-316-102 การฝกงานประมง 2
03-511-102 พื้นฐานชางเกษตร
03-611-101 หลักการเกษตร
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(0-6-0)
3(1-6-3)
3(3-2-6)
20(14-11-33)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-022-010 ชีวเคมีเบื้องตน
02-024-002 พันธุศาสตรทั่วไป
03-312-201 มีนวิทยา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(14-11-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
02-023-013 ฟสิกสทั่วไป
02-024-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
02-217-102 หลักสถิติ
03-311-202 การเลี้ยงสัตวน้ําจืด
03-312-202 นิเวศวิทยาทางน้ํา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
21(17-12-38)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

02-217-207 การออกแบบการทดลอง
03-311-303 การเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืด
03-311-305 คุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
03-312-303 โรคและปรสิตสัตวน้ํา
03-31X-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

03-311-304 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
03-312-304 แพลงกตอนวิทยาเบื้องตน
03-313-301 กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง
03-613-203 การจัดการธุรกิจเกษตร
03-31X-YZZ วิชาชีพเลือก 2
03-31-X-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

03-316-103 การฝกงานประมง 3
03-316-405 ปญหาพิเศษทางประมง
03-31X-YZZ วิชาชีพเลือก 4

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-9-3)
3(T-P-E)

หรือนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาหสกิจศึกษาทางประมง จํานวน 9 หนวยกิต

03-316-406 สหกิจศึกษาทางประมง
รวม

9(0-40-0)
9 หนวยกิต

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

03-311-410 อาหารสัตวน้ํา
03-316-404 สัมมนาทางประมง
03-31X-YZZ วิชาชีพเลือก 5
03-31X-YZZ วิชาชีพเลือก 6
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
3(2-3-5)
1(0-2-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
13(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
Bachelor of Science Program in Landscape Technology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมทิ ัศน)
วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน)
Bachelor of Science (Landscape Technology)
B.Sc. (Landscape Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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137

หนวยกิต

31
3
6
3
9
1
9
100
38
44
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายจําเลือง เหตุทอง
ผศ.วัฒนา ณ นคร
ผศ.ทิวา รักนิ่ม
นายสุรศักดิ์ ชูทอง
นางกนกวรรณ จันทรเกิด
อาจารยผูสอน
ผศ.จรัญ ไชยศร
ผศ.กนก ธิตานันท
ผศ.ชวกร มุกสาน
ผศ.อรพิน โปกุล
นายเวที วิสุทธิแพทย
นายชํานาญ ขวัญสกุล
นายอนิทัต รัตนกระจาง
นายเรวัตต จันทรเกิด
ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ

วท.ม. (เกษตรศาสตร)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน)
ผม. (การวางผังเมือง)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. (อุทยานและนันทนาการ)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน)
ศษ.บ. ศิลปกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
มหาวิทยาลัยแมโจ 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2524
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532

M.S.in Crop Science (Horticulture)
วท.บ. (พืชศาสตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน)
วท.บ. (เกษตรศาสตร–.ปฐพีวิทยา)
วท.ม. (เกษตรศาสตร )
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (พืชศาสตร)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน)
ศษ.บ. ศิลปกรรม
วท.ม. (กีฎวิทยา)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)

Central Luzon State University 2542
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2522
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยแมโจ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-003ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
01-012-007สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-006ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013พลศึกษา
02-016-006คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-024-001ชีววิทยาทั่วไป
03-411-101เลขะนิเทศ
03-411-102หลักการออกแบบภูมิทัศน 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
2 (1-3-3)
21(18-15-42)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-006เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-014-007ภาษาอังกฤษ 2
02-022-001เคมีเบื้องตน
03-111-202การขยายพันธุพืช
03-411-103หลักการออกแบภูมิทัศน 2
03-411-104การเขียนแบบภูมิทัศน 1
03-415-101ฝกงานภูมิทัศน 1
03-511-102พื้นฐานชางเกษตร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(0-10-0)
3(1-6-4)
21(12-30-31)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-009ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
02-016-008เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
03-411-205การเขียนแบบภูมิทัศน 2
03-411-207ภูมิทัศนเบื้องตน
03-411-209การออกแบบสถาปตยกรรมสําหรับงานภูมิทัศน 1
03-413-201วัสดุพืชพรรณ 1
03-513-306หลักการสํารวจ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
20(14-17-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-004จิตวิทยาทั่วไป
02-023-013ฟสิกสทั่วไป
03-115-201ปฐพีวิทยาเบื้องตน
03-411-208การวางผังบริเวณ
03-411-206คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบภูมิทัศน
03-412-201การกอสรางงานภูมิทัศน 1
03-413-202วัสดุพืชพรรณ 2
03-415-102ฝกงานภูมิทัศน 2
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
2(0-10-0)
22(14-28-24)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-005สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
03-411-311 การออกแบบภูมิทัศน 1
03-412-302 การกอสรางภูมิทัศน 2
03-412-304 การประมาณราคางานภูมิทัศน
03-414-301 การดูแลรักษาภูมิทัศน 1
03-415-303 ฝกงานภูมิทัศน 3
03-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
3(0-40-0)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-411-312การออกแบบภูมิทัศน 2
03-414-302การดูแลรักษาภูมิทัศน 2
03-613-203การจัดการธุรกิจเกษตร
03-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
03-4WX-YZZวิชาชีพเลือก 3
03-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
2(1-3-3)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
03-415-404 ฝกงานภูมิทัศน 4
03-415-407 ปญหาพิเศษทางภูมิทัศน

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(0-40-4)
3(0-9-3)

หรือนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางภูมิทัศน จํานวน 9 หนว ยกิต

03-415-405 สหกิจศึกษาทางภูมิทัศน
รวม

รหัสวิชา
03-415-406 สัมมนาภูมิทัศน
03-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
UU-VWX-YZZวิชาเลื อกเสรี1
03-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2

9(0-40-0)
9(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม
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หนวยกิต
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
10(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
Bachelor of Science Program in Agricultural Mechanization

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรกลวิธาน)
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)
Bachelor of Science (Agricultural Mechanization)
B.Sc. (Agricultural Mechanization)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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136

หนวยกิต

31
3
6
3
9
1
9
99
30
51
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.พิทยา อําพนพนารัตน

ผศ.ชวกร มุกสาน
นายสมชาย เรืองสวาง

ผศ.กนก ธิตานันท
นายปติพัฒน บุตรโคตร

M.S.(Agricultural Engineering)
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

อาจารยผูสอน
นายประเสริฐ นนทกาญจน

นายเสริมศักดิ์ เกิดวัน
นายสุธาพร เกตุพันธ
ผศ.สุธรรม ชุมพรอมญาติ
นางสุพดี ธรรมเพชร
นายอนุวัฒน รัตนรัตน
นายเศรษฐวัฒน ถนิมกาญจน

ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ศษ.ม. (ฟสิกส)
กศ.บ. (ฟสิกส)
กศ.ม. (คณิตศาสตร)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร- คณิตศาสตร)
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
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Central Luzon State University 2530
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2524
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2525
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2552
มหาวิทยาลัยแมโจ 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2536
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2546

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013 พลศึกษา
03-511-101 หลักเกษตรกลวิธาน
03-511-103 ทักษะชางเกษตร 1
03-513-201 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
3(3-3-5)
18(13-15-30)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
03-512-203 แทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารม
03-513-306 หลักการสํารวจ
03-511-104 ทักษะชางเกษตร 2
03-511-105 หลักการเขียนแบบ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
21(14-20-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
03-512-306 เครื่องยนตฟารม
03-511-308 กลศาสตรของวัสดุ
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
03-611-101 หลักการเกษตร
03-512-307 การถายทอดกําลังเครื่องทุนแรงฟารม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-2-5)
3(3-0-6)
2(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-2-5)
20(20-6-39)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

02-023-013 ฟสิกสทั่วไป
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
03-513-305 ชลประทานเพื่อการเกษตร
03-511-207 ไฟฟาพื้นฐาน
03-513-201 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
03-613-203 การจัดการธุรกิจเกษตร
03-51X-2ZZวิชาชีพเลือก 1
รวม
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หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-513-304 การกอสรางอาคารฟารม
3(2-3-5)
02-217-102 หลักสถิติ
3(3-0-6)
02-022-001 เคมีเบื้องตน
3(2-3-5)
03-514-310 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลผลิตเกษตร 3(2-3-5)
03-51X-3ZZ วิชาชีพเลือก 2
3(T-P-E)
รวม

15(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

02-212-104 แคลลูลัส 1
03-511-309 งานเครื่องมือกล
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
03-51X-3ZZวิชาชีพเลือก 3
03-51X-3ZZวิชาชีพเลือก 4
03-51X-3ZZวิชาชีพเลือก 5
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-515-404 ฝกงานทางเกษตรกลวิธาน
03-515-405 ปญหาพิเศษทางเกษตรกลวิธาน
03-51X-4ZZ วิชาชีพเลือก 6
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-9-3)
3(T-P-E)
9 (T-P-E)

หรือนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางเกษตรกลวิธาน จํานวน 9 หนวยกิต

03-515-401 สหกิจศึกษาทางเกษตรกลวิธาน
รวม

9(0-40-0)
9(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
03-512-408 การทดสอบสมรรถนะรถแทรกเตอรและเครื่องมือทุนแรงฟารม
03-512-409 การจัดการเครื่องทุนแรงฟารม
03-514-309 การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
03-515-406 สัมมนาทางเกษตรกลวิธาน
03-51X-YZZ วิชาชีพเลือก 1
03-51X-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม
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หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

419
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Bachelor of Science Program in Biotechnology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Bachelor of Science (Biotechnology)
B.Sc. (Biotechnology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หนวยกิต

32
3
3
6
12
2
6
99
41
43
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ณรงคชัย ชูพูล
ผศ.วาที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี
นายศรีอุบล ทองประดิษฐ

ผศ.ศิรินาถ ศรีออนนวล

นายกิตติภูมิ ศุภลักษณปญญา

อาจารยผูสอน
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง
รศ.จําเริญ ชูชวยสุวรรณ

ผศ.พัชรินทร บุญอินทร

ผศ.พัชรินทร นวลศรีทอง
ผศ.เยาวดี ติณสิริสุข
ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท
ผศ.สุพจน นาคฤทธิ์
ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
M.Sc. (Biotechnology)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2534
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2529
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2550
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
Ph. D.(Engineering) Natural, Biotic and
University of Yamanashi 2552
Social Environment Engineering
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2540
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ (พฤกษศาสตร)
วท.บ. (ศึกษาศาสตรชีววิทยา)
Ph.D. Development Education
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คบ. (ภาษาอังกฤษ)
วท.ม. (การสอนเคมี)
กศ.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีศึกษา)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เคมี)
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)
ทษ.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร)
วท.ม.วิทยาศาสตรชีวภาพ (จุลชีววิทยา)
กศ.บ. (วิทยาศาสตรกายภาพ)
วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
Central Luzon state university
ประเทศฟลิปปนส 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537
วิทยาลัยครูสงขลา 2526
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2526
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2518
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537

ผศ.พรโรจน บัณฑิตพิสุทธิ์

อาจารยผูสอน
นายยุทธนา พงษพิริยะเดชะ

นายสมชาย เรืองสวาง

ผศ.วันวิสาข เพ็ชรรัตนมุณี
ผศ.ภาวนา พุมไสว

นางสาวพัชรากร รัตนภูมี
นายกมลวรรณ บุญเจริญ
นางสาววลัยรัชช นุนสงค

นางสาวนฤมล แสงดวงแข
นางสาวชุลีกร มณีโชติ

นางสาวเพียงออ ยีสา

คม. (พลศึกษา)
คบ. (พลศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527

Ph.D. (Phamarcy)
วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ)
ศึกษาตอระดับ ป.เอกสาขาสารสนเทศคุณภาพ
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร)
คบ. (บรรณารักษศาสตร)
วท.ม. (ชีวเคมี)
คบ. (เคมี)
วท.ม. (ธรณีฟสิกส)
วท.บ. (ฟสิกส)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Kyoto Phamaceutical Univercity 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
กรุงเทพฯ
ม.ราชภัฎเพชรบุรี ประเทศไทย 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545

บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ศึกษาตอปริญญาโท สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
สต.ม. (สถิต)ิ
วท.บ. (สถิต)ิ
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วิทยาลัยครูธนบุรี 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันราชภัฎภูเก็ต 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-007 สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-015-YZZ วิชากลุมพลศึกษา 1
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
02-022-003 เคมีทั่วไป
02-022-004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
20(15-12-35)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-YZZ วิชากลุมพลศึกษา 2
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-021-007 แคลคูลัสเบื้องตน
02-022-008 เคมีอินทรีย
02-022-009 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รวม

17(13-9-30)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-013-YZZ วิชาเลือกกลุมสังคมศาสตร
02-022-212 ชีวเคมี1
02-022-213 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
02-226-201 เคมีวิเคราะห
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
02-241-220 จุลชีววิทยา
02-241-221 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
07-115-201 ทักษะพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเกษตร
02-217-102 หลักสถิติ
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
20(15-15-35)

รหัสวิชา

01-014-YZZ วิชาเลือกกลุมภาษา
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
02-022-214 ชีวเคมี 2
02-022-215 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
02-024-002 พันธุศาสตรทั่วไป
02-217-207 การออกแบบการทดลอง
07-221-201 เทคโนโลยีชีวภาพ 1

รวม
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

19(15-11-34)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

07-221-302 เทคโนโลยีชีวภาพ 2
07-221-303 เทคโนโลยีจุลินทรีย
07-222-301 หนวยปฏิบัติการทางวิศวกรรม
07-223-301 เทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตร
07-221-304 เทคโนโลยีเอนไซม
07-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต
07-221-303 พันธุวิศวกรรมและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)

หนวยกิต

รหัสวิชา

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(12-18-30)

07-222-302 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
07-223-302 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีววัสดุ
07-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
07-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(13-15-31)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
07-115-410 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและการตลาด

07-225-401 ระบบบําบัดน้ําเสีย
07-225-403 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
07-225-405 ฝกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
07-223-407 เทคโนโลยีชวี ภาพสิ่งแวดลอม
07-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

07-225-404 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
07-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5

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

หนวยกิต

รหัสวิชา

3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
3(0-9-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(11-24-30)
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รวม

6(2-9-11)

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
Bachelor of Home Economics
Program in Food and Nutrition

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
Bachelor of Home Economics (Food and Nutrition)
B.H.E. (Food and Nutrition)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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138

หนวยกิต

30
3
6
3
12
2
6
96
30
57
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.จรูญ บุญนํา

ผศ.พูลทรัพย อินทรสังข
นางสาวชไมพร เพ็งมาก
ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์
นางสาวสุธาสินี ศรีวิไล

วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ )
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร)
วท.ม. (Food Catering Technology)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)

อาจารยผูสอน
รศ.จําเริญ ชูชวยสุวรรณ

Ph.D. Development Education

ผศ.พัชรินทร บุญอินทร

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คบ. (ภาษาอังกฤษ)
วท.ม. (การสอนเคมี)

ผศ.พัชรินทร นวลศรีทอง
ผศ.ธีระวิทย จันทรทิพย
ผศ.พรโรจน บัณฑิตพิสุทธิ์
ผศ.ภาวนา พุมไสว

ผศ.วันวิสาข เพ็ชรรัตนมุณี

กศ.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีศึกษา)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เคมี)
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร)
ร.บ. (ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)
คม. (พลศึกษา)
คบ. (พลศึกษา)
ศึกษาตอระดับ ป.เอกสาขาสารสนเทศคุณภาพ
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
คบ. (บรรณารักษศาสตร)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง 2530
มหาวิทยาลัยมหิดล 2542
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2541
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2534
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร2ี 549

Central Luzon state university
ประเทศฟลิปปนส 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537
วิทยาลัยครูสงขลา 2526
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2526
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2518
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ประเทศไทย 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
วิทยาลัยครูธนบุรี 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร กรุงเทพฯ

ผศ.ศิรินาถ ศรีออนนวล

นางสาวรุงทิพย จูฑะมงคล

นางสาววลัยรัชช นุนสงค

นางสาวนฤมล แสงดวงแข
อาจารยผูสอน
นางสาววาสนา ณ สุโหลง

นางสาวชุลีกร มณีโชติ

นางสาวเพียงออ ยีสา

Ph. D. (Engineering) Natural, Biotic and Social
Environment Engineering
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Ph.D. (Food Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร)
วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ศึกษาตอปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศึกษาตอปริญญาโท สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
สต.ม. (สถิต)ิ
วท.บ. (สถิต)ิ
วท.บ. (เคมี)
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University of Yamanashi 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
Kasetsart University 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
ภาควิชาจุลชีววิทยา 2532
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2545
ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี 2549
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตร 4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการคนควา
01-013-008 สังคมกับการปกครอง
01-014-006 อังกฤษ 1
01-015-007 แบดมินตัน
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
01-022-001 เคมีเบือ้ งตน
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-014-002 เทคนิคการเขียน
01-015-002 บาสเกตบอล
01-111-101 การจัดอาหารครอบครัว
01-022-077 เคมีอินทรียเบื้องตน
01-121-101 หลักการทางศิลปะ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
19(15-9-34)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
19(12-16-31)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-015-011 กีฬาลีลาศ
01-113-101 โภชนาการ
01-121-102 วิชาชีพคหกรรมศาสตร
01-121-103 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
01-114-204 วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
01-114-205 จุลวิทยาทางดานอาหาร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(14-13-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-025-107 สถิติพื้นฐาน
01-114-101 สรีรวิทยามนุษย
01-122-101 ความรูเรื่องเสื้อผาและการตัดเย็บ
01-111-103 สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
01-113-202 โภชนาการบุคคล
01-114-102 หลักการประกอบอาหาร
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(13-15-31)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-114-103 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
3(2-3-5)
01-111-308 วิชาชีพบังคับ 3 (อาหารจํานวนมากและการกําหนดรายการอาหาร)
3(2-3-5)
01-114-206 การทดลองอาหาร
3(2-3-5)
01-113-303 วิชาชีพบังคับ 4 (โภชนาบําบัด)
3(2-3-5)
01-111-102 อาหารไทย
3(2-3-5)
01-114-309 วิชาชีพบังคับ 5 (ชีวเคมีทางโภชนาการ)
3(2-3-5)
01-114-307 วิชาชีพบังคับ 1 (การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร) 3(2-3-5)
01-114-313 วิชาชีพบังคับ 6 (การเตรียมแผนงานพิเศษดานอาหาร) 1(1-0-2)
01-111-205 วิชาชีพบังคับ 2 (อาหารนานาชาติ)
3(2-3-5)
01-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2
3 (x-x-x)
01-xxx-xxx วิชาชีพเลือก1
3(2-3-5)
01-xxx-xxx วิชาชีพเลือก3
3 (x-x-x)
รวม
18(12-18-30)
รวม
16(x-x-x)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-113-304 วิชาชีพบังคับ 7 (การจัดการอาหารในโรงพยาบาล)
01-114-314 วิชาชีพบังคับ8 (แผนงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ)
01-111-414 วิชาชีพบังคับ 9 ( การจัดการอาหารในสถาบัน)
01-111-327 การฝกงานทางดานอาหารและโภชนาการ
01-xxx-xxx วิชาชีพเลือก4
01-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
2(0-40-0)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
17(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-111-415 วิชาชีพบังคับ 10(เบเกอรี่)
01-113-406 วิชาชีพบังคับ11 (โภชนาการชุมชน)
01-xxx-xxx วิชาชีพเลือก5
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวม
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หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

12(x-x-x)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
B.Sc. (Food Science and Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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137

หนวยกิต

32
3
3
3
12
2
9
99
46
38
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร
ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล
ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน
นายวีรพงศ เชียรสงค
นางสาวรุงทิพย จูฑะมงคล

รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง
รศ.จําเริญ ชูชวยสุวรรณ

ผศ.พัชรินทร บุญอินทร

ผศ.พัชรินทร นวลศรีทอง
ผศ.เยาวดี ติณสิริสุข
ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท
ผศ.สุพจน นาคฤทธิ์
นายสมหมาย คชนูด

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
M.Sc. (Food Science )
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร )
Ph.D. (Food Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ (พฤกษศาสตร)
วท.บ. (ศึกษาศาสตรชีววิทยา)
Ph.D. Development Education
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
คบ. (ภาษาอังกฤษ)
วท.ม. (การสอนเคมี)
กศ.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีศึกษา)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เคมี)
วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)
ทษ.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร)
วท.ม.วิทยาศาสตรชีวภาพ (จุลชีววิทยา)
กศ.บ. (วิทยาศาสตรกายภาพ)
วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
Ph.D. Natural Resources & Environmental
Science M.S. Soil & Water Management

ผศ.จรูญ บุญนํา

คบ. (คณิตศาสตร – เคมี)
วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2533
University of Reading 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
Kasetsart University 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
ภาควิชาจุลชีววิทยา 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
Central Luzon state university
ประเทศฟลิปปนส 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537
วิทยาลัยครูสงขลา 2526
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2526
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2518
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525
Australian national university
ประเทศออสเตรเลีย 2544
Central Luzon state university
ประเทศฟลิปปนส 2531
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 2530

ผศ.พูลทรัพย อินทรสังข

อาจารยผูสอน
ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล
ผศ.พรโรจน บัณฑิตพิสุทธิ์
นายยุทธนา พงษพิริยะเดชะ

นายสมชาย เรืองสวาง

ผศ.วันวิสาข เพ็ชรรัตนมุณี
ผศ.ภาวนา พุมไสว

ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์
ผศ.ศิรินาถ ศรีออนนวล

นางสาวพัชรากร รัตนภูมี
นายกมลวรรณ บุญเจริญ
นางทิพย บุญล้ํา

นายกิตติภูมิ ศุภลักษณปญญา

นางสาววลัยรัชช นุนสงค

วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ )

มหาวิทยาลัยมหิดล 2542
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528

วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
คม. (พลศึกษา)
คบ. (พลศึกษา)
Ph.D. (Phamarcy)
วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ)
ศึกษาตอระดับ ป.เอก สาขาสารสนเทศคุณภาพ
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)
คบ. (บรรณารักษศาสตร)
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร)
Ph. D. (Engineering) Natural, Biotic and Social
Environment Engineering
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (ชีวเคมี)
คบ. (เคมี)
วท.ม. (ธรณีฟสิกส)
วท.บ. (ฟสิกส)
วท.ม. (วิทยาศาสตรเกษตร)
(วิทยาศาสตรการอาหาร)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527
Kyoto Phamaceutical Univercity 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร กรุงเทพฯ
ม.ราชภัฎเพชรบุรี ประเทศไทย 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
วิทยาลัยครูธนบุรี 2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2534
University of Yamanashi 2552

บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันราชภัฎภูเก็ต 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2542
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2552
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542

นางสาวนฤมล แสงดวงแข
นางสาวชุลีกร มณีโชติ

นางสาวเพียงออ ยีสา

นางสาวสุธาสินี ศรีวิไล

วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ศึกษาตอปริญญาโท สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
สต.ม. (สถิต)ิ
วท.บ. (สถิต)ิ
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (Food Catering Technology)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2549

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-015-YZZ วิชากลุมพลศึกษา 1
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
02-022-003 เคมีทั่วไป
02-022-004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รหัสวิชา

รวม

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-015-YZZ วิชากลุมพลศึกษา 2
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-021-007 แคลคูลัสเบื้องตน
02-022-008 เคมีอินทรีย
02-022-009 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป

17(13-9-30)

หนวยกิต

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)

รวม

17(13-10-30)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-022-212 ชีวเคมี1
02-022-213 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
02-224-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
02-226-201 เคมีวิเคราะห
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
07-115-201 ทักษะพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเกษตร
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)

รหัสวิชา

02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
02-217-102 หลักสถิติ
07-111-301 เคมีอาหาร
07-113-201 จุลชีววิทยาอาหาร
07-113-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
07-115-202 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน

16(10-17-26)

รวม
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
19(17-6-36)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

02-217-207 การออกแบบการทดลอง
07-111-302 การวิเคราะหอาหาร
07-111-303 โภชนศาสตรมนุษย
07-112-301 วิศวกรรมอาหาร
07-112-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
07-114-301 การแปรรูปอาหาร 1
07-115-303 การควบคุมคุณภาพอาหาร
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-014-YZZ วิชาเลือกกลุมภาษา
07-114-302 การแปรรุปอาหาร 2
07-114- YZZ วิชาชีพเลือก 1
07-115-304 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
07-115-305 ความปลอดภัยในอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1

19(15-12-34)

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)

รวม

18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

07-115-407 สัมมนาทางทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
07-115-410 การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและการตลาด
07-115-411 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
07-114- YZZ วิชาชีพเลือก 2
07-114- YZZ วิชาชีพเลือก 3
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

หนวยกิต

1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)

รหัสวิชา

07-115-406 การประกันคุณภาพและกฎหมายอาหาร
07-115-408 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
07-115-409 ฝกงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
07-114-YZZ วิชาชีพเลือก 4
07-114-YZZ วิชาชีพเลือก 5

16(T-P-E)

รวม

436

3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-9-3)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
15(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
02-021-007 แคลคูลัสเบื้องตน
02-022-212 ชีวเคมี1
02-022-213 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
07-115-202 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-022-008 เคมีอินทรีย
02-022-009 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
02-226-201 เคมีวิเคราะห
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
07-111-301 เคมีอาหาร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
19(16-8-35)

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
17(12-14-29)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-YZZ วิชาเลือกกลุมภาษา
07-111-302 การวิเคราะหอาหาร
07-111-303 โภชนศาสตรมนุษย
07-113-201 จุลชีววิทยาอาหาร

07-113-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
07-114-302 การแปรรูปอาหาร 2

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

1(0-3-1)
3(2-3-5)

07-115-407 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาอาหาร 1(0-3-1)
หรือ
07-115-408 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-6-3)
07-115-409 ฝกงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-9-3)
22(12-26-34)
/
รวม
20(12-23-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
07-112-301 วิศวกรรมอาหาร
07-112-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
07-115-303 การควบคุมคุณภาพอาหาร
07-115-304 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ
ความปลอดภัยในอาหารและโรงงาน
07-115-305 อุตสาหกรรม
07-115-406 การประกันคุณภาพและกฎหมายอาหาร
07-115-407 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
หรือ
07-115-408 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
07-115-411 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
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หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(0-6-3)
3(2-3-5)

20(16-12-36)

/
รวม

22(16-15-38)
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คณะสัตวแพทยศาสตร
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
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หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Veterinary Medicine Program

ชื่อปริญญา
ชือ่ เต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สพ.บ.
Doctor of Veterinary Medicine
D.V.M.

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

249
31
3
3
6
12
1
6
212
43
157
12
6
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.น.สพ.ธีระวิทย จันทรทิพย สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร)
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)
ผศ.สมคิด ชัยเพชร
วท.ม. (สัตวศาสตร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว)
ผศ.ประพจน มลิวัลย
วท.ม. (สัตวศาสตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
น.สพ.สิริศักดิ์ ชีชาง
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร)
สพ.ญ.เมธาสุ จันทรรอด
สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549

อาจารยผูสอน
สพ.ญ.ดร.ทิพยรัตน มูสิกะเจริญ

Postdoctural (Human Health)
Postdoctural(Immunology)

สพ.ญ.กิติกานต สกุณา
สพ.ญ.ศศิวิมล จันทรเขียว
สพ.ญ.สมสมร เพชรแสง
สพ.ญ.วิภาวี แสงสรอย

Ph.D. (Medical Science in Molecular Biology
and Immunology
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
Master of Veterinary Medicine
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
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Graduate School of Medical and Dental
Sciences Kagoshima University 2551
Graduate School of Medical and Dental
Sciences Kagoshima University 2549
Nagoya University Graduate School of
Medicine 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
National Chung Hsing University 2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร (6 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
01-013-008 สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
01-015-007 แบดมินตัน
1(0-2-1)
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
02-022-001 เคมีเบื้องตน
3(2-3-5)
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
12-111-101 บทนําวิชาชีพการสัตวแพทยและบทบาทตอการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
รวม
21(16-12-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
02-023-001 ฟสิกสเบื้องตน
12-112-101 หลักการผลิตสัตว
12-112-102 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(20-2-41)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
02-241-326 ชีวสถิติ
12-112-205 โภชนศาสตรสัตว
12-112-308 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
12-112-206 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
12-113-201 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 1
12-113-203 พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับ
12-119-201 บทนําการอนุรักษสัตวปา
12-111-214 การดําน้ําสําหรับนักศึกษาสัตวแพทย
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
22(16-16-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
12-112-203 การผลิตสัตว 1
3(2-3-5)
12-112-204 การผลิตสัตว 2
3(2-3-5)
12-112-207 การจัดการสัตวทดลองและสวัสดิภาพสัตว
2(2-0-4)
12-113-202 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 2
2(2-0-4)
12-113-204 จุลกายวิภาคศาสตรและคัพภะวิทยาทางสัตวแพทย 4(2-6-6)
12-113-205 กายวิภาคศาสตรและการทํางานของรางกายสัตว 1 4(2-6-6)
12-216-201 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย 1
4(2-6-6)

รวม

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-012 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
12-114-303 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 2
12-111-303 วิธีวิจัยทางสัตวแพทย
2(2-0-4)
12-114-301 สัมมนาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย
12-112-309 การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0-6)
12-115-301 ปาราสิตวิทยาทางสัตวแพทย
12-216-304 อนามัยสิ่งแวดลอมทางสัตวแพทย
2(2-0-4)
12-114-405 พิษวิทยาทางสัตวแพทย
12-112-311 วิธีการสัมมนาทางสัตวแพทย
1(0-3-1)
12-216-305 ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 1
12-113-306 กายวิภาคศาสตรและการทํางานของรางกายสัตว 2 4(2-6-6)
12-315-302 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย
12-114-302 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 1
2(2-0-4)
12-317-301 วิทยาการสืบพันธุสัตว 1
12-216-302 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย 2
3(2-3-5)
12-114-509 เภสัชภัณฑทางเลือกในสัตว
12-216-303 วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย
2(1-3-3)
รวม
22(16-17-38)
รวม
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22(14-24-36)

หนวยกิต
4(3-3-7)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
22(16-18-38)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
12-114-404 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 3
3(2-3-5)
12-216-406 ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 2 3(2-3-5)
12-216-408 สัมมนาทางสัตวแพทยสาธารณสุข
1(0-3-1)
12-311-404 การฝกปฏิบัตทิ างคลินิกเวียน 1
2(0-6-2)
12-315-403 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย
4(3-3-7)
12-317-402 วิทยาการสืบพันธุสัตว 2
3(2-3-5)
12-318-401 หลักศัลยศาสตรและวิสัญญีทางสัตวแพทย 3(3-0-6)
12-319-402 หลักอายุรศาสตรและการวินิจฉัยโรค
3(3-0-6)

รวม

22(16-22-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
12-111-404 กฎหมาย จรรยาบรรณ และภาพลักษณวิชาชีพการสัตวแพทย 2(2-0-4)
12-112-310 การฝกปฏิบัติภาคสนามการผลิตสัตว
2(0-6-2)
12-216-407 ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 3
3(2-3-5)
12-311-405 การฝกปฏิบัติทางคลินิกเวียน 2
2(0-6-2)
12-316-420 การฝกปฏิบัติคลินิกสัตวแพทยสาธารณสุข
1(0-2-1)
12-318-402 ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย
2(1-3-3)
12-318-403 ศัลยศาสตรสัตวเลี้ยง
3(2-3-5)
12-319-403 สวนสัตวและอายุรศาสตรสัตวปา
2(2-0-4)
12-319-404 สัมมนาการผลิตสัตวน้ํา
1(0-3-1)
12-319-405 สุขภาพและการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 1
3(2-3-5)
21(11-29-32)
รวม

ชั้นปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
12-216-509 วิทยาการระบาดและเวชศาสตรปองกันทางสัตวแพทย
12-216-510 โรคสัตวติดสูคนและโรคอุบัติใหม
12-311-506 การฝกปฏิบัติทางคลินิกเวียน 3
12-315-504 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย
12-315-505 การฝกปฏิบัติคลินิกพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย
12-318-504 ศัลยศาสตรสัตวสําหรับบริโภค
12-319-507 อายุรศาสตรสัตวเลี้ยง
12-319-508 อายุรศาสตรสกุ ร
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 3
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(0-6-2)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
2(1-3-3)
5(5-0-10)
3(2-3-5)
1(T-P-E)
22(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
12-311-507 การฝกปฏิบัติทางคลินิกเวียน 4
12-311-508 วิจัยทางสัตวแพทย 1
12-318-505 การฝกปฏิบัติคลินิกวิสัญญีทางสัตวแพทย
12-318-506 การฝกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตรสัตวเลี้ยง
12-318-507 ศัลยศาสตรออรโธปดิกสทางสัตวแพทย
12-319-506 สุขภาพและการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 2
12-319-509 อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
12-319-510 อายุรศาสตรสัตวปก
12-VWX-YZZ วิชาชีพเลือกทางคลินิก 1
12-VWX-YZZ วิชาชีพเลือกทางคลินิก 2
รวม

หนวยกิต
2(0-6-2)
3(0-6-3)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(T-P-E)
2(T-P-E)
22(T-P-E)

ชั้นปที่ 6
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
12-311-610 การปฏิบัติทางคลินิกเวียน 1
12-311-611 การปฏิบัติทางคลินิกเวียน 2
12-315-608 การฝกปฏิบัติคลินิกชันสูตรทางสัตวแพทย
12-317-606 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว
12-VWX-YZZ วิชาชีพเลือกทางคลินิก 3
12-VWX-YZZ วิชาชีพเลือกทางคลินิก 4
12-VWX-YZZ วิชาชีพเลือกทางคลินิก 5
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 4
รวม

หนวยกิต
4(0-12-4)
4(0-12-4)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
2(T-P-E)
2(T-P-E)
21(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
12-311-609 วิจัยทางสัตวแพทย 2
12-311-612 การปฎิบัติวิชาชีพการสัตวแพทยในชนบท
12-311-613 ประสบการณวิชาชีพการสัตวแพทย

รวม
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หนวยกิต
3(0-6-3)
2(0-0-90)
6(0-80-0)

11(0-86-93)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ




หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต
 สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
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สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
Bachelor of Science
Program in Industrial Chemist

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Chemistry)
B.Sc. (Industrial Chemistry)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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135

หนวยกิต

31
3
3
3
12
1
9
98
31
49
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.สุภามาส อินทฤทธิ์
ผศ.เพ็ญศรี เพ็ญประไพ

ผศ.พัชรินทร นวลศรีทอง
ผศ.พัชรินทร บุญอินทร
นางสาววันทนา สังขชุม

อาจารยผูสอน
ดร.ยุทธนา พงษพิริยะเดชะ

นายสุวัฒน รัตนพันธ
นายเอกรัตน โภคสวัสดิ์
นางสาวสุวรรณา ผลใหม
ผศ.สุธรรม ชุมพรอมญาติ
ผศ.อมรพันธ แกวศรีนวล
นางจุฑาทิพย อาจชมภู
นางสาวพัชรากร รัตนภูมี
นางรัตติยา สารดิษฐ
นางสาวฐิติมา ทองประดิษฐ

วท.ม. (เคมีศึกษา)
กศ.บ. (เคมี)
วท.ด. (เคมีเชิงฟสิกส)
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีศึกษา)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร - เคมี)
วท.ม. (การสอนเคมี)
กศ.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีประยุกต)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป
(เคมี-ชีววิทยา) )

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2526
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2518
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535

Ph.D. (Phamarcy)
วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
วท.ม. (เทคโนโลยี พอลิเมอร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร-ฟสิกส)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรม อุตสาหการ)
วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.บ. (ชีววิทยา)
ศษ.ม. (ฟสิกส)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-ฟสิกส)
วท.ม. (พฤกษศาสตร)
กศ.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร)
วท.บ. (เทคโนโลยีการยาง)
วท.ม. (ชีวเคมี)
คบ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีวิเคราะห)
วท.บ. (เคมี)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)

Kyoto Phamaceutical Univercity 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน 2525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันราชภัฎภูเก็ต 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2548

448

อาจารยผูสอน
ผศ.สุพจน นาคฤทธิ์
ผศ.รุงโรจน เอียดเกิด
นางสุพดี ธรรมเพชร
นายสิงหา จุงศิริ
ผศ.สําคัญ รัตนบุรี
นายกมลวรรณ บุญเจริญ
นางอุไรวรรณ วันทอง

อาจารยพิเศษ
รศ.ไพโรจน กลิ่นพิทักษ
นายณัฐวุฒิ อินทรส
ร.ต.อ.หญิงจันทรจิรา ยอดรักษ
นายวรากร ลิ่มบุตร
นายวรพจน แซลิ่ม
นางสาวสุกัลยา พลเดช
นายวรากร ลิ่มบุตร
นายวรพจน แซลิ่ม
นางสาวสุกัลยา พลเดช
นักวิทยาศาสตร

วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
วท.ม. (สถิติประยุกต)
กศ.ม. (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
กศ.ม. (คณิตศาสตร)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
วท.ม. (ฟสิกส)
กศ.บ. (ฟสิกส)
วท.ม. (ธรณีฟสิกส)
วท.บ. (ฟสิกส)
วท.ม. (ฟสิกส)
คอ.บ. (ฟสิกส)

Ph.D. Polymer Chemistry
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.ม. (เคมีอินทรีย)
ปร.ด. (เคมี-เคมีวิเคราะห)
วท.ม. (เคมีวิเคราะห)
วท.ม. (เคมีวิเคราะห)
วท.ม. (เคมีวิเคราะห)
ปร.ด. เคมี-เคมีวิเคราะห
วท.ม. เคมีวิเคราะห
วท.ม. เคมีวิเคราะห
วท.ม. เคมีวิเคราะห
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2546
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539
มหาวิทยาศาสตรราชภัฎนครศรีธรรมราช 2547
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2532
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2542
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013 พลศึกษา
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
02-212-104 แคลคูลัส 1
02-221-101 หลักเคมี 1
02-221-102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1

รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

17(13-9-30)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-023-003 ฟสิกสพื้นฐาน 1
02-023-004 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
02-212-105 แคลคูลัส 2
02-221-103 หลักเคมี 2
02-221-104 ปฏิบัติการหลักเคมี 2
02-241-101 ชีววิทยา
02-241-102 ปฏิบัติการชีววิทยา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
21(17-11-38)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-023-005 ฟสิกสพื้นฐาน 2
02-217-102 หลักสถิติ
02-223-201 เคมีอินทรีย 1
02-223-202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
02-226-201 เคมีวิเคราะห
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
20 (17-8-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
02-217-207 การออกแบบการทดลอง
02-225-201 เคมีเชิงฟสิกส
02-225-202 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
02-226-203 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ
02-226-204 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
17(15-6-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
02-222-301 เคมีอนินทรีย
02-222-302 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
02-223-303 เคมีอินทรีย 2
02-227-302 เคมีอุตสาหกรรม
02-227-303 ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
02-227-304 กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี
02-315-306 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20(18-6-38)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-228-301 การฝกงานทางเคมีอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
02-227-001 คอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตร
02-227-305 หนวยปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมี
02-227-306 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3

รวม

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

18(16-5-34)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-228-402 สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
10(9-3-19)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-228-403 โครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
3(0-9-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(6-9-15)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชือ่ เต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
Bachelor of Science
Program in Applied Biology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต)
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต)
Bachelor of Science (Applied Biology)
B.Sc. (Applied Biology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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136

หนวยกิต

32
3
3
3
12
2
9
98
30
38
30
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง
ผศ.วณี ชูพงศ

ผศ.ประกอบ ศรีจันทร
ผศ.ทิพยวรรณ คลายบานใหม
ผศ.อมรพันธ แกวศรีนวล

อาจารยผูสอน
นางสาวอังคณา ใสเกื้อ
ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท
นายคมสัน นันทสุนทร
นายวุฒินันท ศิริรัตนวรางกูร
นายวีระเกียรติ ทรัพยมี
นางจรินทร พูดงาม
นางสาวสุวรรณา ผลใหม
นางสุพดี ธรรมเพชร
นางสาวเปรมจิต รองสวัสดิ์
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสง

วท.บ ศึกษาศาสตรชีววิทยา
วท.ม. วิทยาศาสตรชีวภาพ (พฤกษศาสตร)
กศ.บ. (เกียรตินิยม) ชีววิทยา
วท.ม. ชีววิทยา (นิเวศวิทยา)
วท.ด. ชีววิทยา (ปาราสิต)
กศ.บ. ชีววิทยา
กศ.ม. ชีววิทยา
กศ.บ. ชีววิทยา
กศ.ม. ชีววิทยา
กศ.บ. ชีววิทยา
วท.ม. พฤกษศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2521
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524
มหาวิทยาลัย เชียงใหม 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2523
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2518
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. ชีววิทยา
วท.ม. วิทยาศาสตรชีวภาพ (จุลชีววิทยา)
กศ.บ. วิทยาศาสตรกายภาพ
วท.ม. พันธุศาสตร
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร
วท.ม. ชีววิทยา
วท.บ. เทคโนโลยีการประมง
วท.ม. สัตววิทยา
วท.บ. ชีววิทยา
วท.บ. วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. ชีววิทยา
วท.ม. ชีวเคมี
กศ.บ.คณิตศาสตร
กศ.ม.คณิตศาสตร ม.ทักษิณ
วท.ม.(ชีววิทยา)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
มหาวิทยาลัย เชียงใหม 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2550
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อาจารยผูสอน
ผศ.สุพจน นาคฤทธิ์
ผศ.รุงโรจน เอียดเกิด

ผศ.สําคัญ รัตนบุรี
นายกมลวรรณ บุญเจริญ
นางอุไรวรรณ วันทอง

อาจารยพิเศษ
ศ.สมศักดิ์ ปญหา
นายศุภผล เทพเฉลิม
นายจารุวัตร จันทรประดิษฐ
รศ.สุนีรัตน ศรีเปารยะ
ผศ.ปราณี รัตนานุพงศ
นายปยะ เฉลิมกลิ่น
นายวรดลต แจมจํารูญ
นายปรีชา วิทยพันธุ

วท.ม. การสอนคณิตศาสตร
วท.บ. (คณิตศาสตร)
วท.ม.(สถิติประยุกต)
กศ.ม.(วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
วท.ม.(ฟสิกส)
กศ.บ.(ฟสิกส)
วท.ม. (ธรณีฟสิกส)
วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(ฟสิกส)
คอ.บ.(ฟสิกส)
D.Sc.Zoology
วท.ม.สัตววิทยา
วท.ด.วิทยาศาสตรชวี ภาพ
Ph.D.Life Science Plant
Ph.D.(Agronomy) UPLB
วท.ด.ปฐพีวิทยา
วท.ด.พฤกษศาสตร
วท.ม.การบริหารทรัพยากรปาไม
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2546
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2532
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2542
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
02-022-003 เคมีทั่วไป
02-022-004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
02-241-101 ชีววิทยา
02-241-102 ปฏิบัติการชีววิทยา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
18(13-12-31)

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-012 การเตนแอรโรบิค
02-217-102 หลักสถิติ
02-218-101 ฟสิกสพื้นฐาน 1
02-218-102 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
02-241-103 พฤกษศาสตร
02-241-104 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร
02-241-205 สัตววิทยา
02-241-206 ปฏิบัติการสัตววิทยา
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
19(14-14-33)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-223-201 เคมีอินทรีย 1
02-223-202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
‘02-226-201เคมีวิเคราะห
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
02-241-213 ชีววิทยาของเซลล
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
20(17-8-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
02-224-301 ชีวเคมี
02-224-302 ปฏิบัติการชีวเคมี
02-241-207 นิเวศวิทยา
02-241-208 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
02-241-211 จุลชีววิทยา
02-241-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
21(17-11-38)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
02-241-209 พันธุศาสตร
02-241-210 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
02-241-316 เทคนิคทางชีววิทยา
02-241-317 ชีวสถิติ
02-24X-YZZ วิชาชีพเลือก 1
02-24X-YZZ วิชาชีพเลือก 2
02-24X-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-241-314 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา
02-241-315 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา
02-246-301 โครงงานดานชีววิทยาประยุกต
02-246-302 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต
02-24X-YZZ วิชาชีพเลือก 4
02-24X-YZZ วิชาชีพเลือก 5
02-24X-YZZ วิชาชีพเลือก 6
รวม

หนวยกิต
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(0-9-3)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

02-24X-YZZ วิชาชีพเลือก 7
02-24X-YZZ วิชาชีพเลือก 8
02-24X-YZZ วิชาชีพเลือก 9
02-24X-YZZ วิชาชีพเลือก 10

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-246-403 ฝกงานทางชีววิทยาประยุกต
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1
รวม
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หนวยกิต
4(0-40-0)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
10(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชือ่ ยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
Bachelor of Science Program in
Rubber Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการยาง)
วท.บ. (เทคโนโลยีการยาง)
Bachelor of Science (Rubber Technology)
B.Sc. (Rubber Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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138

หนวยกิต

32
3
3
3
12
2
9
100
38
41
21
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางจุฑาทิพย อาจชมภู
นายสุวัฒน รัตนพันธ
นางสาวขวัญฤทัย บุญสง
นายเดี่ยว สายจันทร
นางสาวศศินันท ทองมาก
อาจารยผูสอน
นายวาริท เจาะจิตต
ผศ.สุธรรม ชุมพรอมญาติ
นางสุพดี ธรรมเพชร
ผศ.รุงโรจน เอียดเกิด
ผศ.สุภามาส อินทฤทธิ์
นายสราญพงศ หนูยมิ้ ซาย

นายเอกรัตน โภคสวัสดิ์
นางสาวศศินันท ทองมาก
นางสาวลดาวรรณ โชติรัตน
ผศ.ดร.เพ็ญศรี เพ็ญประไพ
ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร
ผศ.ฐาปนีย กาละกาญจน

วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร)
วท.บ. (เทคโนโลยีการยาง)
วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร)
วท.บ.(วิทยาศาสตร-ฟสิกส)
วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการยาง)
วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร)
วท.บ.(วิทยาศาสตร-เคมี)
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรเคมี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547

Ph.D. (Environmental Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ศษ.ม.ฟสิกส
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-ฟสิกส)
กศ.ม. (คณิตศาสตร)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
วท.ม. (เคมีอินทรีย)
วท.บ. (เคมี)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

Wageningen University 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สงขลา) 2539
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน) 2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร 2551
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร2ี 549
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
The National University of Singapore 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2530
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2523

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรเคมี)
วศ.ม. (เทคโนโลยีวัสดุ)
วท.บ. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร)
วท.ด. (เคมีเชิงฟสิกส)
วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม)
MA. (Applied Linguistics)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-015-010 วายน้ํา
02-022-003 เคมีทั่วไป
02-022-004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
02-023-011 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกร
02-023-012 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกร
02-311-102 ยางธรรมชาติ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
18(13-13-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-003 วาทการ
01-015-003 วอลเลยบอล
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-223-201 เคมีอินทรีย 1
02-223-202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
02-311-103 สารเคมีสําหรับยาง
02-411-102 โปรแกรมสําเร็จรูป
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
17(13-9-30)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-021-007 แคลคูลัสเบื้องตน
02-223-303 เคมีอินทรีย 2
02-223-304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
02-311-104 เทคโนโลยีน้ํายาง
02-311-105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
19(16-8-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-226-201 เคมีวิเคราะห
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
02-312-201 กระบวนการแปรรูปยาง
02-312-202 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปยาง
02-316-101 ทักษะวิชาชีพ
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

459

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(0-10-0)
3(2-3-5)
19(13-24-31)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
02-225-303 เทอรโมไดนามิกส
02-311-306 เคมียาง
02-314-301 ยางสังเคราะห
02-314-303 วิทยาศาสตรพอลิเมอร
02-314-304 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพอลิเมอร
02-217-102 หลักสถิติ
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-316-304 ฝกงานทางเทคโนโลยีการยาง
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
18(16-5-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
02-313-301 การทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
02-313-302 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
02-313-303 ผลิตภัณฑยาง 1
02-315-306 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
02-316-302 สัมมนา 1
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-316-406 โครงงานทางเทคโนโลยีการยาง
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
4(0-12-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
13(T-P-E)

รหัสวิชา
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 7
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
02-225-303 เทอรโมไดนามิกส
02-311-306 เคมียาง
02-314-301 ยางสังเคราะห
02-314-303 วิทยาศาสตรพอลิเมอร
02-314-304 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพอลิเมอร
02-217-102 หลักสถิติ
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-316-304 ฝกงานทางเทคโนโลยีการยาง
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
18(16-5-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
02-313-301 การทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
02-313-302 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
02-313-303 ผลิตภัณฑยาง 1
02-315-306 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
02-316-302 สัมมนา 1
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-316-406 โครงงานทางเทคโนโลยีการยาง
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
4(0-12-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
13(T-P-E)

รหัสวิชา
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 7
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(T-P-E)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
Bachelor of Industrial Technology
Program in Industrial Technology

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
อส.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
Bachelor of Industrial Technology (Industrial Technology)
B.S.Ind.Ed. (Industrial Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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127

หนวยกิต

31
3
3
3
12
1
9
90
28
44
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายเอกรัตน โภคสวัสดิ์

ผศ.ประเสริฐ คงแกว
ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

นายประเสริฐ นนทกาญจน

ค.อ.ม. (เครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ผศ.พงษพันธ ราชภักดี

อาจารยผูสอน
นายศุภเวทย สงคง

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

นายเสริมศักดิ์ เกิดวัน
นายรุงโรจน จีนดวง

ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

นายสุธาพร เกตุพันธ
นายอนุภาพ ผลออน

อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
คอ.บ.(วิศวกรมอุตสาหการ)

นายเสนห รักเกื้อ
ผศ.พนม อินทฤทธิ์
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทเวศร 2532
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
วิทยาเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 2525
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 2541
มหาวิทยาลัยเซนจอหน 2542
ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-016-001 ฟสิกส ในชีวิตประจําวัน
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
18(14-9-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-005 สังคมกับสิ่งแวดลอม
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
02-016-002 เคมี ในชีวิตประจําวัน
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-330-103 จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
02-217-102 หลักสถิติ
04-311-211 วิศวกรรมเครื่องมือ
04-3WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-015-007 แบดมินตัน
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-330-202 การบริหารงานอุตสาหกรรม
04-330-204 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต
04-330-205 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-3WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม
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หนวยกิต
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
17(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฎิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ
04-330-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
04-3WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
04-3WX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-311-315 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-312-303 การศึกษางาน
04-312-307 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-330-306 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต
04-330-307 การเตรียมโครงการงานอุตสาหกรรม
04-3WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-312-306 การวิจัยการดําเนินงาน
04-312-419 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-312-420 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
04-330-408 โครงการงานอุตสาหกรรม
04-3WX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(T-P-E)
15(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-330-409 การฝกงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
04-3WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2

รวม
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หนวยกิต
3(0-40-0)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

9(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-016-002 เคมีในชีวิตประจําวัน
02-217-102 หลักสถิติ
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-330-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
04-330-202 การบริหารงานอุตสาหกรรม
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-330-409 การฝกงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
04-330-205 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-311-315 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-330-204 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
24(19-8-41)

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
25(19-16-44)

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-311-211 วิศวกรรมเครื่องมือ
04-312-303 การศึกษางาน
04-312-306 การวิจัยการดําเนินงาน
04-330-306 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต
04-330-307 การเตรียมโครงการงานอุตสาหกรรม
04-311-214 วิศวกรรมเชื่อม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(2-3-5)
22(18-10-40)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-312-303 การศึกษางาน
04-312-307 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-312-419 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-312-420 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
04-330-103 จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม
04-330-317 วิศวกรรมความรอนและของไหล
04-330-408 โครงการงานอุตสาหกรรม
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รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
21(19-6-40)

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-016-002 เคมีในชีวิตประจําวัน
02-217-102 หลักสถิติ
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-330-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
04-330-202 การบริหารงานอุตสาหกรรม
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-330-409 การฝกงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
04-330-205 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-311-315 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-312-308 การควบคุมคุณภาพ
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-330-204 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
24(19-8-41)

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
25(19-16-44)

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-311-211 วิศวกรรมเครื่องมือ
04-312-303 การศึกษางาน
04-312-306 การวิจัยการดําเนินงาน
04-330-306 การออกแบบชิ้นสวนเครือ่ งจักรกลการผลิต
04-330-307 การเตรียมโครงการงานอุตสาหกรรม
04-311-214 วิศวกรรมเชื่อม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(2-3-5)
22(18-10-40)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-312-303 การศึกษางาน
04-312-307 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-312-419 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-312-420 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
04-330-103 จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม
04-330-317 วิศวกรรมความรอนและของไหล
04-330-408 โครงการงานอุตสาหกรรม
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รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
21(19-6-40)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
Bachelor of Science
Program in Computer Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
Bachelor of Science (Computer Technology)
B.Sc. (Computer Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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128

หนวยกิต

32
3
3
3
12
2
9
90
19
41
30
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ดร.ชัชฎา หนูสาย

นางสาววลัยรัชช นุนสงค

นางสาวนฤมล แสงดวงแข
นางสาวศิริลักษณ อินทสโร

นางสาวกลิ่นสุคนท นิ่มกาญจนา

อาจารยผูสอน
นางวิลาลักข คุณธนรุงโรจน

Ph.D. (Information and Mechanical
system Engineering)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษาคอมพิวเตอร)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
คบ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ )
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)

นายสราญพงศ หนูยิ้มซาย

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

นางชริยา นนทกาญจน

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นางกลอยใจ ครุฑจอน
นางกรกฎ ถนิมกาญจน

บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร)
คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร)

นางสาวศศิธร เลิศไกร

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2538
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วข.นนทบุรี 2549

นางสาวนิธิพร รอดรัตษะ
นายสฤษดิ์ ปานจันทร

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศศ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 2552

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
06-311-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
01-015- YZZ วิชาหมวดพลศึกษา
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
19(16-6-35)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-023-001 ฟสิกสเบื้องตน
02-023-002 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
02-212-104 แคลคูลัส 1
06-311-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
06-311-103 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส
01-015- YZZ วิชาหมวดพลศึกษา
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
20(14-13-34)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(2-2-5)
01-041-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
02-212-105 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
06-311-204 โครงสรางระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 3(2-2-5)
06-311-205 โปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
รวม
18(15-6-33)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

06-311-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึมส
06-311-207 ระบบปฏิบัติการ
06-311-208 ระบบไมโครคอมพิวเตอรและการอินเตอรเฟสซิ่ง
06-311-209 กฎหมายสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
06-311-210 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
รวม
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หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(12-6-27)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชือ่ วิชา

หนวยกิต

06-311-311 ขายสื่อสารระยะใกล
06-311-312 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
06-311-313 ระบบการจัดการฐานขอมูล
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก1
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก2
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก3
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

รหัสวิชา

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

06-311-314 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
06-311-315 ปญญาประดิษฐ
06-311-316 สัมมนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-311-417 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 7
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 8
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 9
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
13(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-311-418 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 10
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2

รวม
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หนวยกิต
3(0-6-3)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

9(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
B.Sc. (Information Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

32
3
3
3
12
2
9
96
40
38
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางวิสาลักข คุณธนรุงโรจน
นายสราญพงศ หนูยิ้มซาย

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

นางชริยา นนทกาญจน

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายปยพงศ ตุลาธร
นางกลอยใจ ครุฑจอน

อาจารยผูสอน
นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
นางสาวจันทิรา ภูมา
นางสวนีย คําแหง
นางสุพดี ธรรมเพชร
ผศ.รุงโรจน เอียดเกิด

นางกลอยใจ ครุฑจอน
นางกรกฎ ถนิมกาญจน

บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
กศ.ม.(คณิตศาสตร)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
วท.ม.(สถิติประยุกต)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร)
คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร)

นางสาวศศิธร เลิศไกร

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2547
สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 2544
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2547
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540
มหาวิทายาลัยสงขลานครินทร 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วข.นนทบุรี 2549

นางสาวนิธิพร รอดรัตษะ
นายสฤษดิ์ ปานจันทร

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศศ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 2551

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013 พลศึกษา
02-021-001 คณิตศาสตรทั่วไป
02-023-001 ฟสิกสเบื้องตน
02-411-102 โปรแกรมสําเร็จรูป
02-411-103 ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-411-104 หลักการเขียนโปรแกรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(19-6-41)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
02-212-104 แคลคูลัส 1
02-411-101 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
02-411-105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1
02-411-106 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
19(16-8-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
02-022-003 เคมีทั่วไป
02-217-102 หลักสถิติ
02-411-209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร2
02-411-210 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร2
02-411-212 โครงสรางขอมูล
02-411-215 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
19(16-7-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-411-211 ระบบดิจิตอลเบื้องตน
02-411-213 ระบบปฏิบัติการ
02-411-214 ปฏิบัติระบบปฏิบัติการ
02-411-216 ระบบฐานขอมูล
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
17(13-9-30)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-002 เทคนิคการเขียน
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
02-411-317 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
02-411-318 อัลกอริทึม
02-411-320 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
02-411-321 ปฏิบัติการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-411-322 ฝกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
16(14-5-30)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-411-307 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-411-319 โครงสรางระบบสารสนเทศ
02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1
02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18(x-x-x)

หนวยกิต
1(0-40-0)
1(0-40-0)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-411-408 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-411-423 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3
02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-411-424 โครงงานทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ
02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5
02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 6

รวม
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หนวยกิต
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

9(x-x-x)

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-002 เทคนิคการเขียน
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
02-411-317 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
02-411-318 อัลกอริทึม
02-411-320 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
02-411-321 ปฏิบัติการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-411-322 ฝกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
16(14-5-30)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-411-307 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-411-319 โครงสรางระบบสารสนเทศ
02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1
02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18(x-x-x)

หนวยกิต
1(0-40-0)
1(0-40-0)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-411-408 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-411-423 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3
02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-411-424 โครงงานทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ
02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5
02-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 6

รวม
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หนวยกิต
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

9(x-x-x)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Bachelor of Arts
Program in English for International Communication

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
Bachelor of Arts (English for International Communication)
B.A. (English for International Communication)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

32
3
6
3
12
2
6
96
36
45
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ปราณีต ทองแปน

ผศ.วันวิสาข เพ็ชรรัตนมุณี

ผศ.จิราภรณ เลี่ยมนิมิตร
ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร

นางกมลเนตร เอียดเกิด

MA.(Applied Linguistics)
Dip. TESL
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
MA.(Applied Linguistics)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
Dip. In applied Linguistics
กศ.ม.(ภาษาศาสตรการศึกษา-ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

อาจารยผูสอน
ผศ.ชูเกียรติ อักษรศรี
ผศ.สมมาตร ผดุง

ผศ.อุทิพย หยงสตาร
นายศักดิ์ฐาพงษ ไชยศร
นางสาวกฤตพร แซแง
นางสาวนิตยิ า บุญรัตน

นางราตรี เขียวรอด
ผศ.ฐาปนีย กาละกาญจน
ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(พลศึกษา)
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(พลศึกษา)
ศษ.ม.(การสงเสริมสุขภาพ)
ศศ.บ.(พลศึกษา)
สส.ม.(สังคมสงเคราะห)
ศศ.บ.(มนุษยศาสตร-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
ศศ.ม.(บรรณารักษและสารนิเทศศาสตร)
ศศ.บ.(บรรณารักษและสารนิเทศศาสตร)
ศน.ม.(ศาสนศาสตร-สังคมวิทยา)
คบ.(สังคมศึกษา)
กศ.ม.(ภาษาไทย)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
คค.บ.(ภาษาไทย)
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University of Sydney 2536
Victoria University of Wellington 2533
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2526
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
The National University of Singapore 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2530
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2544
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2520
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
วิทยาลัยครูสงขลา 2533
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2540
วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม 2536
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2551
มหาวิทยาลัยหอการคา 2547
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2546
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2551
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 2532
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2523
มหาวิทยาเกษตรศาสตร 2548
วิทยาลัยครูนครสวรรค 2534

ผศ.สุวรรณี คงทอง
นางสาวตรีศิลป เวชโช
อาจารยผูสอน
นางสาวสุวิมล ทวิสุวรรณ
Ms.Eleanor S.Compos
Ms.Shirley B.Garcia
นางสาวอนุสรา คงจีน
นายนพปฎล วงศสวัสดิ์
นางสาวอัมพวรรณ ขุนหมื่น
นางสาวสุภาวรรณ ศรีเต็ง
ผศ.พรโรจน บัณฑิตพิสุทธิ์
นางสาวสุขกมล รัตนสุภา
นายอรุณ เอียดฤทธิ์

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ศศ.บ.(บรรณารักษาศาสตร)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2521
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2549

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
Master of Education
BA.Economic
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
คม. (พลศึกษา)
คบ. (พลศึกษา)
กศ.ม.(ภาษาไทยและวรรณคดีไทย)
ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย)
กศ.ม.(พลศึกษา)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2551
Western Mindamao state University
Xavier University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2552
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2548
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-013-005 สังคมกับสิ่งแวดลอม
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-014-015 ภาษาจีนพื้นฐาน
01-015-003 วอลเลยบอล
01-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
01-312-101 การอาน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(17-4-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-001 ไทยศึกษา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-007 แบดมินตัน
01-014-016 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
01-312-202 การอาน 2
01-314-101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(16-6-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
01-311-102 การฟง – การพูด 1
01-313-201 การเขียน 1
01-314-202 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(15-6-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-311-203 การฟง-การพูด 2
01-311-205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
01-311-308 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
01-312-406 ภาษาอังกฤษในสื่อ
01-313-202 การเขียน 2
01-314-203 การแปล 1
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(17-8-38)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-311-204 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขาสังคม
3(2-2-5)
01-311-306 การฟง-การพูด 3
3(2-2-5)
01-311-307 การพูดในที่ชุมชน
3(2-2-5)
01-314-305 ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
01-314-304 การแปล 2
3(3-0-6)
01-315-302 ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการและเจาหนาที่สํานักงาน 3(3-0-6)
01-315-301 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
รวม
21(18-6-39)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-315-303 ฝกประสบการณวิชาชีพ

รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)

3(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-303 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน
01-312-404 ภาษาและวัฒนธรรม
01-312-405 การอานขั้นสูง
01-313-303 การเขียนขั้นสูง
01-315-010 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
01-315-404 สัมมนาการใชภาษาอังกฤษผานโครงงาน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-007 วัฒนธรรมไทยศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
01-313-404 การเขียนทางวิชาการ
01-313-005 การโตตอบจดหมายทางธุรกิจ
01-315-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดงาน
01-315-005 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
รวม

483

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(15-0-30)

หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต
Bachelor of Thai Traditional Medicine

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

การแพทยแผนไทยบัณฑิต
พท.บ.
Bachelor of Thai Traditional Medicine
B.TM.

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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145

หนวยกิต

31
3
3
3
12
1
9
108
42
45
6
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ดร.ยุทธนา พงษพิริยะเดชะ

นางสาวภิมลมาศ รัตนบุรี
นางสาวเสาวณีย เจะเหยง

Ph.D.Phamarcy
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
ศษ.ม.(การสงเสริมสุขภาพ)
ศศ.บ.(พลศึกษา)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.บ.การแพทยแผนไทย
วท.บ.การแพทยแผนไทย

Kyoto Phamaceutical University 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2540
วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2551

อาจารยผูสอน
นางสาววันทนา สังขชุม

วท.ม.(เคมีประยุกต)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535

นายศักดิ์ฐาพงษ ไชยศร
นางสาวสุวรรณา ผลใหม

นางสาวพัชรากร รัตนภูมี
ผศ.ทิพยวรรณ คลายบานใหม
ผศ.อมรพันธ แกวศรีนวล

อาจารยพิเศษ
นายสอด จารุชัย
นายธราวุฒิ โกศล
นายมนาวุธ ผุดผาด
นางละออง ฤกษมงคล

วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
(เคมี-ชีววิทยา)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ(เคมี)
กศ.ม.(ชีววิทยา)
กศ.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม.(พฤกษศาสตร)
กศ.บ. (ชีววิทยา)

สส.บ.สงเสริมการเกษตร
พท.บ.การแพทยแผนไทย
-
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2518
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2527
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550
-

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการแพทยแผนไทย (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตร
01-013-YZZ กลุมวิชาสังคมศาสตร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-YZZ กลุมวิชาพลศึกษา
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
02-022-003 เคมีทั่วไป
02-022-004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-513-101 หัตถเวชกรรมไทย 1
02-513-102 ปฏิบัติหัตถเวชกรรมไทย 1
02-515-101 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพื้นฐาน
02-515-102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพื้นฐาน
02-515-103 พฤกษศาสตรอนุกรมวิธาน
02-515-104 ปฏิบัติการพฤกษศาสตรอนุกรมวิธาน
02-515-105 จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคมุ กันและปรสิตวิทยา
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม

20(16-9-36)

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(1-0-2)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
18(13-14-31)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
02-511-201 เภสัชวัตถุ
02-511-202 สรรพคุณเภสัช
02-513-203 หัตถเวชกรรมไทย 2
02-513-204 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมไทย 2
02-515-206 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทยแผนไทย
02-515-207 พฤกษเคมี
02-515-208 ปรัชญาและพื้นฐานการแพทยแผนไทย
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอ น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-516-201 ฝกประสบการณหัตถเวชกรรมไทย
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
20(15-15-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
02-511-203 คณาเภสัช
02-511-204 หลักการปรุงยา
02-513-205 หัตถเวชกรรมไทย 3
02-513-206 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมไทย 3
02-515-209 วิทยาการระบาดแบบการแพทยแผนไทย
02-515-210 ศัพทแพทย
02-512-201 เวชกรรมไทย 1
02-512-202 ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 1
UU-VXX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-6)
1(1-0-2)
2(0-6-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
18(13-14-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-512-303 เวชกรรมไทย 2
02-512-304 ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 2
02-514-301 ผดุงครรภสําหรับแพทยแผนไทย
02-515-311 พยาธิวิทยาและสรีรวิทยา
02-515-312 การสรางเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทยแผนไทย
02-515-313 การสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย
02-016-007 สถิติเบื้องตน
UU-VXX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17(16-3-33)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-516-303 ฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมไทย
รวม

หนวยกิต
3(0-20-0)
3(0-20-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-514-302 ผดุงครรภสําหรับแพทยแผนไทย 2
02-514-303 ปฏิบัติการผดุงครรภไทย
02-512-305 เวชกรรมไทย 3
02-512-306 ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 3
02-515-314 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
02-515-315 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทย
02-515-3ZZ วิชาชีพเลือก 1
02-516-302 ฝกประสบการณวิชาชีพผดุงครรภไทย
รวม

หนวยกิต
1(1-0-2)
2(0-6-2)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-16-0)
17(12-25-27)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-512-407 เวชกรรมไทย 4
02-512-408 ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 4
02-516-404 สัมมนาทางการแพทยแผนไทย
00-014-YZZ กลุมวิชาภาษาเลือก 1
02-515-419 เวชกรรมแผนไทยและการบูรณาการแผนปจจุบัน
02-515-420 การบริหารเวชกรรมไทย
02-515-4ZZ กลุมวิชาชีพเลือก2
รวม

หนวยกิต
2(2-0-4)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(13-8-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-516-405 ฝกประสบการณวิชาชีพเวชกรรมไทย
02-516-406 โครงงานทางการแพทยแผนไทย
00-014-YZZ กลุมวิชาภาษาเลือก 2

รวม
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หนวยกิต
4(0-30-0)
3(0-6-3)
3(3-0-6)

10(3-36-9)
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

489

490

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

491

140

หนวยกิต

32
3
3
6
12
2
6
102
39
48
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.สุกัลยา ปรีชา
นางสาวจตุพร กุมทอง
นางสาวอัญชลี สนดี

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม.
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชีเพื่อการวางแผน
และควบคุม)

บช.บ.
นายภูษณะ พลสงคราม
นางสาวนงลักษณ อธิรัตนมงคล

อาจารยผูสอน
ผศ.จินตนา เลิศสกุล
ผศ.วไลพร สุขสมภักดิ์
นางพนิดา รัตนสุภา
นางสาวจันทิรา ภูมา
ดร.อรพรรณ จันทรอินทร

นางสาวรวงทอง ใจกระจาง
ผศ.วาที่รอยตรีสมมาตร ผดุง

มหาวิทยาลัยรังสิต 2545
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต 2543

บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเกษตร)
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการคลังรัฐบาล)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
PH.D. (management)
คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)
คบ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ผศ.จิราภรณ เลี่ยมนิมิตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525
มหาวิทยาลัยบูรพา 2550
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548

ศษ.ม.
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2523
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2529
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
University Utara Malaysia 2553
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2520
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525

ผศ.ปราณีต ทองแปน

M.A. Applied Linguistics
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Dip. TESL

Ms. Eleanor S. Campos
RR0224499
ผศ.สุวรรณี คงทอง

M.A. Applied Linguistics

ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร

ผศ.ฐาปนีย กาละกาญจน
นางราตรี เขียวรอด

นางพรรวจี จันทรนิ่ม
นายเฉลิมเกียรติ รางเล็ก
นางสาวพชรพร ปานชู
นางสาวธนัชชา สุริยวงศ
ผศ.ชุลินทร ทองอําภา

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)
M.A. Applied Linguistics
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Dip. in Applied Linguistics
กศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย
ศน.ม. (ศาสนศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาสังคมวิทยา)
คบ. (สังคมศึกษา)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การเงิน)
บธ.บ. (การบัญชี)
ศษ.ม.
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษาการตลาด)

นายปยะ เพชรสงค

วท.ม. เศรษฐศาสตรเกษตร
วท.บ. เศรษฐศาสตรเกษตร
นางสุวัฒนา พวงสุวรรณ
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
นางสุ ธิ ก าญจน แก ว คงบุ ญ บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
นางสาวกฤตพร แซแง
สส.ม. (สังคมสงเคราะห)
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University of Sydney, ออสเตรเลีย 2536
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2526
Victoria University of Welling
นิวซีแลนด 2533
Western Mindanao state University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2521
The National University of Singapore 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2530
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2523
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2551
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 2532
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 2541
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2545
University Utara Malaysia 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2522
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2552

นางจิราพันธ เหมาะสมสกุล

นางเฉลิมขวัญ พันธะกิจ

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี
บช.บ.(การสอบบัญชี)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
บธ.ม. (บริหารธรุกิจ)
ป.บัณฑิตการบัญชีและการภาษีอากร
บธ.บ. (การบัญชี)

494

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2539
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2538
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2553
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต 2542

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (4 ป)
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-014-002 เทคนิคการเขียน
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1
05-311-101 องคการและการจัดการ

รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2
05-211-101 หลักการตลาด
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

19(16-4-35)

รวม

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

18(15-6-33)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-015-007 แบดมินตัน
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1

05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1

3(T-P-E)
19(T-P-E)

รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

18(18-0-36)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-315 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-114-303 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

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

05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1

3(T-P-E)
3(T-P-E)
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
05-111-311 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
05-111-316 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-306 การวางรูปแบบระบบบัญชี
05-113-301 การสอบบัญชี

05-113-302 การบัญชีภาษีอากร
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4

18(T-P-E)

รวม

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

3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-418 สัมมนาการบัญชี
05-111-420 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-311-319 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ

05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-417 การฝกงานดานการบัญชี

3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

รวม
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หนวยกิต
9(0-40-0)

9(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-002 เทคนิคการเขียน
05-114-303 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
9(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-111-315 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21(20-2-41)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-111-316 การบัญชีชั้นสูง 2
05-113-301 การสอบบัญชี
05-111-420 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-311-101 องคการและการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-113-302 การบัญชีภาษีอากร
05-111-418 สัมมนาการบัญชี
05-311-319 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) ภาคสมทบ จันทร-ศุกร
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-002 เทคนิคการเขียน
05-114-303 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-111-315 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21(20-2-41)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-111-316 การบัญชีชั้นสูง 2
05-113-301 การสอบบัญชี
05-111-420 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-311-101 องคการและการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-113-302 การบัญชีภาษีอากร
05-111-418 สัมมนาการบัญชี
05-311-319 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-011-001 วัฒนวิถึแหงการดํารงชีวิต
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-114-303 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-311-101 องคการและการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-9)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-002 เทคนิคการเขียน
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21(19-4-40)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-315 การบัญชีชั้นสูง 1
05-111-420 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-113-301 การสอบบัญชี
05-311-319 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-316 การบัญชีชั้นสูง 2
05-113-302 การบัญชีภาษีอากร
05-111-418 สัมมนาการบัญชี
05-211-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration
Program in Marketing

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
B.B.A. (Marketing)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หนวยกิต

32
3
3
3
12
2
9
102
42
45
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสุภาพร ไชยรัตน
นางสุธิกาญจน แกวคงบุญ

อาจารยผูสอน
ผศ.ชุลินทร ทองอําภา

นางพนิดา รัตนสุภา
ผศ.วไลพร สุขสมภักดิ์
นายปยะ เพชรสงค
ผศ.จินตนา เลิศสกุล
นางสาวจันทิรา ภูมา
นางสุพดี ธรรมเพชร
นายรุงโรจน เอียดเกิด

ผศ.สุกัลยา ปรีชา
นางสาวพัชรี พระสงฆ
นางสาวอัญชลี สนดี
นางสาวขวัญใจ เกตุแกว
นางสวนีย คําแหง

บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)

กษ.ม. (การบริการการศึกษา)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร 2522
บธ.ม. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
บธ.บ. (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 2529
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการคลังรัฐบาล)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
มหาวิทยาลัยแมโจ 2543
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2538
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเกษตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2523
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
กศ.ม. (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539
วท.ม. (สถิติประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2547
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525
บธ.ม. (การบัญชีบริหาร)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ม.บูรพา 2537
บช.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
บธ.ม. (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
บช.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยรังสิต 2545
บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 2549
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2547
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2544
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นางสาวอรพรรณ จันทรอินทร

คอ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม)

นางสาวโพยมพร เขมวงศ

บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)
กจ.ม. (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)

อาจารยผูสอน
นายเกียรติขจร ไชยรัตน

นางสาวบุสรินทร คูนิอาจ

ผศ.ปราณีต ทองแปน

ผศ.สุวรรณี โภชากรณ
ผศ.วาที่รอยตรีสมมาตร ผดุง

รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการพัฒนา)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
M.A. Applied Linguistics
ศศ. (ภาษาอังกฤษ)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (เลขานุการ)
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตวังไกลกังวล 2543

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 2532
Victoria University of Wellington
University of Sydney 2536
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2525
มหาวิทยาลัยพายัพ 2541
มหาวิทยาลัยเกริกบัณฑิต 2524
ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษา 2538
กศ.บ.เทคโลยีทางการศึกษา 2520

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-015-007 แบดมินตัน
05-111-108 หลักการบัญชี
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-001 ไทยศึกษา
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหาภาค 1

16(14-4-30)

รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(15-2-31)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-001 องคการและการจัดการ
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-211-204 การจัดการคาปลีก
05-211-307 การจัดการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(20-2-41)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-004 การเงินธุรกิจ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-211-311 พฤติกรรมผูบริโภค
05-314-311 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
05-211-306 การสงเสริมการตลาด
05-211-311 ระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(19-4-40)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-211-309 การจัดการชองทางและการสงกําลังบํารุง
05-211-319 การวิจัยตลาด
05-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-211-303 การตลาดลูกคาสัมพันธ
05-211-205 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(18-6-39)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-211-310 การจัดการขาย
05-211-313 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
05-212-305 การตลาดระหวางประเทศ
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-211-308 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(21-0-42)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-211-420 การวางแผนกลยุทธทางการตลาด
3(3-0-6)
05-211-421 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด 3(2-2-5)
05-211-422 สัมมนาทางการตลาด
3(2-2-5)
05-211-316 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
3(3-0-6)
05-211-421 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
รวม
15(13-4-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-427 การฝกงานทางการตลาด

รวม
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หนวยกิต
9(0-40-0)

9(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (4 ป) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-015-007 แบดมินตัน
05-111-108 หลักการบัญชี
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-001 ไทยศึกษา
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหาภาค 1

16(14-4-30)

รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(15-2-31)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-001 องคการและการจัดการ
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-211-204 การจัดการคาปลีก
05-211-307 การจัดการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(20-2-41)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-004 การเงินธุรกิจ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-211-311 พฤติกรรมผูบริโภค
05-314-311 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
05-211-306 การสงเสริมการตลาด
05-211-311 ระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(19-4-40)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-211-309 การจัดการชองทางและการสงกําลังบํารุง
05-211-319 การวิจัยตลาด
05-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-211-303 การตลาดลูกคาสัมพันธ
05-211-205 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(18-6-39)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-211-310 การจัดการขาย
05-211-313 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
05-212-305 การตลาดระหวางประเทศ
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-211-308 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(21-0-42)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-211-420 การวางแผนกลยุทธทางการตลาด
3(3-0-6)
05-211-421 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด 3(2-2-5)
05-211-422 สัมมนาทางการตลาด
3(2-2-5)
05-211-316 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
3(3-0-6)
05-211-421 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
รวม
15(13-4-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-427 การฝกงานทางการตลาด

รวม
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หนวยกิต
9(0-40-0)

9(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (2 ป เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-007 แบดมินตัน
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-111-108 หลักการบัญชี
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-211-202 พฤติกรรมผูบริโภค
05-211-204 การจัดการคาปลีก

รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-211-306 การสงเสริมการตลาด
05-314-301 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

28(25-4-53)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-211-307 การจัดการตลาด
05-211-309 การจัดการชองทางและการสงกําลังบํารุง
05-211-316 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
05-211-311 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
15(14-2-29)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
34(32-4-66)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-111-003 การภาษีอากร
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-211-308 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-212-305 การตลาดระหวางประเทศ
05-211-205 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
05-311-319 การวิจัยตลาด
05-211-303 การตลาดลูกคาสัมพันธ
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-427 การฝกงานทางการตลาด
*ไมนอยกวา 15 สัปดาห (600 ชม.)
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
30(27-6-57)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-211-310 การจัดการขาย
05-211-313 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
05-211-420 การวางแผนกลยุทธทางการตลาด
05-211-421 การศึกษาความเปนไปไดเพือ่ โครงการทางการตลาด
05-211-422 สัมมนาทางการตลาด
05-211-424 การตลาดธุรกิจขนาดยอม

รวม

หนวยกิต
9(0-40-0)
9(0-40-0)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

24(22-4-47)

หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (2 ป เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-007 แบดมินตัน
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-108 หลักการบัญชี
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-211-202 พฤติกรรมผูบริโภค
05-211-306 การสงเสริมการตลาด
05-211-204 การจัดการคาปลีก
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-014-001 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
28(26-4-54)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-211-307 การจัดการตลาด
05-211-309 การจัดการชองทางและการสงกําลังบํารุง
05-211-316 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
05-314-301 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
15(22-4-38)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
34(29-4-60)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-111-003 การภาษีอากร
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-211-308 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-212-305 การตลาดระหวางประเทศ
05-211-205 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
05-211-311 ระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด
05-211-303 การตลาดลูกคาสัมพันธ
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-427 การฝกงานทางการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
30(28-4-58)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-211-310 การจัดการขาย
05-211-313 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
05-311-319 การวิจัยตลาด
05-211-420 การวางแผนกลยุทธทางการตลาด
05-211-421 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด
05-211-422 สัมมนาทางการตลาด
05-211-424 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
รวม

หนวยกิต
9(0-40-0)
9(0-40-0)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
24(24-6-51)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration
Program in Management

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
B.B.A. (Management)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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131

หนวยกิต

31
3
3
3
15
1
6
94
42
37
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.สุวรรณี โภชากรณ
ผศ.วไลพร สุขสมภักดิ์

นางโพยมพร รักษาชล

นางสุวัฒนา พวงสุวรรณ

อาจารยผูสอน
ผศ.วรรณา แกวคง
นายปยะ เพชรสงค
ผศ.จินตนา เลิศสกุล
นางสาวจันทิรา ภูมา
ผศ.ชุลินทร ทองอําภา

นางสาวอานิสรา สังขชวย
นางสาวชัญญานุช โมราศิลป

นายนิธิพัฒน รัตนบุรี
นายชาย สวางวงศ

นางพรรวจี จันทรนิ่ม
นายนิธพิ ัฒน รัตนบุรี

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (เลขานุการ)
พบ.ม. (การวิเคราะหและ
ประเมินโครงการ)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
กจ.ม (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (การเกษตร)
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเกษตร)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
กษ.ม. (การบริการการศึกษา)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)
กจ.ม (การจัดการ)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
น.บ. (นิติศาสตร)
น.ม. (นิติศาสตร)
วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรสภาพ)
บธ.ม. (การบัญชี)
น.บ. (นิติศาสตร)
น.ม. (นิติศาสตร)
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มหาวิทยาลัยพายัพ 2541
มหาวิทยาลัยเกริกบัณฑิต 2524
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยแมโจ 2543
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2523
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร 2522
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นายสมชาย สวางวงศ

นายเฉลิมเกียรติ รางเล็ก
นางสาวพชรพร ปานชู
นางสาวธนัชชา สุริยวงศ
นางพนิดา รัตนสุภา
นางสาวรวงทอง ใจกระจาง
นางสุธิกาญจน แกวคงบุญ
วาที่รอยตรีสมมาตร ผดุง

วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและ
แปรสภาพ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การเงิน)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
คบ. (คอมพิวเตอร)
บธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ. (การตลาด)
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ผศ.จิราภรณ เลี่ยมนิมิตร
ผศ.ปราณีต ทองแปน

Ms.Eleanor S. Campos
ผศ.สุวรรณี คงทอง
ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร

ผศ.ฐาปนีย กาละกาญจน
ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย

ศษ.ม.
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
M.A. Applied Linguistics
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Dip. TESL
M.A. Applied Linguistics
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)
M.A. Applied Linguistics
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Dip. in Applied Linguistics
กศ.ม. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2541
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2545
University Utara Malaysia 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2520
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
University of Sydney, ออสเตรเลีย 2536
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2526
Victoria University of Wellington
นิวซีแลนด 2533
Western Mindanao state University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2521
The National University of Singapore 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2530
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2523
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548

นางราตรี เขียวรอด

นางกฤตพร แซแง
นางจิราพันธ เหมาะสมสกุล

ศน.ม. ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(สังคมวิทยา)
คบ. (สังคมศึกษา)
สส.ม. (สังคมสงเคราะห)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี
บช.บ. (การสอบบัญชี)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2551
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 2532
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2552
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2539
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2538

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-006 ภาษาอังกฤษ1
01-015-003 วอลเลยบอล
05-111-108 หลักการบัญชี
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-101 องคการและการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(17-4-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ2
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
05-111-001 สถิติธุรกิจ
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
05-311-102 พฤติกรรมองคการ
05-313-203 การจัดการสํานักงาน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(18-6-39)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค1
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค1
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-311-207 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-413 การบริหารโครงการ
05-312-307 การบริการสินคาคงคลัง
05-311-415 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-311-206 การจัดการสมัยใหม
05-311-414 การพยากรณทางธุรกิจ
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-311-309 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-311-411 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-312-408 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
05-311-205 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-208 การพัฒนาองคการ
05-311-430 สัมมนาการจัดการ
เสรี**
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
13(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-437 สหกิจศึกษาทางการจัดการ

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ (4 ป) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-006 ภาษาอังกฤษ1
01-015-003 วอลเลยบอล
05-111-108 หลักการบัญชี
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-101 องคการและการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(17-4-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ2
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
05-111-001 สถิติธุรกิจ
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
05-311-102 พฤติกรรมองคการ
05-313-203 การจัดการสํานักงาน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(16-6-39)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค1
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค1
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-311-207 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-413 การบริหารโครงการ
05-312-307 การบริการสินคาคงคลัง
05-311-415 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-311-206 การจัดการสมัยใหม
05-311-414 การพยากรณทางธุรกิจ
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-311-309 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-311-411 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-312-408 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
05-311-205 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-208 การพัฒนาองคการ
05-311-430 สัมมนาการจัดการ
เสรี**
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
13(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-437 สหกิจศึกษาทางการจัดการ

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ (2 ป เทียบโอน) ภาคปกติ
ชัน้ ปที่ 1
รหัสวิชา
01-011-001
02-016-003
05-311-101
05-311-210
05-111-001
05-111-108
05-313-203
05-313-305
01-014-006
05-311-103
01-015-003
05-313-202
05-313-407

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
เคมีและสิ่งแวดลอม
องคการและการจัดการ
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
สถิติธุรกิจ
หลักการบัญชี
การจัดการสํานักงาน
การผลิตเอกสาร
ภาษาอังกฤษ1
เศรษฐศาสตรจุลภาค1
วอลเลยบอล
เทคนิกการนําเสนอ
การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
รวม

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอ น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-311-411 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-312-307 การบริหารสินคาคงคลัง
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ2
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค1
05-211-101 หลักการตลาด
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-102 พฤติกรรมองคการ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม

37(32-10-69)

รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

24(23-2-47)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
01-014-014
05-112-201
05-312-408
05-311-309
05-311-412
05-311-430
01-012-004
05-314-301
05-411-101

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตภาพ
การวิเคราะหเชิงบริมาณทางธุรกิจ
วิธีวิจัยทางธุรกิจ
สัมมนาการจัดการ1
จิตวิทยาทั่วไป
การบริหารทรัพยากรมนุษย
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-311-207 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-413 การบริหารโครงการ
05-311-415 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-311-431 การสัมมนาการจัดการ2
05-311-435 โครงการทางการจัดการ
05-311-436 การฝกงานดานการจัดการ
05-311-205 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
05-111-003 ภาษีอากร
xx-xxx-xxx เสือกเสรี
01-014-002 เทคนิคการเขียน

25(22-6-47)

รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9(7-4-16)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(0-6-2)
3(0-40-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
27((x-x-x)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ (2 ป เทียบโอน) ภาคสมทบ จันทร-ศุกร
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-108 หลักการบัญชี
05-313-203 การจัดการสํานักงาน
05-313-305 การผลิตเอกสาร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ1
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค1
01-015-003 วอลเลยบอล
05-313-202 เทคนิกการนําเสนอ
05-313-407 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-311-411 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-312-307 การบริหารสินคาคงคลัง
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
37(32-10-69)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ2
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค1
05-211-101 หลักการตลาด
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-102 พฤติกรรมองคการ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม

รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

24(23-2-47)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-312-408 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตภาพ
05-311-309 การวิเคราะหเชิงบริมาณทางธุรกิจ
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-430 สัมมนาการจัดการ1
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-311-207 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
25(22-6-47)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-413 การบริหารโครงการ
05-311-415 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-311-431 การสัมมนาการจัดการ2
05-311-435 โครงการทางการจัดการ
05-311-436 การฝกงานดานการจัดการ
05-311-205 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
05-111-003 ภาษีอากร
xx-xxx-xxx เสือกเสรี
01-014-002 เทคนิคการเขียน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(0-6-2)
3(0-40-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(2-2-5)
27((x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
9(7-4-16)

รหัสวิชา

รวม
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หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ (2 ป เทียบโอน) ภาคสมทบ เสาร-อาทิตย
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-108 หลักการบัญชี
05-313-305 การผลิตเอกสาร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ1
01-015-003 วอลเลยบอล
05-313-202 เทคนิกการนําเสนอ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
22(18-8-37)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-312-307 การบริหารสินคาคงคลัง
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(8-2-17)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ2
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค1
05-211-101 หลักการตลาด
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-102 พฤติกรรมองคการ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
24(23-2-47)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-311-309 การวิเคราะหเชิงบริมาณทางธุรกิจ
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค1
05-311-411 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
27(25-4-52)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-413 การบริหารโครงการ
05-311-415 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-311-205 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
05-111-003 ภาษีอากร
05-313-203 การจัดการสํานักงาน

รวม

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
05-311-207 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร 3(2-2-5)
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
รวม
9(7-4-16)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

18(18-0-36)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-312-408 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตภาพ
05-313-407 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
05-311-412 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-430 สัมมนาการจัดการ1
01-014-002 เทคนิคการเขียน
xx-xxx-xxx เสือกเสรี
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
16(x-x-x)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-431 การสัมมนาการจัดการ2
05-311-435 โครงการทางการจัดการ
05-311-436 การฝกงานดานการจัดการ

รวม
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หนวยกิต
1(0-2-1)
2(0-6-2)
3(0-40-0)

6(0-48-3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Bachelor of Business Administration
Program in Business Information System

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration
(Business Information Systems)
B.B.A. (Business Information Systems)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

31
3
3
3
12
1
9
97
42
40
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-YZZ กลุมวิชาพลศึกษา
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
05-111-108 หลักการบัญชี
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
19(16-6-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตร
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-211-101 หลักการตลาด
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21(17-8-38)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014- YZZ กลุมวิชาภาษา
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-YZZ กลุมวิชาสังคมศาสตร
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
** สําหรับนักศึกษาสหกิจ
05-411-416 สหกิจศึกษา
รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
** สําหรับนักศึกษาฝกงาน
05-411-412 การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-411-415 การฝกงาน
รวม

หนวยกิต
1(1-0-2)
3(0-40-0)
4(1-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
** สําหรับนักศึกษาสหกิจ
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
** สําหรับนักศึกษาฝกงาน
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

526

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
14(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (4 ป) ภาคสมทบ จันทร-ศุกร
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
05-111-108 หลักการบัญชี
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(16-4-34)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
01-015-YZZ กลุมวิชาพลศึกษา
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
7(6-2-13)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตร
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-211-101 หลักการตลาด
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18(14-8-32)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014- YZZ กลุมวิชาภาษา
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
15(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
15(13-4-28)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-YZZ กลุมวิชาสังคมศาสตร
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-003 การภาษีอากร
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
**สําหรับนักศึกษาสหกิจ
05-411-416 สหกิจศึกษา
รวม
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
**สําหรับนักศึกษาสหกิจ
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
**สําหรับนักศึกษาฝกงาน
05-411-412 การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
รวม
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
**สําหรับนักศึกษาฝกงาน
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

528

หนวยกิต
1(1-0-2)
1(1-0-2)
หนวยกิต
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
14(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) ภาคปกติ-ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
05-111-108 หลักการบัญชี
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
01-014- YZZ กลุมวิชาภาษา
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
01-015-YZZ กลุมวิชาพลศึกษา
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
05-111-003 การภาษีอากร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
30(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตร
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-211-101 หลักการตลาด
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
16(14-4-30)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
33(28-10-61)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
**สําหรับนักศึกษาสหกิจ
05-411-416 สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
**สําหรับนักศึกษาสหกิจ
01-013-YZZ กลุมวิชาสังคมศาสตร
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
รหัสวิชา

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
31(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
**สําหรับนักศึกษาฝกงาน
05-411-412 การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-411-415 การฝกงาน
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
**สําหรับนักศึกษาฝกงาน
01-013-YZZ กลุมวิชาสังคมศาสตร
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
รวม

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
3(T-P-E)
05-111-001 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
3(T-P-E)
05-111-001 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
รวม
18(T-P-E)
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หนวยกิต
1(1-0-2)
3(0-40-0)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
2(0-6-2)
33(T-P-E)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program

ชือ่ ปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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140

หนวยกิต

32
3
3
6
12
2
6
102
39
48
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางนิตยา ทัดเทียม

นางกมลนันท ลิ้มศรัทธา

นางสาวพิมพิศา พรหมมา
นายอาทิตย สุจเสน
นางสาวอาภรณ แกลวทนงค

อาจารยผูสอน
ดร.จิราภา ฮอลล

ผศ.ขวัญหทัย ใจเปยม
นางเกษรา พูลติ้ม
นางสาวจิตติมา ชูพันธุ
นางสาวดวงกมล กรรมแตง
นางสาวเมธาพร มีเดช
นางสาวนาตยา ชูพันธ
นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา
นายเขมนที ศรีสุขลอม
นางสาวจามรี สินจรูญศักดิ์

บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บัญชีบริหาร)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ.
บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ.
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยบูรพา 2551
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2548
มหาวิทยาลัยสยาม 2542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2552
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2547
มหาวิทยาลัยบูรพา 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร 2546

ปรด. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา - การบัญชี)
ศศ.บ.(การบัญชี)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (คณิตศาสตร)
คบ. (คณิตศาสตร)
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
กศ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว)
ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา- การสอนเคมี)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เคมี)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
สถาบันราชภัฏสุราษฏรธานี 2538
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช 2543
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2545
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2546
สถาบันราชภัฏธนบุรี 2538
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2537
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
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อาจารยพิเศษ
นายวชรวรรษ พรหมมา
นางจิราพันธ เหมาะสมสกุล

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
บช.บ. (การบัญชี)
บธ.ม (บริหารธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี
บช.บ. เกียรตินิยม (การสอบบัญชี)
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2544
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2539
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2538

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1
05-211-101 หลักการตลาด
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
19(16-6-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-003 วอลเลยบอล
01-014-002 เทคนิคการเขียน
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2
05-311-101 องคการและการจัดการ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(15-8-34)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-009 การวิจัยเบื้องตน
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-VXZ-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

536

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-315 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-114-303 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-311 การรายงานและการวิเคราะหงบการเงิน
05-111-316 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-306 การวางรูปแบบระบบบัญชี
05-113-301 การสอบบัญชี
05-113-302 การบัญชีภาษีอากร
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-418 สัมมนาการบัญชี
05-111-419 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-311-319 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-417 การฝกงานดานการบัญชี

รวม
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หนวยกิต
9(0-40-0)

9(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-312-410 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-013-009 วิธีวิจัยเบื้องตน
05-114-302 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานบัญชี
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(20-2-41)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-002 เทคนิคการเขียน
01-015-003 วอลเลยบอล
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-111-315 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-114-303 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(20-4-42)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9(8-2-17)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-319 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-111-316 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-112-306 การวางรูปแบบระบบบัญชี
05-113-301 การสอบบัญชี
05-113-302 การบัญชีภาษีอากร
05-311-101 องคการและการจัดการ
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-417 การฝกงานดานการบัญชี
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(21-0-42)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-311 การรายงานวิเคราะหงบการเงิน
05-111-418 สัมมนาการบัญชี
05-111-419 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-113-303 การตรวจสอบภายใน
05-114-404 การใชคอมพิวเตอรในการสอบบัญชี
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
รวม

หนวยกิต
9(0-40-0)
9(0-40-0)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
24(21-6-45)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration
Program in Management

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration
(Management)
B.B.A. (Management)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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131

หนวยกิต

31
3
3
3
15
1
6
94
42
37
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวนาตยา ชูพันธ
นางสาวพิมพรรณ พิณโท
นายเกริกวุฒิ กันเที่ยง

นางสาวเมธาพร มีเดช
นางวาจิศา จันทรักษ
นายจําเริง ฤทธิ์นิ่ม

อาจารยผูสอน
ดร.จิราภา ฮอลล

นางกมลนันท ลิ้มศรัทธา

นายอาทิตย สุจเสน
นายวชิร ยั่งยืน
นางสุพัชชา คงเมือง
นางสาวชุลี หมีรักษา
นายเขมนที ศรีสุขลอม
นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา
นางสาวดวงพร โสมสุข
นางสาวจริญญา ศรีมณี
นายชัยยุทธ จุลเสวตร

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ..ม. (การจัดการโลจิสติกสและ
ซัพพลายเชน)
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
บธ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
กศ.บ. (เคมี)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
สถาบันราชภัฎธนบุรี 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2537
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2552

ปรด. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
บธ.ม. (บัญชีบริหาร)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (สารสนเทศศึกษา)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.บ. (พลศึกษา)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
กศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว)
ค.บ. (จิตวิทยา)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
คบ. (คณิตศาสตร )

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539
มหาวิทยาลัยบูรพา 2551
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2552
วิทยาลัยปทุมธานี 2547
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2547
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2552
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2537
AMU. (India) 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
มหาวิทยาราชภัฎนครศรีธรรมราช 2549
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2549
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2545
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2520

อาจารยผูสอน
นางสาวจามรี สินจรูญศักดิ์
นางสาวจิตติมา ชูพันธุ

ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา -เคมี)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-เคมี )
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ)

กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2547
มหาวิทยาสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-111-003 การภาษีอากร
05-211-101 หลักการตลาด
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
05-111-108 หลักการบัญชี
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน

19(16-6-35)

รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(16-4-34)

ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-313-203 การจัดการสํานักงาน
05-311-102 พฤติกรรมองคการ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต

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

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01-014-013 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง
01-015-003 วอลเลยบอล
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-311-211 การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-311-207 การพัฒนาองคการ
05-311-209 การจัดการสภาพแวดลอมทางธุรกิจ

18(17-2-35)

รวม
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หนวยกิต

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(17-4-36)

ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-320 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
05-311-208 การจัดการสมัยใหม
05-311-318 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

05-311-325 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-311-319 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-311-331 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-311-321 การพยากรณทางธุรกิจ
05-313-408 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ

21(T-P-E)

รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

05-311-432 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-311-433 การบริหารโครงการ
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-311-435 สัมมนาการจัดการ
05-312-410 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

05-311-438 การฝกงาน

18(T-P-E)

9(0-40-0)

รวม
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หนวยกิต

9(0-40-0)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Bachelor of Business Administration
Program in Business Information System
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration
(Business Information Systems)
B.B.A. (Business Information Systems)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

31
3
3
3
12
1
9
97
42
40
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางอารีรัตน ชูพันธ
นางสาวเสาวคนธ ชูบัว

วท.ม (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)

นายวชิร ยั่งยืน
นางสุพัชชา คงเมือง
นางสาวรัชนี สิทธิศักดิ์
อาจารยผูสอน
นายจําเริง ฤทธิ์นิ่ม
นางเมธาพร มีเดช
นางสาวนาตยา ชูพันธ
นางสาวพิมพรรณ พิณโท
นางกมลนันท ลิ้มศรัทธา

นางสาวพิมพิศา พรหมมา
นางสาวจิตติมา ชูพันธ
นางสาวดวงกมล กรรมแตง
นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา
นายเขมนที ศรีสุขลอม
นางสาวจามรี สินจรูญศักดิ์

วท.ม (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (สารสนเทศศึกษา)
วท.ม (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
กศ.บ(เคมี)
ศศ.ม(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(บัญชีบริหาร)
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.
บธ.ม.(การบัญชี)
บช.บ.
ศศ.ม (ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (คณิตศาสตร)
คบ. (คณิตศาสตร)
คบ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
กศ.บ. (จิตวิทยาการแนะแนว)
ศษ.ม. (วิทยาศาสตรการศึกษา –
การสอนเคมี)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร – เคมี)
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล
พระนครเหนือ 49
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตธัญบุรี 2543
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2551
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2553
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตธัญบุรี 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2520
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2550
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2537
มหาวิทยาลัยบูรพา 2551
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2551
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2548
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2542
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2543
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2534
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-111-108 หลักการบัญชี
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
19(16-6-35)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-211-101 หลักการตลาด
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21(17-8-38)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-014- 008 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมฯ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม
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หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

05-111-003 การภาษีอากร
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

05-411-412 การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-411-415 การฝกงาน

รวม

หนวยกิต

1(1-0-2)
3(0-40-0)

4(1-40-2)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี
รวม
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หนวยกิต

3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
14(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-111-108 หลักการบัญชี
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22(16-12-38)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
9(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-211-101 หลักการตลาด
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมฯ
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21(17-8-38)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014- 008 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

รหัสวิชา
05-411-415 การฝกงาน

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
05-411-412 การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
22(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี

รวม

549

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(0-6-2)
3(T-P-E)

15(T-P-E)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
Bachelor of Engineering
Program in Electrical Engineering

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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150

หนวยกิต

31
3
3
3
15
1
6
113
46
49
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายสันติ การีสันต

วศม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศบ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2543

อาจารยผูสอน
นายมารุต รักษา

คอ.ม. (เทคโนโลยีไฟฟา)

นายอภิรัญธ จันทรทอง

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
คอ.ม. (ไฟฟา)

นายอาคม ลักษณะสกุล

คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
คอ.ม. (ไฟฟา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลองหก) 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ภาคใต) 2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (นนทบุร)ี 2544
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2551

นายไพโรจน แสงอําไพ
นายปริญญา สุนทรวงศ

นางสาวมรกต การดี

นายสุพร ฤทธิ์ภักดี
นายอุเทน ใจรังษี
อาจารยพิเศษ
นายบวร วิทยสมบูรณ

คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วศม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
อส.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศบ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศม. (วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-215-101 วงจรดิจิตอล
04-215-102 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร

รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3 (3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

20(17-9-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013 พลศึกษา
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
รวม

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
9(8-2-17)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(1-0-2)
22(17-12-39)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-211-202 วงจรไฟฟา
01-025-206 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
04-214-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
04-211-203 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-221-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-221-207 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
04-215-203 ไมโครคอนโทรลเลอร
04-211-207 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟา
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-211-311 การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
21(17-12-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
04-211-205 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-211-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
04-212-207 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
04-212-313 วิศวกรรมสองสวาง
04-212-430 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา
04-211-204 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
04-212-315 ระบบไฟฟากําลัง

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)
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รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(20-5-42)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-011 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
04-214-304 ระบบควบคุม
04-214-305 ปฏิบัติการระบบควบคุม
04-212-308 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
04-212-429 การออกแบบระบบไฟฟา
04-212-319 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
04-212-316 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
04-211-201 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3(2-2-5)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(20-5-42)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
04-211-412 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
04-212-309 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา
04-212-310 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-212-311 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-212-314 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย
04-212-317 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
04-212-427 ระบบปองกันไฟฟากําลังและรีเลย
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (1-6-4)
9(6-9-15)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
04-211-204 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
16(12-10-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-215-101 วงจรดิจิตอล
04-215-102 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(1-0-2)
15(12-8-27)

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
9(8-2-17)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-025-206 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
04-211-202 วงจรไฟฟา
04-211-203 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
04-214-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
04-221-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-221-207 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
01-015-013 พลศึกษา
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-212-315 ระบบไฟฟากําลัง
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-2-1)
15(12-8-27)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
04-211-205 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-212-207 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
04-215-203 ไมโครคอนโทรลเลอร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
16(13-9-29)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-211-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
04-212-308 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
04-212-309 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-212-316 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
04-212-317 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
04-211-207 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟา
04-212-313 วิศวกรรมสองสวาง
รวม

หนวยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
16(14-6-30)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-211-311 การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
รวม

หนวยกิต
6 (0-40-0)
6 (0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
04-214-304 ระบบควบคุม
04-214-305 ปฏิบัติการระบบควบคุม
04-212-314 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย
04-212-319 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง

รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

16(14-5-30)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-011 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
04-211-412 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
04-212-310 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-212-311 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-212-429 การออกแบบระบบไฟฟา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-2-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
15(12-11-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-212-427 ระบบปองกันไฟฟากําลังและรีเลย
04-212-430 เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
04-211-201 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย ว
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering
Program in Civil Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
B. Eng. (Civil Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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150

หนวยกิต

30
3
3
3
15
3
3
114
46
53
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.บรรเจิด กาญจนเจนติ
นายชูเกียรติ ชูสกุล
นายนภดล ศรภักดี
นายชยณัฐ บัวทองเกื้อ
นายวัชรงค ยองบุตร

อาจารยผูสอน
ดร.ภาณุ พรอมพุทธางกูร

นายดิษฐพร แกวมุนีโชค
นายรัตนพล ฉิมมี
นายดุสิต ชูพันธ
นายศุภวัฒน จันทรปราง

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
คอ.บ (วิศวกรรมโยธา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539

Ph.D. in Civil Engineering
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

The University of Sheffield UK 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2549
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-3)
1(1-0-2)
21(18-9-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013 พลศึกษา
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
20(16-10-36)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-002 บาสเกตบอล
01-025-206 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
04-112-201 ธรณีวิทยา
04-115-201 ชลศาสตร 1
04-116-201 การสํารวจ
04-116-202 ปฏิบัติการสํารวจ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
22(17-13-39)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-116-206 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
รวม

หนวยกิต
1(0-40-0)
1(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
04-111-203 คอนกรีตเทคโนโลยี
04-111-204 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
04-112-202 ปฐพีกลศาสตร
04-112-203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
04-114-201 ฝกงานโรงงาน
04-115-203 ปฏิบัติการชลศาสตร 1
04-116-203 การสํารวจเสนทาง
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
21(15-18-36)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-012 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
01-015-011 กีฬาลีลาศ
1(0-2-1)
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
04-111-307 การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
04-114-304 วิศวกรรมการบริหารงานกอสราง
04-111-308 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
04-112-306 วิศวกรรมฐานราก
04-114-302 การประมาณและวิเคราะหราคางานกอสราง 3(2-3-5)
04-111-309 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
04-115-302 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
04-115-406 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
04-114-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
04-111-205 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
1(0-3-1)
รวม
22(16-15-38)
รวม

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

21(20-2-4)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-114-407 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-014-002 เทคนิคการเขียน
3(2-2-5)
04-114-408 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(1-6-3)
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
1(0-3-1)
04-115-305 วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
04-111-311 วิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
04-111-415 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรโยธา 3(2-3-5)
16(11-14-26)
รวม
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
21(17-12-38)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-116-206 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
รวม

หนวยกิต
1(0-40-0)
1(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
04-112-201 ธรณีวิทยา
04-116-201 การสํารวจ
04-116-202 ปฏิบัติการสํารวจ
04-111-203 คอนกรีตเทคโนโลยี
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
21(18-9-39)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-015-011 กีฬาลีลาศ
04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
04-111-204 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
04-112-202 ปฐพีกลศาสตร
04-112-203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
04-115-201 ชลศาสตร 1
04-115-203 ปฏิบัติการชลศาสตร 1
04-116-203 การสํารวจเสนทาง
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
รวม

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-114-209 การฝกงานทางวิศวกรรมโยธา
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
21(17-11-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
04-111-205 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
04-111-307 การวิเคราะหโครงสราง
04-112-306 วิศวกรรมฐานราก
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
04-115-302 อุทกวิทยา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)
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รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
20(16-10-36)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-025-206 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
04-111-308 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
04-111-311 วิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-3)
04-114-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
01-014-012 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
04-114-302 การประมาณและวิเคราะหราคางานกอสราง 3(2-3-5)
04-115-406 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
รวม
20(17-8-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
01-014-002 เทคนิคการเขียน
3(2-2-5)
04-114-304 วิศวกรรมการบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
04-111-309 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3(3-0-6)
04-111-415 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-5)
04-114-408 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(1-6-3)
04-115-305 วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
21(17-11-37)
รวม
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-112-201 ธรณีวิทยา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(2-0-4)
16(13-9-29)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
7(12-3-13)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-411-101 สถิตยศาสตร
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
16(14-6-30)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-025-206 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
04-111-203 คอนกรีตเทคโนโลยี
04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
04-115-203 ปฏิบัติการชลศาสตร 1
04-115-201 ชลศาสตร 1
04-116-201 การสํารวจ
04-116-202 ปฏิบัติการสํารวจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
16(13-9-29)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-116-206 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
รวม

หนวยกิต
1(0-40-1)
1(0-40-1)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
04-111-204 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
04-111-205 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
04-112-202 ปฐพีกลศาสตร
04-112-203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
04-116-203 การสํารวจเสนทาง
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
14(11-9-25)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-015-011 กีฬาลีลาศ
1(0-2-1)
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
04-111-307 การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
04-114-302 การประมาณและวิเคราะหราคางานกอสราง 3(2-3-5)
04-115-302 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
04-111-308 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
รวม
17(13-10-30)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-114-209 การฝกงานทางวิศวกรรมโยธา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
04-114-304 วิศวกรรมการบริหารงานกอสราง
04-112-306 วิศวกรรมฐานราก
04-111-309 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
04-115-406 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(15-0-30)

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
04-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
04-114-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
04-111-415 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา
01-014-012 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(1-0-2)
3(2-3-5)
3(2-2-5)
11(8-8-19)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-002 เทคนิคการเขียน
04-114-408 โครงงานวิศวกรรมโยธา
04-115-305 วิศวกรรมชลศาสตร
04-111-311 วิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรโยธา
รวม

564

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(9-8-20)

ตรัง
แผนการเรียน
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
- วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาการจัดการประมง
 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม







สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประมง
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง
Bachelor of Science Program in Fishery Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการประมง)
วท.บ. (การจัดการประมง)
Bachelor of Science (Fishery Management)
B.Sc. (Fishery Management)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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133

หนวยกิต

31
3
3
3
9
1
12
96
38
40
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
ผศ.อภิรักษ สงรักษ
นางสาวรัตนาพร อนันตสุข

ผศ.ปรีดา ภูมี
นายปรีดา เกิดสุข

อาจารยผูสอน
ผศ.สุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช
ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย
ผศ.อุไรวรรณ วัฒนกุล
นายวิกิจ ผินรับ
ผศ.จิโรจน พีระเกียรติขจร
นายสิทธิโชค จันทรยอง
นายประเสริฐ ทองหนูนุย

ผศ.มาลินี ฉินนานนท

วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ. (ประมงน้ําจืด)
วท.ม. (การจัดการประมง)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
M.Sc. (Aquaculture and Aquatic
Resources Management)
วท.บ. (การจัดการประมง)
วท.ม. (วาริชศาสตร)
วท.บ. (วาริชศาสตร)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2534
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
Asian Institute of Technology 2548

วท.ม. (ผลิตภัณประมง)
วท.บ. (ประมง )
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ. (ประมง)
วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
กศ.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
Ph.D. (Global Agricultural Sciences)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
วท.ม. (การศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
The University of Tokyo 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2533
Düsseldorf university 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

วท.บ. วิทยาศาสตร (เคมี))
นายพชร เพ็ชรประดับ

Dr.rer.nat. (เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล)

วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2527

นายสมรักษ รอดเจริญ
วาที่ พ.ต.ดํารงค โลหะลักษณาเดช

ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ
ผศ.ชาญยุทธ สุดทองคง
รศ.สุวัจน ธัญรส

นางสาววรพร ธารางกูร
ผศ.จันทรเพ็ญ ชิดเชื้อ

วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ (ประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (ประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (ประมง)
Doctor of Tech. Sc. (Aquaculture and
Aquatic Resources Management)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (ประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (วาริชศาสตร)
รป.ม (รัฐประศาสนศาสตร)
ศบ. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
Asian Institute of Technology 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2528

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการประมง (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-007 สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-010 วายน้ํา
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
06-121-102 การประมงทั่วไป
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
16(12-9-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
02-022-001 เคมีเบื้องตน
3(2-3-5)
06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(3-0-6)
06-121-101 ความปลอดภัยและการชวยเหลือชีวิตทางการประมง 2(1-2-3)
รวม
17(14-7-31)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
02-217-102 หลักสถิติ
02-024-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
06-113-101 มีนวิทยา
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(15-8-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-121-204 การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรประมง
06-122-202 คอมพิวเตอรเพื่อการประมง
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
06-121-203 หลักการจัดการองคกรประมง
06-122-201 การวางแผนการทดลองทางการประมง
06-210-201 วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
06-121-305 หลักการจัดการทรัพยากรชายฝงและชุมชน 3(3-0-6)
06-122-303 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการประมง
3(3-0-6)
06-122-304 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการสํารวจระยะไกลเบื้องตน
3(2-3-5)
06-123-301 การวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อการจัดการประมง 3(2-3-5)
06-125-301 เศรษฐศาสตรประมง
3(3-0-6)
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
3(T-P-E)
รวม
18(13-6-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-122-407 การวางแผนโครงการ
06-123-302 ชีววิทยาการประมงเพื่อการจัดการ
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
06-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(17-5-11)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-121-306 การจัดการประมง
06-121-407 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง
06-124-403 สัมมนาทางการจัดการประมง
06-124-405 การฝกงานทางการจัดการประมง
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
06-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(6-8-16)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-121-408 การสงเสริมการประมง
06-124-404 ปญหาพิเศษทางการจัดการประมง
06-125-402 การจัดการอุตสาหกรรมและตลาดสัตวน้ํา
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
06-121-408 การสงเสริมการประมง
06-124-404 ปญหาพิเศษทางการจัดการประมง
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
18(9-12-24)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น
Bachelor of Science
Program in Local Environmental Management

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น)
วท.บ. (การจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น)
Bachelor of Science (Local Environmental Management)
B.Sc. (Local Environmental Management)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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125

หนวยกิต

35
6
3
3
12
2
9
84
15
30
39
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวนุชนาฎ นิลออ

นางสาวบุญจงรักษ จิ้วตั้น
นายอเนก สาวะอินทร
นางสาวทัศนภา วองสนั่นศิลป
นายวิกิจ ผินรับ

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร. สุวิทย จิตรภักดี

ผศ. จิโรจน พีระเกียรติขจร
ผศ. อนันต ปญญาศิริ
ดร. ฌานิกา แซแง

ดร. พชร เพ็ชรประดับ

นางมาลินี ฉินนานนท

วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วท.ม. (พฤกษศาสตร)
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

Ph.D. (ชีววิทยา สิ่งแวดลอม)
วท.ม. (สัตววิทยา)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร- ชีววิทยา)
วท.ม. (วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม)
กศ.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (การจัดการ สิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
Dr.rer.nat. (เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เทคโนโลยี การประมง)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร (เคมี)
กศ.บ. (เคมี)

นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุย

วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ. (ประมง)
Ph.D. (Global Agricultural Sciences)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ภาคใต 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 2522
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร 2541
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร 2523
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 2544
Düsseldorf university 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
คุณทหารลาดกระบัง 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
The University of Tokyo 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

นายสมรักษ รอดเจริญ

อาจารยผูสอน
นายสิทธิโชค จันทรยอง
นางสาวขวัญตา ตันติกําธน

นายพรอุมา ไกรนรา
นางสาวกมลวรรณ โพธิ์แกว
นางพรทิพย หนักแนน

อาจารยพิเศษ
นายไพศาล เกื้ออรุณ
นายศุภชัย นาวิกภูมิ

วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540

วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.ม. (ชีววิทยา)
ส.บ. (อาชีวอนามัย และความปลอดภัย)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.ม. (เพาะเลี้ยง สัตวน้ํา)
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545

พ.บ. (แพทยศาสตร)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-021-002 คณิตศาสตรพื้นฐาน
06-421-102 วิทยาศาสตรชีวภาพ
06-421-103 นิเวศวิทยาทั่วไป
01-015- YZZ วิชาหมวดพลศึกษา
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
19(16-6-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
06-421-101 วิทยาศาสตรกายภาพ
01-015- YZZ วิชาหมวดพลศึกษา
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
16(13-6-29)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-041-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
06-421-204 หลักการจัดการสิ่งแวดลอม
06-V4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
15(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
06-421-205 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
06-422-201 สังคมวิทยาสิ่งแวดลอม
06-423-201 การจัดการทรัพยากรชายฝง
06-V4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
06-V4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-421-306 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
06-423-304 การจัดการทรัพยากรน้ํา
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 7
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-414-304 กฎหมายสิ่งแวดลอม
06-423-305 ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 8
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 9
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 10
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 11
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ฝกงานในสถานประกอบการตั้งแต 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม
ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง (ผาน/ไมผาน)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
06-426-401 สัมมนา
06-426-403 โครงการทางสิ่งแวดลอมทองถิ่น
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 12
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(1-6-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
10(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
06-426-402 หัวขอเรื่องที่นาสนใจทางการจัดการสิ่งแวดลอม
06-426-404 การวิจัยปฏิบัติการสิ่งแวดลอมทองถิ่น
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 13
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
2(2-0-4)
3(1-6-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
11(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Bachelor of Science Program in Aquaculture

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
Bachelor of Science (Aquaculture)
B.Sc. (Aquaculture)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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131

หนวยกิต

35
3
3
3
9
2
15
90
30
45
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.วัฒนา วัฒนกุล
ผศ.กฤษฏา พราหมณชูเอม
วาที่ พ.ต.ดํารงค โลหะลักษณาเดช
นายมาโนช ขําเจริญ
นายนรสิงห เพ็ญประไพ

อาจารยผูสอน
ผศ.โกสินทร พัฒนมณี
นายพรอุมา ไกรนรา
นายปรีดา เกิดสุข

ผศ.วรวุฒิ เกิดปราง
นายกรกฤช ระวีวงศ
ผศ.สุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช
ผศ.ปรีดา ภูมี
ผศ.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
นางสาวรัตนาพร อนันตสุข

ผศ.อภิรักษ สงรักษ

วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (ประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ. (สัตววิทยา)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ. (ประมง)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ. (ประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีการประมง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2531

วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2527
Tohoku University 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2534
Asian Institute of Technology 2548

วท.บ. (ชีววิทยา)
Ph.D. (Agricultural Science)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
สพ.บ. (สัตวแพทย)
วท.ม. (ผลิตภัณฑประมง )
วท.บ. (ประมง )
วท.ม. (วาริชศาสตร)
วท.บ. (วาริชศาสตร)
วท.ม. (การจัดการประมง)
วท.บ. (ประมงน้ําจืด)
M.Sc. (Aquiculture and Aquatic
Resources Management)
วท.บ. (การจัดการประมง)
วท.ม. (การจัดการประมง)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-007 สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013 พลศึกษา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(15-6-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-010 วายน้ํา
02-022-001 เคมีเบื้องตน
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
02-217-102 หลักสถิติ
06-113-101 มีนวิทยา
06-132-102 ผลิตภัณฑประมงเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
19(11-13-33)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
02-024-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
06-113-202 ชีววิทยาของพืชและสัตวน้ําเศรษฐกิจ
06-211-201 วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
18(15-8-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
02-024-002 พันธุศาสตรทั่วไป
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
06-112-201 นิเวศวิทยาทางน้ํา
06-116-201 วิศวกรรมประมง
06-112-202 คอมพิวเตอรเพื่อการประมง
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(14-12-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-111-302 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
06-111-303 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
06-114-301 อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา
06-122-201 การวางแผนการทดลองทางการประมง
06-125-301 เศรษฐศาสตรประมง
06-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือก(1)
06-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือก(2)
รวม

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(0-6-0)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(10-9-21)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
02-024-002 พันธุศาสตรทั่วไป
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
06-112-201 นิเวศวิทยาทางน้ํา
06-116-201 วิศวกรรมประมง
06-112-202 คอมพิวเตอรเพื่อการประมง
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
19(9-12-20)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-117-402 การฝกงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
06-117-403 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
06-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือก(4)
06-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือก(5)
รวม

หนวยกิต
3(0-6-3)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
10(0-8-4)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-115-402 การใชยาและสารเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
06-117-404 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี(2)
รวม
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หนวยกิต
3(2-3-5)
3(0-6-3)
3(T-P-E)
9(2-9-8)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวนพรัตน มะเห

นางสาวดลฤดี จันทรปาโล

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง)
วท.บ. (วาริชศาสตร)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการอาหาร)

วท.บ. (วิทยาศาสตรการอาหารและ
โภชนาการ)
ผศ.สุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช วท.ม. (ผลิตภัณฑประมง)
วท.บ. (ประมง)
นางสาวชุตินุช สุจริต
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (ชีววิทยา)
ผศ.อุไรวรรณ วัฒนกุล
วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.บ. (เคมี – ชีววิทยา)
อาจารยประจํา
ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ. (ประมง)
ผศ.ณัฐฑิตา โรจนประศาสน
ปร.ด. (ประชากรศึกษา)
สต.ม. (สถิต)ิ
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา – บัญชี)
นายกิตติกร ขันแกลว
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
นายกิตติศักดิ์ ทวีศิลปโสภา
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
อาจารยพิเศษ
ผศ.ชัยรัตน ศิริพัธนะ
Ph.D. (Chemical Engineering)
M.AppL.Sci (Food Engineering)

ผศ.ไวกูณฐ ฤทธิรุฒม

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
ปร.ด. (อุตสาหกรรมเกษตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2534
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2536
มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2521
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
The University of Queensland (ออสเตรเลีย) 2535
University of New South Wales
(ออสเตรเลีย) 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535

แผนการศึกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตร 4 ป ) ภาคปกติ
แขนงวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
01-011-YZZ
01-014-006
01-015-YZZ
01-021-007
02-022-003
02-022-004
06-131-101

ภาคการศึกษา ที่ 1
ชื่อวิชา
กลุมวิชาบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ 1
กลุมวิชาพลศึกษา 1
แคลคูลัสเบื้องตน
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ทรัพยากรประมงที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
01-014-007
01-015-YZZ
02-022-008
02-022-009
02-023-003
02-023-004
02-024-001
06-132-102

รวม

รหัสวิชา
01-012- YZZ
02-016-YZZ
02-022-212
02-022-213
02-024-003
02-226-201
02-226-202
06-132-204

17(11-7-25)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษา ที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
กลุมวิชามนุษยศาสตร
3(T-P-E)
01-013-YZZ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (1) 3(3-0-6)
01-014-YZZ
ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
02-016- YZZ
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-3-1)
02-217-102
จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
06-132-205
เคมีวิเคราะห
3(3-0-6)
06-136-201
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0-3-1)
ทักษะพื้นฐานทางอุตสาหกรรมอาหาร
2(0-6-2)
รวม
19(11-15-27)
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ภาคการศึกษา ที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
กลุมวิชาพลศึกษา 2
เคมีอินทรีย
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
ฟสิกสพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
ชีววิทยาทั่วไป

หนวยกิต
3(2-3-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
3(3-0-6)
เบื้องตน
รวม
18(13-14-31)

ภาคการศึกษา ที่ 2
ชื่อวิชา
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาภาษา (3)
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (2)
หลักสถิติ
การแปรรูปสัตวน้ํา 1
จุลชีววิทยาทางอาหาร

รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
4(3-3-6)

19(14-6-29)

ชั้นปที่ 3 (แผน ก. โครงงานนักศึกษา)
ภาคการศึกษา ที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(3)
06-131-301 เคมีอาหาร
06-131-302 โภชนศาสตรมนุษย
06-132-307 การแปรรูปสัตวน้ํา 2
06-133-301 วิศวกรรมอาหาร
06-139-301 การวางแผนการทดลองทาง
อุตสาหกรรมอาหาร

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
06-131-303
06-134-301
06-134-302

3(2-3-5)
4(3-3-6)
3(3-0-6)

06-134-404
06-137-401
06-139-302
06-VWX-YZZ

รวม

19(16-9-34)

ภาคการศึกษา ที่ 2
ชื่อวิชา
หลักการวิเคราะหอาหาร
การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหาร
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การประกันคุณภาพอาหาร
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การฝกงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
วิชาชีพเลือก (1)
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(0-9-3)
3(T-P-E)
20(11-18-27)

ชั้นปที่ 3 (แผน ข. สหกิจศึกษา)
ภาคการศึกษา ที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(3)
06-131-301 เคมีอาหาร
06-131-302 โภชนศาสตรมนุษย
06-132-307 การแปรรูปสัตวน้ํา 2
06-133-301 วิศวกรรมอาหาร
06-139-301 การวางแผนการทดลองทาง
อุตสาหกรรมอาหาร

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
06-131-303
06-134-301
06-134-302

3(2-3-5)
4(3-3-6)
3(3-0-6)

06-134-404
06-137-401
06-139-404
06-VWX-YZZ
UU-VWX-YZZ

รวม

19(16-9-34)
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ภาคการศึกษา ที่ 2
ชื่อวิชา
หลักการวิเคราะหอาหาร
การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหาร
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
การประกันคุณภาพอาหาร
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง 1
วิชาชีพเลือก (1)
วิชาชีพเลือก (1)

หนวยกิต
3(2-3-5)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
21(12-9-26)

ชั้นปที่ 4 (แผน ก. โครงงานนักศึกษา)
รหัสวิชา
01-014- YZZ

ภาคการศึกษา ที่ 1
ชื่อวิชา
กลุมวิชาภาษา (4)

06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2)
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3)
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือกเสรี (1)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือกเสรี (2)
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)

รหัสวิชา
06-139-406

3(T-P-E)

06-139-408

3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(16-9-34)

ภาคการศึกษา ที่ 2
ชื่อวิชา
สัมมนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง

รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(0-6-3)

4(0-8-4)

ชั้นปที่ 4 (แผน ข. สหกิจศึกษานักศึกษา)
รหัสวิชา
06-139-410

ภาคการศึกษา ที่ 1
ชื่อวิชา
สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง 2

หนวยกิต
8(0-24-8)

รหัสวิชา
01-014-YZZ
06-139-406
06-139-408
06-VWX-YZZ
UU-VWX-YZZ

รวม

8(0-24-8)
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ภาคการศึกษา ที่ 2
ชื่อวิชา
กลุมวิชาภาษา (4)
สัมมนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
วิชาชีพเลือก (2)
วิชาชีพเลือกเสรี (2)
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
13(0-8-4)

แผนการศึกษา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตร 4 ป ) ภาคปกติ
แขนงวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
01-011-YZZ
01-014-006
01-015-YZZ
02-016-YZZ
02-021-007
02-022-003
02-022-004

ภาคการศึกษา ที่ 1
ชื่อวิชา
กลุมวิชาบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ 1
กลุมวิชาพลศึกษา 1
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(1)
แคลคูลัสเบื้องตน
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รหัสวิชา
01-014-007
01-015-YZZ
02-022-008
02-022-009
02-023-003
02-023-004
02-024-001
06-132-102

17(11-4-25)

ภาคการศึกษา ที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
กลุมวิชาพลศึกษา 2
เคมีอินทรีย
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
ฟสิกสพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
ชีววิทยาทั่วไป
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
18(13-14-31)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
01-012- YZZ
02-016- YZZ
02-022-212
02-022-213
02-024-003
02-226-201
02-226-202
06-132-204

ภาคการศึกษา ที่ 1
ชื่อวิชา
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (2)
ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
จุลชีววิทยาทั่วไป
เคมีวิเคราะห
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
ทักษะพื้นฐานทางอุตสาหกรรมอาหาร
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
19(11-15-27)
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ภาคการศึกษา ที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-YZZ กลุมวิชาสังคมศาสตร
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา (3)
02-016- YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (3)
02-217-102 หลักสถิติ
06-132-206 การแปรรูปสัตวน้ํา 1
06-136-201 จุลชีววิทยาทางอาหาร

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
4(3-3-6)

รวม

19(14-6-29)

ชั้นปที่ 3 (แผน ก. โครงงานนักศึกษา)
ภาคการศึกษา ที่ 1
ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา ที่ 2
ชื่อวิชา
หลักการวิเคราะหอาหาร
การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหาร
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การประกันคุณภาพอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

รหัสวิชา
06-131-301 เคมีอาหาร
06-131-302 โภชนศาสตรมนุษย
06-132-308 การแปรรูปสัตวน้ํา 2

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

รหัสวิชา
06-131-303
06-134-301
06-134-302

06-133-301 วิศวกรรมอาหาร
06-139-301 การวางแผนการทดลองทาง
อุตสาหกรรมอาหาร
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1)

4(3-3-6)
3(3-0-6)

06-134-404
06-135-401

3(T-P-E)

06-137-401 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
06-139-303 การฝกงานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
รวม

รวม

19(13-9-28)

หนวยกิต
3(2-3-5)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(0-9-3)
20(13-21-32)

ชั้นปที่ 3 (แผน ข. สหกิจศึกษา)
ภาคการศึกษา ที่ 1
ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา ที่ 2
ชื่อวิชา
หลักการวิเคราะหอาหาร
การประเมินและควบคุมคุณภาพอาหาร
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การประกันคุณภาพอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

รหัสวิชา
06-131-301 เคมีอาหาร
06-131-302 โภชนศาสตรมนุษย
06-132-308 การแปรรูปสัตวน้ํา 2

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

รหัสวิชา
06-131-303
06-134-301
06-134-302

06-133-301 วิศวกรรมอาหาร
06-139-301 การวางแผนการทดลองทาง
อุตสาหกรรมอาหาร
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1)

4(3-3-6)
3(3-0-6)

06-134-404
06-135-401

3(T-P-E)

06-137-401 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
06-139-404 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง 1
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1)
รวม

รวม

19(16-9-34)
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หนวยกิต
3(2-3-5)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
21(14-12-31)

ชั้นปที่ 4 (แผน ก. โครงงานนักศึกษา)
รหัสวิชา
01-014-YZZ

ภาคการศึกษา ที่ 1
ชื่อวิชา
กลุมวิชาภาษา (4)

หนวยกิต
3(T-P-E)

06-VWX-YZZ

วิชาชีพเลือก (2)

3(T-P-E)

06-VWX-YZZ
06-VWX-YZZ
UU-VWX-YZZ
UU-VWX-YZZ

วิชาชีพเลือก (3)
วิชาชีพเลือก (4)
วิชาชีพเลือกเสรี (1)
วิชาชีพเลือกเสรี (2)
รวม

ภาคการศึกษา ที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-139-407 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
06-139-409 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร

3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(16-9-34)

รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(0-6-3)

4(0-8-4)

ชั้นปที่ 4 (แผน ข. สหกิจศึกษานักศึกษา)
รหัสวิชา
06-139-411

ภาคการศึกษา ที่ 1
ชื่อวิชา
สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 2

รวม

ภาคการศึกษา ที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา (4)

หนวยกิต
8(0-24-8)

06-139-407 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
06-139-409 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือกเสรี (2)
รวม

8(0-24-8)
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หนวยกิต
3(T-P-E)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
13(0-8-4)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชือ่ ยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
Bachelor of Science
Program in Industrial Chemist

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Chemistry)
B.Sc. (Industrial Chemistry)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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135

หนวยกิต

31
3
3
3
12
1
9
98
31
49
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.มาลินี ฉินนานนท

ดร.ลักษมี วิทยา

นางสุนันทา ของสาย
นายตะวัน โบวพัฒนกุล

นางสาวอนันตกิจ โพธิถาวร

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.ณัฐทิตา โรจนประศาสตร

นางจันทรา อุยเอง
นายธเนศ สินธุประจิม
นางสาวนิภาพร ชวยธานี
นางสาวอารีรัตน

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย

นางผองศรี พัฒมณี
ผศ.ดร.พชร เพ็ชรประดับ

วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร (เคมี))
กศ.บ. (เคมี)
ปร.ด. (เคมี)
วท.ม. (เคมีอนินทรีย)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีเชิงฟสิกส)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีพอลิเมอร)
วท.บ. (เคมี)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร คณิตศาสตร)
คม. (คณิตศาสตร)

ปร.ด. (ประชากรศึกษา)
สต.ม. (สถิติ
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ
วท.ม. (สถิต)ิ
วท.บ. (สถิต)ิ
วท.ม. (ฟสิกส)
วท.บ. (คณิตศาสตร-ฟสิกส)
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
กศ.บ. (วิทยาศาสตร-ฟสิกส)
วท.ม. (คณิตศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและ
สารนเทศศาสตร)
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)
ศศ.ม. (การแนะแนว)
ศศ.บ. (การแนะแนว)
Dr.rer.nat. (เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ
ทางทะเล)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547

มหาวิทยาลัยมหิดล 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2524
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยนเรเศวร 2551
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2541
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2536
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต 2534
Düsseldorfniversity 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

ผศ.ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

นางสาวชุตินุช สุจริต

นางสาวชาคริยา ฉลาด
ดร. สมรักษ รอดเจริญ

Ph.D. (Agricultural Scienc)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ. (ประมง)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ )
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
ปร.ด (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

592

Tohoku University 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2538
มหวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013 พลศึกษา
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
02-212-104 แคลคูลัส 1
02-221-101 หลักเคมี 1
02-221-102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1

รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

19(16-6-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-004 ภาษาอังกฤษ 2
02-023-003 ฟสิกสพื้นฐาน 1
02-023-004 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
02-212-105 แคลคูลัส 2
02-221-103 หลักเคมี 2
02-221-104 ปฏิบัติการหลักเคมี 2
02-241-101 ชีววิทยา
02-241-102 ปฏิบัติการชีววิทยา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
21(17-11-37)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-023-005 ฟสิกสพื้นฐาน 2
02-217-102 หลักสถิติ
02-223-201 เคมีอินทรีย 1
02-223-202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
02-226-201 เคมีวิเคราะห
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
20(17-8-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
02-217-207 การออกแบบการทดลอง
02-225-201 เคมีเชิงฟสิกส
02-225-202 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสกิ ส
02-226-203 การวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ
02-226-204 ปฏิบัติการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
17(15-6-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
02-222-301 เคมีอนินทรีย
02-222-302 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
02-223-303 เคมีอินทรีย 2
02-227-302 เคมีอุตสาหกรรม
02-227-303 ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
02-227-304 กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี
02-315-306 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
20(15-6-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-228-301 การฝกงานทางเคมีอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
02-227-001 คอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตร
02-227-305 หนวยปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมี
02-227-306 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3

รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

18(10-4-22)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-228-402 สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
1(1-0-3)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
17(6-2-14)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-228-403 โครงงานทางเคมีอุตสาหกรม
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
3(0-9-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(6-9-15)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชือ่ ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
Bachelor of Science Program in Marine Science

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
Bachelor of Science (Marine Science)
B.Sc. (Marine Science)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

595

133

หนวยกิต

32
3
3
3
12
2
9
95
34
46
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.พรเทพ วิรัชวงค
ผศ.ชาญยุทธ สุดทองคง
นายสิทธิโชค จันทรยอง
นางสาวนริสรา นุธรรมโชติ

นายพชร เพ็ชรประดับ

อาจารยผูสอน
รศ.สุวัจน ธัญรส

นายประเสริฐ ทองหนูนุย

ดร.วรพร ธารางกูร
นายสุชาติ อินกล่ํา

นางสาวนัยนา คํากันศิลป

ผศ.จันทรเพ็ญ ชิดเชื้อ
ผศ.อํานาจ สรอยทอง
ผศ.วาจิศา จันทรักษ
ผศ.ดร.ณัฐฑิตา โรจนประศาสน

วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (ประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (ประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (วิทยาศาสตรฟสิกส)
Dr.rer.nat (Pharmacy)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
Doctor of Tech. Sc.
(Aquacuture and Aquatic Resources
Mangement)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (ประมง)
Ph.D. (Agricultural Science)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (วาริชศาสตร)
ศศ.ม (ไทยคดีศึกษา)
ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
ศศ.ม (การจัดการอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว)
ศศ.บ. (วัฒนธรรมศึกษา)
รป.ม (รัฐประศาสนศาสตร)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
ศษ.ม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (สารสนเทศ)
ปร.ด. (ประชากรศึกษา)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2543
Heinrich Heine University Duesseldorf 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
Asian Institute of Technology 2543

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
The University of Tokyo 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล 2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 2542
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2545
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2528
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2525
มหาวิทยาลัยมหิดล 2553

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-022-001 เคมีเบื้องตน
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
01-015-010 วายน้ํา
xx-xxx-xxx ชีพบังคับแขนง 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-015-013 พลศึกษา
xx-xxx-xxx ชีพบังคับแขนง 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-217-102 หลักสถิติ
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
06-210-201 วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน
06-211-311 แพลงกตอนวิทยา
06-212-203 การดําน้ําโดยใชอุปกรณ 1
xx-xxx-xxx ชีพบังคับแขนง 3
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
06-211-203 สมุทรศาสตรเคมี
06-211-202 สมุทรศาสตรชีวภาพ
xx-xxx-xxx ชีพบังคับแขนง 4
xx-xxx-xxx ชีพบังคับแขนง 5
xx-xxx-xxx ชีพบังคับแขนง 6
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-211-306 ปลาทะเลและสัตวทะเลที่มีกระดูกสันหลัง
01-014-011 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
06-211-310 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรทางทะเล
xx-xxx-xxx ชีพบังคับแขนง 7
xx-xxx-xxx ชีพบังคับแขนง 8
xx-xxx-xxx ชีพบังคับแขนง 9
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-012 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
06-211-308 ชีววิทยาสัตวทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
06-211-309 ปฏิบัติการชีววิทยาสัตวทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลัง 1(0-3-1)
06-211-204 การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรชายฝง
3(3-0-6)
06-211-421 มลพิษในทะเล
3(2-3-5)
xx-xxx-xxx ชีพบังคับแขนง 10
3(T-P-E)
รวม
16(T-P-E)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-211-418 สัมมนาทางวิทยาศาสตรทางทะเล
06-211-417 นิเวศวิทยาทางทะเล
06-211-419 การฝกงานทางวิทยาศาสตรทางทะเล
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(0-20-0)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-211-420 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรทางทะเล
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5
xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5
รวม
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หนวยกิต
3(0-6-3)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
15(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Bachelor of Science Program in Environmental Science

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
Bachelor of Science (Environmental Science)
B.Sc. (Environmental Science)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

32
6
3
3
12
2
6
96
25
44
27
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวขวัญตา ตันติกําธน

นายพรอุมา ไกรนรา
นางพรทิพย หนักแนน
นางสาวกนกรัตน นาวีการ
นางสาวกมลวรรณ โพธิ์แกว

อาจารยผูสอน
ผศ.อนันต ปญญาศิริ
ผศ.จิโรจน พีระเกียรติขจร
ผศ.สุวิทย จิตรภักดี

ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุย

นายสิทธิโชค จันทรยอง
ดร.พชร เพ็ชรประดับ

นางมาลินี ฉินนานนท

นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
นายสมรักษ รอดเจริญ

วท.ม. (ชีววิทยา)
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร)
วท.ม. (สิ่งแวดลอมศึกษา)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทางทะเล)

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
กศ.บ. (ชีววิทยา)
Ph.D. (ชีววิทยาสิ่งแวดลอม)
วท.ม. (สัตววิทยา)
กศ.บ. (วิทยาศาสตรชีววิทยา)
Ph.D. (Global Agricultural Sciences)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
Dr.rer.nat. (เคมีผลิตภัณฑ
ธรรมชาติทางทะเล)
วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร (เคมี))

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต 2531
The University of Tokyo 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
Dusseldorf university 2548

กศ.บ. (เคมี)
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ. (ประมง)
วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
คุณทหารลาดกระบัง 2542
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540

อาจารยผูสอน
นายวิกิจ ผินรับ
นายวรพจน รัตนพันธุ
นางสาวนุชนาฎ นิลออ

อาจารยพิเศษ
นายไพศาล เกี้ออรุณ
นายศุภชัย นาวิกภูมิ

วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544

พ.บ. (แพทยศาสตร)
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-021-001 คณิตศาสตรทั่วไป
02-022-001 เคมีเบื้องตน
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
01-015- YZZ วิชาหมวดพลศึกษา
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
19(14-12-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-023-001 ฟสิกสเบื้องตน
02-023-002 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
06-411-101 นิเวศวิทยา
06-411-102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
01-015- YZZ วิชาหมวดพลศึกษา
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-2-1)
18(13-12-31)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-041-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
02-022-007 เคมีอินทรียเบื้องตน
02-217-102 หลักสถิติ
06-411-203 หลักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(15-7-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
02-022-011 เคมีวิเคราะหเบื้องตน
02-024-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
06-411-204 เทคนิคการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
06-412-201 หลักพิษวิทยา
06-412-202 มลพิษทางน้ํา
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(14-12-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-411-305 หลักการใชเครื่องมือ
06-412-303 มลพิษทางอากาศ
06-414-302 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
06-V4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-414-301 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
06-415-301 อาชีวอนามัย
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ฝกงานในสถานประกอบการตั้งแต 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม
ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง (ผาน/ไมผาน)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
06-417-402 สัมมนา
06-417-403 โครงงาน 1
06-417-405 การฝกงานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
06-421-204 หลักการจัดการสิ่งแวดลอม
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 7
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
15(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
06-417-401 หัวขอเรื่องที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
06-417-404 โครงงาน 2
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 8
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 9

รวม
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หนวยกิต
2(2-0-4)
2(0-4-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

10(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
B.Sc. (Food Science and Technology)

ชื่อปริญญา

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หนวยกิต

32
3
3
3
12
2
9
99
46
38
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร
นางวิชชุลฏา ถาวโรจน
ผศ.สาวผกามาส ปุรินทราภิบาล
นางเสาวณีย ชัยเพชร

นางสาวชิตวรรณ นาคฤทธิ์

อาจารยผูสอน
ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน
ผศ.พูนทรัพย อินทรสังข
นายวีรพงศ เชียรสงค
นางสาวนิติเนตร ขําทวี

วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม. (ผลิตภัณฑประมง)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540

วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)
ทษ.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)
M.Sc. (Food Science )
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2533
มหาวิทยาลัยมหิดล 2542
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
University of Reading 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Technology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Technology)
B.Sc. (Industrial Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หนวยกิต

32
3
3
3
12
2
9
100
27
40
33
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล

ผศ.สําราญ โชคสวัสดิกร
นายสุรศักดิ์ เกตุบุญนาค
นางสาวขวัญชีวา หยงสตาร

นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

อาจารยผูสอน
นายชัยวัฒน สากุล

นายกิตติกร ขันแกลว
นายสุรินทร กาญจนะ

นายภูมินทร อินทรแปน
นางสาวฐาปนี ศรีชุมพวง

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
D.Eng (Electrical Engineering)
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อส.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
คอ.ม. (โยธา)
คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วัสดุศาสตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
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สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
University of the Ryukyus 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2529
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
02-021-002 คณิตศาสตรพื้นฐาน
02-023-003 ฟสิกสพื้นฐาน 1
02-023-004 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 1
06-321-101 พื้นฐานวิชาชีพอุตสาหกรรม
06-321-102 การบริหารงานอุตสาหกรรม
06-322-101 เขียนแบบอุตสาหกรรม
01-015-011 กีฬาลีลาศ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
19(14-11-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
06-321-103 จิตวิทยาการจัดการองคกรอุตสาหกรรม
06-322-102 กลศาสตรอุตสาหกรรม
06-322-103 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
01-015-010 วายน้ํา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
19(17-4-36)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
06-322-204 วัสดุศาสตร
06-322-205 ไฟฟาอุตสาหกรรมเบื้องตน
06-322-207 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
06-321-204 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
06-321-205 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
06-322-206 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
06-322-208 การจัดและการบริหารโครงการอุตสาหกรรม
06-322-209 การประกันคุณภาพ
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(17-2-35)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-322-310 การควบคุมคุณภาพ
06-322-311 การวิจัยและดําเนินงาน
06-324-201 วิชาชีพเลือก 1
06-324-203 วิชาชีพเลือก 2
06-324-309 วิชาชีพเลือก 3
06-324-202 วิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
16(15-3-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-021-006 การวิจัยเบื้องตน
06-322-312 การวางแผนและควบคุมการผลิต
06-324-304 วิชาชีพเลือก 5
06-325-201 วิชาชีพเลือก 6
06-324-415 วิชาชีพเลือก 7
06-324-416 วิชาชีพเลือก 8
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
16(15-3-31)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ฝกงานในสถานประกอบการตั้งแต 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม
ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง (ผาน/ไมผาน)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
06-321-406 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
06-322-413 การสัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06-324-413 วิชาชีพเลือก 9
06-324-414 วิชาชีพเลือก 10
06-324-412 วิชาชีพเลือก 11
06-324-308 วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(1-0-3)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17(15-5-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
06-322-414 โครงงานวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06-324-417 วิชาชีพเลือก 12
06-324-311 วิชาชีพเลือก 13
06-323-412 วิชาเลือกเสรี 2

รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(1-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

15(12-8-24)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
Bachelor of Engineering
Program in Electronics Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
Bachelor of Engineering (Electronics Engineering)
B.Eng. (Electronics Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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149

หนวยกิต

30
3
3
3
12
3
6
113
45
50
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายชัยวัฒน สากุล

นายกิตติกร ขันแกลว
นายสุรินทร กาญจนะ

นายภูมินทร อินทรแปน
นางสาวฐาปนี ศรีชุมพวง

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล

ผศ.สําราญ โชคสวัสดิกร
นายสุรศักดิ์ เกตุบุญนาค
นางสาวขวัญชีวา หยงสตาร

นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วัสดุศาสตร)
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
D.Eng (Electrical Engineering)
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
อส.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
คอ.ม. (โยธา)
คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
University of the Ryukyus 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2529
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
04-221-101 อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-313-101
วัสดุวิศวกรรม
04-411-101 สถิตยศาสตร

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

22(17-13-39)

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-007 แบดบินตัน
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-417-101 แนะนําวิศวกรรมศาสตร
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
3(2-3-5)
22(16-16-38)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
01-015-002 บาสเกตบอล
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-211-202 วงจรไฟฟา
04-223-201 การวัดและเครือ่ งมือวัดทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
04-223-202 ปฏิบัติการใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
21(16-9-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
04-211-205 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-212-206 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
04-221-202 คณิตศาสตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
04-221-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-221-205 ฟสิกสของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
04-221-207 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
22(20-5-42)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
04-221-204 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
04-221-206 สิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา
04-221-308 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2
04-221-310 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
04-221-311 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
04-221-319 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
21(16-6-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-221-320 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-214-304 ระบบควบคุม
04-221-309 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3
04-221-426 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
04-224-401 ไมโครโปรเซสเซอร
04-224-402 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
20(7-12-18)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-221-427 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2

รวม
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หนวยกิต
3(1-6-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

15(1-6-4)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
Bachelor of Science
Program in Computer Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
Bachelor of Science (Computer Technology)
B.Sc. (Computer Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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128

หนวยกิต

32
3
3
3
12
2
9
90
19
41
30
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ

สส.บ. (การจัดการสารสนเทศ)
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

นายชยพล การนา

อส.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

นางสาวจุฬามณี หนูพูล
นายธงชัย ลือขจร
นางสาวทิพยวัลย ยืนยง

วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

อาจารยผูสอน
นายศุภวัฒน อินทรเกิด
นางสาวชญาณพัฒน กุลบุญ
นางสาวสิริรักษ ขันฒานุรักษ

นายพงศธร ตันวิมล
นางสาวศวรรณรัศมี อภัยพงค
ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล

นายสุรินทร กาญจนะ

นายภูมินทร อินทรแปน

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (การตลาด)
Master of commerce (Information system)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วท.ม. (สารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สส.บ. (การจัดการสารสนเทศ)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
D.Eng (Electrical Engineering)
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2552
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 2539
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2553
สถาบันราชภัฎภูเก็ต 2546

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2543
University of Western Sydney 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
University of the Ryukyus 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ-ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-007 สารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
06-311-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
01-015- YZZ วิชาหมวดพลศึกษา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
19(15-8-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-023-001 ฟสิกสเบื้องตน
02-023-002 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
06-311-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
06-311-103 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส
01-015- YZZ วิชาหมวดพลศึกษา
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
20(15-11-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-041-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
02-212-104 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
06-311-204 โครงสรางระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 3(2-2-5)
06-311-205 โปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
06-311-207 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
06-311-209 กฎหมายสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
รวม
18(14-8-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
02-212-105 แคลคูลัส 2
06-311-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
06-311-208 ระบบไมโครคอมพิวเตอรและการอินเตอรเฟสซิ่ง
06-311-210 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
15(12-6-27)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-311-311 ขายสื่อสารระยะใกล
06-311-312 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
06-311-313 ระบบการจัดการฐานขอมูล
06-313-302 วิชาชีพเลือก 1
06-313-303 วิชาชีพเลือก 2
06-313-304 วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(7-4-16)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-311-314 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
06-311-315 ปญญาประดิษฐ
06-311-316 สัมมนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
06-313-306 วิชาชีพเลือก 4
06-313-307 วิชาชีพเลือก 5
06-313-309 วิชาชีพเลือก 6
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(5-5-14)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ฝกงานในสถานประกอบการตั้งแต 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม
ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง (ผาน/ไมผาน)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-311-417 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1
06-313-412 วิชาชีพเลือก 7
06-313-414 วิชาชีพเลือก 8
06-313-416 วิชาชีพเลือก 9
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
1(0-3-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
13(0-3-3)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-311-418 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2
06-313-418 วิชาชีพเลือก 10
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2

รวม

617

หนวยกิต
3(0-6-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)

9(0-6-6)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
B.Sc. (Information Technology)

ชื่อปริญญา

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หนวยกิต

32
3
3
3
12
2
9
96
40
38
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายศุภวัฒน อินทรเกิด
นางสาวชญาณพัฒน กุลบุญ
นางสาวสิริรักษ ขันฒานุรักษ

นายพงศธร ตันวิมล
นางสาวศวรรณรัศมี อภัยพงค
อาจารยผูสอน
นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (การตลาด)
Master of commerce (Information system)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วท.ม. (สารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สส.บ. (การจัดการสารสนเทศ)

สส.บ. (การจัดการสารสนเทศ)
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

นายชยพล การนา

อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส)
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

นางสาวทิพยวัลย ยืนยง
นางสาวจุฬามณี หนูพูล
นายธงชัย ลือขจร
ผศ.ดร.ปภัศรชกรณ อารียกุล

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
D.Eng(Electrical Engineering)
คอ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)

นายสุรินทร กาญจนะ

นายภูมินทร อินทรแปน

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2543
University of Western Sydney 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2552

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2552
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 2539
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2547
สถาบันราชภัฎภูเก็ต 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
University of the Ryukyus 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ-ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-013-001 การพัฒนาคุณภาคชีวิตและสังคม
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013 พลศึกษา
02-021-001 คณิตศาสตรทั่วไป
02-023-001 ฟสิกสเบื้องตน
02-411-102 โปรแกรมสําเร็จรูป
02-411-103 ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-411-104 หลักการเขียนโปรแกรม
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(19-6-41)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-016-004 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
02-212-104 แคลคูลัส 1
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
02-411-101 คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
02-411-105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
02-411-106 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รวม

19(17-5-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-014-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
02-217-102 หลักสถิติ
02-022-003 เคมีทั่วไป
02-411-209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
02-411-210 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
02-411-212 โครงสรางขอมูล
02-411-215 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
19(16-7-35)

รหัสวิชา

01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-411-211 ระบบดิจิตอลเบื้องตน
02-411-213 ระบบปฏิบัติการ
02-411-214 ปฏิบัติระบบปฏิบัตกิ าร
02-411-216 ระบบฐานขอมูล
รวม
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
17(13-9-30)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-002 เทคนิคการเขียน
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดลอม
02-411-317 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
02-411-318 อัลกอริทึม
02-411-320 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
02-411-321 ปฏิบัติการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-411-322 ฝกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
16(14-5-30)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-411-307 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-411-319 โครงสรางระบบสารสนเทศ
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(9-0-18)

หนวยกิต
1(0-40-0)
1(0-40-0)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
02-411-408 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-411-423 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
13(3-2-7)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-411-424 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
02-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6

รวม
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หนวยกิต
3(0-6-3)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

9(3-0-6)

622

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชาการบัญชี
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
ชื่อหลักสูตร
ชือ่ ภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Hotel and Tourism

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและการทองเที่ยว)
ศศ.บ. (การโรงแรมและการทองเที่ยว)
Bachelor of Arts (Hotel and Tourism)
B.A. (Hotel and Tourism)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

625

143

หนวยกิต

35
3
6
3
15
2
6
102
30
57
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวปยภัทร อินทวิสัย
นางสาวนัยนา คํากันศิลป
นายสุธรรม มัควัลย

นางสาวฟาพิไล ทวีสินโสภา
นายสุชาติ อินกล่ํา

อาจารยผูสอน
นางสาวปยภัทร อินทวิสัย
นางสาวนัยนา คํากันศิลป
นายสุธรรม มัควัลย

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว)
ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)
ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษา)
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)
คอ.บ. (สถาปตย)
ศศ.ม.(ประวัติศาสตรเอเชีย)
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร)
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
ศศ.บ.(การทองเที่ยว)

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว)
ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)
ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษา)
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)
คอ.บ. (สถาปตย)

นางสาวฟ า พิ ไ ล ทวี สิ น โสภา ศศ.ม.(ประวัติศาสตรเอเชีย)
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร)
นายสุชาติ อินกล่ํา
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
ศศ.บ.(การทองเที่ยว)
นางจันทรเพ็ญ ชิดเชื้อ
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
ศบ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
นางสาวกฤติยา สุขเสงี่ยม
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
คศ.บ.(คหกรรมศาสตรทั่วไป)
นางสาวทิพากร เทพสุริวงศ
ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ)
นางสาวนภัส เนืองฤทธิ์
ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
บธ.บ.(การจัดการโรงแรม)
นางสาวปยนุช ไกรเทพ
ศศ.บ.คหกรรมศาสตร อาหารและโภชนาการ
นางสาวกรศิรักษ ชูเสียงแจว
ศศ.บ.พัฒนาการทองเที่ยว
นายปยะพัฒน ชวยอินทร
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
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มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
สถาบันราชภัฎสุราษฎรธานี 2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2545
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 2539
มหาวิทยาลัยนเรศวร กําลังศึกษาตอ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง 2526
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2541
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
สถาบันราชภัฎสุราษฎรธานี 2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2545
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 2539
มหาวิทยาลัยนเรศวร กําลังศึกษาตอ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง 2526
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2541
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2552
มหาวิทยาลัยแมโจ 2542
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2544

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-013-003 มนุษยกับสังคม
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-011 กีฬาลีลาศ
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
08-112-101 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
19(14-10-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-001 ไทยศึกษา
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-003 วาทการ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-010 วายน้ํา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-211-101 หลักการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(16-6-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
08-111-201 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
08-112-202 หลักการมัคคุเทศก
08-112-203 กิจกรรมและการนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
08-112-205 กฎหมายเพื่อธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว
08-118-201 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(14-10-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-101 องคการและการจัดการ
08-111-202 ศิลปะการบริการ
08-111-203 การปฏิบัติการงานสวนหนา
08-111-304 การปฏิบัติการงานแมบาน
08-112-204 การขนสงผูโดยสารเพื่อการทองเที่ยว
08-115-201 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางทะเล
08-118-202 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 2
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(19-4-40)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
08-111-306 การปฏิบัติการงานครัว
08-111-305 การปฏิบัติการงานอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
08-112-306 พฤติกรรมนักทองเที่ยว
08-115-306 การจัดการนําเที่ยวประเภทเรือสําราญ
3(3-0-6)
08-113-306 ศิลปกรรมเปรียบเทียบ
08-118-305 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
3(1-6-4)
08-115-304 การทองเที่ยวใตน้ําและการอนุรักษแหลงทองเที่ยวใตน้ํา
08-118-306 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
08-115-305 ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล
08-114-307 สารสนเทศเพื่อธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว 3(2-2-5)
08-118-303 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
08-117-307 การจัดการธุรกิจงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการ 3(3-0-6)
08-118-304 การสื่อความหมายภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
21(17-10-37)
รวม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(18-8-39)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
08-111-209 การจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
08-111-211 ศิลปะการทําขนมไทยและขนมอบ
3(1-4-4)
08-113-407 การพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในประเทศไทย 3(3-0-6)
08-114-408 การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
08-115-302 การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางทะเลอยางยั่งยืน 3(3-0-6)
08-115-303 แหลงทองเที่ยวทางทะเลและรูปแบบการทองเที่ยวทางน้ํา 3(3-0-6)
08-118-407 การแปลความภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
21(18-6-39)
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
08-119-401 สหกิจศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Bachelor of Arts
Program in English for International Communication
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
Bachelor of Arts (English for International Communication)
B.A. (English for International Communication)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

32
3
6
3
12
2
6
96
36
45
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางจามเรศ ปญญาศิริ
นางเพ็ญพร เกิดสุข
นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย
นางสาวทิพากร เทพสุริวงศ
นางสาวนภัส เนืองฤทธิ์

อาจารยผูสอน
นางจามเรศ ปญญาศิริ
นางสาวทิพากร เทพสุริวงศ
นางสาวนภัส เนืองฤทธิ์
นางสาวพรรษา พรหมมาศ

นายปยะพัฒน ชวยอินทร

นางสาวจตุพร ฮกทา
Miss Tina Abellera
Miss Corrin Haag

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)
MA. (TEFL)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
MA. (TEFL)
กศบ.
M.A. (Language and Communication)
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
ศศ.ม(ภาษาอังกฤษ)
บธ.บ.(การจัดการโรงแรม)

กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)
M.A. (Language and Communication)
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
บธ.บ. (การจัดการโรงแรม)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษานานาชาติ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษานานาชาติ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
บธ.ม. (การเงิน)
ศศบ. (วิเทศธุรกิจ จีน)
M.A. (English)
B.Ed. (English)
B.A. (Sociology)
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(ปตตานี) 2523
University of South Australia 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ปตตานี) 2523
University of South Australia 2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2535
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 2544
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ภูเก็ต) 2548

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ปตตานี) 2523
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 2544
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(ภูเก็ต) 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (หาดใหญ) 2553
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (หาดใหญ) 2553
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2551
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ภูเก็ต) 2548
Baguio Central University 2545
University of Baguio 2543
The University of Regina 2549

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-011 กีฬาลีลาศ
01-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
uu-vwx-yzz วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
19(13-6-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-010 วายน้ํา
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
01-311-102 การฟง-การพูด 1
01-312-101 การอาน 1
01-314-101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1
uu-vwx-yzz วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
19(13-6-29)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-311-203 การฟง-การพูด 2
01-312-202 การอาน 2
01-313-201 การเขียน 1
01-314-202 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-014-002 เทคนิคการเขียน
01-311-204 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขาสังคม
01-311-205 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
01-313-202 การเขียน 2
01-314-203 การแปล 1
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(15-6-33)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-311-307 การพูดในที่ชุมชน
01-312-303 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน
01-313-303 การเขียนขั้นสูง
01-314-304 การแปล 2
01-315-301 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
18(14-2-29)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-315-303 ฝกประสบการณวิชาชีพ
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-311-306 การฟง-การพูด 3
3(2-2-5)
01-311-308 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
3(2-2-5)
01-314-305 ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
01-315-302 ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการและเจาหนาที่สํานักงาน 3(3-0-6)
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 2
3(T-P-E)
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 3
3(T-P-E)
รวม
18(10-4-22)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-404 ภาษาและวัฒนธรรม
01-315-404 สัมมนาการใชภาษาอังกฤษผานโครงงาน
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 4
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 5
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(6-0-12)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-405 การอานขั้นสูง
01-312-406 ภาษาอังกฤษในสื่อ
01-313-404 การเขียนทางวิชาการ
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

บัญชีบัณฑิต
บช.บ.
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบูรณาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
1.5 กลุมวิชาพลศึกษา
1.6 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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140

หนวยกิต

32
3
3
6
12
2
6
102
39
48
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายศิววงศ เพชรจุล
นางสาวกรรณิกา แทนทอง

นางระริน เครือวรพันธุ
นางสาวศิริวรรณ ศิลารักษ
นางสาวศุกพิชญาณ บุญเกื้อ

อาจารยผูสอน
นายศิววงศ เพชรจุล
นางสาวกรรณิกา แทนทอง

นางระริน เครือวรพันธุ
นางสาวศิริวรรณ ศิลารักษ
นางสาวศุกพิชญาณ บุญเกื้อ

นางสาวกัลยาณี ยุทธการ
อาจารยผูสอน
นางสาวชยนรรจ ขาวปลอด
ผศ.จันทรเพ็ญ ชิดเชื้อ
นางสาวจตุพร ฮกทา

บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
ศศ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บช.ม. (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2550
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2545
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยรังสิต (กําลังศึกษา)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2544

บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
บช.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)
บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (การบัญชี)
ศศ.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บช.ม. (การบัญชี)
บช.บ. (การบัญชี)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2550
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2545
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยรังสิต (กําลังศึกษา)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ศ.บ. (การเงินและการคลัง)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
ศบ. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
บธ.ม. (การเงิน)
ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ: จีน)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2524
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.ภูเก็ต 2547
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นางจันทรา อุยเอง

อาจารยพิเศษ
นางจีรภรณ ภูริยะพันธ
นายศุภวัฒน อินทรเกิด

วท.ม. (สถิต)ิ
วท.บ. (สถิต)ิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การบัญชี)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-015-007 แบดมินตัน
05-311-101 องคการและการจัดการ
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
05-111-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-005 การบัญชีชั้นตน 1
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(17-4-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-013-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-015-011 กีฬาลีลาศ
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
05-211-101 หลักการตลาด
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(6-6-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-005 สังคมกับสิ่งแวดลอม
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-111-001 สถิติธุรกิจ
05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-311-103 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-002 เทคนิคการเขียน
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(16-4-34)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-315 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05114-303 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-112-307 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
01-013-009 วิธีวิจัยเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-311 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
05-111-316 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-306 การวางรูปแบบระบบบัญชี
05-113-301 การสอบบัญชี
05-113-302 การบัญชีภาษีอากร
05-113-303การตรวจสอบภายใน
01-315-301ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(21-0-42)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-418 สัมมนาการบัญชี
05-111-419 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-311-319 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-114-302 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานบัญชี
05-114-404 การใชคอมพิวเตอรในการสอบบัญชี
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18(14-8-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-417 การฝกงานดานการบัญชี

รวม
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หนวยกิต
9(0-40-0)

9(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-104 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-111-003 การภาษีอากร
05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-111-001 สถิติธุรกิจ
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-113-302 การบัญชีภาษีอากร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21(20-2-41)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
05-111-209การบัญชีชั้นกลาง 1
05-114-303ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
01-015-011 กีฬาลีลาศ
05-111-210การบัญชีชั้นกลาง 2
05-112-202 การบัญชีตนทุน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(14-4-30)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-319 การบริหารธุรกิจขนาดยอม
05-111-315 การบัญชีชั้นสูง 1
05-111-311 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
05-111-316 การบัญชีชั้นสูง 2
05-113-301 การสอบบัญชี
05-112-303 การบัญชีบริหาร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-0-36)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-417 การฝกงานดานการบัญชี
รวม

หนวยกิต
9(0-40-0)
9(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-002 เทคนิคการเขียน
05-111-420 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-111-418 สัมมนาการบัญชี
05-112-306 การวางรูปแบบระบบบัญชี
05-114-404 การใชคอมพิวเตอรในงานสอบบัญชี
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(21-0-30)

สวนที่ 5
แผนการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

639

640

สงขลา
แผนการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- คณะบริหารธุรกิจ

641

642

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

643

644

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
Master of Business Administration
Program in Small and Medium Enterprises Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชือ่ ยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม)
บธ.ม. (การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม)
Master of Business Administration
(Small and Medium Enterprises Management)
M.B.A. (Small and Medium Enterprises Management)

วิชาเอก
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36

หนวยกิต

15
9
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

15
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หลักสูตร
1. จํานวนหนวยกิต หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
2. โครงสรางหลักสูตร
2.1 แผน ก แบบ ก 2
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- วิทยานิพนธ
2.2 แผน ข
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- การคนควาอิสระ
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คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รศ.เยาวพา ณ นคร
บช.ม.การบัญชีทั่วไป
วท.บ.บัญชี (เกียรตินิยม)
ดร.พิเชษฐ พรหมใหม
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การตลาด
ดร.จิราภา ฮอลล
ปร.ด.การบัญชี
บธ.ม.การบัญชี
บธ.บ.การเงินและการธนาคาร
อาจารยประจําหลักสูตร
รศ.เยาวพา ณ นคร
ดร.พิเชษฐ พรหมใหม

ดร.จิราภา ฮอลล

ผศ.พศิกา สัตตบงกช
ผศ.ยุพาภรณ อุไรรัตน

อาจารยผูสอน
รศ.เยาวพา ณ นคร
ดร.พิเชษฐ พรหมใหม

ดร.จิราภา ฮอลล

ผศ.พศิกา สัตตบงกช

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2521
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บช.ม.การบัญชีทั่วไป
วท.บ.บัญชี (เกียรตินิยม)
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การตลาด
ปร.ด.การบัญชี
บธ.ม.การบัญชี
บธ.บ.การเงินและการธนาคาร
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศ.บ.เศรษฐศาสตร
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การตลาด
บธ.บ.บริหารธุรกิจ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2521
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2525

บช.ม.การบัญชีทวั่ ไป
วท.บ.บัญชี (เกียรตินิยม)
ปร.ด.บริหารธุรกิจ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การตลาด
ปร.ด.การบัญชี
บธ.ม.การบัญชี
บธ.บ.การเงินและการธนาคาร
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศ.บ.เศรษฐศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2521
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523
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ผศ.ยุพาภรณ อุไรรัตน

บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การตลาด
บธ.บ.บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2525

Ph.D.(Maritime Studies)
บช.ม.การบัญชีบริหาร
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ
Ph.D.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Statistics)
Ph.D.(Statistics)
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
Ph.D.(Management)
Ph.D. (Marketing )

University of Wales
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยโอซากา ญี่ปุน
University of Georgia,USA.
University of Georgia,USA.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Adamson University
The University of Newcastle, Australia

อาจารยผูสอน
ผศ.ไพริน รักษสาคร
อาจารยพิเศษ
ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ

รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ
ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร
ดร.ดุสิต เครืองาม
รศ.ดร.จิราวัลย จิตรถเวช
ดร.อวยชัย จิตรถเวช
อาจารยปกรณ เพ็ญภาคกุล
ผศ.ดร.อนิวัช แกวจํานงค
ดร.อรจันทร ศิริโชติ
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แผนการศึกษา

แผน ข
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (หลักสูตร MBA) โครงการพิเศษ
ปการศึกษาที่ 2554
ลงทะเบียนครั้งที่ 1 เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-300-501 การบริหารธุรกิจสําหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
05-300-502 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
รวม

6(6-0-12)

ปการศึกษาที่ 2554
ลงทะเบียนครั้งที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-110-501 การบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจสําหรับนักบริหาร 3(3-0-6)
05-510-503 การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3(3-0-6)
05-310-504 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3(3-0-6)
รวม
9(9-0-18)

ปการศึกษาที่ 2554
ลงทะเบียนครั้งที่ 3 เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-110-504 การบริหารภาษีอากร
3(3-0-6)
05-310-501 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3(3-0-6)
รวม
6(6-0-12)

ปการศึกษาที่ 2555
ลงทะเบียนครั้งที่ 4 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-410-502 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและกิจการดิจิตอล
05-300-504 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
รวม

ปการศึกษาที่ 2555
ลงทะเบียนครั้งที่ 5 เดือน มีนาคม - เมษายน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-210-503 สัมมนาปญหาการตลาดกับกลยุทธการตัดสินใจ 3(2-2-5)
2(0-6-0)
05-300-505 การคนควาอิสระ
รวม
5(2-8-5)

ปการศึกษาที่ 2555
ลงทะเบียนครั้งที่ 6 เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-300-505 การคนควาอิสระ
4(0-12-0)
05-310-502 สัมมนาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3(2-2-5)
รวม
7(2-14-5)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6(5-2-11)

นครศรีธรรมราช
แผนการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- คณะเกษตรศาสตร

649

650

คณะเกษตรศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาสัตวศาสตร
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพีช

651

652

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร
Master of Science Pro gram in Animal Science

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
Master of Science (Animal Science)
M.Sc. (Animal Science)

วิชาเอก
สัตวศาสตร
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตร
1. หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก1
1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1.2 โครงสรางหลักสูตร
วิทยานิพนธ
1.3 รายวิชาตาม แผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ
03-211-598 วิทยานิพนธ
Thesis
2. หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก2
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
2.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ
รวม
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36

หนวยกิต

36

หนวยกิต

36

หนวยกิต

36

หนวยกิต
36(0-108-0)

9
12
15
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ถนัด รัตนานุพงศ
Ph.D. (Animal Science)
วท.ม. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
ผศ.ดร.นันทนา ชวยชูวงศ
วท.ด. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สรอยสุวรรณ วท.ด. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ดร.ถนัด รัตนานุพงศ

Ph.D. (Animal Science)
วท.ม. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สรอยสุวรรณ วท.ด. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
ผศ.ประดิษฐ อาจชมพู
วท.ม. สัตวศาสตร
ทษ.บ. สัตวศาสตร-โคนม
ผศ.ดร.นันทนา ชวยชูวงศ
วท.ด. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษธนกุล
วท.ม. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
อาจารยผูสอน
รศ.ราชศักดิ์ ชวยชูวงศ
รศ.พิน นวลศรีทอง
ผศ.ดร.องอาจ อินทรสังข

ผศ.คณิต ขอพลอยกลาง

M.S. (Animal)
ทษ.บ. (สัตวศาสตร-โคนม)
วท.ม. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
ทษ.บ. (สัตวศาสตร/สัตวปก)
Dr.sc.agr (Animal Physiology and
Animal Nutrition)

วท.ม. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
M.S. (Animal Science)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
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University of the Philippines Los Banos 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2529
University of the Philippines Los Banos 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2529
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2522
Science Central Luzon State University 2531
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2526
Georg-August University Goettingen 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
Central Luzon State University 2531
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2526

ผศ.สมบัติ ศรีจันทร

อาจารยผูสอน
นางเอื้อมพร คงนคร
ผศ.กัณหา ไฝขาว
ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย
ผศ.ประดิษฐ อาจชมพู
ผศ.ประพจน มลิวัลย
ผศ.สมคิด ชัยเพชร
ผศ.เฉลิมศักดิ์ ศรีเปารยะ
นายฉัตรชัย จันทรสมบูรณ
นายวุฒิชัย สีเผือก

อาจารยพิเศษ
ศ.ดร.วินัย ประลมพกาญจน
ผศ.ดร.นิวัต เมืองแกว
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี
รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช

วท.ม. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
สถาบันเทคโนโลยนีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2526

วท.ม. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ทษ.ม. (สัตวศาสตร-สัตวปก)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
ทษ.บ. (สัตวศาสตร-โคนม)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
วท.บ. (วิทยาศาสตสุขภาพสัตว)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร)
วท.ม. (สัตวศาสตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2522
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537

Ph.D. (Animal Nutrition)
Ph.D. (Animal Science)
Ph.D. (Animal and Dairy Sciences)
วท.ด. (สัตวศาสตร)

University of Queensland Australia 2534
University of the Philippines Los Banos 2537
Auburn University 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
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แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
03-211-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
3(0-9-0)
3(0-9-0)

รหัสวิชา
03-211-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
03-211-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
12(0-36-0)
12(0-36-0)

รหัสวิชา
03-211-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
12(0-36-0)
12(0-36-0)

แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-211-501 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร
03-211-502 ความปลอดภัยทางชีวภาพในการจัดการฟารม
03-211-503 สหวิทยาการทางสัตวศาสตร
03-211-504 สัมมนา 1
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(1-0-3)
1(1-0-2)
8(7-3-16)

รหัสวิชา
03-vwx-5zz วิชาเลือก 1
03-vwx-5zz วิชาเลือก 2
03-211-505 สัมมนา 2
03-211-599 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
9(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

3(T-P-E)
3(T-P-E)
5(0-15-0)
11(T-P-E)

03-vwx-5zz วิชาเลือก 3
03-vwx-5zz วิชาเลือก 4
03-211-599 วิทยานิพนธ

รหัสวิชา

03-211-599วิทยานิพนธ

8(0-24-0)

รวม
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8(0-24-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Master of Science Program in Crop Production Technology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
Master of Science (Crop Production Technology)
M.Sc. (Crop Production Technology)

วิชาเอก
เทคโนโลยีการผลิตพืช
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตร
1. หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 1
1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1.2 โครงสรางหลักสูตร
วิทยานิพนธ
1.3 รายวิชาตามแผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ
03-121-598 วิทยานิพนธ
Thesis
2. หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 2
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
2.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3 วิทยานิพนธ
รวม
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36

หนวยกิต

36

หนวยกิต

36

หนวยกิต

36

หนวยกิต
36(0-108-0)

12
9
15
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รศ.ดร.สมพร ณ นคร
Ph.D. (Horticulture)
Ms.C. (Crop science)
ทษบ. (พืชศาสตร)
รศ.ดร.สุนียรัตน ศรีเปารยะ Ph.D. (Plant Genetic Engineering)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
ผศ.ดร.ปราณี รัตนานุพงศ
Ph.D. (Agronomy)
วทม. (พืชไร)
วทบ. (พืชไรนา)
ผศ.ดร.สารคาม แกวทาสี
Ph.D. (Soil Science)
วทม. (เกษตรศาสตร)
วทบ. (เกษตรศาสตร)
ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ปรีชา
Ph.D. (Tropical Agriculture)
วทม. (เกษตรศาสตร)
วทบ. (เกษตรศาสตร)
อาจารยประจําหลักสูตร
รศ.ดร.สุนียรัตน ศรีเปารยะ

ผศ.ดร.ปราณี รัตนานุพงศ

ผศ.ดร.สารคาม แกวทาสี

รศ.ดร.สมพร ณ นคร

ผศ.ดร.ชัยสิทธ ปรีชา

Ph.D. (Plant Genetic Engineering)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
Ph.D. (Agronomy)
วท.ม. (พืชไรนา)
วท.บ. (พืชไรนา)
Ph.D. (Soil Science)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
Ph.D. (Horticulture)
M.S. (Horticulture)
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
Ph.D. (Tropical Agriculture)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)

658

University of Philippines Los Banos 2540
Central Luzon State University 2531
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2523
The University of Nottingham 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
University of Philippines Los Banos 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
University of Philippines Los Banos 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526

The University of Nottingham 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
University of Philippines Los Banos 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
University of Philippines Los Banos 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
University of Philippines Los Banos 2538
Central Luzon State University 2532
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526

อาจารยผูสอน
รศ.นพ ศักดิเศรษฐ

วท.ม. (พืชศาสตร)
วท.บ. (พืชศาสตร)
สส.บ. (สงเสริมการเกษตรและสหกรณ)
รศ.ดร.สุนีรัตน ศรีเปารยะ
Ph.D. (Plant Genetic Engineering)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
รศ.ดร.สมพร ณ นคร
Ph.D. (Horticulture)
M.S. (Horticulture)
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
ผศ.จรัญ ทองเจือ
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
ผศ.ทิวา รักนิ่ม
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
ผศ.วานิช อําภาวรรณ
วท.ม. (พืชศาสตร)
ทษ.บ. (พืชไร)
ผศ.ชัยพร เฉลิมพักตร
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ
วท.ม. (กีฎวิทยา)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ปรีชา
Ph.D. (Tropical Agriculture)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
ผศ.จรัญ ไชยศร
M.S. (Horticulture)
วท.บ. (พืชศาสตร)
ผศ.สมคิด อินทรชวย
วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
วาที่ ร.ต.สัมพันธ หมวดเมือง วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
นายเวที วิสุทธิแพทย
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
ผศ.อรพิน รัตนสุภา
วท.ม. (การจัดการทรัยากรดิน)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
นายประยงค คงนคร
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (พืชศาสตร)
ผศ.สํารอง ใสละมาย
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2529
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528
The University of Nottingham 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
University of Philippines Los Banos 2538
Central Luzon State University 2532
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2524
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2525
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2519
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
Central Luzon State University 2542
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2529
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2522
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527

ผศ.สมศักดิ์ กาญจนนันทวงศ M.S (Horticulture)
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
ผศ.มุจลินท ติณสิริสุข
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
ทษ.บ. (พืชศาสตร)
ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
วท.ม. (เกษตรศาสตร สาขาวิชาพืช
ศาสตร)
วท.บ. (พืชศาสตร)
วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
นายสมยศ ศรีเพิ่ม
วท.บ. (เกษตรศึกษา-พืชศาสตร)
อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.ปราณี รัตนานุพงศ

ผศ.ดร.สารคาม แกวทาสี

ผศ.มนทนา รุจิระศักดิ์
ผศ.ดร.ยืนยง วาณิชยปกรณ

ผศ.ดร.พัชราภรณ วาณิชยปกรณ

ผศ.พรศิลป สีเผือก

Ph.D. (Agronomy)
วท.ม. (พืชไรนา)
วท.บ. (พืชไรนา)
Ph.D. (Soil Science)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
Ph.D. (Crop Genetic And Bredding)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
Ph.D. (Pesticide Science)
วท.ม. (กีฎวิทยา)
วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช)
วท.ม. (โรคพืชวิทยา)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
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Central Luzon State University 2532
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2530

University of Philippines Los Banos 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
University of Philippines Los Banos 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2527
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2524
Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 1
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
03-121-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
3(0-9-0)
3(0-9-0)

รหัสวิชา
03-121-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
03-121-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
12(0-36-0)
12(0-36-0)

รหัสวิชา
03-121-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
12(0-36-0)
12(0-36-0)

แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-000-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
03-000-502 มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
03-121-501 สัมมนา 1
03-vwx-5zz วิชาเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
10((T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-000-503 จริยธรรมกับชีวิตและเทคโนโลยี
03-000-504 ความปลอดภัยทางดานชีวภาพดานการเกษตร
03-121-502 สัมมนา 2
03-vwx-5zz วิชาเลือก 2
03-121-599 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
2(0-6-2)
10(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

3(T-P-E)
5(0-15-0)
8(T-P-E)

03-vwx-5zz วิชาเลือก 3
03-121-599 วิชาเลือก 4

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

03-121-599วิทยานิพนธ

8(0-16-0)
รวม
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หนวยกิต

8(0-16-0)
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ตรัง
แผนการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
Master of Science
Program in Environmental Management Technology
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม)
Master of Science (Environmental Management Technology)
M.Sc. (Environmental Management Technology)

วิชาเอก
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตร
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรไดจัดแผนการศึกษาไวใหนักศึกษาไดเลือก 3 แผนคือ
2.1 แผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ
รวม
2.2 แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม
2.3 แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การคนควาอิสระ
รวม
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36

หนวยกิต

36

หนวยกิต

36
36

หนวยกิต
หนวยกิต

9
12
15
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9
21
6
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.สุวิทย จิตรภักดี
ปร.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดลอม)
วท.ม. (สัตววิทยา)
วท.บ. (วิทยาศาสตร-ชีววิทยา)
ดร.ฌานิกา แซแง
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
ดร.สมรักษ รอดเจริญ
ปร.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ดร.สุวิทย จิตรภักดี

ดร.ฌานิกา แซแง

ดร.สมรักษ รอดเจริญ

ผศ.จิโรจน พีระเกียรติขจร
ผศ.อนันต ปญญาศิริ
อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.พชร เพ็ชรประดับ

นางสาวนุชนาฎ นิลออ
นางสาวกมลวรรณ โพธิ์แกว
นายเอนก สาวะอินทร
นางสาวบุญจงรักษ จิ้วตั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540

ปร.ด. ชีววิทยาสิ่งแวดลอม
วท.ม. สัตววิทยา
วท.บ. วิทยาศาสตร-ชีววิทยา
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตและเทคโนโลยีการอาหาร)
ปร.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
กศ.บ. ชีววิทยา
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดลอม
วท.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
สถาบันบัณฑิตนบริหารศาสตร 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523

Dr.rer.nat Pharmacy
วท.ม. วิทยาศาสตรทางทะเล
วท.บ. เทคโนโลยีการประมง
วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
วท.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป
วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
วท.บ. วิทยาศาสตรทางทะเล
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วท.บ. เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

Heinrich Heine University Duesseldorf 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2548
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นางจันทรเพ็ญ ชิดเชื้อ
อาจารยผูสอน
นางพรทิพย หนักแนน
นายพรอุมา ไกรนรา
อาจารยพิเศษ
นายไพศาล เกื้ออรุณ
ดร.พุทธ สองแสงจินดา

พ.ต.อ.สุนทร พิศปน
นายศุภชัย นาวิกภูมิ
นายเฉลิมชัย โชติมาศ
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธานี

Assoc.Prof.Murray
Potter

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร
ศ.บ. เศรษฐศาสตรการเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2524

วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วท.บ. ศึกษาศาสตร (วิทยาศาสตรทั่วไป)
วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วท.บ. เทคโนโลยีการประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

พ.บ. แพทยศาสตร
Ph.D. Applied Biological Science
วท.ม. วิทยาศาสตรชีวภาพ
วท.บ. วริชศาสตร
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดลอม
รปม. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วท.บ. ชีววิทยา
วท.ม. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
วท.บ. วนศาสตร
Ph.D. Plant Health
วท.ม. ชีววิทยาสิ่งแวดลอม
วท.บ. ชีววิทยา
Ph.D. Zoology
M.Sc. Hons Class II DivI (Zoology)
B.Sc.Zoology

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
Hiroshima University 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
สถาบันบัณฑิตนบริหารศาสตร 2542
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
Massey University 2541
มหาวิทยาลัยมหิดล 2523
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2521
Massey University
University of Auckland
University of Auckland
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แผนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
06-400-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

รหัสวิชา
06-400-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
06-400-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

รหัสวิชา
06-400-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-400-501 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
06-400-503 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดลอม
06-400-504 สัมมนา
06-400-5zz วิชาเลือก 1
06-400-5zz วิชาเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(10-5-22)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-400-502 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
06-400-5zz วิชาเลือก 3
06-400-5zz วิชาเลือก 4
06-400-599 วิทยานิพนธ

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(0-0-9)

รวม

12(9-9-18)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

6(0-18-0)
6(0-18-0)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

6(0-18-0)
6(0-18-0)

06-400-599 วิทยานิพนธ

รหัสวิชา

06-400-599 วิทยานิพนธ
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สําหรับนักศึกษาแผน ข
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-400-501 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
06-400-503 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดลอม
06-400-504 สัมมนา
06-400-5zz วิชาเลือก 1
06-400-5zz วิชาเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(10-5-22)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-400-502 กระประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
06-400-5zz วิชาเลือก 3
06-400-5zz วิชาเลือก 4

รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

9(9-0-18)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
06-400-5zz วิชาเลือก 5
06-400-5zz วิชาเลือก 6
06-400-597 การคนควาอิสระ

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(0-18-0)
9(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
06-400-5zz วิชาเลือก 7
06-400-597 การคนควาอิสระ

รวม
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(0-18-0)
6(T-P-E)
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สวนที่ 6
คําอธิบายรายวิชา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
01-120-001

01-210-001

01-220-001

01-310-101

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-3)
Live and Social Skills
ศึก ษาเกี่ย วกับ ปรั ชญาและหลัก ธรรมในการดํารงชี วิต และการทํ างานของบุคคล การสรา งแนวคิดและทัศ นคติ ตอ ตนเอง
ธรรมะกับการสรางคุณภาพชีวิ ต บทบาทหนา ที่และความรับ ผิดชอบตอ ตนเองและผูอื่น การบริห ารตนให เขากับชีวิตและ
สัง คมและการปรั บตนเพื่อ รว มกิ จกรรมทางสั งคม ศึ ก ษาเทคนิค การครองใจคนและการสร างผลิ ตผลในการทํา งานให มี
ประสิทธิภาพ
การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
3(3-0-3)
Report Writing and Library
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหองสมุดทั่วๆ ไป หองสมุดของเรา วัสดุสารนิเทศหนังสือ อางอิง การจัดหมวดหมูห นังสื อ การจัดเรียงวัสดุ
สารนิเทศเครื่องชวยคนวัสดุสารนิเทศสวนตาง ๆ ของหนังสือและการระวังรักษารายงานทางวิชาการ ขั้นตอนการเขียนรายงานและ
รูปแบบของรายงานหลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-3)
General Psychology
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและขอบขายของวิชาจิตวิทยา อิทธิพ ลของพันธุก รรมและสิ่งแวดลอ ม พัฒนาการของมนุษ ยระบบ
อวัยวะตาง ๆ ของมนุษยโดยสังเขป เชาวนปญญา การรับรู การเรียนรู การจูงใจ บุคลิก ภาพและ การปรับตัว สุขภาพจิต และ
พฤติกรรมทางสังคม
ภาษาไทย 1
3(3-0-3)
Thai 1
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการรับสารและการสงสาร การพูดในโอกาส และสถานการณ ไดแก การสนทนา การแสดงความ
คิดเห็น การประชุม การพูดในที่ชุมชน การกลาวในโอกาสตาง ๆ มารยาทในการพูดและการฟง การเขียนจดหมาย รายงานสรุป
ความ บันทึก โครงการ บทคัดยอ การกรอกแบบฟอรม เชน ใบสมัคร คํารอง เอกสารสัญญา เปนตน

01-320-101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-3)
English 1
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการใชศัพทสํานวนและโครงสรางภาษาที่เหมาะสมในการสนทนา โตตอบ ทักทาย แนะนําตัว ขอรอ ง
ขออนุญาตขอบคุณ ขอโทษ ฝกทักษะการอานและเขียนขอความสั้น ๆ ในการบอกขั้นตอนปฏิบัติ บรรยาย ลักษณะสิ่งของทั่ว ๆ ไป
อธิบายเหตุการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคต โดยเนนการจับสาระสําคัญของเรื่อง สรุปความและตอบคําถาม

01-320-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-3)
English 2
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการสนทนาโตตอบ ในการเชื้อเชิญ การนัดหมาย การแสดงความคิดเห็นและใหเหตุผล การโทรศัพ ท
และการสัมภาษณเพื่อการสมัครงาน ฝกทักษะการอานโฆษณาสินคาและบริการ ประกาศรับสมัครงานและขอ มูล เกี่ยวกับบุคคล
ฝกทักษะการเขียนบันทึกประวัติ จดหมายสมัครงานและการกรอกใบสมัคร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(2-2-2)
Fundamental English 1
ศึกษาและฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะการฟง พูด อานและเขียน โดยเนนทัก ษะการอานเพื่อ จับใจความสําคัญและรายละเอียด
การพัฒนาความรูดานคําศัพท รูปแบบและการใชภาษาอยางถูก ตอ ง การเขียนระดับประโยคและขอ ความสั้น ๆ การฟงเพื่อ จับ
ใจความสําคัญ การพูดเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน

01-320-103
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01-320-104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(2-2-2)
Fundamental English 2
วิชาบังคับกอน : 01-320-103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ศึกษาและฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ ฟง พูด อานและเขียน โดยเนนทักษะการเขียนระดับยอหนาโดยใชรูปแบบภาษาที่ซับซอนขึ้น
เทคนิคการอานเพื่อ จับใจความสําคัญ การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ และการพูด เพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ

01-610-001

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสงเสริมสมรรถภาพรางกาย สวัสดิภาพ กฎ กติกา มารยาทในการแขงขัน กีฬา โดยเลือ ก
ชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ฝก ปฏิบั ติเกี่ ยวกับกิ จกรรมนัน ทนาการขององคก รต าง ๆ การจัด กิจ กรรมนั นทนาการในโอกาสต าง ๆ และเลื อ กกิ จกรรม
นันทนาการที่เหมาะสมกับตนเอง
นันทนาการกลางแจง
1(0-2-1)
Outdoor Recreation
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจง การจัดหาแหลงทางธรรมชาติเพื่อ นันทนาการกลางแจง รวมทั้งการจัด
กิจกรรมนอกเมือง เห็นคุณคาและประโยชนจากกิจกรรมที่ใช
กลศาสตรของแข็ง
3(3-0-3)
Solid Mechanics
วิชาบังคับกอน : 04-001-103 กลศาสตรวิศวกรรม
ศึกษาเกี่ยวกับความเคนและความเครียด ภาชนะอัดความดันและการเชื่อมตอ การบิด แรงเฉือน และโมเมนตดัดในคาน ความ
เคนดัดในคานและความเคนเฉือนในคาน
กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-3)
Engineering Mechanics
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การของกลศาสตร แรงโมเมนต ส มดุ ล โครงสร า ง โครงกรอบและเครื่ อ งมื อ กล แรงกระจายและ
ความเสียดทาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(1-4-2)
Computer Technology
ศึก ษาและปฏิ บัติก ารเกี่ย วกับระบบคอมพิวเตอร การติดตั้งโปรแกรม ระบบปฏิบัติก าร โปรแกรมประยุก ต และการใชงาน
ระบบอินเตอรเน็ต
วงจรไฟฟา
3(3-0-3)
Electric Circuits
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนในวงจรไฟฟา วงจรเรโซแนนซ กําลังไฟฟา การแกปญหาวงจรไฟฟา ทฤษฎีเนทเวิรค ระบบไฟฟา 3
เฟส และ ผลตอบสนองของ RC และ RL ตอไฟฟากระแสตรง
วงจรและการวัดไฟฟา
3(2-3-2)
Circuit And Measurement
ศึก ษาและปฏิบัติ ก ารเกี่ยวกับหลั ก การเบื้อ งตนของเครื่อ งวัดไฟฟา เครื่อ งวัด กระแส แรงดั น และความตา นทาน เครื่อ งวั ด
กํา ลั งไฟฟ า พลัง งานไฟฟ า และเครื่อ งวัด ตั ว ประกอบกํ าลั ง กํา ลั งไฟฟ าและการปรั บ ปรุง ตั วประกอบกํ าลั ง วงจรบริ ด จ
ออสซิลโลสโคป และอุปกรณที่ใชรวมกับเครื่องวัด
เครื่องกลไฟฟา 1
3(3-0-3)
Electrical Machines 1
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟากระแสตรง เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสตรง หมอแปลงไฟฟา 1 เฟส หมอ
แปลงไฟฟา 3 เฟส การใชงานและการขนานหมอแปลง

01-620-001

01-620-002

04-000-101

04-001-103

04-201-102

04-201-103

04-212-101

04-212-102
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04-212-103

04-212-106

04-212-112

04-212-114

04-212-204

04-212-205

ปฏิบัติเครื่องกลไฟฟา 1
1(0-3-1)
Electrical Machines Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบหมอ แปลงไฟฟา การตอ หมอ แปลงไฟฟา การขนานหมอ แปลงไฟฟา คุณลัก ษณะของเครื่อ ง
กําเนิดไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟฟากระแสตรงและการควบคุมเครื่องกลไฟฟากระแสตรง
อิเล็กทรอนิกส
3(2-3-2)
Electronics
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับไดโอดและการนําไดโอดไปใชงานทรานซิสเตอร วงจรไบอัสทรานซิสเตอร วงจรขยายสัญญาณ
ขนาดเล็กดวยทรานซิสเตอร ออป-แอมป และวงจรกําเนิดสัญญาณ
การทําความเย็นและปรับอากาศ 1
2(2-0-2)
Refrigeration And Air – Conditioning 1
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางเทอรโมไดนามิกส การทําความเย็นแบบอัดไอ วัฎจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ คุณสมบัติของ
อากาศและกระบวนการปรับอากาศ อุปกรณในระบบทําความเย็นสารทําความเย็น และภาระของการทําความเย็นและปรับอากาศ
ปฏิบัติงานซอม และบํารุงรักษาไฟฟา
1(0-3-1)
Electrical Maintenance Practice
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ การซอมเครื่องใชไฟฟา การซอ มระบบไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร การ
เขียนรายงาน ผลการปฏิบัติงานและแผนการบํารุงรักษา
เครื่องกลไฟฟา 2
3(3-0-3)
Electrical Machines 2
พื้นฐาน : 04-211-102 เครื่องกลไฟฟา 1
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางาน และการพันขดลวดของเครื่องกลไฟฟาซิงโครนัส การเกิดแรงคลื่นไฟฟาเหนี่ยวนํา วงจรสมมูล
คุ ณ ลั ก ษณะ และการขนานเครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ า ซิ ง โครนั ส มอเตอร ไ ฟฟ า ซิ ง โครนั ส มอเตอร ไ ฟฟ า เหนี่ ย วนํ า สามเฟส
ผังวงกลม และมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนําเฟสเดียว
ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟา 2
1(0-3-1)
Electrical Machines Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติของเครื่องกําเนิดซิงโครนัส มอเตอรซิงโครนัส มอเตอรไฟฟา เหนี่ยวนํา 3 เฟส แบบ
กรงกระรอก มอเตอรไฟฟา เหนี่ยวนํา 3 เฟส แบบวาวดโรเตอร และมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา 1 เฟส

04-212-207

04-212-208

04-212-209

04-212-211

อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(2-3-2)
Power Electronics
พื้นฐาน : 04-212-106 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับบทนําอิเล็กทรอนิก สกําลัง สวิตชสารกึ่งตัวนํากําลัง วงจรเรียงกระแสโดยใชไดโอด วงจรเรียง
กระแสควบคุมได การควบคุมแรงดันไฟฟากระแสสลับ วงจรชอปเปอรเบื้องตน และวงจรอินเวอรเตอรเบื้องตน
โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร
3(2-3-2)
Programmable Controller
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพื้นฐานการควบคุม โครงสรางและการทํางานของโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร โปรแกรม PLC
การควบคุมมอเตอรและนิวเมติกสไฟฟาดวย PLC การควบคุมแบบอัตโนมัติและ PLC ในงานอุตสาหกรรม และระบบเชื่อ มตอ
โครงขาย PLC
การออกแบบระบบไฟฟาและแสงสวาง
2(2-0-2)
Electrical System And Lighting Design
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟา การปรับปรุงคาตัวประกอบกําลัง การตอลงดิน แหลงกําเนิดแสงโคมไฟฟา การออกแบบ
แสงสวาง และการประหยัดพลังงาน
การสงจายกําลังไฟฟา 1
2(2-0-2)
Power Transmission And Distribution 1
ศึก ษาเกี่ย วกับพื้นฐานของระบบสงจายกําลังไฟฟ า พารามิเตอร ของสายสงกําลังไฟฟา ความสัม พันธ ระหวางแรงดันและ
กระแสไฟฟา การปรับแกตัวประกอบกําลังระบบจําหนาย ความหยอนตัวและแรงดึงของสายไฟฟา และโคโรนาในระบบสงจาย
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04-213-201

04-213-202

04-213-203

04-214-208

04-223-208

04-231-101

04-231-102

04-231-103

04-231-104

โรงตนกําลังไฟฟา
3(3-0-3)
Electrical Power Plant
ศึกษาเกี่ยวกับแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา การทํางานของโรงจัก รไฟฟา การคํานวณตัวประกอบของการผลิตพลังงานไฟฟา
เศรษฐศาสตร ในการผลิตพลังงานไฟฟา ปญหามลภาวะและผลกระทบตอสภาวะแวดลอมที่เกิดจากโรงจักรไฟฟา
อุปกรณปองกันระบบไฟฟาเบื้องตน
3(2-3-2)
Basic Electrical Protection System Devices
ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนของการปองกันระบบไฟฟา ฟวส เซอรกิตเบรกเกอร รีเลย ระบบลอฟา และการตอลง
ดิน การปองกันอันตรายเกี่ยวกับไฟฟา
เทคนิคไฟฟาแรงสูงเบื้องตน
3(3-0-3)
Basic High Voltage Techniques
ศึกษาเกี่ยวกับการสงจายพลังงานไฟฟาและการสรางไฟฟาแรงสูง การวัดไฟฟาแรงสูง สนามไฟฟา การเกิดเบรกดาวนของกาซ
ของแข็ง และของเหลว การเกิดและการปองกันแรงดันเกิน ฟาผาและการปองกัน การทดสอบแรงดันสูงแบบไมทําลายของอุปกรณ
ในระบบแรงสูง
นิวเมติกสไฟฟา
3(2-3-2)
Electrical Pneumatics
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณทํางานในระบบนิวเมติกส วาลว และอุปกรณในระบบนิวเมติกส วงจรนิวเมติกสไฟฟา การ
ออกแบบวงจรนิวเมติกส ไฟฟา การควบคุมนิวเมติกสไฟฟาดวยโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอรและการบํารุงรักษา
สนามแมเหล็กไฟฟา
Electromagnetic Fields
ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหเวกเตอร กฎของสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กในปริภูมิวาง ศักยไฟฟา สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก
ในวัสดุตัวกลาง สนามแปรตามเวลา
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-3-2)
Electronics Circuits Design
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสรางทางฟสิกสของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสคํานวณและออกแบบวงจรทรานซิสเตอร ออปแอมป
วงจรจุดชนวนไทริสเตอร เพาเวอรซัพพลาย วงจรขยาย
การออกแบบวงจรดิจิตอล
3(2-3-2)
Digital Circuit Design
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับรหัสและระบบตัวเลขที่ใชในวงจรดิจิตอล หลักและการออกแบบวงจรคอมไบเนชั่น หลัก และการ
ออกแบบวงจรซีเควนเชียล การออกแบบวงจรดิจิตอลโดยใชพีแอลดี วิธีตรวจสอบการทํา งานของวงจรดิจิตอล ใชคูมือ และ
ประยุกตใชไอซี ดิจิตอลในการออกแบบ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-2)
Computer Programming
ศึก ษาและฝก ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การวิเคราะหปญ หา การกําหนดขอบเขตของโปรแกรม การเขีย นอัล กอริ ทึม และโฟลวช าร ต
การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การออกแบบวิธีการติดตอระหวางโปรแกรมกับผูใช การเขียน Coding การเขียนโปรแกรม
เปนโมดูล การตรวจสอบขอผิดพลาด และการแกโปรแกรม
ไมโครโปรเซสเซอรและการอินเตอรเฟส
3(2-3-2)
Microprocessor And Interfacing
วิชาบังคับกอน : 04-231-102 การออกแบบวงจรดิจิตอล
ศึก ษาและปฏิบัติเ กี่ยวกั บหลัก การทํ างานของไมโครโปรเซสเซอรและชิพ ซั พ พอร ท การใช คูมือ ไมโครโปรเซสเซอร และ
ชิพซัพพอรท กลุมคําสั่งและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้ของไมโครโปรเซสเซอร ออกแบบวงจรเชื่อ มตอ ระหวาง
ไมโครโปรเซสเซอรกับชิพซัพพอรท การประยุกตใชไมโครโปรเซสเซอรในงานควบคุมอุปกรณภายนอก การแกปญหาที่เกิดจาก
การออกแบบทั้งวงจรและโปรแกรม
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04-231-205

04-231-106

04-231-108

04-231-109

04-231-110

04-232-201

04-232-203

เครื่องตรวจสอบสัญญาณคอมพิวเตอร
3(2-3-2)
Instrument For Computer
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของเครื่องตรวจสอบสัญญาณคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ รูปแบบการแสดงผลของเครื่อ งตรวจ
สอบสัญญาณคอมพิวเตอร วิธีการนําเครื่องตรวจสอบสัญญาณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ รวมไปใชงานของออสซิล โลสโคป
เครื่อ งวิเคราะหสัญญาณ เสนใยนําแสง การวัดสัญญาณอนาลอกและดิจิตอล (Analog and Digital Signal Measurement)
Data Acquisition Systems เครื่องวิเคราะห LAN/WAN
การโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้
3(2-3-2)
Assembly Language Programming
วิชาบังคับกอน : 04-231-103 โปรแกรมคอมพิวเตอร
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร กลุมคําสั่งและโหมดการอางแอดเดรสของไมโครโปรเซสเซอร
วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้ควบคุมการติดตอ ระหวาง ซีพียู (CPU) กับเมมโมรี่ (MEMORY) และไอโอดีไวส
(I/O DEVICE) การใช แอสเซมเบลอร (Assembler) ลิงคเกอร (Linker) และดีบัก เกอร (Debugger) ขั้นตอนการทํางานของ
โปรแกรมและการใชทรัพยากรของระบบ การเขียนโปรแกรมโดยใชแมคโครคอมมาน (Macro Command) และเทคนิคการเขียน
โปรแกรมแบบโครสราง
ระบบปฏิบัติการ
3(2-3-2)
Operating System
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับองคประกอบของระบบปฏิบัติก าร การจัดการเกี่ยวกับโพรเซส (Process Managemeat) และการ
จัดการหนวยความจํา (Memory Management) การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ (Device Management) การจัดการเกี่ยวกับแฟม
(files Management) การจัดการเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลของระบบปฏิบัติการ (Communication Management) และระบบรัก ษา
ความปลอดภัยของขอมูล (Data Security)
โปรแกรมระบบ
3(2-3-2)
System Programming
วิชาบังคับกอน : 04-231-106 การโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ โครงสรางและองคประกอบของภาษาคอมพิวเตอรฟงกชั่น และการทํางานของโปรแกรมภาษา
ความสัมพันธระหวางโปรแกรมภาษากับโปรแกรมลิงคและโปรแกรมโหลดเดอร ลัก ษณะทั่วไปของระบบดําเนินการ ระบบ
แฟมขอมูล ฟงกชั่นและการใชงานไดรเวอรการจัดการหนวยความจําแบบตาง ๆ งานรูทีนบริการของระบบดําเนินการ
การสื่อสารขอมูล
3(2-3-2)
Data Communication
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ พื้นฐานของการสื่อสารและรูปแบบทิศทางการรับสงขอมูล รูปแบบของสัญญาณทีใชในการรับสง
ขอมูล วิธีของการสงผานขอ มูล ลงบนสายสื่อ สาร การปอ งกันความผิดพลาดในการรับ -สงขอ มูล เครื่อ งมือ และอุปกรณที่ใช
ในการสื่อสารขอมูล ระบบโครงขายโทรศัพทและการสื่อสารระยะไกล
เครือขายคอมพิวเตอร
3(2-3-2)
Computer Network
วิชาบังคับกอน : 04-231-110 การสื่อสารขอมูล
ศึก ษาและปฏิบัติก าร เกี่ยวกับโทโปโลยีของเครือ ขายมาตรฐานโปรโตคอล IEEE 802.X การเชื่อ มตอ และสื่อ สารตาม
รูปแบบโครงสรางของโอเอสไอสถาปตยกรรมเครือขายทองถิ่น และความสําคัญของเครือขายคอมพิวเตอร
การติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครือขาย
Installation and Maintenace Network System
วิชาบังคับกอน : 04-231-110 การสื่อสารขอมูล

3(1-6-0)

ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบเครือ ขายเบื้อ งตน การติดตั้งระบบเครือ ขายคอมพิวเตอร การทํางานของอุปกรณ
เครือขาย การตรวจสอบระบบเครือขาย
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04-233-207

04-233-209

04-233-211

04-233-213

04-302-103

04-302-202

04-302-205

04-332-105

04-332-106

04-332-108

เว็บโปรแกรมมิ่ง
3(2-3-2)
Web Programming
วิชาบังคับกอน : 04-232-103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML การเชื่อมโยงเอกสาร การสรางฟอรมและการจัดการเอกสารดวย
Style Sheet ภาษา Script ที่ทํางานฝง Web Client ภาษา Script ที่ทํางานฝง Web Server และการจัดการฐานขอมูลผานเว็บ
สถาปตยกรรมและระบบคอมพิวเตอร
3(2-3-2)
Computer Systems and Architectures
พื้นฐาน : 04-232-102 การออกแบบวงจรดิจิตอล
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานสถาปตยกรรม และระบบคอมพิวเตอร ระบบประมวลผล ระบบหนวยความจํา ระบบรับสง
ขอมูลระบบเก็บสํารองขอมูล หนวยประมวลผลกลาง สถาปตยกรรมทางเลือกและประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร
การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
3(1-6-0)
Computer Installation and Maintenance
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและระบบคอมพิวเตอร อุปกรณภายในและการประกอบเครื่อ งคอมพิวเตอร การกํา หนดคา
ไบออสและเซ็ตอัพฮารดดิสก การติดตั้งซอฟตแวร การวิเคราะหและแกปญหาคอมพิวเตอร การบํารุงรักษาและปองกันคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-3-2)
Software Packages
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับงาน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอขอมูลใน
งานกราฟกและในการสรางเว็บไซต (Web site) การเขียนโปรแกรมควบคุม การทํางานและการแสดงผลขอ มูล จากโปรแกรม
สําเร็จรูป
เทอรโมไดนามิกส
3(3-0-3)
Thermodynamics
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานทางเทอรโมไดนามิกส พลังงานแกสอุดมคติ สารบริสุทธิ์ กระบวนการทางเทอรโมไดนามิก สวัฎ
จักรทางเทอรโมไดนามิกส
กลศาสตรของไหล
3(3-0-3)
Fluid Mechanics
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของกลศาสตรของไหล สมบัติของของไหล ของไหลสถิตย การไหลของของไหล โมเมนตตัมและ
แรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของไหล การไหลในทอของของไหลและเครื่องมือวัดของไหล
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3(2-3-2)
Hydra
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส อุปกรณและสัญลักษณของระบบไฮดรอลิก ส
และนิวแมติกส การควบคุมระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส การแกปญหาขอขัดแยงและการบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกสและนิว
แมติกสulics And Pneumatics
แทรกเตอร 1
3(2-3-2)
Tractor 1
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องยนต ระบบบังคับควบคุม และมาตราวัดระบบไฮดรอลิก ส ระบบสงกําลัง ระบบบังคับเลี้ยว
ระบบเบรก ระบบพวงอุปกรณ ลอขับเครื่องและน้ําหนักถวง ระบบไฟฟาในรถแทรกเตอร
เครื่องจักรกลเกษตร 1
3(2-3-2)
Agricultural Machinery 1
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องมือเตรียมดิน เครื่อ งปลูก เครื่อ งใหปุย เครื่อ งกํ าจัดวัชพืช และ
เครื่องพนสารเคมี
เขียนแบบเครื่องกล
2(1-3-2)
Mechanical Drawing
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบ รางแบบตามมาตรฐานการกําหนดคาพิ กัดความเผื่อ พิกัดงานสวม การเขียนสัญลัก ษณ
ผิวงานและสัญลัก ษณงานเชื่อ ม สัญลัก ษณของชิ้นสวนมาตรฐานการเขียนภาพตัด การเขียนภาพประกอบ และการเขียนแยก
ชิ้นสวน และการเขียนแบบภาพคลี่
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04-332-109

04-332-204

04-332-207

04-332-210

04-332-211

04-333-101

04-333-205

04-333-207

04-333-209

04-333-210

ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1
2(0-6-0)
Machine Tools Practice 1
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียด เครื่องตัด เครื่องเจียระไน เครื่องเจาะ เครื่องกลึงและเครื่องไส
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
3(3-0-3)
Design of Machine Element
วิชาบังคับกอน : 04-000-101 กลศาสตรของแข็ง
ศึก ษาเกี่ ย วกั บความรู พื้ น ฐานการออกแบบชิ้ น ส ว นเครื่อ งจั ก รกล ระบบงานสวมมาตรฐาน ISO ความเคน ผสม ทฤษฎี
ความเสียหาย สปริง งานเชื่อม เพลา รองลื่น ลิ่ม สลัก เกลียว และเฟอง
ปฏิบัติงานชางกลเกษตร
2(0-6-0)
Farm Shop Practice
ฝก ปฏิ บั ติเ กี่ย วกับ การบริ ก ารและการบํ ารุ ง รัก ษารถแทรกเตอร เครื่อ งยนตเ พื่ อ การเกษตร เครื่อ งจัก รกลเกษตรกอ นการ
เก็บเกี่ยวและเก็บเกี่ยวการปรับแตงและการซอ มแซมรถแทรกเตอร เครื่อ งยนตเพื่ อ การเกษตรเครื่อ งจัก รกลเกษตรกอ นการ
เก็บเกี่ยวและเก็บเกี่ยว
ประดิษฐกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3(1-6-1)
Agricultural Machinery Project
วิชาบังคับกอน : 04-332-204 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบคนปญหาโครงงานประดิษฐกรรมเครื่องจักรกลเกษตร การตรวจสอบวัสดุ การประเมินราคา
การประดิษฐเครื่องจักรกล การทําสีและประกอบเครื่องจักรและการทดสอบและประเมินผล
ปฐพีวิทยา
3(2-3-2)
Soil Science
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดิน กําเนิดของดินสมบัติทางกายภาพของดินน้ําและอากาศในดิน สมบัติทาง
เคมีของดินสิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุในดิน ปุย และการกรอนดิน และอนุรักษดิน
เครื่องจักรกลเกษตร 2
3(2-3-2)
Agricultural Machinery 2
วิชาบังคับกอน : 04-332-106 เครื่องจักรกลเกษตร 1
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของเครื่องเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว เครื่องเก็บเกี่ยว
ธัญพืชและพืชเฉพาะอยาง เครื่องแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องสีขาว
2(1-3-2)
การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
Computer Aided Design
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและคําสั่งในการเขียนแบบ การเขียนชิ้นสวนภาพ และคําสั่งชวยในการเขียนแบบ
การแกไขชิ้นสวนภาพ การเปลี่ยนแปลงชิ้นสวนภาพ การเขียนลายตัดบล็อก และการแสดงภาพ การกําหนดขนาด การเขี ยนแบบ
ภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ
3(2-3-2)
การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
Principles of Agricultural Product Storage
ศึก ษาและฝก ปฏิ บัติเกี่ยวกับการเก็บรัก ษาผลผลิ ตทางการเกษตร การเตรียมผลผลิตกอ นการเก็บรัก ษา การขนถายวั สดุและ
เคลื่อนยาย ระบบไซโล และหองเย็นอุตสาหกรรม
3(2-3-2)
เครื่องมือกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยาง
Processing Equipment
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับน้ํายางพารา การผลิตน้ํายางขนและยางแหง การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํายางและยางแหง
3(2-3-2)
เครื่องมือแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร
Farm Product Processing Equipment
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องมือ สําหรับกระบวนการแปรสภาพผลิตผลเกษตร เครื่อ งทําความสะอาด
เครื่องคัดแยกขนาด เครื่องลดขนาด เครื่องผสม เครื่องแปรสภาพโดยการทําแหงอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การสกัดและกลั่น
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04-362-205

04-400-101

04-400-102

04-400-103

04-401-101

05-000-001

05-000-002

05-000-003

05-000-004

05-000-005

3(2-3-2)
เครื่องเย็นอุตสาหกรรมเกษตร
Agro – Industry Refrigeration and Cold Storage
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการทําความเย็นวัฎจักรการทําความเย็น การเก็บรัก ษาผลิตผลทางการเกษตร
ดวยระบบเครื่องเย็น การคํานวณขนาดเครื่องทําความเย็น การแชเยือกแข็ง และการบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและอุปกรณ
2(0-6-1)
ฝกฝมือเบื้องตน
Basic Skills Practice
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือชางทั่วไป เครื่องมือวัด การรางแบบงานแปรรูปโลหะ งานโลหะแผนและงานเชื่อม
2(1-3-1)
เขียนแบบเทคนิค
Technical Drawing
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับกฎเกณฑพื้นฐานในงานเขียนแบบรูปทรงตาง ๆ ในงานเขียนแบบ การกําหนดขนาดในงานเขียน
แบบ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพเหมือน (PICTORIAL DRAWING )และการเขียนภาพตัด
2(2-0-2)
วัสดุชาง
Technical Materials
ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุในงานอุตสาหกรรม การผลิตเหล็ก คุณสมบัติของวัสดุ มาตรฐานวัสดุในงานชางอุตสาหกรรม การกัดกรอนและ
การตรวจสอบวัสดุ
3(3-0-3)
การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
ศึกษาเกี่ยวกับองคการและการบริหาร การเพิ่มผลผลิต เทคนิคการเพิ่มผลผลิต การพัฒนางานบุคลากรในงานการผลิต การพัฒนา
งาน การวางแผนงานการผลิตและควบคุมคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ที่เปนปจจุบัน
3(3-0-3)
ธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Business
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของธุรกิจและรูปแบบขององคการธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยนการออมและการลงทุน สถาบันสนับสนุน
ทางธุรกิจ กิจกรรมทางดานการซื้อและดานการขาย เอกสารทางธุรกิจ และความสัม พันธระหวางธุรกิจกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
3(2-2-3)
การปฏิบัติงานสํานักงาน
Office Operations
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสํานัก งาน ไดแก การใชเครื่อ งใชสํานัก งานและการบํารุงรัก ษาเครื่อ งใชสํานัก งาน
ประเภทตาง ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโทรสาร เครื่องอัดสําเนาอัตโนมัติ เครื่องโทรศัพทระบบตูสาขา เครื่องถายเอกสาร
ฯลฯ งานสารบรรณ งานเอกสารธุรกิจ การติดตอสื่อสารและแหลงขอมูล และการจัดเก็บเอกสาร
3(2-2-3)
การบัญชี 1
Accounting 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแมบทการบัญชี การวิเคราะหรายการคา และการบันทึก ขอ มูล ทางการเงิน การจัดทํางบทดลอง และ
กระดาษทําการ รายการปรับปรุงขั้นพื้นฐาน การปดบัญชี การจัดทํางบการเงินของกิจการใหบริการสมุดเงินสด งบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร
3(2-2-3)
การบัญชี 2
Accounting 2
วิชาบังคับกอน : 05-000-003 การบัญชี 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินคา การบันทึกบัญชีของกิจการขายสินคา สินคาคงเหลือ การปรับปรุงบัญชีโดยละเอียด
การปดบัญชีและจัดทํางบการเงินของกิจการซื้อขายสินคา
3(2-2-3)
การขาย
Selling
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้อตนทางการขาย ประเภทของงานขาย ความรูพื้นฐานของพนักงานขาย การวางแผนการขาย
และเทคนิคการเสนอขาย
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05-000-101

05-000-102

05-000-103

05-000-104

05-000-105

05-000-106

05-000-107

05-000-108

05-011-101

3(3-0-3)
หลักเศรษฐศาสตร
Principles of Economics
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ราคาดุลยภาพ และความยืดหยุน ทฤษฎีการผลิต การ
กําหนดราคาและปริมาณผลผลิต ในตลาดประเภทตาง ๆ รายไดประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน และการ
กําหนดขึ้นเปนรายไดประชาชาติ การเงิน การธนาคาร การคลัง การคาระหว างประเทศ วัฎ จัก รเศรษฐกิจและการพัฒนา
เศรษฐกิจ
3(3-0-3)
หลักการตลาด
Principles of Marketing
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการตลาด บทบาทของการตลาดในระบบเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาการของแนวคิดทางการตลาด
หนาที่ทางการตลาดลักษณะและพฤติก รรมการซื้อ ของตลาดประเภทตาง ๆ การเลือ กตลาดเปาหมายการเลือ กใชก ลยุทธสวน
ประสมการตลาดที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การนําเทคโนโลยีสื่อสารระบบเครือขายมาใชในงานการตลาด จริยธรรม
ทางการตลาด และความรับผิดชอบตอสังคม
3(3-0-3)
หลักการจัดการ
Principles of Management
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจ แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการ รวมทั้งหนาที่ของผูบริหารทางดานตาง ๆ คือ การางแผน การจัดองคก าร การชี้นํา และการควบคุม โดยศึก ษาแตล ะ
หนาที่ และมุงถึงความสําคัญกับผลผกระทบขององคประกอบดานบุคคลที่มีตอองคการ
3(3-0-3)
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
ศึก ษากฎหมายที่เ กี่ย วกั บการประกอบธุร กิจ อัน ได แก ก ฎหมายซื้อ ขาย แลกเปลี่ย น ให เช าทรัพ ย เช าซื้ อ จ างแรงงาน
จางทําของ ฝากทรัพย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา กฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงิน หางหุนสวนบริษัท พระราชบัญญัต ิ
ลมละลาย พระราชบัญญัติโรงงาน
3(3-0-3)
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
ศึก ษาเกี่ยวกับ ความหมายและประโยชน ของสถิ ติ ระเบีย บวิธีสถิ ติ การวิเคราะห ข อ มูล เบื้อ งตน การวัดและเปรีย บเทีย บ
ตําแหนง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอ มูล คามาตรฐานและการแจกแจงปกติ ความนาจะเปน
ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่อง
3(3-0-3)
การภาษีอากร
Taxation
ศึก ษาเกี่ยวกับหลั ก การ นโยบาย และส วนประกอบของภาษีอ ากร หลั ก เกณฑในการจั ดเกณฑภาษี เงิน ไดบุค คลธรรมดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมปและภาษีทองถิ่น
3(2-2-2)
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแมบทการบัญชี งบการเงิน การวิเคราะหรายการคา สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยก
ประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุงปดบัญชี และจัดทํางบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูก หนี้ ตั๋วเงินสินคา เจาหนี้
สวนของเจาของการบัญชีอุตสาหกรรมอยางงาย และระบบใบสําคัญ
3(3-0-3)
การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
Use of Computer in Business
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตาง ๆ ในการประมวลขอมูล สวนประกอบและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร การเขียนผัง โปรแกรม
แนวความคิดในการนําคอมพิวเตอรม าใชในงานธุรกิจประเภทตาง ๆ วิธีก ารเลือ กใชเครื่อ งมือ อุปกรณทางคอมพิวเตอรให
เหมาะสมกับธุรกิจแตละชนิด ระบบงานและความสัมพันธของระบบงานตาง ๆ ในทางธุรกิจ ลักษณะของระบบงาน การใช
คอมพิวเตอรหรือ งานธุรกิจทางดานบริห ารการจัดการสารสนเทศการประยุก ตใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับงานธุรกิจในปจจุบัน เรียนรูหลักการใชระบบงาน เครือขายวิธีการ และหลักการใชอินเตอรเน็ต
3(3-0-3)
หลักการโฆษณา
Principles of Advertising
ศึก ษาเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของการโฆษณาต อ การตลาด การรณรงค โฆษณา พฤติก รรมศาสตรกับการโฆษณา
การกําหนดงบประมาณโฆษณา ขอ ความโฆษณา สื่อ โฆษณา การโฆษณา ณ แหล งซื้อ การทดสอบสัม ฤทธิผล การโฆษณา
กฎหมาย และจรรยาบรรณการโฆษณา
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3(3-0-3)

พฤติกรรมผูบริโภค
Consumer Behavior
พื้นฐาน : 05-000-102 หลักการตลาด

ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพ ลตอ พฤติก รรมผูบริโภค ทั้งปจจัยภายใน (ปจจัยดานจิตวิทยา) และปจจัยภายนอก (ปจจัยดาน
มนุษยวิทยา และสังคมวิทยา) ซึ่งใชเปนหลัก ในการวิเคราะหพ ฤติก รรมผูบริโภค พิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพ ลตอ กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู ดวยการศึกษาถึงรูปแบบ (MODEL) ตาง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ
3(2-2-2)
คณิตศาสตรการตลาด
Marketing Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ การคํานวณเกี่ยวกับกําไร ตนทุนสินคาที่ขาย การตั้งราคาขาย การเพิ่ม
และการลดราคา การวิเคราะหรายงานการเงิน การวางแผน และควบคุมสินคาคงเหลือ ภาระทางภาษีตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานทางการตลาด
3(3-0-3)
การจัดจําหนาย
Distribution
วิชาบังคับกอน : 05-000-102 หลักการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของระบบการจัดจําหนาย การเลือกชองทางการตลาด และการบริหารชองทางการจําหนาย สถาบัน
คนกลางตาง ๆ ในระบบการจัดจําหนายประเภทของพอคาคนกลางและลักษณะการปฏิบัติงาน การเลือกวิธีขนสงที่เหมาะสม การ
คลังสินคา ศูนยกระจายสินคา ปญหาและผลกระทบจากการปฏิบัติงานจัดจําหนาย ที่มีตอระบบการตลาดทั้งระบบ
3(3-0-3)
การจัดการขาย
Sales Management
วิชาบังคับกอน : 05-000-102 หลักการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของหนาที่ก ารขายในระบบการตลาดกิจกรรมการปฏิบั ติงานขาย การจัดหนวยงานขาย
หนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการขายและพนักงานขาย กระบวนการขาย เทคนิคการบริหารงานขายดวยการสรางแรงจูงใจ
การกําหนดอาณาเขตขาย การกําหนดยอดขาย การพยากรณยอดขาย การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขาย
3(3-0-3)
การบริหารการคาปลีก
Retailing Management
วิชาบังคับกอน : 05-000-102 หลักการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและพื้นฐานการดําเนินงานรานคาปลีก โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดตั้งรานคาปลีก การเลือกสถาน
ที่ตั้งรานคาปลีก การจําแนกประเภทรานคาปลีก การดําเนินงาน วิธีก ารตาง ๆ ในการบริห าร การจัดรานคาปลีก การจัดซื้อ การ
กําหนดราคา ตราสินคา หรือเครื่องหมายการคา การพัฒนาภาพพจนของราน การนําเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวของมาประยุก ตใช
ในงานการคาปลีก รวมทั้งศึกษาถึงปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารการคาปลีก
3(3-0-3)
การสงเสริมการตลาด
Promotion
วิชาบังคับกอน : 05-021-102 หลักการตลาด
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท ของการสงเสริมการตลาดตอการจัดสวนประสมการตลาด กระบวนการสื่อ สาร องคป ระกอบ
ของการสื่อสาร วิธีการสงเสริมการตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การกําหนดวัตถุประสงค การสงเสริมการตลาด การกําหนด
งบประมาณ การเลือ กใชเครื่อ งมือ ในการสื่ อ สาร การตลาดที่ให ประสิทธิภาพสูง กฎหมายและจรรยาบรรณที่เ กี ่ยวขอ ง
การฝกปฏิบัติในการผลิตสื่อการสงเสริมการตลาด
3(3-0-3)
การนําเขาและสงออก
Import and Export Procedure
วิชาบังคับกอน : 05-000-102 หลักการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายความสําคัญของการทําการคาระหวางประเทศ ปจจัยสิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลกระทบตอการทําธุรกิจ
นําเขา-สงออก หนวยงานและองคก ารที่เกี่ยวขอ งกับธุรกิจนําเขา -สงออก ขั้นตอนการนําเขาและสงออก การหาลูก คาใน
ตางประเทศ เทอมทางการคาสากล (INCOTERMS) เอกสารการคาระหวางประเทศ การขนสงระหวางประเทศ และ การ
ประกันภัยทางทะเล พิกัดอัตราศุลกากร การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเขา การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก และสิทธิประโยชน
ในการสงออก การชําระเงินทางการคาระหวางประเทศ ปญหาและอุปสรรค ในการนําเขา-สงออกของประเทศไทย
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05-021-209
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3(3-2-3)
ระเบียบวิธีการวิจัยตลาดเบื้องตน
Marketing Research Methodology
วิชาบังคับกอน : 05-000-102 หลักการตลาด
05-000-105 สถิติธุรกิจ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชขอมูลการตลาดชวยในการบริหารงานธุรกิจสมัยใหม วิธีการจัดหาขอมูลการตลาด การวิจัยตลาด
ประเภทตาง ๆ หลักการและขั้นตอนในกระบวนการวิจัย การฝกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม เพื่อใหไดประสบการณจริง
3(2-2-2)
การใชคอมพิวเตอรในงานการตลาด
Use of Computers in Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-000-108 การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหลักษณะงานการตลาด เพื่อสรุปแนวคิดในการนําคอมพิวเตอรม าใช พิจารณาถึงขอ ดีและ
ขอเสียในการใชคอมพิวเตอรในการงานการตลาด วิธีการบันทึกขอมูลในงานการตลาดดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกตที่ใชใน
งานการตลาด
3(3-0-3)
การบรรจุภัณฑ
Packaging
วิชาบังคับกอน : 05-000-102 หลักการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของการบรรจุภัณฑ ลักษณะของบรรจุภัณฑ เพื่อการตลาด ประเภทตาง ๆ ของบรรจุภัณฑ ชนิด
ของวัสดุบรรจุภัณฑ วิธีการบรรจุหีบหอ ปจจัยที่เกี่ยวของในการเลือกบรรจุภัณฑ ขอจํากัดในการเลือ กใช บรรจุภัณฑในดานการ
ผลิต กฎหมายและสิ่งแวดลอม
3(3-0-3)
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
Computer Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตัวเลข เลขมีหลักกับเลขไมมีหลัก ฐานของระบบเลขการคิดโมดูลัสของเลขแตล ะระบบ ระบบ
เลขฐานสอง ฐานแปด และ ฐานสิบหก ทฤษฎีเซต พีชคณิตแบบบูลีน และ Logic Gate การบันทึก ขอ มูล ในคอมพิวเตอร
แบบตาง ๆ (Data Representation in computer)
3(3-0-3)
การสงเสริมการตลาด
Promotion
วิชาบังคับกอน : 05-021-102 หลักการตลาด
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท ของการสงเสริมการตลาดตอการจัดสวนประสมการตลาด กระบวนการสื่อสาร องคประกอบของ
การสื่อ สาร วิธีก ารสงเสริม การตลาด การเลือ กตลาดเปาหมาย การกําหนดวัตถุประสงค การสงเสริม การตลาด การกําหนด
งบประมาณ การเลือกใชเครื่องมือในการสื่อสาร การตลาดที่ให ประสิทธิภาพสูง กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ ง การฝก
ปฏิบัติในการผลิตสื่อการสงเสริมการตลาด
3(3-0-3)
การนําเขาและสงออก
Import and Export Procedure
วิชาบังคับกอน : 05-000-102 หลักการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายความสําคัญของการทําการคาระหวางประเทศ ปจจัยสิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลกระทบตอการทําธุรกิจ
นําเขา -สงออก หนวยงานและองค ก ารที่ เกี่ยวขอ งกั บธุรกิ จนําเข า -สงออก ขั้ นตอนการนํ าเขา และส งออก การหาลู ก คาใน
ตางประเทศ เทอมทางการคาสากล (INCOTERMS) เอกสารการคาระหวางประเทศ การขนสงระหวางประเทศ และ การ
ประกันภัยทางทะเล พิกัดอัตราศุลกากร การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเขา การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก และสิทธิประโยชน
ในการสงออก การชําระเงินทางการคาระหวางประเทศ ปญหาและอุปสรรค ในการนําเขา-สงออกของประเทศไทย
3(3-2-3)
ระเบียบวิธีการวิจัยตลาดเบื้องตน
Marketing Research Methodology
วิชาบังคับกอน : 05-000-102 หลักการตลาด
05-000-105 สถิติธุรกิจ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชขอมูลการตลาดชวยในการบริหารงานธุรกิจสมัยใหม วิธีการจัดหาขอมูลการตลาด การวิจัยตลาด
ประเภทตาง ๆ หลักการและขั้นตอนในกระบวนการวิจัย การฝกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม เพื่อใหไดประสบการณจริง
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3(2-2-2)
การใชคอมพิวเตอรในงานการตลาด
Use of Computers in Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-000-108 การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหลักษณะงานการตลาด เพื่อสรุปแนวคิดในการนําคอมพิวเตอรม าใช พิจารณาถึงขอ ดีและ
ขอเสียในการใชคอมพิวเตอรในการงานการตลาด วิธีการบันทึกขอมูลในงานการตลาดดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกตที่ใชใน
งานการตลาด
3(3-0-3)
การบรรจุภัณฑ
Packaging
วิชาบังคับกอน : 05-000-102 หลักการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของการบรรจุภัณฑ ลักษณะของบรรจุภัณฑ เพื่อการตลาด ประเภทตาง ๆ ของบรรจุ ภัณฑ ชนิด
ของวัสดุบรรจุภัณฑ วิธีการบรรจุหีบหอ ปจจัยที่เกี่ยวของในการเลือกบรรจุภัณฑ ขอจํากัดในการเลือ กใชบรรจุภัณฑในดานการ
ผลิต กฎหมายและสิ่งแวดลอม
3(3-0-3)
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
Computer Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตัวเลข เลขมีหลักกับเลขไมมีหลัก ฐานของระบบเลขการคิดโมดูลัสของเลขแตล ะระบบ ระบบ
เลขฐานสอง ฐานแปด และ ฐานสิบหก ทฤษฎีเซต พีชคณิตแบบบูลีน และ Logic Gate การบันทึก ขอ มูล ในคอมพิวเตอร
แบบตาง ๆ (Data Representation in computer)
3(3-0-3)
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 1
Computer Archtecture 1
วิชาบังคับกอน : 05-051-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติวิวัฒนาการของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรในอดีต กลไกการทํางานภายในคอมพิวเตอรสมัยใหม ที่มีก าร
ทํางานเปนระบบดิจิตอลรวมไปถึงกลไกการเชื่อมประสาน (Interface) ฮารดแวรและซอฟแวร ผูศึกษาจะไปเขาใจถึงขั้นตอน
การออกแบบฮารดแวร คําสั่งปฏิบัติการ หนวยปฏิบัติการทางดานคณิตศาสตร การควบคุม การสงผานขอ มูล หนวยความจํา
ของระบบ ระบบนําขอมูลเขา
3(2-2-3)
การใชงานระบบปฏิบัติการ
Operating System Usage
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ วิธีการติดตั้ง หนาที่การทํางาน สวนประกอบหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งการ
ใชคําสั่งของระบบปฏิบัติการตาง ๆ และการใชงานติดตอสื่อสารในระบบเครือขายบน ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-3)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
Computer Programming 1
ศึกษาและปฏิบัติก ารเกี่ยวกับ การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สวนประกอบและหนาที่ภาษาสําหรับเขียน
โปรแกรม การแทนคาอินทิเจอร คาจํานวนจริง คาชาแรคเตอร คําสั่งชนิดขอ มูล คาคงที่ ตัวแปร นิพ จนเลขคณิต คําสั่ง
กําหนดคานิพจนตรรกศาสตร การสลับลําดับ การทําซ้ํา อารเรย โปรแกรมยอ ย แนวคิดการเขียนโปรแกรมอยางมีคุณภาพ
เทคนิคการแกปญหาตาง ๆ และรูปแบบของโปรแกรมที่ดี การพัฒนาอัลกอริธึม
3(2-2-3)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
Computer Programming 2
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขาสูอยางมีระบบในการออกแบบ และการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักการเขียนโปรแกรมที่
ดี ศึกษารูปแบบและภาษาคอมพิวเตอรที่เหมาะสม แนวคิดของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การเขียนโปรแกรมเรียก
ตัวเอง ผังควบคุมการทดสอบและการแกที่ผิดในโปรแกรม การคนหาและการเรียงลําดับขอมูลในหนวยความจําหลัก โครงสราง
ขอมูลเบื้องตน
3(2-2-3)
โปรแกรมสําเร็จรูป 1
Program Package 1
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการและคําสั่งตาง ๆ ของโปรแกรมระบบปฏิบัติก าร WINDOWS คําสั่งโปรแกรม Microsoft
Word และคําสั่งโปรแกรม Microsoft Excel หรือโปรแกรมสําเร็จรูปที่เปนที่นิยมในวงการธุรกิจ
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3(2-2-3)
โปรแกรมสําเร็จรูป 2
Program Package 2
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานฐานขอมูล การนําเสนอขอม และโปรแกรมที่ใชในการคนหาขอ มูล และ
ติดตอสื่อสารบนอินเตอรเน็ต
3(2-2-3)
ระบบฐานขอมูล
Database System
วิชาบังคับกอน : 05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ศึก ษาและปฏิบัติก ารเกี่ยวกับแนวความคิดของระบบฐานขอ มูล สถาปตยกรรมของระบบฐานขอ มูล ระบบฐานขอ มูล แบบ
ความสัม พันธ NORMALIZATION ระบบฐานขอ มูล แบบลดหลั่นกันตามลําดับ และแบบขายงาน การเปรียบเทียบระบบ
ฐานขอมูล แบบความสัมพันธกับแบบอื่น ๆ การคืนสภาพและการควบคุม การใชงานรวมกันของฐานขอ มูล ความมั่นคง
ปลอดภัยและความเปนอันหนึ่งอันเดียวของฐานขอมูล ระบบขอมูลแบบกระจาย
3(3-0-3)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
วิชาบังคับกอน : 05-000-108 การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานการควบคุม สวนประกอบและลักษณะ
ที่สําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ ความสัม พันธระหว างผูบริห ารกับระบบสารสนเทศความถี่ของการใชระบบ
สารสนเทศ การเลือกสารสนเทศ สารสนเทศระดับตาง ๆ ประโยชนของสารสนเทศ การจัดการทรัพ ยากรสารสนเทศ การนํา
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตมาใชในการดําเนินงานสารสนเทศในองคกร
3(3-0-3)
โครงสรางขอมูล
Data Structure
วิชาบังคับกอน : 05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของโครงสรางขอมูล อารเรย สแตก คิว ลิงคสิสท ไบนารี่ทรี อัลกอริทึม พื้นฐานที่ใชกับโครงสรางขอ มู ล
เทคนิคการเรียงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ และเทคนิคการคนหาขอมูล
3(2-2-3)
ภาษาซี
C Programming Language
วิชาบังคับกอน : 05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสรางของภาษาซี คอมไพเลอร และพรีโปรเซสเซอร ชนิดขอ มูล การปฏิบัติก ารกับขอ มูล
โครงสรางการควบคุม ฟงกชั่น พอยเตอร โครงสรางยูเนียน บิทฟล ด อินพุตและเอาทพุตมาตรฐาน การจัดกระทงกับไฟล
คําสั่งสําหรับ พรีโปรเซสเซอร
3(3-0-3)
การวิเคราะหระบบ
System Analysis
วิชาบังคับกอน : 05-051-201 ระบบฐานขอมูล
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการวิเคราะหและพัฒนาระบบงานในแบบตาง ๆ วิเคราะหระบบงานปจจุบัน การออกแบบระบบงานใหม
การพัฒนาระบบงาน การนําระบบไปใชงานและการประเมินผล เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห การจัดทําเอกสาร
3(2-2-3)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object – Oriented Programming
วิชาบังคับกอน : 05-051-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ศึกษาและปฏิบัติการกับวัตถุแนวคิดเชิงวัตถุ, องคประกอบพื้นฐานของวัตถุ Class, ตัวอยางขอ ความ, กรรมวิธีก ารถายทอด
คุณสมบัติ, การวิเคราะห และออกแบบเชิงวัตถุ และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-3)
การใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
Use of Computer in Office
วิชาบังคับกอน : 05-000-108 การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะหลักษณะงานสํานักงาน เพื่อสรุปแนวคิดในการนําคอมพิวเตอรม าใช พิจารณาถึงขอ ดี
และขอเสียในการใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน ศึกษาแนวทางการบันทึกขอมูลในงานสํานักงานดวยคอมพิวเตอรศึกษาตัวอยาง
ของโปรแกรมประยุกตที่ใชในงานสํานักงาน
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3(2-2-3)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาคอมพิวเตอร
Selected Topic in Computer language
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเบื้องตน และเทคนิคการเขียนโปรแกรม วิธีที่จะนําขอมูลมาใชในการประมวลผล ฝก หัดการ
เขียนโปรแกรมที่ประยุกตใชกับงานทางดานธุรกิจ

05-052-203

3(1-4-4)
โครงการเฉพาะบุคคล
Computer Student Project
พื้นฐาน : 05-051-201 ระบบฐานขอมูล
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบ โดยนักศึกษาแตละคนจะไดรับรายละเอียดของระบบงานธุรกิจแหงหนึ่งเพื่อนําไปคิดหาวิธีที่
จะปรับปรุงระบบงานนั้นโดยการนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรเขามาใช ใหระบบงานทันสมัยและมีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น นัก ศึก ษา
จะตองเขียนรายงานวิจัยระบบเดิม แสดงขอเสนอในการที่จะเปลี่ยนมาเปนระบบใหม พรอมทั้งแจกแจงถึงผลที่จะเกิดตามมาทั้งที่
ดีและเสียอีกดวย ในการคนควาและทํารายงาน สําหรับโครงการเฉพาะบุคคลจะมีอาจารยที่ปรึกษาคอยควบคุมดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด
3(3-0-3)
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce
วิชาบังคับกอน : 05-000-108 การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานและองคประกอบของ INTERNET ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในองคกร การจัดรูปแบบองคกร การทํางานรวมกันขององคการที่มีวัฒนธรรม
การทํางานแตกตางกัน รวมทั้งประเด็นดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญ เชน กฎหมาย, ความปลอดภัย, ความแตกตางทางดาน
วัฒนธรรม, จริยธรรม ผลกระทบทางสังคม และการถายทอดเทคโนโลยี
3(2-2-3)
การเขียนโปรแกรมวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย
Visual and Object Oriented Programming
วิชาบังคับกอน : 05-051-105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนทัศนแบบวัตถุวิสัย คลาส ออปเจกต ลําดับขั้นของคลาส โพลีมอรฟซึม การถายคุณสมบัติ
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลและวัตถุวิสัย การสรางโปรแกรมเชื่อมโยงกับผูใชแบบกราฟฟกและการทํางานตามเหตุก ารณ การ
วิเคราะห การออกแบบและสรางระบบวัตถุวิสัย การเขียนโปรแกรมแบบไคลเอ็น / เซิรฟเวอร เทคโนโลยี คอมโพเนนต และการ
เขียน โปรแกรมออบเจกต แบบกระจายบนเครือขาย
3(2-2-3)
การเงินธุรกิจ
Business Finance
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับจุดประสงค ลักษณะ ความหมาย และความสําคัญของการเงินธุรกิจ ขอบเขต บทบาท หนาที่ของฝาย
การเงิน รูปแบบของธุรกิจ และการภาษีอากร การวิเคราะห การพยากรณ และการควบคุมทางการเงิน หลัก เกณฑก ารบริห าร
เงินทุนหมุนเวียน และการลงทุนในสินทรัพยถาวร โครงสรางทางการเงิน และวิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะหจุดคุมทุน
3(3-0-3)
ธุรกิจและสิ่งแวดลอม
Business and Environment
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางธุรกิจกับ สังคม เศรษฐกิจการเมือ รัฐบาลบรรยากาศ เพื่อทราบอิทธิพลที่ส ภาพแวดลอ มนั้นมี
ผลตอการดําเนินงานทางธุรกิจ เพื่อประโยชนในการปรับตัวของธุรกิจใหเขากับสังคมและสภาพแวดลอ ม รวมทั้งการสรางรัก ษา
มลภาวะที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบตอธุรกิจและสังคม
3(3-0-3)
พฤติกรรมองคการ
Organizational Behavior
วิชาบังคับกอน : 05-000-103 หลักการจัดการ
ศึกษาเกี่ยวกับองคการตามแนวคิดแบบตาง ๆ วิวัฒนาการขององคการ ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลที่ทํางาน ความพอใจในการ
ทํางาน และขวัญของพนักงาน ทัศนคติและการกระตุนแนวคิดเกี่ยวกับกลุมบุคคลภายในองคการ การแสดงออกความสัม พันธ
และประสิทธิภาพของกลุม รวมถึงการตัดสินใจ และการตรวจสอบควบคุม

05-052-205

05-052-208

05-061-103

05-071-101

05-071-102
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05-071-103

05-071-104

05-071-105

05-071-206

05-071-207

05-071-208

05-072-101

05-081-103

3(3-0-3)
การบริหารทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
วิชาบังคับกอน : 05-000-103 หลักการจัดการ
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ความเปนมา บทบาทและหนาที่ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
การวิเคราะหงาน การกําหนดรายละเอียดของงาน และคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน การบริหาร คาจางและเงินเดือนการพิจารณาความ
ดีความชอบหรือประเมินผลงาน การเลื่อ นตําแหนงและการโยกยายขวัญและทาทีของพนัก งาน การจูงใจ ภาวะผูนํา แรงงาน
สัมพันธ
3(2-2-3)
เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม
Training Techniques Meetings
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการฝกอบรม วัตถุประสงคของการฝกอบรม ความสําคัญของการฝกอบรม ประโยชนของ
การฝกอบรม ขั้นตอนการฝกอบรม ประเภทของการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม การจัดทําโครงการ การเปนผูประสาทงานในการ
ฝกอบรม วิธีการจัดโปรแกรมการฝกอบรม การคํานวณคาใชจาย และการประเมินผลโครงการฝกอบรม และฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดฝกอบรม
3(2-2-3)
การจัดการสํานักงาน
Office Management
วิชาบังคับกอน : 05-000-103 หลักการจัดการ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวความคิด ปรัชญา และวิธีการปฏิบัติงานในการจัดการสํานักงาน บทบาทและหนาที่งานสํานัก งานทั้ง
ในภาครัฐและเอกชนกระบวนการบริหารการจัดการสํานักงาน การจัดผังสํานักงาน สายการดําเนินงาน การบริหารงานเอกสารและ
เครื่องใชสํานักงาน การจัดระบบวิธีการปฏิบัติงานสํานักงาน
3(3-0-3)
การบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
Small and Medium – Sized Enterprises Management
วิชาบังคับกอน : 05-000-103 หลักการจัดการ
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของ SMEs ตอระบบเศรษฐกิจ ปญหาและขอจํากัดของ SMEs ในภาพรวม การสรางธุรกิจ ปจจัยสําคัญ
ในการเริ่มตนธุรกิจและการจัดการธุรกิจ ทั้งดานการจัดการ การตลาด การผลิต การเงิน และบัญชี การบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย
การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อโอกาสทางธุรกิจ การฝกจัดทําแผนธุรกิจตลอดจนการศึกษาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม
3(3-0-3)
ภาวะผูนํา
Leadership
ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดความเปนผูนํา การจัดการมนุษ ยสัม พันธอํานาจ และอิ ทธิพ ลของผูนําทางธุรกิจที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจของกลุมรูปแบบของผูนําตลอดจนการปรับตัวของผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณ
3(3-0-3)
การเพิ่มผลผลิต
Productivity
ศึกษาเกี่ยวกับความจําเปนและความสําคัญของการเพิ่มผลผลิตแนวคิด และวิวัฒนาการดานการเพิ่มผลผลิต องคประกอบของการ
เพิ่มผลผลิตเทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตในหนวยงานผลที่ไดรับจากการเพิ่มผลผลิต ทั้งในดานองคการ
พนักงาน และภาพรวมในการระดับประเทศ การนําประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และชีวิตประจําวันรวมทั้งการวางแนวทางนํา
เครื่องมือไปพัฒนางานเพื่อเขาสูการสรางงานคุณภาพ
3(3-0-3)
แรงงานและสวัสดิการสังคม
Labor and Social Welfare
วิชาบังคับกอน : 05-000-104 กฎหมายธุรกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับองคกรฝายนายจางและลูกจาง บทบาทและหนาที่ขององคกรทั้ง 2 ฝาย วิธีการสรางความสัมพันธภาพอันดีระหวาง
นายจางและลูกจาง ขั้นตอนและวิธีระงับขอพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัม พันธ พระราชบัญญัติคุม ครองแรงงาน
เกี่ยวกับ หลัก การคุม ครองแรงงานทั่วไป การคุม ครองแรงงานหญิงและเด็ก คาตอบแทนในการทํางาน สวัสดิก าร ค าชดเชย
พระราชบัญญัติเงินทดแทนที่คุมครองการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยในการทํางาน พระราชบัญญัติประกันสังคม
3(3-0-3)
สนทนาภาษาอังกฤษ 1
Business English Conversation 1
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการพูด การฟงที่ใชในชีวิตประจําวันและดานธุรกิจทั่วไป โดยเนนการโตตอบที่ถูกตองเหมาะสม
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13-011-132

3(3-0-3)
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
Calculus and Analytic Gemometry 1
วิชาบังคับกอน : ความรูคณิตศาสตร ในระดับ ปวช.หรือ ม.6
เมตริกซและดีเทอรมิแนนท ทฤษฎีบททวินาม จํานวนเชิงซอน เรขาคณิตวิเคราะหเสนตรง ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การ
หาอนุพันธของฟงกชันและการประยุกต

13-011-133

3(3-0-3)
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
Calculus and Analytic Gemometry 2
วิชาบังคับกอน : 13-011-132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
การอินทิเกรต เทคนิคการอินทิเกรต ภาคตัดกรวย ระบบพิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัล จํากัดเขต และการประยุกต
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1
English I
ศึกษาเกี่ยวกับการใชศัพท สํานวน และโครงสรางที่เหมาะสมในการสนทนาในสถานการณตาง ๆ การอานและเขียนขอ ความ
สั้น ๆ ในการบอกขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบรรยายลักษณะสิ่งของทั่ว ๆ ไป การอธิบายเหตุการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
โดยเนนการจับสาระสําคัญของเรื่องการสรุปความและการตอบคําถาม
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2
English II
ศึกษาเกี่ยวกับการฟง การพูด การอาน และการเขียนในโครงการสรางภาษาที่ซับซอ นและการใช ภาษาพูดและเขียนเพื่อ การ
สื่อสารในสถานการณตาง ๆ

13-012-001

13-012-002

13-012-003

13-012-005

13-013-001

13-014-001

13-014-003

13-015-001

3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
English in Everyday Life
ศึก ษาเกี่ย วกับ การใชภ าษาอั งกฤษในการทั ก ทาย แนะนํา บอกทิ ศทาง การพั ฒ นาทั ก ษะการฟง และอ านสารที่ พ บใน
ชีวิตประจําวัน การอานขาว โฆษณา การใชภาษาในการโทรศัพท การนัดหมาย การสํารองที่นั่ง การซื้อสินคาและการตอรองราคา
3(3-0-6)
สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ศึกษาเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ การสนทนาในเรื่อ งสัพ เพเหระ การถามทิศทาง การซื้อ ของและการ
ตอรองราคา การสั่งอาหาร การเชาที่พัก การสอบถามขอ มูล ตาง ๆ ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียนและความ
แตกตางทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resources Management
ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร ระบบนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษมลพิษสิ่งแวดลอม วิธีการปองกันและแกไข การประเมินผลกระทบตอ สิ่งแวดลอ ม การบริห ารจัดการเพื่อ พัฒนา
สิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
คณิตศาสตรทั่วไป
General Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชัน ตรีโกณมิติ เอ็กซโพเนนเซียล และลอการิทึม ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ และการประยุก ต ปริพันธ
และการประยุกต
3(3-0-6)
สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistics
ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางสถิติ ความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจง
ของสิ่งตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
ศึกษาเกี่ยวกับขอบขายของวิชาจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม พัฒนาการของมนุษ ยระบบอวัยวะตาง ๆ ของ
มนุษยโดยสังเขป เชาวนปญญา การรับรู การเรียนรู การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคม
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13-016-001

13-016-002

13-016-003

13-111-101

13-111-102

13-112-101

13-112-105

13-113-101

13-113-102

1(0-2-1)
พลศึกษา
Physical Education
ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสงเสริมสมรรถภาพรางกาย สวัสดิภาพ กฎกติกา มารยาทในการแขงขันกีฬา โดยเลือ ก
ชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
1(0-2-1)
นันทนาการ
Recreation
ปฏิบัติ เกี่ยวกับกิจ กรรมนันทนาการขององคก รตาง ๆ การจัดกิจ กรรมนันทนาการในโอกาสต าง ๆ และเลื อ กกิ จกรรม
นันทนาการที่เหมาะสมกับตนเอง
1(0-2-1)
ลีลาศ
Dancesport
การปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานลีลาศ จังหวะตาง ๆ สรางเสริม สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติก า มารยาท พัฒนาทัก ษะ
ทาทางตาง ๆ สามารถเลือกระดับขั้นไดตามความเหมาะสม
3(2-2-5)
การบัญชี 1
Accounting I
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนทางการบัญชี การวิเคราะหรายการคา บันทึกสมุดบัญชีขั้นตน สมุดบัญชีขั้นปลาย งบ
ทดลอง รายการปรับปรุง ปดบัญชี และจัดทํางบการเงินของกิจการใหบริการ การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร
3(2-2-5)
การบัญชี 2
Accounting II
วิชาบังคับกอน : 13-111-101 การบัญชี 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินคา การบันทึกบัญชีของกิจการซื้อ ขายสินคา สินคาคงเหลือ การปรับปรุงบัญชีโดย
ละเอียด การปดบัญชีการจัดทํางบการเงินกิจการซื้อขายสินคา และการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ
3(3-0-6)
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอ มูล ทางการบัญชี แมบทการบัญชี และขอ
สมมติทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกตามหลักบัญชีคู การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะและการ
ผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทํางบทดลอง กระดาษทํา การ งบการเงิน
สําหรับกิจการซื้อขายสินคาใหบริการและกิจการผลิตระบบเงินสด หลักการและวิธีการของระบบใบสําคัญ
3(3-0-6)
การภาษีอากร
Taxation
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและความสําคัญของภาษีอากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะและอากแสตมป และภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากรและภาษีทองถิ่น
3(2-2-5)
การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I
วิชาบังคับกอน : 13-112-101 หลัการบัญชี
ศึก ษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ การบั ญชี สิน ทรั พ ย ประกอบดว ยการบั ญชี เกี่ ยวกั บ งิน สดและรายการเทีย บเทา เงิ นสด ลู ก หนี้
ตั๋วเงินรับ เงินลงทุนในความตองการของตลาด สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
3(2-2-5)
การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
วิชาบังคับกอน : 13-112-101 หลักการบัญชี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไมหมุนเวียน การบัญชีหางหุนสวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดําเนินการ กา
รับหุนสวนใหมการเปลี่ยนแปลงหุนสวน การเลิกหางหุนสวนและการชําระบัญชี การบัญชีบริษัทจํากัด เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท
การจําหนายหุน การเพิ่มทุนการลดทุนกําไรตอหุน การจัดสรรกําไร การเลิกบริษัทและการชําระบัญชี และการแสดงรายการและ
เปดเผยขอมูลของหนี้สินและสวนของเจาของในงบการเงิน
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3(2-2-5)
การบัญชีตนทุน 1
Cost Accounting I
วิชาบังคับกอน : 13-112-101 หลักการบัญชี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการบัญชีตนทุน องคประกอบตนทุนการผลิต วิธีก ารบัญชีและการควบคุม เกี่ยวกับ
วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต การจัดทํางบตนทุนการผลิต การบัญชีตนทุนงานสั่งทํา วิธีการบัญชี
เกี่ยวกับของเสีย ของมีตําหนิและเศษซาก
3(2-2-5)
การบัญชีชนั้ ตน 2
Cost Accounting II
วิชาบังคับกอน : 13-113-103 การบัญชีตนทุน 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนตอนหรือกระบวนการ ปญหาการปนสวนตนทุน แนวคิดตนทุนฐานกิจกรรม การบัญชี
ของผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพ ลอยได ตนทุนมาตรฐานและการวิเคราะหผลตาง ๆ การวิเคราะหความสัม พันธตนทุน
ปริมาณ กําไร แนวคิดการคํานวณกําไรดวยวิธีตนทุนทางตรงและตนทุนรวม
3(2-2-5)
การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting I
วิชาบังคับกอน : 13-113-101 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
13-113-102 การบัญชีชั้นกลาง 2
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีคารวม การฝากขาย การขายผอนชําระ การเชาซื้อ การบัญชีสํานักงานใหญ สาขา และตัวแทน
การบัญชีเกี่ยวกับรายการคาที่เปนเงินตราตางประเทศ และระบบบัญชีเดี่ยว
3(2-2-5)
การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting II
วิชาบังคับกอน : 13-113-101 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
13-113-102 การบัญชีชั้นกลาง 2
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีการรวมธุรกิจ การบัญชีของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม การแปลงคางบการเงินของ
บริษัทยอยในตางประเทศ และการจัดทํางบการเงินรวม
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
Financial Report Analysis
ศึกษาเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การนําเสนองบการเงิน การเปดเผยขอ มูล ทางบัญชีผลกระทบตอ การเลือ กใชนโยบายบัญชีที่
แตกตางกัน การนําเทคนิคและวิธีการตาง ๆ มาใชในการวิเคราะหงบการเงิน การประเมินผลกระทบของการเปลี่ย นแปลงใน
ระดับราคาที่มีผลตอการวิเคราะหทางการเงิน การประเมินจุดออนของขอมูลและขอจํากัดของงบการเงิน งบกระแสเงินสด การ
แปลความหมาย และการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจ
3(2-2-5)
ระบบบัญชี
Accounting Systems
วิชาบังคับกอน : 13-113-101 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
13-113-102 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
13-113-103 การบัญชีตนทุน 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลัก ษณะของระบบบัญชีและการควบคุม การใชรหัสบัญชี การใชเอกสารหรือ แบบพิม พทางธุรกิจ
ขั้นตอนในการวางรูประบบบัญชี การใชแบบฟอรมบัญชี สมุดบัญชีขั้นตน สมุดบัญชีขั้นปลาย แยกประเภท ผังบัญชี หลัก การ
และเทคนิคการวางระบบบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายไดและรายจาย การบริหารสินคาคงคลัง ตนทุนการผลิต การบริห ารทรัพ ยถ าวร
ตลอดจนระบบเงินเดือนและคาแรง
3(2-2-5)
การสอบบัญชี
Auditing
วิชาบังคับกอน : 13-113-206 การบัญชีชั้นสูง 2
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี มรรยาทและความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชี การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน แนวการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน สวน
ของเจาของ รายได คาใชจาย และการทํารายงานการสอบบัญชี
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4(0-40-0)
การฝกงานทางการบัญชี
Job Training for Accounting
เนนการฝกปฏิบัติงานดานบัญชีในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน นักศึกษาจะตองเขาฝกปฏิบัติงานเต็ม เวลาใน
หนวยงานนั้นไมนอยกวา 300 ชั่วโมง โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่หนวยงานมอบหมายใหทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา เพื่อการประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3(2-2-5)
Software Package for Accounting
วิชาบังคับกอน : 13-112-101 หลักการบัญชี และ
13-132-104 คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชกับงานบัญชี สามารถบันทึกขอมูลทางบัญชี เพื่อนําเสนองบการเงิน และรายงาน
ทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี
3(2-2-5)
การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : 13-113-104 การบัญชีตนทุน 2
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร ประเภทของขอ มูล ที่ใชในการวางแผนและตัดสินใจของผูบริห ารหลัก ในการจัดทํา
งบประมาณประจําปงบประมาณการลงทุน ความสัมพันธของขอมูลทางการบัญชีกับการตัดสินใจของผูบริหาร การใชประโยชน
จากขอมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผนควบคุมและตัดสินใจ
3(2-2-5)
การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
วิชาบังคับกอน : 13-112-105 การภาษีอากร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําหลักเกณฑของกฎหมายตามประมวลรัษฎากรมาใชในการบันทึก บัญชีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและการปรับกําไรสุทธิ ทางบัญชีเปนกําไรเพื่อ เสีย
ภาษีอากร
3(3-0-6)
การตรวจสอบภายใน
Internal Auditing
วิชาบังคับกอน : 13-113-209 การสอบบัญชี
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในโครงสรางองคกรและการบริหารงานตรวจสอบภายใน การวางแผนและวิธีการจัดทําแนวการตรวจสอบภายใน
การเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน และการติดตามผล แนวคิดการควบคุมการตรวจสอบภายในกรณีที่กิจการใชคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
การขาย
Selling
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการขายและการตลาด ชองทางการจัดจําหนายประเภทและลักษณะของการขาย ความรูพื้นฐานของ
พนักงาน โอกาสและความกาวหนาของพนักงานขาย ความรูเกี่ยวกับกระบวนการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนัก งาน
ขาย ความสําคัญของเทคนิคการขาย การแสวงหาลูกคา การเตรียมตัวกอนเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต การเผชิญขอโตแยง
การปดการขาย การติดตามผลการขาย บริการหลังขายและการใชเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวของกับงานขาย
3(3-0-6)
หลักการตลาด
Principles of Marketing
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของตลาดที่มีผลตอสังคมเศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดการตลาด กิจกรรมและหนาที่
ตาง ๆ ทางการตลาดลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแตละตลาด ปจจัยที่มีอิทธิพ ลตอ การกําหนดสวนประสมการตลาด กลยุทธ
การตลาดที่เหมาะสมสําหรับแตล ะสวนประสม การประยุก ตเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในกิจกรรมการตลาด จริยธรรม
การตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร
Principles of Economics
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทานของสินคา การกําหนดราคาโดยอุปสงคและ
อุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิต รายรับและกําไรจากการผลิต การกําหนดราคาและปริม าณ
ผลผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณ และทฤษฎีตลาดปจจัยการผลิต
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3(3-0-6)
พฤติกรรมผูบริโภค
Consumer Behavior
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี ที่ไดจากการวิจัยทางจิตวิทยาสังคม การวิเคราะห พฤติกรรมผูบริโภค พิจารณาปจจัยดานปจเจก
บุคคล จิตวิทยาวัฒนธรรมและสังคม ที่มีอิท ธิพ ลตอ กระบวนการตัดสินใจซื้อ ของผูบริโภครูปแบบ (Models) ตาง ๆ ของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ การประยุกตความรูดานพฤติกรรมผูบริโภคในการกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาด
3(2-2-5)
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
Advertising and Public Relations
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ บทบาทหนาที่และจรรยาบรรณของการโฆษณาและประชาสัม พันธ
อิทธิพลของกฎหมายตอการโฆษณาและการประชาสัมพันธ กระบวนการเลือกใชเครื่องมือและการกําหนดกลุมเปาหมายในการ
ประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติการผลิตชิ้นงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
การสงเสริมการขาย
Sales Promotion
วิชาบังคับกอน : 13-122-102 หลักการตลาด
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย อุปสรรค และปจจัยที่มีผลตอการกําหนดเครื่องมือการสงเสริมการขาย การวางแผน
การสงเสริมการขาย การกําหนดกลุมเปาหมายของกาสงเสริมการขาย เครื่องมือในการสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภคเครื่อ งมือ ใน
การสงเสริมการขายมุงสูคนกลาง และเครื่องมือ ในการสงเสริม การขายมุงสูพ นัก งานขายและฝก ปฏิบัติก ารสร างเครื่อ งมือ การ
สงเสริมการขาย
3(3-0-6)
การจัดการขาย
Sales Management
วิชาบังคับกอน : 13-122-102 หลักการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองคกรฝายขาย ความสัมพันธของฝายขายกับหนวยงานอื่นของธุรกิจ การกําหนดหกน าที่ และความ
รับผิดชอบของผูจัดการฝายขาย และพนัก งานขาย การบริห ารงานบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับฝายขาย การกระตุนการขาย การ
กําหนดอาณาเขตการขาย การควบคุม และการประเมินผลงานของพนักงานขาย
คณิตศาสตรการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Mathematics
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานความสําเร็จ ในการประกอบธุรกิจ การตั้งราคาสินคา การคํานวณส วนมากเพิ่ม และการ
คํานวณสวนลดราคา การซื้อ ขายสินคาแบบผอ นชําระ การคํานวณเกี่ยวกับยอดขายและกําไร การวิเคราะหจุดต นทุน การ
พยากรณยอดขายและสวนครองตลาด การวางแผนและการบริห ารสินคาคงคลัง ภาระทางภาษีตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอ การ
ดําเนินงานทางการตลาด
3(3-0-6)
นโยบายการจัดจําหนาย
Distribution Policy
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจําหนาย สถาบันคนกลาง และสถาบันอื่นที่เกี่ยวขอ งกับการจัดจํา หนาย การกําหนด
นโยบาย และวางแผนชองทางการจัดจําหนายการกระจายสินคา ปจจัยที่มีผลกระทบตอ การตัดสินใจเกี่ยวกับชอ งทาง การ
จําหนายและการกระจายสินคา และการประยุกตเทคโนโลยีสําหรับการบริหารการจัดจําหนาย
3(3-0-6)
การจัดการการคาปลีก
Retailling Management
ศึกษาเกี่ยวกับหลัก และพื้นฐานการดําเนินงานการคาปลีก การจัดตั้งกิจการ การเลือ กสถานที่ตั้ ง การจําแนกประเภทกิจการ
ลัก ษณะการดําเนินงานคาปลีก การจัดซื้อ การกําหนดราคาตราสินคา หรือ เครื่อ งหมายการคาของกิจ การคาปลี ก การนํ า
เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช เพื่อสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันไดเปนอยางดี การพัฒนาภาพพจนของกิจการ ปญหา
เกี่ยวกับการบริหารการคาปลีก การนําผลการวิจัยมาใชประโยชนในการบริหารกิจการคาปลีก
3(3-0-6)
การนําเขาและการสงออก
Import and Export
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคาระหวางประเทศ ปจจัยสิ่งแวดลอมทางธุรกิจที่มีผลกระทบตอการทําธุรกิจนําเขา – สงออก หนวยงาน
และองคการที่เกี่ยวของกับธุรกิจนําเขา - สงออก ขั้นตอนการนําเขาและสงออก การหาลูกคาในตางประเทศ เทอมการคาสากล
(Incoterms) เอกสารการคาระหวางประเทศ การขนสงระหวางประเทศ และการประกันภัยทางทะเล พิกัดอัตราศุล กากร การ
ปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาเขา และสิทธิประโยชนในการสงออก ปญหาและอุปสรรคในการ
นําเขา - สงออก
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3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยการตลาดเบื้องตน
Marketing Research Methodology
วิชาบังคับกอน : 13-014-003 สถิติเบื้องตน หรือ
13-122-102 หลักการตลาด
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชขอมูลการตลาด ชวยในการบริหารงานธุรกิจสมัยใหมวิธีการจัดหาขอมูลการตลาด การวิจัยตลาด
ประเภทตาง ๆ หลักการและขั้นตอนในกระบวนการวิจัย การฝกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ การ
ประมวลผล
การฝกงานทางการตลาด
4(0-40-0)
Job Training for Marketing
เนนการฝกฏิบัติงานดานบัญชีในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน นักศึกษาจะตอ งเขาฝก ปฏิบัติงานเต็ม เวลาใน
หนวยงานนั้นไมนอยกวา 300 ชั่วโมง โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่หนวยงานมอบหมายใหทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา เพื่อการประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Services Marketing
วิชาบังคับกอน : 13-122-102 หลักการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทางการตลาดบริก าร ภาพรวมของธุรกิจบริก าร การจัดแบงประเภทธุรกิจ พฤติก รรมผู บริโภค
ในธุรกิจบริการ กลยุทธตลาดบริการ การบริหารความสัมพันธกับลูกคา การวางตําแหนงทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริก าร การ
กําหนดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ การสรางความสมดุล ระหวางอุปสงคและอุปทาน การจัดการอุปสงค
ผลิตภัณฑบริการ การปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพในการบริการ จริยธรรมและคุณธรรมในการทําการตลาด
3(3-0-6)
การจัดซื้อ
Purchasing
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและการบริหารงานจัดซื้อ การวางแผนและการกําหนดนโยบายการจัดซื้อ การกําหนดจํานวนหรือ ความ
ตองการที่จะซื้อ การเลือกหาและการประเมินแหลงซื้อ การเจรจาตอรอง การพิจารณาจังหวะและชวงเวลาการซื้อ การควบคุม
และตรวจสอบคุณภาพ วิธีการจัดซื้อแบบตาง ๆ การควบคุม และการจัดหาเงินทุนในการซื้อ และการบริห ารความสัม พันธกับ
ผูผลิตและผูขาย ปจจัยการผลิต
เทคนิคการนําเสนอ
3(2-2-5)
Presentation Techniques
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการนําเสนอ หลักการนําเสนอ จิตวิทยาในการนําเสนอประเภทตาง ๆ ของการนําเสนอ การจัดทําเครื่องมือ
และอุปกรณในการนําเสนอ วิธีการนําเสนอ การทดสอบและการติดตามประเมินผลการนําเสนอ งบประมาณในการจัดทํา ปญหา
และอุปสรรคการนําเสนอและวิธีการแกปญหา
3(3-0-6)
การตลาดธุรกิจขนาดยอม
Small Business Marketing
วิชาบังคับกอน : 13-122-102 หลักการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบริหารธุรกิจขนาดยอม ความสําคัญของธุรกิจขนาดยอม การวางแผนธุรกิจ การแสวงหาโอกาส
ในการประกอบธุรกิจ การวางแผนการตลาดการจัดการผลิต จัดหาเงินทุ น และระบบบั ญชี การจัดการทรัพ ยากรมนุษ ย
กฎหมายและขอบังคับของรัฐที่สงผลตอการประกอบธุรกิจขนาดยอม บทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารธุรกิจขนาดยอม
อยางมีคุณธรรม
3(2-2-5)
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
Computers in Business
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตาง ๆ ในการประมวลขอมูล สวนประกอบและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร การเขียนผังโปรแกรม
แนวความคิ ดในการนํา คอมพิ ว เตอร ม าใช ในงานธุ รกิ จประเภทตา ง ๆ วิธี ก ารเลือ กใชเ ครื่อ งมื อ อุ ปกรณ ทางคอมพิว เตอร
ใหเหมาะสมกับธุรกิจแตละชนิด ระบบงาน และ ความสัมพันธของระบบงานตาง ๆ ในทางธุรกิจ ลักษณะของระบบงาน การใช
คอมพิวเตอรหรืองานธุรกิจทางดานบริห ารการจัดการสารสนเทศการประยุก ตใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับงานธุรกิจในปจจุบัน เรียนรูหลักการใชระบบงาน เครือขายวิธีการ และหลักการใชอินเตอรเน็ต
3(3-0-6)
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
Computer Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตัวเลข ระบบเลขฐานและการคํานวณเลขฐานพีชคณิตแบบบูลิน Logic Gate และรูปแบบจัดเก็บ
ขอมูลประเภทตาง ๆ ในคอมพิวเตอร
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3(2-2-5)
ระบบปฏิบัติการ
Operating System
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด หนาที่และเปาหมายของระบบปฏิบัติก าร การปฏิบัติง านแบบระบบหลายภารกิจ การจัดการ
หนวยความจํา การจัดลําดับงาน ระบบแฟมขอมูล หนวยรับและแสดงผลการปฏิบัติและศึกษาการทํางานของระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Architecture
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติวิวัฒนาการของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร กลไกการทํางานภายในของคอมพิวเตอรในรูปแบบระบบ
ดิจิตอล การทํางานของหนวยประมวลผลทางดานคณิตศาสตรและตรรก หนวยควบคุม หนวยความจํา การเชื่อ มประสานดวย
ฮารดแวรและซอฟตแวรและขั้นตอนการออกแบบฮารดแวร
3(2-2-5)
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
Using Information Technology for Business
วิชาบังคับกอน : 13-133-102 ระบบปฏิบัติการ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของระบบสารสนเทศที่มีตอธุรกิจ ลักษณะสวนประกอบของระบบสารสนเทศ ฐานขอ มูล
และการนําเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในงานธุรกิจ คุณธรรมและจริยธรรมในการนําสารสนเทศไปใช
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
Computer Programming I
วิชาบังคับกอน : 13-133-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผังงาน ภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรม ประเภทขอ มูล แบบตาง ๆ คาคงที่ ตัวแปร นิพ จน และตัว
กระทําการ รูปแบบและคําสั่งในการควบคุมการทํางาน อารเรยโปรแกรมยอ ยและอารกิวเมนต การเขียนโปรแกรมที่ดีและการ
เทคนิคการแกปญหาตาง ๆ
ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Management System
วิชาบังคับกอน : 13-138-205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดของระบบฐานขอมูล สถาปตยกรรม โครงสรางการเก็บขอ มูล ตัวแบบของขอ มู ล และคําสั่ง
สําหรับการจัดการกับขอมูล ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ภาษาสอบถาม การสรางโมเดลจําลอง ความสัมพันธระหวา งขอ มูล การทํา
นอรมัลไลเซซัน (Normalization) การออกแบบฐานขอมูล การจัดการระบบฐานขอมูล การควบคุมความถูกตอง
3(3-0-6)
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data Communication and Computer Networks
วิชาบังคับกอน : 13-133-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารขอมูล สวนประกอบของระบบสื่อสารสื่อสงขอ มูล การสงผานขอ มูล รูปแบบต าง ๆ
สถาปตยกรรม การสื่อสาร การควบคุมการสงขอมูลมาตรฐานในการสื่อสารขอมูลการบํารุงรักษาระบบเครือขาย
3(2-2-5)
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : 13-133-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการวิเคราะหและพัฒนาระบบงานในแบบตาง ๆ วิเคราะหระบบงานปจจุบัน การออกแบบ
ระบบงานใหม การพัฒนาระบบงาน การนําระบบไปใชงานและงานประเมินผล เครื่องมือที่ใชการประเมินผล เครื่อ งมือ ที่ใชใน
การวิเคราะห การจัดทําเอกสาร
4(0-40-0)
การฝกงานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
Job Training for Business Computer
วิชาบังคับกอน : 13-133-103 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
เนนการฝกปฏิบัติงานดานบัญชีในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน นักศึกษาจะตองเขาฝกปฏิบัติงานเต็ม เวลาใน
หนวยงานนั้นไมนอยกวา 300 ชั่วโมง โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่หนวยงานมอบหมายใหทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา เพื่อการประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
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3(2-2-5)
การใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
Use of Computer in Office
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหลักษณะงานสํานักงาน เพื่อสรุปแนวคิดในการนําคอมพิวเตอรม าใช พิจารณาถึงขอ ดีและ
ขอเสียในการใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน ศึกษาแนวทางการบันทึกขอมูลในงานสํานัก งานดวยคอมพิวเตอร ศึก ษาตัวอยาง
ของโปรแกรมประยุกตที่ใชในงานสํานักงาน
3(3-0-6)
พณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce
ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐาน องคประกอบ คุณลักษณะ โครงสรางพื้นฐาน การจัดการ การวางแผนเชิงกลยุทธ และการพัฒนา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมไปถึงความปลอดภัยจริยธรรม และกฎหมายอีคอมเมิรซ ประยุกตใชในแวดวงธุรกิจ ด านการคาปลีก
การโฆษณา การประมูลการใหบริการ ตามแบบจําลองทางธุรกิจ
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
ศึก ษาเกี่ยวกับ ความสําคัญของระบบสารสนเทศ การบริห ารทรัพ ยากรฮารแวร ซอฟตแวร ข อ มูล การโทรคมนาคมและ
ระบบเครือ ขา ย การประยุ ก ตเ ทคโนโลยี การออกแบบและพั ฒนาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ดการยุ คใหม การขยายขี ด
ความสามารถของผูบริหารในการตัดสินใจ การรักษา ความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
พัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
Website Development Package
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยครอบคลุมดวยการจัดการรูปแบบ ขอความ รูปภาพ การ
สรางฟอรม การเชื่อมโยง การจัดการภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต การผสมผสานรูปแบบมัลติมีเดีย เว็บเพจเพื่อประยุกตใชในงาน
ธุรกิจ
3(2-2-5)
การสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร
Computer Animation
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําหรับงานกราฟกแตละประเภท เครื่องมือพาเล็ต ซีเล็กชั่น การใชเลเยอร การใชสี การวาด
ภาพ การสรางอักษรและขอความ การปรับแตงสีและแสงเงา การสรางภาพเคลื่อนไหว การนําภาพไปใชกับเว็บ การสรางสไลด
การบันทึกภาพสไลด เพื่อใชในการสรางเว็บ
3(2-2-5)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาคอมพิวเตอร
Selected Topic in Computer Language
วิชาบังคับกอน : 13-133-206 ระบบจัดการฐานขอมูล หรือ
13-133-205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเบื้องตนและเทคนิคการเขียนโปรแกรม วิธีการที่จะนําขอมูลมาใชในกาประมวลผล ฝกหัดการเขียน
โปรแกรมที่ประยุกตใชกับงานดานธุรกิจ
3(1-4-4)
โครงการเฉพาะบุคคล
Computer Student Project
วิชาบังคับกอน : 13-133-205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ โดยนัก ศึก ษาแตล ะคนไดรับรายละเอียดของระบบงานธุรกิจแหงหนึ่ง เพื่อ นําไปคิดวิธีที่จะ
ปรับปรุงระบบงานนั้น โดยการนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรเขามาใชใหระบบงานทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักศึกษาจะตอง
เขียนรายงานวิจัยระบบเดิม แสดงขอเสนอในการที่จะเปลี่ยนมาเปนระบบใหม พรอมทั้งแจกแจงถึงผลที่จะเกิดตามมาทั้งที่ดีและ
เสียอีกดวย ในการคนควาและทํารายงานสําหรับโครงการเฉพาะบุคคลจะมีอ าจารยที่ปรึก ษาคอยควบคุม ดูแลนัก ศึก ษาอยาง
ใกลชิด
2(2-0-4)
ธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Business
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รูปแบบขององคก รธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจ ดานการผลิต
การตลาด การเงินการบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย ระบบการแลกเปลี่ยน การออมและการลงทุน สถาบันการเงิน ธุรกิจ
ประกันภัย ธุรกิจขนสง เอกสารทางธุรกิจ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
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3(2-2-5)
เครื่องใชสํานักงาน
Office Equipment
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและเอกสารธุรกิจ การใชเครื่องใชสํานักงานประเภทตาง ๆ ประกอบดวย เครื่อง
พิมพดีด เครื่อ งคอมพิวเตอร เครื่อ งถายเอกสาร เครื่อ งอัดสําเนา โทรสาร ฯลฯ การบํารุงรัก ษาเครื่อ งใชสํานัก งานอยางมี
ประสิทธิภาพ การพิมพสัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว ความแมนยําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
องคการและการจัดการ
Organizational and Management
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ขององคการและการจัดการ แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ โครงสรางองคก าร
และการออกแบบองคการ กระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การนํา การควบคุม การจัดการทรัพ ยากรมนุษ ย การ
จัดการติดตอสื่อสาร และเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร การจัดการความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการในยุคโลกาภิวัฒน
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม

700

คําอธิบายรายวิชา
- ระดับปริญญาตรี

701

702

คําอธิบายรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
01-011-001

01-011-002

01-011-003

01-012-001

01-012-002

01-012-004

01-012-005

01-012-006

วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
Life Style Enhancement
การดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะแบบองครวมบนพื้นฐานคุณธรรม จิตสาธารณะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทอ งถิ่นรัก ษ
สิ่งแวดลอม การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย และการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการ
อยางยั่งยืน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Science Technology and Environment
ความกา วหน าดา นวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี การเปลี่ย นแปลงทางสั งคม ระบบนิเวศและสิ่ง แวดลอ ม ผลกระทบของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสังคม การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาสังคม การปอ งกัน
แกไขปญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Life and Sufficiency Economy
ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของโครงสรางระบบเศรษฐกิจไทย การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในชีวิตและชุมชน การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา
ในโครงการพระราชดําริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรธุรกิจและอุตสาหกรรม และกรณีตัวอยางเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชน
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
ความเปนมาของชนชาติไทย สังคม เศรษฐกิจและการปกครอง พุทธศาสนา ประเพณีไทย ภาษาและวรรณกรรม ทัศนศิล ปและ
หัตถกรรมไทย นาฏศิลปและดนตรีไทยอาหารไทย และมรดกทางภูมิปญญาไทย
อารยธรรมไทยในบริบทของโลกาภิวัฒน
3(3-0-6)
Thai Civilization in the Globalization Context
ความหมายของอารยธรรมและวัฒนธรรมของโลกและของประเทศไทย ที่มาและแนวคิดของอารยธรรมตะวันตก-ตะวันออก อารยธรรม
ไทยยุคกอนประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ ศึกษาสภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทย สมัยสุโขทัย-ปจจุบัน วิเคราะหผลดี
ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก การแสวงหาเอกลักษณความเปนไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 และการปรับตัว
ของประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน โดยตั้งอยูบนรากฐานวัฒนธรรมไทย
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความหมายและขอบขายของจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมพัฒนาการและสรีรวิทยาของมนุษย การรับสัมผัสและ
การรับรู เจตคติ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ การเรียนรู การจูงใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว สุขภาพจิต และพฤติกรรม
ทางสังคมของมนุษย
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development Techniques
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิก ภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพ ลตอ บุคลิก ภาพ บุคลิก ภาพที่พึงประสงค เทคนิคการสงเสริม และปรับปรุง
บุคลิกภาพ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ สุขภาพจิตและการปรับตัว และบุคลิกภาพแปรปรวน
ชีวิตกับความงาม
3(2-2-5)
Beauty of Life
การวิเคราะหธรรมชาติของความงาม ความงามของธรรมชาติ ความงามของศาสนา ความงามของสิ่งสรางสรรค เชน ภาษาและ
วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป การละเลนพื้นเมือง การดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิต มารยาทงามตามคติของ
คนไทย และการอยูรวมกันอยางมีความสุข
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สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Technology for Research Study
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษาคนควา
และวิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Development
ปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตและการทํางานของบุคคล การสรางแนวคิดและเจตคติตอตนเอง การรูบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การปรับตนเพื่อรวมกิจกรรมทางสังคม การบริหารตนใหเขากับชีวิตและสังคม เทคนิคการ
ครองใจคน และการสรางผลิตผลในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของสังคมศาสตร องคประกอบของสังคมและวัฒนธรรม บทบาทและหนาที่ของสังคมและ
วัฒนธรรม ลักษณะพฤติกรรมมนุษย การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันสังคม การจําแนกความแตกตาง
ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม ปญหาสังคมในดานตาง ๆ
มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ พื้นฐานความรูทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
มนุษยสัมพันธและมนุษยสัมพันธกับหลักจริยธรรมที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
สังคมกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
สังคมกับสิ่งแวดลอม สังคมกับสิ่งแวดลอมตามแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
และธรรมชาติและการจัดการเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Everyday Life
ความรูทั่วไป ความสําคัญของการเลือกใชทรัพยากรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บทบาททางเศรษฐกิจของหนวยธุรกิจและ
รัฐบาลในการจัดสรรทรัพยากรในการผลิตและการพัฒนาประเทศ กลไกราคาและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การหารายได
และการเลือกประเภทอาชีพ งบประมาณการบริโภคของตนเองและครอบครัว การวางแผนทางการเงินและการทําบัญชีครัวเรือน
การออมและการลงทุนของครอบครัว ระบบเงินตราและสถาบันการเงินในการทําธุรกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับปจจุบัน และการพิทักษสิทธิและผลประโยชนในฐานะผูบริโภค
สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
วิวัฒนาการของสังคมและระบบเศรษฐกิจ การกําหนดเปาหมายในทางเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม บทบาทการเมืองและผูมีอิทธิพลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบาน
ปญหาเศรษฐกิจไทย นโยบายและแนวทางแกไขปญหา
สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Governance
ความหมายและวิวัฒนาการของรัฐ อํานาจอธิปไตย และรูปแบบการปกครองตาง ๆ รวมทั้งการปกครองแบบประชาธิปไตย
แนวความคิด ทฤษฎีหรืออุดมการณทางการเมือง สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ตลอดจนปจจัยที่เกื้อหนุนและปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง
วิธีวิจัยเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Research Methodology
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคและประเภทของงานวิจัย ขั้นตอนสําคัญในการวิจัย การออกแบบการวิจัย ตัวแปร
ประเภทตาง ๆ วิธีการสุมตัวอยาง การเก็บขอมูล วิธีการทางขอมูล การวิเคราะห การตีความ การนําเสนอขอมูล การเขียนรายงานการ
วิจัย และการเขียนเคาโครงงานวิจัย
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย และการฝกทักษะการใชภาษาแตละประเภทที่สามารถนําไปใชสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
เทคนิคการเขียน
3(2-2-5)
Writing Techniques
การเขียน การเลือกใชคํา หลักเกณฑการเขียน ศึกษาการเขียนเรียงความ บทความ บทวิเคราะหและบทวิจารณ และการฝกเขียน
ประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดทักษะ
วาทการ
3(2-2-5)
Conversation in Everyday Life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพูด ความหมาย จุดประสงคและองคประกอบรวมทั้งมารยาทการพูด บุคลิกภาพสําหรับผูพูด
การเตรียมเนื้อเรื่องสําหรับการพูด ประเภทของการพูดโดยทั่วไป ประเภทของการพูดเชิงวิชาชีพ การประชุม การอภิปรายกลุม
การบรรยาย และการพูดในโอกาสตาง ๆ
วรรณกรรมศึกษา
3(3-0-6)
Literature
วรรณกรรมไทยในดานความหมาย ประวัติและสาระคุณคาของวรรณกรรมกับชีวิตและสังคม และการศึกษาวรรณกรรมสําคัญจาก
อดีตและปจจุบันอยางพินิจสาระและคุณคา
ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
ทักษะเกี่ยวกับการใชศัพท สํานวน และโครงสรางที่เหมาะสมในการสนทนาในสถานการณตาง ๆ การอานและเขียนขอความสั้น ๆ
ในการบอกขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบรรยายลักษณะสิ่งของทั่วๆไป การอธิบายเหตุการณในอดีตปจจุบัน และอนาคต โดยเนน
การจับสาระสําคัญของเรื่อง การสรุปความ และการตอบคําถาม
ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
ทักษะการฟ ง การพูด การอาน และการเขี ยนในโครงสร างภาษาที่ ซับซ อ นและการใช ภาษาพู ดและเขียนเพื่ อ การสื่ อ สารใน
สถานการณตางๆ
สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ การสนทนาในเรื่องสัพเพเหระ การถามทิศทาง การซื้อของและการตอรองราคา
การสั่งอาหาร การเชาที่พัก การสอบถามขอมูลตางๆ ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียนและความแตกตางทางวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
English in Everyday Life
การใชภาษาอังกฤษในการทักทาย แนะนํา บอกทิศทาง การพัฒนาทักษะการฟงและอานสารที่พบในชีวิตประจําวัน การอานขาว
โฆษณา การใชภาษาในการโทรศัพท การนัดหมาย การสํารองที่นั่ง การซื้อสินคาและการตอรองราคา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
การสื่อความคิดของตนเองดวยทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียนอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะใน
สถานการณจําลอง และการแสดงบทบาทโดยใชภาษาที่เหมาะกับสาขาอาชีพ
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Reading Skills in English
การอานเพื่อใหเกิดทักษะทางการอาน การตั้งวัตถุประสงคในการอาน การใชพจนานุกรมหาความหมายของคําศัพท การเดา
ความหมายของคําศัพทจากสวนประกอบของคําศัพท โครงสรางประโยคและบริบทคําอางอิง เครื่องสัมพันธความ การอานโดยการ
เดาขอความลวงหนา การตีความ การใชความรูเดิมและความรูร อบตัวชวยในการอาน การหาความคิดหลัก ประโยคใจความหลัก
ประโยคสนับสนุนความคิดหลักในอนุเฉท และวิธีการจดบันทึกยออยางเปนระบบ
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ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Writing Skills in English
ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน การฝกทักษะ การเขียนประโยค การเขียนเรียงความระดับยอหนา
การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัว การเขียนบันทึกประจําวันและบันทึกที่ใชในสํานักงาน การจดขอความโดยยอ
การเขียนสรุปและการยอความจากเรื่องที่อานหรือฟง
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง
3(2-2-5)
English for Edutainment
คําศัพทและสํานวนที่ใชในสื่อบันเทิง เพลง ภาพยนตร สารคดี และการแสดงความคิดเห็นดวยการพูดหรือการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(2-2-5)
English for Career
ทักษะการพูด การฟงเพื่อสื่อความหมายในสถานการณตาง ๆ ในสถานประกอบการ การสัมภาษณงาน การแสดงความคิดเห็น
การโตแยง การแนะนํา การนําเสนอ และการสอบถามขอมูล
ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
พื้นฐานของภาษาจีน ระบบเสียง เนนการออกเสียง สัญลักษณที่ใชแทนเสียงในภาษาจีน โครงสรางทางภาษาที่สําคัญของจีน
ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Chinese in Everyday Life
ศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาพื้นฐานในการทักทาย แนะนํา เลาเรื่อง การอานเรื่องสั้นๆ เขียนขอความบรรยายเรื่องราว
เหตุการณดวยภาษาที่เหมาะสม สนทนา โตตอบสถานการณในชีวติ ประจําวัน
ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
ความรูทั่วไป การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการ
ดําเนินการแขงขันกีฬาฟุตบอล
บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ความรูทั่วไป การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการ
ดําเนินการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล
วอลเลยบอล
1(0-2-1)
Volleyball
ความรูทั่วไป การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการ
ดําเนินการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล
เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ความรูทั่วไป การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน กลยุทธการเลน การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการ
ดําเนินการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ความรูทั่วไป การปฏิบัติทัก ษะพื้นฐาน กลยุทธก ารเลนสราง เสริม สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติก า มารยาท และการ
ดําเนินการแขงขันกีฬาแบดมินตัน
วายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming
ความรูทั่วไป การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขันกีฬา
วายน้ํา
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1(0-2-1)
Dance Sport
ความรูทั่วไป การปฏิบัติทักษะพื้นฐานจังหวะตางๆ สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท พัฒนาทักษะทาทาง
ตางๆ สามารถเลือกระดับขั้นไดตามความเหมาะสม และการดําเนินการแขงขันกีฬาลีลาศ
การเตนแอรโรบิค
1(0-2-1)
Aerobic Dances
ความรูทั่วไป การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขันการ
เตนแอรโรบิค
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
ความรูทั่วไป ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท การจัดการและการ
ดําเนินการแขงขัน โดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics I for Engineers
การวัด เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสารและ
กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตรและการประยุกต การสั่นและคลื่น
ปฏิบัตกิ ารฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Physics I for Engineers Laboratory
วิชาบังคับกอน : 01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics II for Engineers
สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก กระแสไฟฟาและวงจรไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน คลื่นแมเหล็กไฟฟาและทัศนศาสตร ทฤษฎี
ควอนตัมเบื้องตนและฟสิกสนิวเคลียร
ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Physics II for Engineers Laboratory
วิชาบังคับกอน : 01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เคมิคัลเทอรโมไดนามิกส
ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิชัน
เคมีนิวเคลียร และเคมีกับสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry for Engineers Laboratory
วิชาบังคับกอน : 01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus I for Engineers
เมทริกซ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาจริง เทคนิคการหาปริพันธรูปแบบยังไมกําหนด การกระจาย
อนุกรมเทเลอรของฟงกชัน มูลฐาน ปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธไมตรงแบบ การประยุกตอนุพันธและปริพันธ
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01-025-105

01-025-107

01-025-206

01-025-308

01-012-007

01-111-027

01-111-101

01-111-102

01-111-103

01-111-205

แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus II for Engineers
วิชาบังคับกอน : 01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ อนุพันธและปริพันธข องฟงกชันคาเวกเตอรข อง ตัวแปรจริงและการประยุก ตใชทางวิศวกรรม
ปริพันธเชิงเสนเบื้องตน พิกัดเชิงขั้ว เสน ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงสองตัวแปร แคลคูลัสของ
ฟงกชันคาจริงหลายตัวแปรและการประยุกต
สถิติพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Statistics
ประเภทและระดับของขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของ
ขอมูล คะแนน มาตรฐานและโคงปกติ การประมาณคาและการทดสอบสมติฐานของประชากรกลุมเดียว
แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus III for Engineers
วิชาบังคับกอน : 01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
สมการเชิงอนุพันธและการประยุก ต สมการเชิงอนุพันธยอ ย ผลการแปลง ลาปลาซและการประยุก ต อุปนัยเชิงคณิตศาสตร
ลําดับและอนุกรมของจํานวน
คณิตศาสตรประยุกตทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Applied Mathematics for Business
เมทริกซ ดีเทอรมีแนนท และการนําเมทริกซไปประยุกตใชสมการเชิงเสนและอสมการเชิงเสน การโปรแกรมเชิงเสน ปญหา
การขนสง
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Technology for Research Study
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษาคนควา
วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
การฝกงานดานอาหารและโภชนาการ
2(0-40-0)
Practicum in Food and Nutrition Career
การฝกงานภายในสถานประกอบการตามวิชาเอก ศึกษาระบบการทํางาน กระบวนการผลิต เทคนิคและวิธีการจัดการ ฝกทักษะ
วิชาชีพและการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแกไข
การจัดอาหารครอบครัว
3(2-3-5)
Food for the Family
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบอาหาร การเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การกําหนดรายการอาหาร ประเภทของอาหารที่
นิยมรับประทานในครอบครัว และการประกอบหารครอบครัวอยางสงวนคุณคา
อาหารไทย
3(2-3-5)
Thai Food
ความสําคัญของอาหารไทยและขนมไทย เครื่องปรุงและอุปกรณในการประกอบอาหารไทย การเลือกซื้อและเก็บรักษาอาหาร
การประกอบอาหารไทยที่ใชในโอกาสและเทศกาลตาง ๆ และการเลือกภาชนะจัดตกแตงอาหาร
สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
3(2-3-5)
Sanitation and Food Safety
ความหมาย ความสําคัญของการสุขาภิบาลอาหาร อันตรายและชีวภาพและทางเคมี โรคที่เกิดจากอาหารเปนสื่อ การกําจัดสัตว
แมลงนําโรคการสุขาภิบาลสถานที่ผลิตอาหาร และการตรวจประเมินสุขวิทยาสวนบุคคลของผูผลิตและบริการอาหาร หลักการ
ปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร กฎหมายอาหารที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของผูบริโภค
และฝกปฏิบัติ
อาหารนานาชาติ
3(2-3-5)
International Cuisine
อาหารนานาชาติที่อยูในความนิยม วัตถุดิบและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารนานาชาติ เทคนิคในการประกอบอาหาร
การประกอบอาหารและจัดบริการ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และฝกปฏิบัติ
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01-111-308

01-111-309

01-111-413

01-111-414

01-111-415

01-112-303

01-112-304

01-113-101

01-113-202

01-113-303

อาหารจํานวนมากและการกําหนดรายการอาหาร
3(2-3-5)
Quantity Cookery and Menu Planning
การจัดอาหารสําหรับคนจํานวนมาก หลักและวิธีการกําหนดรายการอาหาร ประเภทของรายการอาหาร การออกแบบจัดทํารูปเลม
การเลือกซื้อ การเก็บรักษาและการเบิกจายอาหาร การกําหนดราคาขาย
การจัดครัวและอุปกรณสําหรับอาหารจํานวนมาก
การประกอบอาหารและการบริการอาหารจํานวนมาก การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และฝกปฏิบัติ
เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-3-5)
Food and Beverages Service Techniques
เทคนิคในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณสําหรับงานบริการ การตกแตงหองอาหารและโตะอาหาร ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน คุณสมบัติมารยาทของบริกร การจัดและบริการอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และฝกปฏิบัติ
อาหารภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
3(2-3-5)
Restaurant Cuisine and Service
การกําหนดรายการอาหารในภัตตาคาร เทคนิคการประกอบอาหารภัตตาคารที่คนทั่วไปนิยม หลัก และวิธีบริห ารงานจัดเลี้ยง
ประกอบอาหารภัตตาคาร และการบริการ และฝกปฏิบัติ
การจัดการอาหารในสถาบัน
3(2-3-5)
Institutional Food Management
การวางแผนการดําเนินงานอาหารในสถาบัน การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ การเก็บรักษาอาหาร การกําหนดรายการอาหาร
การควบคุมคุณภาพ ในการจัดบริหารอาหาร การประกอบอาหารในสถาบัน การศึกษานอกสถานที่ และฝกปฏิบัติ
เบเกอรี่
3(1-6-4)
Bakery
ประวัติความเปนมาของขนมอบ ประเพทของขนมอบ อุปกรณที่ใชในการทําขนมอบ ความรูเกี่ยวกับสวนผสมตาง ๆ เทคนิคใน
การทําขนมอบ การพัฒนาตํารับขนมอบ การเลือกบรรจุภัณฑและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับขนมอบ และฝกปฏิบัติ
การเตรียมแผนงานพิเศษดานธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
Special Pre-Project in Food Business
รูปแบบและขั้นตอนการทําโครงการวิจัยทางดานธุรกิจอาหาร การนําเสนอ การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความรูหาแนวทางในการ
พัฒนางานทางดานธุรกิจอาหาร
แผนงานพิเศษดานธุรกิจอาหาร
3(1-6-4)
Special Project in Food Business
วิชาบังคับกอน : 01-112-303 การเตรียมแผนงานพิเศษดานธุรกิจอาหาร
การศึกษา คนควา และพัฒนางานดานธุรกิจอาหาร
โภชนาการ
3(2-3-5)
Nutrition
บทบาทและหนาที่ของสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย ระบบการยอย การดูดซึมและการขับถายสารอาหาร ขอ ปฏิบัติเพื่อ การมี
สุขภาพที่ดีของคนไทย ปญหาโภชนาการ ฉลากโภชนาการ การคํานวณปริมาณพลังงานที่ตองการ การใชตารางคุณคาอาหารใน
การประเมินคุณคาทางโภชนาการของอาหาร การกําหนดรายการอาหาร และประกอบอาหารอยางถู ก หลัก โภชนาการ และ
เหมาะสมกับเพศ วัย และอาชีพ และฝกปฏิบัติ
โภชนาการบุคคล
3(2-3-5)
Human Nutrition
ความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพ ความตองการพลังงานและสารอาหารสําหรับบุคคลตางวัยและตางสภาวะ ภาวะโภชนาการ
และปญหาโภชนาการในบุคคลตางวัยและตางสภาวะ การกําหนดรายการอาหารและประกอบอาหารใหเหมาะสมกับสภาวะของ
รางกายและหลักโภชนาการ และฝกปฏิบัติ
โภชนบําบัด
3(2-3-5)
Diet Therapy
การใชตารางแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเมื่อเกิดอาการเจ็บปวย สาเหตุของอาการของโรคเรื้อรังที่บําบัดไดดวย
อาหาร การกําหนดอาหารใหเหมาะสมกับความตอ งการของผูปวยเฉพาะโรค คํานวณและประกอบอาหารตามใบสั่งแพทย
การศึกษานอกสถานที่ และฝกปฏิบัติ
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01-113-304

01-113-406

01-114-101

01-114-102

01-114-103

01-114-204

01-114-205

01-114-206

01-114-307

01-114-308

การจัดการอาหารในโรงพยาบาล
3(2-3-5)
Food Management in Hospital
บทบาทและหนาที่ของนักกําหนดอาหาร ขอบขายการบริหารงานดานการจัดการอาหารในโรงพยาบาล ประเภทและลักษณะของ
อาหารที่ใชในโรงพยาบาล การกําหนดรายการอาหารและการจัดอาหารใหกับผูปวยทั่วไป และฝกปฏิบัติ
โภชนาการชุมชน
3(3-2-5)
Commuity Nutrition
วิชาบังคับกอน : 01-113-101 โภชนาการ
ปญหาโภชนาการในประเทศไทยที่มีผลตอสุขภาพของชุมชน สาเหตุ วิธีปองกันและแกไขปญหาโภชนาการ วิธีการรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ การวิเคราะหปญหาโภชนาการชุมชน การปรับปรุงอาหารทองถิ่นใหมีคณุ คาสูงขึ้น โครงการตาง ๆ ที่ชวยปรับปรุงภาวะ
โภชนาการของชุมชนใหดีขึ้น และฝกปฏิบัติ
สรีรวิทยามนุษย
3(2-3-5)
Human Physiology
รางกายมนุษย เซลล เนื้อเยื่อ การทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย ไดแกระบบหมุนเวียนของโลหิต ระบบการยอ ยอาหาร
ระบบหายใจ ระบบขับถายของเสีย ระบบกลามเนื้อ ระบบโครงสรางของรางกาย ระบบประสาท และอวัยวะรับสัม ผัส
ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ อิทธิพลของสารเคมีอิทธิพลของรังสีที่มีตอการเจริญเติบโต และการทํางานของอวัยวะ ขอ ควร
ระวัง และควรปฏิบัติเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
หลักการประกอบอาหาร
3(2-3-5)
Principles of Food Preparation
ความรูเกี่ยวกับองคประกอบ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของอาหารระหวาง
การเตรียม การประกอบและการแปรรูปอาหาร การเลือกซื้อ การเก็บรักษาอาหาร การจัดครัวและอุปกรณที่ใชในการประกอบ
อาหาร ประกอบอาหารและแกไข ปญหาในการประกอบอาหารโดยใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร และฝกปฏิบัติ
การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
3(2-3-5)
Food Preservation and Food Processing
ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของอาหาร
การเสื่อมคุณภาพของอาหารทางดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ กระบวนการแปรรูปอาหาร และฝกปฏิบัติ
วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
3(2-3-5)
Science of Cookery
โครงสราง สมบัติทางกายภาพและเคมีของธัญพืช นม เนื้อสัตว ผัก ผลไม และอื่น ๆ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
การเปลี่ยนแปลงระหวางการผลิตและการบรรจุภัณฑ และฝกปฏิบัติ
จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-5)
Food Microbiology
รูปราง โครงสรางของแบคทีเรีย ยีสต รา เทคนิคในการศึกษา การควบคุมปริมาณ การเจริญ การตาย อาหารเลี้ยงเชื้อ การแยก
เชื้อใหบริสุทธิ์ สภาพแวดลอมที่มีผลตอเชื้อ บทบาทของจุลินทรียในอาหารและผลิตภัณฑตางๆ และฝกปฏิบัติ
การทดลองอาหาร
3(2-3-5)
Experimental Cookery
ความรูพื้นฐานในการทดลองอาหาร เทคนิคในการทดลองอาหาร การใชขอมูลเดิมในการวางแผนการทดลอง กระบวนการทดลอง
อาหาร การรายงานผลการทดลอง การประเมินคุณภาพอาหารโดยใชเครื่องมือและ ประสาทสัมผัส และฝกปฏิบัติ
การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
3(2-3-5)
Food Quality Control and Asssuerance
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหาร คุณภาพและหลัก การควบคุม คุณภาพอาหาร การวัดคาคุณภาพอาหารโดยใช
เครื่องมือ การประเมินคาคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส มาตรฐานและการประกันคุณภาพอาหาร กฎหมายและหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการควบคุม คุณภาพอาหาร และฝกปฏิบัติ
เคมีอาหารและการวิเคราะห
3(2-3-5)
Food Chemistry and Analysis
ความหมาย ความสําคัญของเคมีอาหาร องคประกอบทางเคมีของอาหาร โครงสราง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของอาหาร
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการแปรรูป
การเก็บ
รักษา การทดสอบและวิเคราะหสารที่เปนองคประกอบของอาหาร และ
ฝกปฏิบัติ
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01-114-309

01-114-310

01-114-311

01-114-312

01-114-313

01-114-314

01-114-315

01-114-316

01-114-417

01-121-101

ชีวเคมีทางโภชนาการ
3(2-3-5)
Nutritional Biochemistry
องคประกอบทางเคมีของสารอาหารตาง ๆ ความสําคัญขององคประกอบทางเคมีตอภาวะโภชนาการปกติและผิดปกติ เมเธบอลิซึม
ของคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน นิวคลีโอไทด วิตามินเกลือแร อันตรกริยาของสารอาหารกับสารอาหาร และสารอาหาร
กับภาวะโภชนาการ ประเมินคุณภาพทางโภชนาการของอาหารในหองปฎิบัติการ
การวางแผนการทดลอง
3(3-0-6)
Experimental Design
หลักการและวิธีการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห และการสรุปผลการทดลองประเภทตาง ๆ
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและโภชนาการ
3(2-3-5)
Food and Nutrition Product Development
ความสํ าคัญของการพัฒนาผลิต ภัณฑอ าหารและโภชนาการ หลัก การพั ฒนาผลิตภัณ ฑ กระบวนการพั ฒนาผลิตภัณ ฑ การ
ประยุกตใชสถิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ และฝกปฏิบัติ
กระบวนการแปรรูปอาหาร
3(2-3-5)
Food Processing
หลักการถนอมและรักษาอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ การลดขนาด การผสมการขึ้นรูป การแยกโดยทางกล การลอก การพาสเจอ
ไรซ การสเตอริไรซการระเหย การดันผานเกลียวอัด การกําจัดน้ํา การอบ การยาง การทอดการใชรังสีไมโครเวฟและอินฟาเรด
การเก็บรักษาอาหารโดยการแชแข็งและควบคุมบรรยากาศ การแชเยือกแข็ง การแชแข็งแบบระเหิด และฝกปฏิบัติ
การเตรียมแผนงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
1(1-0-2)
Special Pre-Project in Food and Nutrition
รูปแบบและขั้นตอนการทําโครงการวิจัยทางดานอาหารและโภชนาการ การนําเสนอ การอภิปรายเพื่อ แลกเปลี่ยนความรู หา
แนวทางในการพัฒนางานทางดานอาหารและโภชนาการ
แผนงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
3(1-6-4)
Special Project in Food and Nutrition
วิชาบังคับกอน : 01-114-313 การเตรียมแผนงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
การศึกษา คนควา และพัฒนางานดานอาหารและโภชนาการ และฝกปฏิบัติ
การเตรียมแผนงานพิเศษดานพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
1(1-0-2)
Special Per-Project in Product Development
รูปแบบและขั้นตอนการทําโครงการวิจัยทางดานพัฒนาผลิตภัณฑอ าหาร การนําเสนอ การอภิปราย เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู
หาแนวทางในการพัฒนางานทางดานพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
แผนงานพิเศษดานพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3(1-6-4)
Special Project in Product Development
วิชาบังคับกอน : 01-114-315 การเตรียมแผนงานพิเศษดานพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
การศึกษา คนควา และพัฒนางานดานพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และฝกปฏิบัติ
การจัดการองคกรอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Food-Industry Organization Management
ความหมาย และองคประกอบของการประกอบการดานอุตสาหกรรม การบริห ารงานเกี่ยวกับโรงงาน การดําเนินกิจการ ระบบ
โรงงานเกี่ยวกับการ วางแผนการผลิต การจัดการงานบุคคล การจัดการเงิน การจัดการการตลาด และการขาย
หลักการทางศิลปะ
3(1-4-4)
Principles of Art
ประวัติศลิ ปะ ความหมายของศิลปะ หลักของศิลปะ องคประกอบของศิลปะ การเห็นคุณคาของศิลปะ การนําศิลปะไปใช
พัฒนาจิตใจ บุคลิกภาพและรสนิยมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
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01-121-104

01-121-105

01-121-206

01-121-207

01-121-208

01-121-209

01-121-310

01-121-311

วิชาชีพคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Home Economics Profession
นิยาม ปรัชญา ประวัติ ความมุงหมาย ขอบขาย และประโยชนของวิชาคหกรรมศาสตรในหลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ ของไทย
แนวคิดในปจจุบัน อนาคต และการพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร ตลาดงานคหกรรมศาสตรในปจจุบัน เศรษฐศาสตรทางธุรกิจ
กระบวนการเขาสูงาน อาชีพภาครัฐ ภาคเอกชน และการประกอบอาชีพสวนตัว การประกอบอาชีพ คหกรรมศาสตรใหประสบ
ความสําเร็จ
การจัดการทรัพยากรครอบครัว
3(3-0-6)
Family Resource Management
ความหมายและประเภทของทรัพยากรครอบครัว ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรครอบครัว หลักการจัดการและการตัดสินใจ
ในการใชเวลา แรงงาน การเงิน งานบาน ใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม และการ
จัดการทรัพยากรในครอบครัวในสถานการณตาง ๆ
การจัดดอกไม
3(1-4-4)
Flower Arrangement
วัสดุ อุปกรณ หลักเกณฑในการจัดดอกไม การจัดดอกไมรูปทรงตาง ๆ การเลือกดอกไม ใบไม การเก็บรักษา การออกแบบและ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับโอกาส
ศิลปประดิษฐ
3(1-4-4)
Art and Crafts
การประดิษฐเครื่องใช เครื่องแตงกาย และงานฝมือตาง ๆ เย็บ ปก ถัก รอย ดอกไมสด ดอกไมแหง งานใบตอง การแกะสลัก
ตามความตองการของแตละทองถิ่น เพื่อใชในชีวิตประจําวัน
พัฒนาการมนุษยและครอบครัว
3(3-0-6)
Human and Family Development
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการ และพัฒนาการในชวงวัยตาง ๆ แนวคิดและทฤษฎี
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พัฒนาการของครอบครัว วงจรชีวิตของครอบครัว การเตรียมตัวสําหรับชีวิตสมรส การวางแผนครอบครัว
การปรับตัว กฎหมายครอบครัว ความสัมพันธของครอบครัวกับสังคม ปญหาและแนวทางแกไขปญหาครอบครัว
ศิลปประยุกต
3(1-4-4)
Applied Art
หลักของศิลปะ การนําองคประกอบของศิลปะมาสรางสรรคเปนผลงาน การแสดงออกของงานศิลปะ การนําศิลปะไปใชพัฒนา
จิตใจ บุคลิกภาพ และรสนิยม
สีที่ใชในงานประดิษฐ
3(1-4-1)
Color for Craft Design
การเปรียบเทียบสีระดับตาง ๆ สีที่มีอิทธิพลตองานประดิษฐ การเลือกสีเพื่อใชในงานตกแตงและพัฒนางานประดิษฐ
คอมพิวเตอรเพื่องานคหกรรมศาสตร
3(2-3-5)
Computer for Home Economics Career
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ระบบการปฏิบัติงาน โปรแกรมจัดทําเอกสาร โปรแกรมการคํานวณ และโปรแกรมการนําเสนอ
ผลงานคหกรรมศาสตร
วิเคราะหผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Analysis
แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค การวิเคราะหผูบริโภค
กับกิจกรรมทางการตลาด
การออกแบบงานคหกรรมศาสตร
3(1-4-4)
Home Economics Design
องคประกอบของการออกแบบ การประดิษฐเครื่อ งใช เครื่อ งประดับบานใหมีคุณคา มีสุนทรียภาพ ทันสมัยและอยูในความ
ตองการของตลาด
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01-121-313

01-121-414

01-121-415

01-121-416

01-121-417

01-122-101

01-122-202

01-211-001

01-211-002

การพัฒนาผลิตภัณฑงานคหกรรมศาสตร
3(1-4-4)
Products Development for Home Economics
หลักการ และสภาพปญหาผลิตภัณฑงานคหกรรมศาสตร ปจจัยทั่วไปที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจงานคหกรรมศาสตร การพัฒนา
และปรับแตงผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ
การจัดและตกแตงบาน
3(1-4-4)
Home Decoration
แนวคิดและหลักการออกแบบตกแตงที่อยูอาศัย การจัดวางเครื่องเรือนเพื่อการตกแตงตามความเหมาะสมของพื้นที่และกิจกรรม
การเขียนแบบ และการออกแบบ
การจัดการธุรกิจงานคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Home Economics Business Management
หลัก ทฤษฎีและวิธีก ารจัดการธุรกิจงานคหกรรมศาสตร การลงทุน การจัดการทางดานการเงิน ความสําคัญของการผลิ ต
การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บการผลิ ต การวางแผนทางการตลาด การบรรจุ หี บ ห อ การตั้ ง ราคา การสง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค า
ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
สัมมนาคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Seminar in Home Economics
รูปแบบและขั้นตอนการจัดสัมมนา การศึกษาคนควาเนื้อหาใหม ๆ ที่ทันสมัยและเกี่ยวของกับวิชาเอก การสําเสนอ การอภิปราย
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและหาแนวทางในการพัฒนางานคหกรรมศาสตร
โครงงานพิเศษทางคหกรรมศาสตร
3(1-6-4)
Special Project in Home Economics
การคนควา ออกแบบ ทดลองใชวัสดุตาง ๆ ประดิษฐเปนของใช ของที่ระลึก เครื่องประดับบาน เพื่อการพัฒนาธุรกิจงาน
คหกรรมศาสตรในเชิงวิชาการ
การฝกงานคหกรรมศาสตร
6(0-40-0)
Practicum in Home Economics Career
การฝกงานภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบการทํางาน กระบวนการผลิต เทคนิคและวิธกี ารจัดการไมนอยกวา 100 ชั่วโมง
ความรูเรื่องผาและการตัดเย็บ
3(2-3-5)
Textiles and Clothing Construction
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งทอ สมบัติของเสนใยสิ่งทอ การจําแนกประเภทและชนิดของเสนใย เสนดาย ความรูพื้นฐานในการ
ผลิตผืนผาและการตกแตงเบื้องตน การเลือกซื้อ การนําไปใชและการดูแลรักษาผา เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ
ที่ใชในการตัดเย็บ การทําตะเข็บ หลักและวิธีการสรางแบบตัดเสื้อ กระโปรง
เทคนิคการตัดเย็บงานประดิษฐ
3(2-3-5)
Handicraft Sewing Techniques
การประดิษฐเครื่องใชเครื่องประดับ โดยการใชศิลปะการเย็บ การตัดตอผา การปะแตง การใชเทคนิคการตัดเย็บพิเศษ เพื่อตัดเย็บ
งานประดิษฐรูปแบบตาง ๆ
การจัดการดานบริการ
3(3-0-6)
Service Management
องคประกอบในดานการบริการ ธรรมชาติของการบริการลูกคา การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางลูกคาและองคการ การจัดการ
ดานการรองเรียน การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการบริการ การวางตําแหนงการบริการ ประเภทของการเขาคิว การจัดการกับ
การรอคอยของลูกคา การกําหนดกลยุทธตลาดการบริการ
การวิจัยทางการโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Industry Research
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค ประเภทของงานวิจัย ขั้นตอนสําคัญของการวิจัย การออกแบบ การวิจัย ตัวแปรประเภท
ตาง ๆ วิธีการสุมตัวอยาง การเก็บขอมูล การวิเคราะห การตีความ การนําเสนอขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนเคา
โครงงานวิจัย ประโยชนและการนําผลการวิจัยที่เหมาะสมไปใชในงานโรงแรม
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ศิลปะการตอนรับในงานโรงแรม
3(3-0-6)
Hospitality Art
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของการบริการ ลักษณะงานตอนรับ ลักษณะและบุคลิกภาพของพนักงานตอนรับ การใชกลยุทธ
ในการบริการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา การแกไขปญหาเฉพาะหนา
การตลาดโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Marketing
ความหมาย ความสําคัญของการตลาดในธุรกิจโรงแรม บทบาทของการตลาดตอธุรกิจโรงแรม การประยุกตใชการตลาดในธุรกิจ
โรงแรม การวางแผนกลยุทธผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย
กฎหมายสําหรับงานโรงแรม
3(3-0-6)
Hospitality Laws
กฎหมายโรงแรม กฎหมายแรงงาน นิติกรรม การซื้อขาย การเชาทรัพย การเชาซื้อ ยืมฝากทรัพย ค้ําประกัน การจํานอง นายหนา
การประกันภัย ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา การรวมลงทุนระหวางประเทศ กฎหมายสถานบันเทิง
การบัญชีและการภาษีสําหรับงานโรงแรม
3(2-2-5)
Accounting and Taxation for Hospitality
ความหมาย วัตถุประสงค และประโยชนของการบัญชีและการภาษี ประเภทแมบทการบัญชี รูปแบบงบการเงินที่ใชในงาน
โรงแรม หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู การจัดทํางบการเงิน วิธีการบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม หลักการ
และวิธีการบัญชีเดี่ยว รูปแบบการเสียภาษี ภาษีอากรในโรงแรม ภาษีรายไดนิติบุคล ภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีสรรพสามิต และฝกปฏิบัติ
การจัดการการเงินสําหรับการโรงแรม
3(3-0-6)
Financial Management for Hotel
ความหมาย วัตถุประสงค และประโยชนของการเงินในโรงแรม การวิเคราะหการเงิน อัตราสวนทางการเงิน ประโยชนจากการ
วิเคราะหการเงินในงานโรงแรม การคาดการรายได คาใชจาย การวางแผนการเงิน งบประมาณ การควบคุม การวางแผน
การจัดการ
การจัดการองคการในงานโรงแรม
3(3-0-6)
Organization Management in Hotel
โครงสรางขององคการในธุรกิจโรงแรม ประเภท และรูปแบบโครงสรางของโรงแรม วิวัฒนาทางการจัดการงานโรงแรม หนาที่
ของผูบริหาร ภาวะผูนํา การควบคุม การวางแผน การจัดการองคการ จรรยาบรรณในธุรกิจโรงแรม
สถิติเบื้องตนสําหรับการโรงแรม
3(3-0-6)
Statistics for Hospitality
ความรูพื้นฐานทางสถิติ สถิติที่ใชในงานโรงแรม คากลางขอมูลทั้งแบบแจกแจงและไมแจกแจงความถี่ การวัดตําแหนงของขอมูล
ทั้งแบบแจกแจงและไมแจกแจงความถี่ การวัดการกระจายขอมูล ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจง การแจกแจงของ
ตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การถดถอยทางเดียว และ สหพันธ
เชิงเดียว การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การใชโปรแกรม SPSS
การบริหารทรัพยากรมนุษยในโรงแรม
3(3-0-6)
Human Resource Management in Hotel
ความหมายของการบริหารงานบุคคล ความเปนมา โครงสรางของการบริหารงานบุคคล วิเคราะหงานกําหนดรายละเอียดของงาน
คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน วางแผนกําลังคนการสรรหา การคัดเลือกการบรรจุคนเขาทํางาน การปฐมนิเทศการฝกอบรมการพัฒนา
บุคลากร การบริหารคาจางและเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบเพื่อประเมินผลงาน และเลื่อนตําแหนง ขวัญกําลังใจ
การจูงใจ การจัดสรรสวัสดิการใหกับบุคลากร ความปลอดภัยจากการทํางาน การวิจัยงานบุคคล
ปฐมนิเทศธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Orientation of Hospitality and Tourism
ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยวทั่วโลก และภายในประเทศ โครงสรางของโรงแรม ความ
สัมพันธของแตละแผนก หนาที่และความรับผิดชอบของแผนกตาง ๆ ในโรงแรม การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณลักษณะ จรรยาบรรณ
และตลอดจนกฎระเบียบของพนักงานบริการความกาวหนาในอาชีพบริการ
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ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
3(2-2-5)
English for Hospitality I
วิชาบังคับกอน : 01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
การอาน และการเขียนเอกสารที่เกี่ยวของกับงานการโรงแรม การติดตอสื่อสารกับลูกคา การแจงขาวสาร ขอปฏิบัติ และขอกําหนด
ในโรงแรม การทําเอกสาร ประชาสัมพันธ การเสนอขอมูลที่ถูกตอง และเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
3(2-2-5)
English for Hospitality II
วิชาบังคับกอน : 01-211-216 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
ทักษะดานการสนทนา การพูดโดยเนนดานกิจกรรมของทางโรงแรม การพูดเชิญชวน และจูงใจใหผูฟงเกิดความสนใจมาใชบริการ
การศึกษา และฝกฝนดานการสนทนา การติดตอสื่อสารกับลูกคา และเพื่อนรวมงาน การใชภาษาอังกฤษในการแกปญหาเฉพาะหนา
และสรางความประทับใจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
3(2-2-5)
English for Hospitality III
วิชาบังคับกอน : 01-211-217 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
การฝกสนทนาภาษาอังกฤษ การใชสํานวน โครงสรางประโยคที่ถูกตองตามหลักสากล การฝกพูดกับกลุมลูกคาของโรงแรมในที่
ชุมชน และในการประชุม การแกปญหาเฉพาะหนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 4
3(2-2-5)
English for Hospitality IV
วิชาบังคับกอน : 01-211-318 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
การฝกสนทนาภาษาอังกฤษ การใชภาษาสุภาพสําหรับงานโรงแรม การพูดจูงใจ การนําเสนอในที่ประชุม การสนทนา
การเขียนเอกสาร การติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผู ใตบังคับบัญชา การแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม
การควบคุมบริภัณฑในโรงแรม
3(3-0-6)
Inventory Control in Hotel
การควบคุมบริภัณฑ ชนิดและประเภทของบริภัณฑ การวางแผนและการกําหนดนโยบายการจัดซื้อ การจัดจําหนาย ระบบการ
บริหารพัสดุ การจัดหาอุปกรณคุณลักษณะเฉพาะ คุณภาพ ปริมาณ เวลา แหลงการขาย การขนสง การตรวจรับการเก็บรักษา
การเบิกจาย การจําหนายของเหลือใช
การจัดการธุรกิจการโรงแรม
3(3-0-6)
Hospitality Management
การบริหารงานธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห การวางแผน การประเมินผล การจัดการดานตาง ๆ ในโรงแรม กลยุทธการตลาด
ปญหา อุปสรรคในการบริการและบริหารงานโรงแรม แนวทางปองกัน แกไขปญหา และการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
สัมมนาการโรงแรม
3(3-0-6)
Seminar in Hospitality
ปญหาดานการบริการในงานโรงแรม การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการวิเคราะหปญหาดานการบริการ การแกปญหาตางๆที่
เกี่ยวกับงานโรงแรม การนําผลการวิจัยมาเปนเกณฑประกอบการพิจารณา ปรับปรุง สงเสริม และตัดสินใจดานการบริการงาน
โรงแรมในอนาคต
ฝกประสบการณวิชาชีพ
9(0-40-0)
Internship in Hospitality
การปฏิบัติงานดานการโรงแรมในสถานประกอบการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวของโดยมีระยะเวลาในการฝกติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน
ทําการ และมีชั่วโมงไมนอยกวา 720 ชั่วโมง
การปฏิบัติการงานแมบานในโรงแรม
3(3-0-6)
Housekeeping Operation in Hotel
ขอบเขตพื้นฐานของงานแมบานในโรงแรม โครงสราง ลักษณะงานของแผนกแมบาน หนาที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพ
ลักษณะนิสัยที่ดีของพนักงานแผนกแมบาน การจัดเก็บ บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานแมบาน การทําความ
สะอาดหองพักแขกและบริแวณอื่น ๆ ภายในบริเวณโรงแรม ความรูเกี่ยวกับการจัดดอกไมเบื้องตน การเขียนรายงาน การเขียน
เอกสารที่เกี่ยวของกับงานแมบาน การประสานงานกับฝายอื่น ๆ
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การบริหารงานแมบาน
3(3-0-6)
Housekeeping Management
โครงสราง ลักษณะของงานแมบาน ขอบขาย หนาที่ความรับผิดชอบ การจัดบุคลากรฝายแมบาน การคัดเลือก ฝกอบรม การกําหนด
ตําแหนงแมบาน แบบฟอรมตาง ๆที่ใชกับงานแมบานและแผนกอื่น ๆในโรงแรม การใชเครื่องมือในงานแมบาน
หลักศิลปในงานโรงแรม
3(2-2-5)
Principles of Art in Hotel
หลักของศิลป องคประกอบ รูปแบบของศิลป การนําหลักศิลปไปใชในงานโรงแรม การออกแบบอุปกรณเครื่องใชในหองอาหาร
หองพัก บริเวณหองโถง หองรับแขก แผนผับ การเลือกใชวัสดุ และฝกปฏิบัติ
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Service
ขอบขายของการดําเนินงานดานอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม โครงสรางงานในแผนกบริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม ในโรงแรม
คุณสมบัติของพนักงานอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขั้นพื้นฐาน ชนิดของการบริการ ความรูเกี่ยวกับรายการอาหาร ความรู
เกี่ยวกับเครื่องดื่ม การฝกปฏิบัติการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มและการใชเครื่องมือเครื่องใชในการบริการ
ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Introduction to Beverage
ลักษณะ ชนิดเครื่องดื่มที่มีและไมมีแอลกอฮอลในโรงแรม เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม การเลือกใชอุปกรณในการผสม การเสิรฟ
การดูและรักษาความสะอาดอุปกรณ และฝกปฏิบัติ
การจัดการภัตตาคารในโรงแรม
3(2-2-5)
Restaurant Management in Hotel
รูปแบบและลักษณะภัตตาคารในโรงแรม โครงสรางภัตตาคารในรูปแบบตาง ๆ การจัดการภัตตาคารในรูปแบบตาง ลักษณะ
การใหบริการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวางแผนการตลาด การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การจัดซื้อ การดูแลรักษา การเลือกใช
วัตถุดิบ การซื้อ และเก็บรักษา การควบคุมการผลิตและบริการ และฝกปฏิบัติ
การปฏิบัติงานสวนหนาในโรงแรม
3(2-2-5)
Front Office Operation in Hotel
โครงสราง การบริหารงานสวนหนาของโรงแรม ระบบสารสนเทศในงานสวนหนา การสํารองหอ งพัก การตอ นรับ
การลงทะเบียนเจาพัก การบริหารดานสัมภาระ การบริการขอมูลขาวสาร วิธีการชําระเงิน การประสานงาน เครื่องมือเครื่องใชใน
งานสวนหนา การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และฝกปฏิบัติ
การจัดการฝายหองพัก
3(3-0-6)
Room Division Management
โครงสราง หนาที่ความรับผิดชอบของฝายหองพัก การใชเทคโนโลยีและโปรแกรมที่ทันสมัย การจัดเก็บขอมูลการเขาพัก การเลื่อน
และการยกเลิก การจอง การใหบริการลูกคา การวิเคราะหสถิติการเขาพัก การวางแผนดําเนินงานและการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Industry
ประโยชนและความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การทองเที่ยว แรงจูงใจทางการทองเที่ยว การวิเคราะหเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และสถานการณความ
เคลื่อนไหวทางการทองเที่ยว
กฎหมายเพื่อการทองเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6)
Tourism and Hospitality Laws
ลักษณะและความหมายของธุรกิจนําเที่ยว นักทองเที่ยวและมัคคุเทศกหลักเกณฑการขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจนําเที่ยว การขอ
อนุญาตเปนมัคคุเทศก บทบาทและหนาที่ของสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก พระราชบัญญัติโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตกอตั้ง และประกอบการโรงแรม และสาระสําคัญของ
กฎหมายอื่นที่ควรทราบ เชน กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมขนสง กฎหมายเกี่ยวกับ
โสเภณี กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและยาเสพติด และกฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุ พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ

716

01-221-003

01-221-004

01-221-008

01-221-010

01-221-213

01-221-214

01-221-215

01-221-216

01-221-217

01-221-218

พฤติกรรมนักทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourist Behavior
แนวคิดและพฤติกรรมนักทองเที่ยว องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ แรงจูงใจและกระบวนการตัดสินใจซื้อ การจําแนก
ประเภทนักทองเที่ยว ตามกลุมตลาดการทองเที่ยว
ศิลปการตอนรับและการบริการ
3(3-0-6)
Hospitality and Service Art
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการบริการ การนําหลักจิตวิทยามาประยุกตใชในการบริการ การวิเคราะหพฤติกรรมลูกคา
โดยใชแนวคิดทางสังคม การตลาดและลักษณะของประชากรศาสตรตลอดจนพัฒนาทักษะการใหบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของผูใหบริการ และกลยุทธในการแกปญหาเฉพาะหนา
สื่อมวลชนกับธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม
3(2-2-5)
Mass Media in Tourism and Hospitality Industry
ทฤษฎีการสื่อสารและการจูงใจ การโฆษณา การประชาสัมพันธ ชนิด ลักษณะ การเลือกใชสื่อมวลชนอยางมีประสิทธิภาพตอธุรกิจ
ทองเที่ยวและโรงแรม
นันทนาการสําหรับการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Recreation
ลักษณะกิจกรรมและรูปแบบของนันทนาการในสถานที่จํากัด การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ การพักแรม การทองเที่ยว การเดินปา
การฝกทักษะการเปนผูนํา การพูด การแสดงออก การวางแผน การประสานงานและการใชอุปกรณในการใหความรูดานความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว ความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการจัดคายพักแรมในรูปแบบตาง ๆ
การวางแผนและการพัฒนาตลาดการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Tourism Planning and Marketing Development
หลัก การตลาดและการวางแผน วิธีก ารดําเนินการ เทคนิคและรูปแบบของการพัฒนาตลาดการทอ งเที่ยว การสงเสริม ตลาด
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในและตางประเทศ
การประสานงานการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Coordination
หนาที่ผูประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เชน โรงแรม สายการบิน การขนสงภาคพื้นดิน ภัตตาคาร แหลงทองเที่ยว และเอกสาร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานการทองเที่ยว โครงสรางของแผนกบริการทัวร การปฏิบัติงานประจําวันและวิธีการแกไขปญหาในขณะ
ปฏิบัติหนาที่
การจัดการธุรกิจทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Business Management
ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจทองเที่ยว การวิเคราะหและการวางแผนพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยว วิธกี ารจัดการธุรกิจทองเที่ยว
หนาที่และความรับผิดชอบของธุรกิจทองเที่ยว การประกอบการธุรกิจทองเที่ยว ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจทองเที่ยวใน
เชิงปฏิบัติ และแนวทางแกปญหา
คอมพิวเตอรเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Computer for Tourism
การใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล ผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ และการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการปฏิบัติงานใน
งานรับจอง งานลงทะเบียน การติดตอสอบถามเกี่ยวกับหองพัก เวลาเขาออกของเที่ยวบิน และการสํารอง ที่นั่ง
มัคคุเทศก 1
3(1-4-4)
Guides I
องคประกอบพื้นฐานของงานมัคคุเทศก ปรัชญาของงานมัคคุเทศกในประเทศ บุคลิก ภาพ จรรยาบรรณและมารยาทของ
มัคคุเทศก การฝกการพูดในที่ชุมชนและวิธีการนําชมแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และเขตจังหวัดใกลเคียง และการ
ฝกปฏิบัติ
มัคคุเทศก 2
3(1-4-4)
Guides II
การจัดกลุมนําเที่ยว การจัดทําสื่อเพื่อการ โฆษณาและประชาสัมพันธ การคิดราคารายการนําเที่ยว การติดตอ ประสานงานกับ
ธุรกิจที่เกี่ยวของ การทําหนังสือเดินทางและการตรวจตราหนังสือเดินทาง และพิธีก ารศุล กากรตลอดจนวิธีก ารรั บเขา – สงออก
นักทองเที่ยว และการฝกปฏิบัติ
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มัคคุเทศก 3
3(1-4-4)
Guides III
รายละเอี ยดของสถานที่ ทอ งเที่ยวที่สํ าคั ญในกรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑล การฝ ก บรรยายนํา ชมสถานที่ ทอ งเที่ ยวเป น
ภาษาตางประเทศ และการฝกปฏิบัติ
มัคคุเทศก 4
3(1-4-4)
Guides IV
รายละเอียดเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในภาคตาง ๆ ของประเทศไทยการนําชมสถานที่ทองเที่ยวเปนภาษาตางประเทศ และการฝกนํา
ชมสถานที่จริง
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 1
3(2-2-5)
English for Tourism and Hospitality I
การฝกสนทนา และฟงตามวัตถุประสงคในสถานการณการทองเที่ยวและการโรงแรมที่กําหนด การออกเสียง การใชสํานวนและ
รูปแบบของประโยคเพื่อการสื่อความหมายไดเหมาะสมตรงตามจุดมุงหมาย และสามารถวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับงานการทองเที่ยว
และการโรงแรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม 2
3(2-2-5)
English for Tourism and Hospitality II
การฝกสนทนา และฟงตามวัตถุประสงคในสถานการณการทองเที่ยวและการโรงแรมที่กําหนด การตั้งคําถาม การตอบคําถาม
การรายงาน การแสดงความคิดเห็น การอภิปรายกลุม การเขียนและพูดนําเสนอเอกสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวและการโรงแรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1
3(2-2-5)
English for Tourism I
การฝกการบรรยายนําชมสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวในทองถิน่ หัตถกรรมพื้นบาน ผลิตภัณฑทองถิ่น การใช
สํานวนตาง ๆ ในการบรรยายใหขอมูลทางดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย การใหขอมูลทางดานการ
ทองเที่ยว การจองตั๋ว การจองหองพัก การวางแผนการเดินทาง การรับโทรศัพท และการบันทึกขอความ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2
3(2-2-5)
English for Tourism II
ภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับการติดตอประสานกับธุรกิจทองเที่ยว
การนํานักทองเที่ยวชาวตางประเทศชมสถานที่ประเภท
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และโบราณคดีของไทย เทคนิคในการเขียนเอกสารที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว และการฝกการใช
สํานวนเมื่อเกิดปญหาจากการบริการกับนักทองเที่ยว
ธุรกิจทางอากาศ
3(3-0-6)
Air Transportation Business
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ภูมิศาสตรการบิน กฎและระเบียบการจราจรทางอากาศ ตารางเวลากําหนดการบิน ชนิดของ
เครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน งานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน ระเบียบ พิธีการเขาออกระหวางประเทศ การขนสง
และพัสดุภัณฑทางอากาศ
การสํารองที่นั่งและการจัดจําหนายตั๋วโดยสาร
3(3-0-6)
Reservation and Ticketing
ความรูเกี่ยวกับการจองบัตรโดยสาร การทํากําหนดการทางการบิน การสํารองที่นั่ง การใชตารางเวลา ตารางบิน เสนทางของสาย
การบิน ระบบการสื่อสารภายในและระหวางประเทศ ระบบสํารองที่นั่ง ประเภทของบัตรโดยสาร และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
สํารองที่นั่ง
สัมมนาการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Seminar in Tourism
ปญหาการทองเที่ยว การบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การเสนอแนวคิด และขอเสนอแนะในรูปแบบการจัดสัมมนา
การศึกษา กรณีศึกษาและการนําเสนอโครงงาน
ภูมิศาสตรการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Geography
แนวคิดและปจจัยทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ภูมิลักษณะของประเทศไทย แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของแตละ
ภูมิภาคของประเทศไทยและของทัว่ โลก การวิเคราะหปญหาภูมิศาสตรทางการทองเที่ยว
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01-222-002

01-223-001

01-223-207

01-223-308

01-311-101

01-311-102

01-311-203

01-311-204

01-311-205

01-311-306

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
Ecotourism
ความหมายและแนวคิดทางดานการทอ งเที่ยวเชิงนิเวศ หลัก การทอ งเที่ยว เชิงนิเวศ สมดุล ธรรมชาติ และการสื่อ ความหมาย
ธรรมชาติ แหลงทองเที่ยว เชิงนิเวศในประเทศไทย บทบาทของรัฐบาล องคกรหนวยงานและชุมชนทอ งถิ่นที่เกี่ยวขอ ง กฎหมาย
เกี่ยวกับปาไม ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ กฎหมายสงวนและคุมครองสัตวปา การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว เชิงนิเวศ
ปญหาและสถานการณการทองเที่ยวเชิงนิเวศในปจจุบัน
เทศกาลและงานประเพณีไทย
3(3-0-6)
Thai Festivals and Traditions
ลักษณะทางภูมิศาสตรที่สัมพันธกับอาชีพ วัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมและนามธรรม การละเลนตามเทศกาล และงานประเพณีไทย
ของภาคตาง ๆ
อารยธรรมเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Civilization
ความเปนมา และเปรียบเทียบอารยธรรมไทยสมัยกอนรับอิทธิพลตางชาติ และสมัยที่รับอิทธิพลตางชาติแลวที่มีผลกระทบตอสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การปกครองและนโยบายตางประเทศของไทยและอิทธิพล พรอมทั้งเปรียบเทียบอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรม
ตะวันออก
ประวัติศาสตรศิลป
3(3-0-6)
History of Art
ลักษณะสถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรมและหัตถกรรมของไทยและประเทศใกลเคียง อิทธิพ ลของศาสนาพุทธตอ งาน
ศิลปะไทย อิทธิพลของศิลปะตะวันตกตองานศิลปกรรมไทย ศิล ปะตะวันตกตั้งแตยุคแรกเริ่ม จนถึงคริสตศตวรรษที่ 18 ศิล ปะ
สมัยใหมทั้งไทยและตะวันตก ประติมาณวิทยาของรูปเคารพในภาพสลักประติมากรรมในประเทศไทยและประเทศใกลเคียง และ
ความเชื่อทางศาสนา
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Pronunciation
การออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตรในคําและประโยค การใชทํานองเสียงเพื่อสื่อความหมาย เสียงที่เปนปญหาสําหรับคนไทย
การฟง-การพูด 1
3(2-2-5)
Listening and Speaking I
วิชาบังคับกอน : 01-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
การฟงและการพู ดเพื่อ ความเขา การจําแนกความแตกตางของเสียงและการตีความจากคําที่ ไดยิน การใช ทํานองเสียงเพื่ อ
สื่อความหมายในการสนทนา
การฟง-การพูด 2
3(2-2-5)
Listening and Speaking II
วิชาบังคับกอน : 01-311-102 การฟง-การพูด 1
การฟงและการพูด บทสนทนา บทความ ขาว สารคดี การจับใจความสําคัญจากการฟง การแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขาสังคม
3(2-2-5)
English for Socializing
การสนทนาโตตอบ การพบปะในงานสังสรรค การประชุมธุรกิจ มารยาทและการพูดคุยบนโตะอาหาร ภาษาในการขอและ
ใหบริการ ภาษาและการปฏิบัติตนในการตอนรับแขก
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
3(2-2-5)
English for Hospitality
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับประเภทและบริการดานธุรกิจ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม ศัพ ทและสํานวนภาษาเพื่อ การ
บริการ
การฟง – การพูด 3
3(2-2-5)
Listening and Speaking III
วิชาบังคับกอน : 01-311-103 การฟงการ-การพูด 2
การฟงและการพูดตามวัตถุประสงคของหัวขอสนทนาที่กําหนดใหในระดับเนื้อหาและการใชภาษาที่ยากขึ้น
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01-311-307

01-311-308

01-312-007

01-312-101

01-312-202

01-312-303

01-312-404

01-312-405

01-312-406

01-313-005

01-313-201

การพูดในที่ชุมชน
3(2-2-5)
Public Speaking
เทคนิคการพูดในที่ชุมชน การใชภาษาที่เหมาะสม น้ําเสียงในการพูด การใชภาษาทาทาง สื่อสายตาและการใชสื่อประกอบการพูด
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
3(2-2-5)
English for Tour Guides
ภาษาในงานสําหรับมัคคุเทศก การอธิบายเรื่องราว การฟงและการตอบคําถาม การบรรยายประวัติของบุคคลและโบราณสถาน
การนําชมสถานทีท่ องเที่ยว ลักษณะทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม อาหาร ประเพณีทอ งถิ่น การอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเที่ยวและ การฝกปฏิบัตินอกสถานที่
วัฒนธรรมไทยศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Thai Cultural Studies in English
วัฒนธรรมไทยภาคภาษาอังกฤษ ครอบครัวไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและศาสนา
การจําแนกและวิเคราะหองคประกอบของวัฒนธรรมไทยและการใชภาษาอังกฤษอธิบายองคประกอบของวัฒนธรรมไทย
การอาน 1
3(3-0-6)
Reading I
กลวิธีการอาน ยุทธวิธกี ารอาน การตีความ การสรุปความ การอนุมานความ การจับใจความหลักและประโยคสนับสนุนความคิด
หลักในบริบท
การอาน 2
3(3-0-6)
Reading II
วิชาบังคับกอน : 01-312-101 การอาน 1
การอานเร็ว การอานเอกสาร บทความที่มีโครงสรางภาษาซับซอน การสรุปความและการแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อาน
วรรณคดีอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to English Literature
รูปแบบของบทความดานวรรณกรรมและบทความทั่วไป การใชคําที่เหมาะสมในงานวรรณกรรมและการเขียนวรรณกรรมเบื้องตน
บทกวี เรื่องสั้นและบทละคร
ภาษาและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
การเขียนและการนําเสนอลักษณะภูมิศาสตร ศาสนา ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษ
การอานขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Reading
วิชาบังคับกอน : 01-312-202 การอาน 2
การอานงานเขียนรูปแบบตาง ๆ การตีความ การวิเคราะหวิธีการเขียน สํานวนการเขียนและการวิเคราะหจุดมุงหมายของงานเขียน
ภาษาอังกฤษในสื่อ
3(3-0-6)
English in the Media
การวิเคราะหโครงสรางประโยค คําศัพทและความหมายในการใชภาษาอังกฤษในสื่อหนังสือพิมพ โทรทัศน อินเตอรเน็ต
ภาพยนตรและบทเพลง
การโตตอบจดหมายทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Correspondence
สํานวนภาษาอังกฤษที่จําเปนในการเขียนจดหมายทางธุรกิจ รูปแบบคําศัพทและโครงสราง การใชภาษาอังกฤษในการเขียน
จดหมาย การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกสและการบันทึกขอความอยางสั้น
การเขียน 1
3(3-0-6)
Writing I
รูปแบบโครงสรางของภาษา การเขียนประโยค การเขียนเรียงความระดับยอหนา การกรอกแบบฟอรม การเขียนบันทึกขอความ
สัน้ ๆ และการเขียนจดหมาย
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01-313-202

01-313-303

01-313-404

01-314-101

01-314-202

01-314-203

01-314-304

01-314-305

01-315-005

01-315-006

การเขียน 2
3(3-0-6)
Writing II
วิชาบังคับกอน : 01-313-101 การเขียน 1
การเขียนประเภทตาง ๆ การเขียนประกาศ โฆษณา ขอมูลจําเพาะ การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายเชิญ จดหมายตอบ
รับหรือปฏิเสธ คําเชิญ จดหมายสอบถามขอมูล การเขียนวิจารณและการเขียนสรุปความ
การเขียนขัน้ สูง
3(3-0-6)
Advanced Writing
วิชาบังคับกอน : 01-313-202 การเขียน 2
การเขียนโดยใชโครงสรางภาษาที่ซับซอน การเขียนเพื่อโตแยง คัดคาน การเขียนเพื่อวิจารณ การเขียนใหเหตุผล การเขียน
เชิงเปรียบเทียบ การเขียนเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทคัดยอ
การเขียนทางวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Writing
รูปแบบของภาษาที่เหมาะสมในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนรายงาน การเขียนบอกวิธีการเก็บขอมูล การเขียนเชิงอรรถและการ
เขียนอางอิง
โครงสรางภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Structure I
การวิเคราะหโครงสรางภาษาระดับคํา วลีและประโยค การขยายความและการรวมความใหโครงสรางมีความซับซอนเพิ่มขึ้น
โครงสรางภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Structure II
วิชาบังคับกอน : 01-314-101 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1
การวิเคราะหโครงสรางภาษาซึ่งมีระดับความยากและซับซอนยิ่งขึ้น การหาความสัม พันธระหวางประโยคทั้งในระดับขอ ความ
ระดับประโยคและระดับยอหนา
การแปล 1
3(3-0-6)
Translation I
หลักเกณฑ และกลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษในระดับประโยค และระดับ
ยอหนา ปญหาในการแปลและการปรับปรุงงานแปล
การแปล 2
3(3-0-6)
Translation II
วิชาบังคับกอน : 01-314-203 การแปล 1
การแปลขอความจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษและการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย การแปลขาว เรื่องสั้น แผนพับ
แผนปลิว เอกสารทางราชการและบทความ
ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
ประวัติความเปนมาของภาษา การออกเสียง การใชสัญลักษณการออกเสียงตามระบบของ IPA การสรางคํา และการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของคําดวยการเติมวิภัติและปจจัย การรวมคําสรางเปนประโยค
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3(3-0-6)
English at Work
การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานในสถานประกอบการ ความสามารถในการเขียนหรืออธิบายผังการทํางาน หนาที่ความรับผิดชอบ
ของฝายตาง ๆ การใชภาษาในการใหคําจํากัดความและการใชภาษาอังกฤษอธิบายลําดับขั้นตอนการทํางานในโรงงาน
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
English for Airline Business
การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับการบริการผูโดยสารในธุรกิจการบินทั้งภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน คําศัพท สํานวน
และวัฒนธรรมในการบริการผูโดยสาร การใหขอมูล การจองตั๋วเครื่องบิน อุปกรณในการบิน ตารางการบินและกฎระเบียบ
พื้นฐานที่ใชในการเดินทาง
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01-315-007

01-315-010

01-315-301

01-315-302

01-315-303

01-315-404

01-421-101

01-421-102

01-421-103

01-421-104

01-421-105

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดงาน
3(3-0-6)
English for Event Organization
ภาษาอังกฤษที่จําเปนตอการวางแผนการจัดงานที่มีประสิทธิภาพและการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดวยภาษาอังกฤษ การแขงขันการพูด
การแขงขันรองเพลง การเฉลิมฉลอง การสัมมนา การจัดทําประกาศและการนําเสนอขอมูล
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
English for Local Tourism
แหลงทองเที่ยวทองถิ่นในจังหวัดตาง ๆ ขอมูลทางดานภูมิศาสตร โบราณคดี ประวัติศาสตร สถาปตยกรรม วัฒนธรรมและ
ผลิตภัณฑในทองถิ่น การเดินทาง ที่พัก ภัตตาคาร บริษัททัวร กฎระเบียบ กติกา ทางสังคมและการฝกปฏิบัติสถานการณจริง
ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Business English for Communication
การติดตอในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ การนัดหมาย การเขียนรายงานและการอธิบายขอมูลทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการและเจาหนาที่สํานักงาน
3(3-0-6)
English for Secretaries and Office Workers
ศัพท สํานวนและภาษาที่ใชในการปฏิบัติงานสํานักงาน การตอนรับผูม าติดตอ การสื่อสารทางโทรศัพท การติดตอทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และการแนะนําธุรกิจขององคกร
ฝกประสบการณวิชาชีพ
3(0-40-0)
Internship
การฝกประสบการณในสถานประกอบการโดยมีชั่วโมงฝกงานอยางนอย 240 ชั่วโมง การเรียนรูการทํางาน อาชีพ การทํางาน
รวมกับผูอื่นและ การพัฒนาบุคลิกภาพ
สัมมนาการใชภาษาอังกฤษผานโครงงาน
3(3-0-6)
English Seminar through Project
การนําเสนอขอมูลในรูปแบบการอภิปรายและการเขียนรายงาน ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและขอเสนอแนะในการใช
ภาษาอังกฤษหลังจากการฝกประสบการณในสถานประกอบการโดยนําเสนอในรูปของโครงงานทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
ประวัติและแบบอยางศิลปะ
2(2-0-4)
History and Style of Art
ความหมายของประวัติศาสตรศิลป ประวัติศิลปะตะวันตกในยุคตาง ๆ ศิลปะตะวันออกในยุคตาง ๆ เปรียบเทียบศิลปะตะวันตก
และตะวันออก การประยุกตใชศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออกในงานออกแบบแฟชั่น
สุนทรียศาสตร
2(2-0-4)
Aesthetics
ความหมาย ความสําคัญและคุณคาของสุนทรียศาสตร ความงามกับมนุษยที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ขอบเขตของความงามใน
ศิลปะแขนงตาง ๆ การวิจารณรูปแบบและความงามของศิลปะแขนงตาง ๆ การนําหลักการสุนทรียศาสตรไปประยุกตใชในงาน
ออกแบบแฟชั่น
พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
3(1-4-4)
Principles of Design and Development
ทฤษฎีองคประกอบศิลป ทฤษฎีความคิดสรางสรรค กระบวนการและโครงสรางของโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบ
และนวัตกรรม การจัดการกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพ ความพึงพอใจของผูบริโภค วัสดุ
แฟชั่น แหลงผลิต การคํานวณราคาและกําไร ตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ และการบริหารงานประชาสัมพันธและการฝกปฏิบัติ
พื้นฐานคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
Basic Visual Computer
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และการใชงานโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Office Power
Point และการฝกปฏิบัติ
ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย
3(3-0-6)
History of Costume
ความรูพื้นฐานและความสําคัญของเครื่องแตงกาย ประวัติศาสตรเครื่องแตงกายตะวันตกและตะวันออก อิทธิพลที่มีผลตอรูปแบบ
เครื่องแตงกายในยุคสมัยตาง ๆ แนวคิดการออกแบบและการพัฒนารูปแบบเครื่องแตงกายในยุคสมัยใหม
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การวาดภาพแฟชั่น 1
3(1-4-4)
Fashion Sketching I
ความรูพื้นฐานเรื่องการวาดเสน การวาดสรีระโครงรางหุนแฟชั่นของสตรี บุรุษ และเด็ก การวาดสวนประกอบของโครงรางหุน
การวางทาทางของหุนสตรี บุรุษ และเด็ก การใชเสน ระยะใกลไกล แสง เงา องคประกอบของแฟชั่น และการนําไป
ประยุกตใชในการออกแบบแฟชั่น และการฝกปฏิบัติ
การวาดภาพแฟชั่น 2
3(1-4-4)
Fashion Sketching II
ความรูพื้นฐานการวาดภาพลายเสนเสื้อผา การใชเทคนิคและอุปกรณ การวาดเสนชนิดตาง ๆ การวาดภาพลายเสนเสื้อผาบุรุษ
เสื้อผาสตรี เสื้อผาเด็ก เสื้อผาผูสูงอายุ เสื้อผาคนพิการ เสื้อกันหนาวและนําไปประยุกตใชในการออกแบบแฟชั่นและการฝกปฏิบัติ
หลักการออกแบบแฟชั่น
3(2-3-5)
Principles of Fashion Design
ทฤษฎีวงจรแฟชั่น แนวโนมของแฟชั่น ความรูพื้นฐานธุรกิจดานการออกแบบแฟชั่น หลักการออกแบบเสื้อผาระบบอุตสาหกรรม
หลักการเลือกวัสดุ การทําแฟมสะสมงานการออกแบบเสื้อผาเด็ก เสื้อผาบุรุษ เสื้อผาสตรี การออกแบบเสื้อผาประเภทตาง ๆ แขน
และปก และนําไปประยุกตใชในการออกแบบแฟชั่นและการฝกปฏิบัติ
ผาที่ใชในการออกแบบแฟชั่นและการใชงาน
3(1-4-4)
Fashion Fabric and Uses
คุณสมบัติของผาชนิดตาง ๆ และการนําไปใชในงานเสื้อผา เทคนิคการตัดเย็บผาแตละชนิด และสามารถนําไปประยุกตใชกับ
การออกแบบและการผลิตที่เหมาะสมและการฝกปฏิบัติ
การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 1
3(1-6-4)
Fashion and Textile Design I
วิชาบังคับกอน : 01-421-108 หลักการออกแบบเสื้อผา
ความรูพื้นฐานในการออกแบบคอลเล็คชั่นของเสื้อผากีฬาและเสื้อผาที่ใชในชีวิตประจําวันจากผาทอพื้นเมือง หลักการออกแบบ
โดยใชแรงบันดาลใจจากภูมิปญญาทองถิ่น การทํามูด บอรด การสรางแบบ การวางผาและการตัดเย็บ เทคนิคการตกแตงและนําไป
ประยุกตใชในการออกแบบแฟชั่นใหเหมาะกับกลุมเปาหมาย และการผลิตและการฝกปฏิบัติ
คอมพิวเตอรชวยออกแบบแฟชั่น
3(2-3-5)
Computer Program Aided Design for Fashion
ความรูพื้นฐานในการออกแบบแฟชั่นดวยคอมพิวเตอร คําสั่งตาง ๆ ที่ใชในการออกแบบแฟชั่น หลักการสราง มูดบอรดของ
คอลเล็คชั่นเสือ้ ผา การใชสีลวดลายผาและหุน การจัดวางสินคา การพิมพ และการนําไปประยุกตใชในการออกแบบเสื้อผาและ
การฝกปฏิบัติ
กระบวนการผลิตเสื้อผาอุตสาหกรรม
3(1-6-4)
Industrial Garment Production
ความรูพื้นฐานของจักรอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ การแกไขจักรเย็บผา การใชอุปกรณชวยเย็บ ตะเข็บและดายเย็บ การคํานวณ
ตนทุนการผลิต และคาแรงในการเย็บ การคํานวณชิ้นผาและการตัด การออกแบบการผลิตเสื้อ ผา และตัดเย็บเสื ้อ ผาระบบ
อุตสาหกรรมและการฝกปฏิบัติ
หลักการวิจัยทางศิลปะ
3(1-4-4)
Principles of Art Research
ความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัยทางศิลปะ การวางแผน การวิจัยทางศิลปะ การเก็บขอมูล การประมวลผลและการ
วิเคราะหขอมูลการจัดทํารายงาน การเสนอรายงานและการติดตามรายงานผลการวิจัยและการฝกปฏิบัติ
การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2
3(1-6-4)
Fashion and Textile Design II
วิชาบังคับกอน : 01-421-210 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 1
หลักการออกแบบคอลเล็คชั่นตามฤดูกาลของเสื้อกันหนาว เสื้อผาสตรีและเสื้อผาบุรุษ หลักการออกแบบสายการผลิตเสื้อผากัน
หนาว เสื้อผาสตรี และเสื้อผาบุรุษ การสรางแบบ การวางผาและการตัดเย็บ เทคนิคการตกแตง และการนําไปประยุกตใชในการ
ออกแบบใหเหมาะกับกลุมเปาหมายและการผลิตและการฝกปฏิบัติ
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การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 3
3(1-6-4)
Fashion and Textile Design III
วิชาบังคับกอน : 01-421-315 การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2
หลักการออกแบบคอลเล็คชั่นของเสื้อผาผูสุงอายุ เสื้อผาเด็ก และเสื้อผาคนพิการ แนวโนมแฟชั่น สี วัตถุดิบ การจัดวางสินคา
และการจําหนายการสรางตราสินคา การวิเคราะหขอมูลคูแขงขัน การออกแบบ การวางผาและการตัดเย็บ เทคนิคการตกแตง
และการใชเครื่องเกาะเกี่ยว และนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและการผลิตและการฝกปฏิบัติ
การเสนอโครงการธุรกิจแฟชั่น
1(0-2-1)
Fashion Business Proposal Preparation
การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน ขั้นตอนการเตรียมแผนงาน หลักการศึกษาคนควาขอมูล รูปแบบในการเขียนโครงการ
การนําเสนอและองคประกอบในรายละเอียดของขอเสนอ และจัดทําขอเสนอโครงการธุรกิจแฟชั่น
การฝกงาน
3(0-40-0)
On-the-Job Training
การฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 300 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา
การจัดรูปแบบแฟชั่นและการนําเสนอรูปแบบสินคาแฟชั่น
3(1-4-4)
Fashion Styling and Presentation
ความรูพื้นฐานการจัดการภาพถายแฟชั่น การวางแผนจัดการ การนําเสนอรูปแบบการทําผม แตงหนา การจัดลัก ษณะทาทาง
สถานที่ถายแบบแฟชั่น ปญหาและการแกไขการจัดการถายภาพแฟชั่นและการฝกปฏิบัติ
โครงการธุรกิจแฟชั่น
3(0-6-3)
Fashion Business Proposal
การฝกปฏิบัติในการกําหนดโครงการดานการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอในระบบคอลเล็คชั่น เพื่อศึกษาความเปนไปได การวิจัย
และพัฒนาสินคาแฟชั่น เพื่อการกําหนดหัวขอในการจัดทําโครงการธุรกิจแฟชั่นรวมกับสถานประกอบการ สามารถแกไขปญหา
การออกแบบแฟชั่นในระดับสูง โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาและมีการเสนอผลงานที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยผลงานที่
เสนอตองมีคุณภาพ และสามารถนําไปประยุกตใช กอใหเกิดประโยชนตอสังคม สวนรวม และประเทศชาติ และมีการเดินแฟชั่น
โชวเสนอผลงานในระบบคอลเล็คชั่น
การแตงหนาและการเดินแบบ
3(1-4-4)
Make Up and Modeling
ความรูพื้นฐานการแตงหนา หลักการแตงหนา การแตงหนาในโอกาสตาง ๆ การแตงหนาเทคนิคพิเศษ ความรูพื้นฐานการทําผม
ความรูพื้นฐานการเดินแบบ การออกแบบเวที แสงและระบบเสียง การจัดการหนาเวทีและหลังเวทีและการฝกปฏิบัติ
สีกับสิ่งทอ
3(1-4-4)
Textile and Colour
ความรูพื้นฐานทฤษฎีสี ประเภทของสีที่ใชกับสิ่งทอ หลักการใชสีที่มีความสัมพันธทางศิลปะ อิทธิพลตอการใชสีกับสิ่งทอ
จิตวิทยาของสี และเทคนิคการประยุกตใชสีกับสิ่งทอชนิดตาง ๆ และการฝกปฏิบัติ
ผาทอพื้นเมืองของไทย
3(2-3-5)
Thai Native textile
ความรูพื้นฐานและความสําคัญของผาทอพื้นเมือง วัสดุและอุปกรณเทคนิคการทอลวดลายของผาทอพื้นเมืองภาคตาง ๆ ในประเทศ
ไทย การวิเคราะหปญหาและการพัฒนาผาทอพื้นเมือง การออกแบบลวดลายผาทอพื้นเมืองสมัยใหม การใชประโยชนของผาทอ
พื้นเมืองและการศึกษานอกสถานที่และการฝกปฏิบัติ
เสนใยสิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอ
3(2-3-5)
Textile Fibers and Textile Technology
ความรูพื้นฐานและความสําคัญของสิ่งทอ การจําแนกประเภทเสนใย โครงสรางเสนใย การทดสอบเสนใยสิ่งทอ การผลิตสิ่งทอ
และประโยชนใชสอยของเสนใย การพัฒนาเสนใย เสนดาย ผืนผา และโครงสรางของผาชนิดตาง ๆ เทคโนโลยีก ารยอ มสีสิ่งทอ
เทคโนโลยีการพิมพสิ่งทอ เทคโนโลยีการตกแตงสิ่งทอและนํามาประยุกตใชในการออกแบบแฟชั่นใหเหมาะสมกับประโยชนใช
สอยและการฝกปฏิบัติ
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การออกแบบลวดลายผาพิมพ
3(1-4-4)
Ornament Fabric Printing Design
หลักการออกแบบ หลักการเขียนแบบลวดลายสมัยตาง ๆ ในขอบขายของการสรางสรรคลวดลายผาพิมพ เพื่อใหสัมพันธกับ
การใชงาน การเลือกใชวัสดุเพื่อการสรางสรรค ประเภทและระบบการพิมพสีเดียวและหลายสี อุปกรณในการทําแมพิมพ การใช
สีและหมึกพิมพประเภทตาง ๆ ขั้นตอนการทําสกรีน การทําแมพิมพ เทคนิคการพิมพงาน ออกแบบสกรีน ปญหาและการแกไข
รวมทั้งเขาใจแนวโนมของแฟชั่นและกลุมเปาหมาย เพื่อนําไปสูการออกแบบและการผลิตที่เหมาะสมและการฝกปฏิบัติ
วัสดุตกแตงเสื้อผาและการใชงาน
3(1-4-4)
Trimming Materials and Uses
ความรูพื้นฐานวัสดุตกแตงเสื้อผา ฉลากบริบาล ผารองทรง ผาเฉลียง วัสดุสิ่งทอ สีและสติ๊กเกอร ชายครุยและพู ลูกไม เลื่อม
และลูกปด การตกแตงริมเสื้อ ปกเสื้อและชายเสื้อ การเย็บตะเข็บและตอตะเข็บเสื้อผา และการนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
การออกแบบเสื้อผาและประโยชนใชสอยและการฝกปฏิบัติ
การตกแตงและยอมสีสิ่งทอ
3(2-3-5)
Textile Finishing and Dyeing
ชนิดและลักษณะของกระบวนการตกแตงสิ่งทอ การใชอุปกรณสารเคมีในการยอมสีสิ่งทอชนิดตาง ๆ การออกแบบผลิตภัณฑ
แฟชั่นและประโยชนใชสอยและการฝกปฏิบัติ
เทคนิคการตัดเย็บ
3(1-4-4)
Clothing Construction Techniques
การเย็บตะเข็บ การเย็บสาบ การเย็บซิปและขอบเอว การเย็บกระเปา การเย็บคอเสื้อ ปกเสื้อ การเย็บแขนและขอบแขน การเย็บ
ชายเสื้อ และการเย็บเครื่องเกาะเกี่ยวและการฝกปฏิบัติ
การสรางแบบตัดเสื้อผาสตรี
3(1-4-4)
Pattern Making for Women’s Wear
วิชาบังคับกอน : 01-423-101 เทคนิคการตัดเย็บ
ความรูพื้นฐานการสรางแบบตัด หลักและวิธีการสรางแบบตัดมาตรฐาน การดัดแปลงแบบตัดเสื้อ แขนเสื้อ คอเสื้อและปกเสื้อ
กระโปรง และการแกไขแบบตัดเพื่อการลองตัวและการฝกปฏิบัติ
การออกแบบและการทําแบบตัดจากหุนยืน 1
3(1-6-4)
Draping and Design on Body I
หลักการวาดเสนบนหุน การสรางแบบตัดเสื้อ กระโปรง สูท ปกและแขนเสื้อ การลอกแบบ การตัดเย็บและนําไปประยุกตใช
ในการออกแบบเสื้อผาและการฝกปฏิบัติ
การสรางแบบตัดดวยคอมพิวเตอร 1
3(2-3-5)
Computerized Pattern Making I
ความรูพื้นฐานการสรางแบบตัด คําสั่งตาง ๆ ที่ใชในการสรางหุน มาตรฐานขนาดตาง ๆ คําสั่งตาง ๆ ที่ใชในการสรางแบบ
การสรางแบบตัดมาตรฐาน เสื้อผาเด็ก การทําเสื้อตัวอยางและการแกไข การปรับขนาดแบบตัด การวางแบบตัด การคํานวณ
ตนทุนการผลิต และการพิมพแบบตัดและการฝกปฏิบัติ
การสรางแบบตัดดวยคอมพิวเตอร 2
3(2-3-5)
Computerized Pattern Making II
วิชาบังคับกอน : 01-423-406 การสรางแบบตัดดวยคอมพิวเตอร 1
ความรูพื้นฐานในการสรางแบบตัดเสื้อสูท คําสั่งตาง ๆ ที่ใชในการสรางหุนมาตรฐานขนาดตาง ๆ ของเสื้อสูท คําสั่งตาง ๆ ที่ใช
ในการสรางแบบตัดมาตรฐาน การสรางแบบตัดเสื้อสูท การทําเสื้อตัวอยางและการแกไข การปรับขนาดแบบตัด การวางแบบตัด
การพิมพแบบตัด และการคํานวณตนทุนการผลิตและการฝกปฏิบัติ
การสรางตราสินคาแฟชั่น
3(1-4-4)
Fashion Branding
หลักการสรางตราสินคา การวิเคราะหตลาดแฟชั่น การออกแบบตราสินคา การบริหารตราสินคา การวิเคราะหตราสินคาของ
คูแขง การสรางคุณคาของสินคาและตราสินคา การเสนอตราสินคา และหลักการจําหนายและการฝกปฏิบัติ
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การเลือกซื้อและการจัดการสินคาแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Buying and Merchandising Management
หลักการซื้อสินคาแฟชั่นและเทคโนโลยีทางดานเสื้อผา หลักการสงเสริมการขาย หลักการออกแบบสินคาแฟชั่น หลักการ
วางแผนการตลาดสําหรับการขายปลีกสินคาแฟชั่น การซื้อและกฎขอบังคับ การวางแผนการสงเสริมการขาย การจัดการหาแหลง
วัตถุดิบและแหลงผลิต การจัดการสินคาคงเหลือ และการจัดจําหนาย การซื้อและการจัดการสินคาแนวโนมแฟชั่นปตอไป
การนําเขาและการสงออกสินคาแฟชั่น
3(2-2-5)
Fashion Import and Export
ธุรกิจการนําเขาและการสงออกสินคาแฟชั่น ศึกษาตลาดตางประเทศจากสภาพแวดลอมของธุรกิจ รสนิยม วัฒนธรรมการดําเนิน
ชีวิตและความตองการเฉาพะของแตละตลาด ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอธุรกิจการนําเขาและการสงออก
สินคาแฟชั่น นโยบายผลิตภัณฑ ราคา การขนสง การวางแผนทางธุรกิจการจัดแสดงสินคา การติดตอกับตลาดตางประเทศ
ขั้นตอนการนําเขาและสงออกเอกสารตาง ๆ ที่ใชประกอบการทํานิติกรรมสัญญา วิธีการชําระเงินและการบริการหลังการขายและ
การฝกปฏิบัติ
พฤติกรรมผูบริโภคสินคาแฟชั่น
3(2-2-5)
Consumer Behavior in Fashion Products
แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาวัฒนธรรมและสังคม การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคและ
การฝกปฏิบัติ
การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับสินคาแฟชั่น
3(2-2-5)
Packaging Design in Fashion Production
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ หลักการและพื้นฐานการออกแบบ การออกแบบบรรจุภัณฑที่มี
โครงสรางจากกระดาษ ฝกทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑจากผลิตภัณฑที่บรรจุกรรมวิธีการผลิต กรรบรรจุและการขนสงและการ
ฝกปฎิบัติ
ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Physics in Everyday life
การใชหลักการทางฟสิกสอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติทางดาน กลศาสตร คลื่น แสง เสียง ความรอนและรังสีไฟฟา
ธรณีวิทยา และปรากฏการณระดับนาโนในชีวิตประจําวัน
เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Chemistry in Everyday Life
สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวัน สารซักลาง เครื่องสําอาง สารเติมแตง อาหาร ยา เครื่องดื่ม ปโตรเลียม พอลิเมอร และสารที่ทําให
เกิดพิษภัยตาง ๆ
เคมีและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Chemistry and Environment
ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของเคมีในสิ่งแวดลอม มลพิษทางดิน มลพิษ ทางน้ํา มลพิษ ทางอากาศ
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การปองกันและการบําบัดทางเคมีในสิ่งแวดลอม
มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)
Man and Biological Science
โครงสรางที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมของมนุษยวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ เทคโนโลยีชีวภาพตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับมนุษย สิ่งแวดลอม ภาวะมลพิษ การปองกัน ควบคุมและแกไขมลพิษ
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร ระบบนิเวศ วิทยาและสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ
มลพิษสิ่งแวดลอม วิธีการปองกันและแกไข การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Everyday Life
เซต ระบบจํานวนจริง ตรรกศาสตรเบื้องตน อัตราสวน สัดสวน รอยละ ดอกเบี้ย การจัดลําดับ การจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน
ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง
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สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ความรูพื้นฐานทางสถิติ ความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงของสิ่งตัวอยาง
การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Computer Technology
ประวัติ และวิ วัฒนาการของคอมพิวเตอร องค ประกอบและประเภทของคอมพิวเตอร ประโยชน และการประยุก ต ใชของ
คอมพิวเตอร ระบบเลขฐาน ระบบการประมวลผล การวิเคราะหปญหาและผังงาน โปรแกรมคอมพิวเตอรและการประยุกต
คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Mathematics
ฟงกชัน ตรีโกณมิติ เอ็กซโพเนนเซียล และลอการิทึม ลิมิตและความตอเนื่องอนุพันธ และการประยุกต ปริพันธ และการประยุกต
คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
เซต ฟงกชันและกราฟของพหุนาม เอกซโพเนนเชียล ลอการิทึมและตรีโกณมิติ เรขาคณิตวิเคราะห สมการและอสมการ
การวิจัยเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Research
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคและประเภทของงานวิจัย ขั้นตอนสําคัญในการวิจัย การออกแบบการวิจัย ตัวแปรประเภท
ตางๆ วิธีการสุมตัวอยาง การเก็บขอมูล วิธีการทางขอมูล การวิเคราะห การตีความ การนําเสนอขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย
และการเขียนเคาโครงงานวิจัย
แคลคูลัสเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Calculus
ฟงกชันและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกตเบื้องตน ปริพันธและการประยุกตเบื้องตน
เคมีเบื้องตน
3(2-3-5)
Introductory Chemistry
สสารและการเปลี่ยนแปลง อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลายปฏิกิริยาเคมี และอัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี กรด
เบส และเกลือ เคมีนิวเคลียร เคมีสิ่งแวดลอม และปฏิบัติการทดลองในหองปฏิบัติการ
เคมีพื้นฐาน
3(2-3-5)
Fundamental Chemistry
สสารและการเปลี่ยนแปลง อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี กรด
เบส และเกลือ สารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธและปฏิบัติการทดลองในหองปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน สารละลาย
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี สมดุลของไอออนไฟฟาเคมีและสารประกอบไฮโดรคารบอน
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
General Chemistry Laboratory
ปฏิบัตกิ ารเตรียมสารละลาย และการคํานวณหาความเขมขนของสารละลาย ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี สมดุ ล ของไอออน ไฟฟ า เคมี และสารประกอบไฮโดรคารบอน
เคมีอินทรียเบื้องตน
3(2-3-5)
Introductory Organic Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-022-001 เคมีเบื้องตน
สารประกอบอินทรีย สารประกอบแอลิฟาติกและแอลิไซคลิก สารประกอบแอโรมาติก อนุพันธของไฮโดรคารบอน และ
สารประกอบคารโบไฮเดรต โปรตีนและไลปดและการปฏิบัติการ
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02-022-008

02-022-009

02-022-010

02-022-212

02-022-213

02-022-214

02-022-215

02-023-001

02-023-002

02-023-003

เคมีอินทรีย
3(3-0-6)
Organic Chemistry
โครงสรางของสารประกอบอินทรีย สเตอริโอเคมี กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียเบื้องตน สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ
สารประกอบแอโรแมติกและสารชีวโมเลกุล
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการแยกและการทําใหสารบริสุทธิ์ การทดสอบสมบัตขิ องสารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ สารประกอบแอโรแมติก
และการทดสอบสมบัติของสารตามหมูฟงกชัน
ชีวเคมีเบื้องตน
3(2-3-5)
Introductory Biochemistry
วิชาบังคับกอน : 02-022-007 เคมีอินทรียเบื้องตน หรือเรียนควบคูกัน
องคประกอบทางเคมีของเซลล ระบบบัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิต โครงสราง สมบัติและความสําคัญของสารชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต
โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิกและเอนไซม เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลพรอมทัง้ การทดลองในหองปฏิบัติการ
ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
Biochemistry I
องคประกอบทางเคมีของเซลล ระบบบัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิต โครงสราง สมบัติและความสําคัญของคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
เอนไซม วิตามิน เกลือแร กระบวนการยอย การดูดซึมและการขนสงสารอาหารของสิ่งมีชีวิต และเมแทบอลิซึมเบื้องตน
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory I
ปฏิบัติการใชเครื่องมือทางชีวเคมีเบื้อ งตน เพื่อ ศึก ษาสมบัติของสารชีวโมเลกุล การแยกสารชีวโมเลกุล โดยเทคนิคทางชีวเคมี
เบื้องตน
ชีวเคมี 2
3(3-0-6)
Biochemistry II
เอนไซมและการเรงปฏิกิริยาโดยเอนไซม เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การสังเคราะหดวยแสงและการตรึงไนโตรเจน ระบบฮอรโมน
การถายทอดขอความทางพันธุกรรม การควบคุมการทํางานของยีนและพันธุวิศวกรรมเบื้องตน
ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory II
ปฏิบัติการใชเครื่องมือทางชีวเคมีชั้นสูงเพื่อศึกษาสมบัติของสารชีวโมเลกุล การแยกสารชีวโมเลกุลใหบริสุทธิ์ การทดสอบสมบัติ
ทางเคมี และการวัดปริมาณโปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรตและจลนพลศาสตรของเอนไซม
ฟสิกสเบื้องตน
3(3-0-6)
Introductory Physics
การวัดเวกเตอร กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การคงตัวของพลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก คลื่นเสียง
แสงและแมเหล็กไฟฟาเบื้องตน กลศาสตรของไหล ความรอน ทฤษฎีจลน ฟสิกสและการประยุกตใช
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
1(0-3-1)
Introductory Physics Laboratory
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ การวัดเวกเตอร กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การคงตัวของพลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อ นที่แบบ
ซิมเปลฮารโมนิก คลื่นเสียง แสงและแมเหล็ก ไฟฟาเบื้อ งตน กลศาสตรของไหล ความรอ น ทฤษฎีจลน ฟสิก สและการ
ประยุกตใช
ฟสิกสพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental Physics I
หนวยการวัดและเวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ งานพลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต กลศาสตรของไหล คลื่น
เสียง ความรอนและอุณหพลศาสตร
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02-023-004

02-023-005

02-023-011

02-023-012

02-023-013

02-024-001

02-024-002

02-024-003

02-024-004

ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน1
1(0-3-1)
Fundamental Physics I Laboratory
วิชาบังคับกอน : ผานหรือเรียนควบคูกับรายวิชา 02-230-105 ฟสิกสพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหนวยการวัดและเวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ งานพลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อ นที่แบบออสซิเลต
กลศาสตรของไหล คลื่น เสียง ความรอนและอุณหพลศาสตร
ฟสิกสพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Fundamental Physics II
วิชาบังคับกอน : 02-023-003 ฟสิกสพื้นฐาน 1
สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก กระแสไฟฟาและวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน สนามแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกส
นิวเคลียร ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน โครงสรางอะตอม
ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Fundamental Physics for Engineers
การวัดและเวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ งานพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาคและวัตถุแข็งแกรง สมบัติเชิงกลของสาร
การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Fundamental Physics Laboratory for Engineers
วิชาบังคับกอน : สอบผานหรือเรียนควบคูกับรายวิชา 02-023-011 ฟสิกสพื้นฐานสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและเวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ งานพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติ
เชิงกลของสาร การเคลือ่ นที่แบบออสซิเลต กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร
ฟสิกสทั่วไป
3(2-3-5)
General Physics
การวัดและคาความผิดพลาด เวกเตอร การเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎของนิวตัน งาน กฎการอนุรักษพลังงานและโมเมนตัม แสง เสียง
และไฟฟา พรอมทั้งการทดลองในหองปฏิบัติการ
ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
General Biology
กําเนิดสิ่งมีชีวิต โครงสรางของเซลล เนื้อเยื่อ โครงสรางและกลไกการทํางานของสิ่งมีชีวิต การจัดจําแนกและความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต พื้นฐานทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตรและปฏิบัติการ
พันธุศาสตรทั่วไป
3(2-3-5)
General Genetics
วิชาบังคับกอน : 02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
ความสําคัญของวิชาพันธุศาสตร ทฤษฎีความนาจะเปนพันธุศาสตรของเมนเดล พันธุศาสตรนอกเหนือกฎเมนเดล พันธุกรรมที่
ควบคุมโดยยีนหลายคู พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการ สารพันธุกรรม การกลายพันธุและปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
General Microbiology
วิชาบังคับกอน : 02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
ความสําคัญ ประวัติและวิธีการทางจุลชีววิทยา ชนิดของจุลินทรีย และการจําแนกหมวดหมู การเจริญ ปจจัยที่มีผลตอการเจริญ
การควบคุมจุลินทรีย กระบวนการเกิดโรค การสรางภูมิคุมกัน การประยุกตความรูทางจุลชีววิทยาไปใชประโยชนในดานตาง ๆ
และปฏิบัติการ
พฤกษศาสตรทั่วไป
3(2-3-5)
General Botany
วิชาบังคับกอน : 02-024-001 ชีววิทยา
ความหมาย ขอบขาย ประวัติและความสําคัญทางพฤกษศาสตร เซลลพืช เนื้อเยื่อพืช โครงสรางของราก ลําตน ใบ ดอก ผล
และเมล็ด กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุ การเจริญเติบโต การจําแนกหมวดหมู และปฏิบัติการ
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02-212-104

02-212-105

02-217-102

02-217-207

02-218-101

02-218-102

02-221-101

02-221-102

02-221-103

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ ฟงกชันและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต ลิมิตที่อยูในรูปแบบยังไม
กําหนด ปริพันธ และการประยุกต
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
วิชาบังคับกอน : 02-212-104 แคลคูลัส 1
ฟงกชันหลายตัวแปร กราฟของฟงกชันสองตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันสองตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต
ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธสามัญ อันดับ 1 ระดับขั้น 1 สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับ n ที่มี
สัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว
หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
ความรูพื้นฐานทางสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจง ความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงของสิ่งตัวอยาง
การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การถดถอยเชิงเดียว และสหสัมพันธเชิงเดียว การ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
การออกแบบการทดลอง
3(3-0-6)
Experimental Design
วิชาบังคับกอน : 02-217-102 หลักสถิติ
หลักการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุมบริบูรณ แผนแบบบล็อก แผนแบบบล็อกบริบูรณแบบสุม แผนแบบจัตุรัสละติน การ
ออกแบบเชิงตัวประกอบ แผนแบบสปลิทพลอท การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ฟสิกสพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental Physics I
หนวยการวัดและเวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบซิมออสซิเลต กลศาสตรของไหล
คลื่น เสียง ความรอน และอุณหพลศาสตร
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน1
1(0-3-1)
Fundamental Physics I Laboratory
วิชาบังคับกอน : เรียนคูกับ 02-218-101 ฟสิกสพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหนวยการวัดและเวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบซิมออสซิเลต
กลศาสตรของไหล คลื่น เสียง ความรอน และอุณหพลศาสตร
หลักเคมี 1
3(3-0-6)
Principles of Chemistry I
พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี ธาตุเรฟพรีเซน
เททีฟ อโลหะและธาตุแทรน- ซิชนั แกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย
ปฏิบัติการหลักเคมี 1
1(0-3-1)
Principles of Chemistry I Laboratory
วิชาบังคับกอน : เรียนควบคูกับรายวิชา 02-221-106 หลักเคมี 1
ปฏิบัติการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรฟพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนซิซัน สมบัติ
ของแกส โครงสรางของผลึก สมบัติของของเหลวและสมบัติของสารละลาย
หลักเคมี 2
3(3-0-6)
Principles of Chemistry II
วิชาบังคับกอน : 02-221-106 หลักเคมี 1
อุณหพลศาสตร สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา จลนศาสตรเคมี เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร
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02-221-104

02-222-301

02-222-302

02-223-201

02-223-202

02-223-303

02-223-304

02-224-202

02-224-203

ปฏิบัติการหลักเคมี 2
1(0-3-1)
Principles of Chemistry II Laboratory
วิชาบังคับกอน : เรียนควบคูกับรายวิชา 02-221-108 หลักเคมี 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร สมดุลเคมี สมดุลไอออนไอน้ํา จลนศาสตรเคมี เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร
เคมีอนินทรีย
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-221-102 เคมีพื้นฐาน หรือ 02-221-104 เคมีทั่วไป หรือ 02-221-106 หลักเคมี 1
โครงสรางอิเล็ก ตรอนในอะตอม พันธะเคมีในโมเลกุล ทฤษฎี โมเลกุล ารอ อรบิ ทัล ทฤษฎีพันธะเวเลนซ ทฤษฎีก ารผลัก คู
อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ และการเกิดไฮบริดออรบิทัล เคมีของสารประกอบเชิงซอนของโลหะทรานซิชัน
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
1(0-3-1)
Inorganic Chemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน : ผานหรือเรียนควบคูกับรายวิชา 02-222-201 เคมีอนินทรีย
ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสรางอิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมีในโมเลกุล เคมีของสารประกอบและสารประกอบเชิงซอ นของ
โลหะทรานซิชัน
เคมีอินทรีย 1
3(3-0-6)
Organic Chemistry I
วิชาบังคับกอน : 02-002-002 เคมีพื้นฐาน หรือ 02-022-003 เคมีทั่วไป หรือ 02-221-101 หลักเคมี 1
โครงสรา งการจําแนกและการเรี ยกชื่ อ ของสารประกอบอิน ทรี ย สารประกอบไฮโดรคาร บอน สารประกอบแอโรมาติ ก
สารประกอบเฮไลด แอลกอฮอลและอีเทอร แอลดีไฮดและคีโทน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
1(0-3-1)
Organic Chemistry I Laboratory
วิชาบังคับกอน : ผานหรือเรียนควบคูกับรายวิชา 02-223-201 เคมีอินทรีย 1
ปฏิบัติการแยกและการทําใหสารบริสุทธิ์ การทดสอบสมบัตขิ องสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบแอโรมาติก และการทดสอบสมบัติ
ของสารตามหมูฟงกชัน
เคมีอินทรีย 2
3(3-0-6)
Organic Chemistry II
วิชาบังคับกอน : 02-223-201 เคมีอินทรีย 1
สเตอริโอเคมี กลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก สารประกอบไนโตรเจน ซัลเฟอรและฟอสฟอรัส
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
1(0-3-1)
Organic Chemistry II Laboratory
วิชาบังคับกอน : สอบผานหรือเรียนควบคูกับรายวิชา 02-223-303 เคมีอินทรีย 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสเตอริโอเคมี กลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก สารประกอบไนโตรเจน ซัลเฟอร
และ ฟอสฟอรัส
ชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemistry
วิชาบังคับกอน : 02-022-008 เคมีอินทรีย หรือ 02-223- 201 เคมีอินทรีย 1
องคประกอบทางเคมีของเซลล ระบบบัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิต โครงสราง สมบัติและความสําคัญของคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
กรดนิวคลีอิก และเอนไซม เมเทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ระบบฮอรโมนและกลไกการทํางาน การสังเคราะหแสงและการตรึง
ไนโตรเจน
ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน : 02-224-202 ชีวเคมี หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการใชเครื่องมือทางชีวเคมีเบื้องตน เพื่อศึกษาสมบัติของสารชีวโมเลกุล การแยกสารชีวโมเลกุล โดยเทคนิคทางชีวเคมี
เบื้องตน
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02-225-201

02-225-202

02-225-303

02-226-201

02-226-202

02-226-203

02-226-204

02-227-001

เคมีเชิงฟสิกส
3(3-0-6)
Physical Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-022-002 เคมีพื้นฐาน หรือ
02-022-003 เคมีทั่วไป หรือ
02-221-101 หลักเคมี 1
แกสและทฤษฎีของแกส อุณหพลศาสตร จลนศาสตรเคมี สารละลาย กฎและสมดุลของเฟส ความรูเบื้องตนทางสเปกโตรสโกป
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
1(0-3-1)
Physical Chemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน : ผานหรือเรียนควบคูกับรายวิชา 02-225-201 เคมีเชิงฟสิกส
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาเคมีเชิงฟสิกส
เทอรโมไดนามิกส
3(3-0-6)
Thermodynamics
วิชาบังคับกอน : 02-022-002 เคมีพื้นฐาน หรือ
02-022-003 เคมีทั่วไป หรือ
02-221-106 หลักเคมี 1
นิยามของเทอรโมไดนามิกส งาน ความรอน พลังงานและความสัมพันธของพลังงานในระบบที่สภาวะตาง ๆ การถายเทความรอน
และการเปลี่ยนรูปของพลังงาน กลจักรความรอน กฎขอที่ศูนย กฎขอที่หนึ่ง กฎขอที่สอง และกฎขอที่สามของเทอรโมไดนามิกส
สมบัติทางความรอนของของแข็ง ของเหลว และกาซ
เคมีวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-022-002 เคมีพื้นฐาน หรือ
02-022-003 เคมีทั่วไป หรือ
02-221-101 หลักเคมี 1
หลักทั่วไปของการวิเคราะหทางเคมี การสุม ตัวอยาง การเก็บตัวอยาง การวิเคราะหเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเชิงปริม าณ
การวิเคราะหเชิงไฟฟาและพื้นฐานการวิเคราะหโดยเครื่องมือ
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0-3-1)
Analytical chemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน : ผานหรือเรียนควบคูกับรายวิชา 02-226-201 เคมีวิเคราะห
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บตัวอยาง การวิเคราะหแคตไอออนและแอนไอออน เทคนิคการสกัด เทคนิคการไทเทรต และการ
วิเคราะหเชิงไฟฟา
การวิเคราะหโดยเครื่องมือ
3(3-0-6)
Instrumental Analysis
วิชาบังคับกอน : 02-022-003 เคมีทั่วไป หรือ
02-221-101 หลักเคมี 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคนิคและหลักการวิเคราะหดวยเครื่องมือการวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป โครมาโทกราฟ และเคมีไฟฟา
ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ
1(0-3-1)
Instrumental Analysis Laboratory
วิชาบังคับกอน : ผานหรือเรียนควบคูกับรายวิชา 02-226-203 การวิเคราะหโดย เครื่องมือ
ปฏิบัติการตาง ๆ ที่มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ
คอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตร
3(2-3-5)
Scientific Computer
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับการวิเคราะหขอ มูล ทางวิทยาศาสตร การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการเขียน รายงานผลและการนําเสนอขอมูล
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02-227-302

02-227-303

02-227-304

02-227-305

02-227-306

02-228-301

02-228-402

02-228-403

02-241-101

เคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-022-002 เคมีพื้นฐาน หรือ
02-022-003 เคมีทั่วไป หรือ
02-221-101 หลักเคมี 1
ความรูเบื้องตนของกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี การเตรียมสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะหเชื้อเพลิง น้ํามัน ไขมัน แวกซ สบู ผงซักฟอก
และสารเคมีในการเกษตร การวิเคราะหแรโลหะ การชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา การรมดํา การทําลวดลายบนวัสดุ การผุกรอนและการปองกัน
ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
Industrial Chemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน : ผานหรือเรียนควบคูกับ 02-227-302 เคมีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการเตรียมสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะหแรโลหะ การชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา การรมดํา การทําลวดลายบนวัสดุ
การวิเคราะหเชื้อเพลิง น้ํามัน ไขมัน แวกซ สบู ผงซักฟอก และสารเคมีในการเกษตร
กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี
3(3-0-6)
Chemical Industrial Processes
วัตถุและการผลิต ปฏิกิริยาและพลังงานในกระบวนการผลิตและการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร ผงซักฟอก นมและผลิตภัณฑ
นม เยื่อกระดาษ ซีเมนต ยางและผลิตภัณฑยาง เครื่องสําอางและยารักษาโรค รวมทั้งการนําชมโรงงานเปนสวนหนึ่งของวิชานี้
หนวยปฏิบัตกิ ารอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-6)
Unit Operation for Chemical Industry
หนวยปฏิบัติการของอุตสาหกรรมเคมี กลศาสตรของไหล การถายเท ความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การถายเทมวล
การกลั่น การดูดซึมแกส การทําใหชื้น การแยกสินแร การสกัด การตกผลึก การอบแหง การลดขนาดของของแข็ง การปนกวน
การกรอง การแยก รวมทั้งการนําชมโรงงานเปนสวนหนึ่งของวิชานี้
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety and Pollution Control
วิชาบังคับกอน : 02-022-002 เคมีพื้นฐาน หรือ
02-022-003 เคมีทั่วไป หรือ
02-221-101 หลักเคมี 1
สภาวะการทํางานในระบบอุตสาหกรรม การเกิดอุบัติเหตุ และมลพิษในอุตสาหกรรม การปองกันอันตรายจากกระบวนการผลิต
ระบบเกี่ยวกับความปลอดภัย หลักการเลือกและออกแบบระบบกําจัดอากาศเสียและน้ําเสียในโรงงาน
การฝกงานทางเคมีอุตสาหกรรม
3(0-40-0)
Training in Industrial Chemistry
การฝกงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับดานเคมีอุตสาหกรรม ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง
สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
Seminar in Industrial Chemistry
การคนควาผลงานตีพิมพหรือรายงานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ เนนความสําคัญดานการเขียนรายงาน โดยเสนอโครงเรื่องที่จะสัมมนา
ตอคณาจารยผูควบคุม
โครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม
3(0-9-3)
Project in Industrial Chemistry
การคนควาและทดลองในเรื่องปญหาหรือสิ่งที่นาสนใจทางดานเคมีอุตสาหกรรม โดยนําความรูจากวิชาชีพมาประยุกตใชในการ
ทดลองใหเหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการที่เลือกภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
ชีววิทยา
3(3-0-6)
Biology
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อ และโครงสรางของสิ่งมีชีวิต กลไกของชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
พื้นฐานทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร
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02-241-102

02-241-103

02-241-104

02-241-205

02-241-206

02-241-207

02-241-208

02-241-209

ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-3-1)
Biology Laboratory
ปฏิบัติการใชกลองจุลทรรศน เซลล การลําเลียงสารผานเซลล สารอาหาร การแบงเซลล เนื้อเยื่อพืช โครงสรางพืช เนื้อเยื่อสัตว
โครงสรางสัตว การจําแนกสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและพันธุศาสตร
พฤกษศาสตร
3(3-0-6)
Botany
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา
ความหมายขอบขาย ประวัติและความสําคัญทางพฤกษศาสตรเซลลพืช เนื้อเยื่อพืช โครงสรางของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และ
เมล็ด กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุ การเจริญเติบโต การจําแนกหมวดหมู ความหลากหลายของพืช และพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม
ปฏิบัติการพฤกษศาสตร
1(0-3-1)
Botany Laboratory
วิชาบังคับกอน : 02-241-103 พฤกษศาสตร หรือเรียนควบคูกัน
ทักษะในการปฏิบัติการเกี่ยวกับเซลลพืช เนื้อเยื่อพืช โครงสรางของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดการสังเคราะหดวยแสง
การหายใจ และอนุกรมวิธานพืช
สัตววิทยา
3(3-0-6)
Zoology
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสัตววิทยาเซลลสัตว เนื้อเยื่อสัตว กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้อ งตนของสัตว การจําแนก
หมวดหมู บทบาทและความสําคัญของสัตวในดานตาง ๆ
ปฏิบัติการสัตววิทยา
1(0-3-1)
Zoology Laboratory
วิชาบังคับกอน : เรียนคูกับ 02-241-205 สัตววิทยา
มีทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือปฏิบัติการทางสัตววิทยา เนื้อเยื่อสัตว กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว การจําแนกหมวดหมู
ของสัตว
นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Ecology
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา
ความหมาย ขอบขายของนิเวศวิทยา และระบบนิเวศการถายทอดสารอาหารและพลังงาน วัฏจักรของสาร ปจจัยจํากัด
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม ประชากร ชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ระบบ
นิเวศภาคพื้นน้ํา ระบบนิเวศภาคพื้นทวีป การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การปองกันและแกปญหามลพิษตอสภาพแวดลอมดวย
เทคโนโลยีตาง ๆ
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1(0-3-1)
Ecology Laboratory
วิชาบังคับกอน : เรียนควบคูกับ 02-241-207 นิเวศวิทยา
องคประกอบทางชีวภาพและกายภาพ การสรางแบบจําลอง นิเวศ อัตราการผลิตของระบบนิเวศ ปจจัยจํากัด ประชากร ชุมชน
และความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ระบบนิเวศภาคพื้นน้ํา ระบบนิเวศภาคพื้นทวีป ปริมาณธาตุในดิน
พันธุศาสตร
3(3-0-6)
Genetics
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญของวิชาพันธุศาสตร ทฤษฎีความนาจะเปน พันธุศาสตรของเมนเดล พันธุศาสตรนอกเหนือ กฎ
เมนเดล พันธุศาสตรที่ควบคุมยีนหลายคู พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการ สารพันธุกรรม การกลายพันธุ และเทคโนโลยีทาง
พันธุศาสตร
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02-241-210

02-241-211

02-241-212

02-241-213

02-241-314

02-241-315

02-241-316

02-241-317

ปฏิบัติการพันธุศาสตร
1(0-3-1)
Genetics Laboratory
วิชาบังคับกอน : เรียนควบคูกบั 02-241-209 พันธุศาสตร
การแบงเซลล ความนาจะเปน พันธุศ าสตรของเมนเดล พั น ธุ ศาสตร นอกเหนือ กฎเมนเดล พันธุกรรมที่ควบคุมยีนหลายคู
พันธุศาสตรประชากร ยีนที่ไมเปนอิสระตอกัน สารพันธุกรรม
จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
Microbiology
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา และ
02 -224-301 ชีวเคมี
ความหมาย ความสําคัญ ประวัติ และวิธีทางจุลชีววิทยา ชนิดของจุลินทรีย การจําแนกหมวดหมู เมเเทบอลิซึม พันธุกรรม
การเจริญ ปจจัยที่มีผลตอการเจริญการควบคุมจุลินทรีย กระบวนการเกิดโรค การสรางภูมิคุมกันและการประยุกตความรูทาง
ชีววิทยาไปใชประโยชนในดานตาง ๆ
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-1)
Microbiology Laboratory
วิชาบังคับกอน : 02-241-211 จุลชีววิทยา หรือเรียนควบคูกัน
ใชเครื่องมือ และอุปกรณทางจุลชีววิทยา การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การกําจัดเชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย เทคนิคในการศึกษา
ทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรีย และการประยุกตใชจลุ ินทรียในดานตาง ๆ
ชีววิทยาของเซลล
3(3-0-6)
Cell Biology
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา
เซลล และโครงสรางของเซลลยูคาริโอต โพรคาริโอต และไวรัสโครงสรางและการทํางานของออรกาเนลของเซลล องคประกอบ
ของเซลลระดับโมเลกุล พันธุกรรมระดับโมเลกุล กระบวนการเมเเทบอลิซึม เซลลดิฟเฟอเรนทิเอชัน การบาดเจ็บและการแกตัว
ของเซลล ระบบภูมิคุมกันของเซลล การประยุกตทางชีววิทยาของเซลล
ระเบียบวิธีวจิ ัยทางชีวิวทยา
2(2-0-4)
Research Method in Biology
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา และ
02-217-102 หลักสถิติ
หลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การอางเหตุผล การคนควา หาขอมูลจากเอกสาร
ชนิดตาง ๆ การวางแผน การออกแบบ การวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การใชสถิติในการวิจัย การสรุปผลวิจารณผล การเขียน
รายงานวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศชีววิทยา
3(2-3-5)
Biology Information Technology
ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหลงบริการสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศ ดวยผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูดานชีววิทยา ใชโปรแกรมเพื่อเขาถึงสารสนเทศ
เทคนิคทางชีววิทยา
2(0-6-2)
Technique in Biology
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา
เทคนิค วิธีการที่สําคัญในการศึกษาสิ่งมีชีวิต การเก็บตัวอยางพืช และสัตว การทําตัวอยางพืชอัดแหง การดองใส การดองรักษา
สีของพืช การสตาฟสัตว การทําสไลดถาวร การถายรูปผานกลองจุลทรรศน และเทคนิคที่ใชในการวิจัยทางชีววิทยา
ชีวสถิติ
3(3-0-6)
Biostatistics
วิชาบังคับกอน : 02-217-102 หลักสถิติ
ขอมูลและตัวอยางขอมูลทางชีววิทยา การประยุกตวิชาสถิติเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหขอ มูล ทางชีววิทยา การหาสถิติมูล ฐาน
เกี่ยวกับขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ ไดแก การทดสอบไคสแควส สหสัมพันธการถดถอยเชิงเสนและการวิเคราะห
ความแปรปรวน การวัดการกระจาย สถิติที่ไมใชพารามิเตอร และ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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02-246-301

02-246-302

02-246-403

02-311-102

02-311-103

02-311-104

02-311-105

02-311-306

02-312-201

02-312-202

โครงงานดานชีววิทยาประยุกต
3(0-9-3)
Project in Applied Biology
วิชาบังคับกอน : อยูในดุลพินจิ ของอาจารยที่ปรึกษา
โครงงานดานชีววิทยาที่นาสนใจ โดยนําความรูดานชีววิทยามาประยุกตใชในการทดลอง ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการที่เลือก
ภายใตการดูแลและคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต
1(0-3-1)
Seminar in Applied Biology
วิชาบังคับกอน : อยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาผลงานตีพิมพ หรือรายงานเกี่ยวกับสาขาชีววิทยาประยุกต เนนความสําคัญของการติดตามวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหม ๆ ทดลองและทํารายงานผลงานวิจัยในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางชีววิทยาประยุกต โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูดูแล
ฝกงานทางชีววิทยาประยุกต
4(0-40-0)
Training in Applied Biology
ฝกงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทางดานชีววิทยาประยุกต และนําเสนอผลการฝกงานในรูปแบบการสัมมนา
ยางธรรมชาติ
3(2-3-5)
Natural Rubber
สมบัติทางกายภาพและเคมีของยางธรรมชาติ การผลิตยางแผนรมควัน ยางแผนผึ่งแหง ยางแทง ยางเครฟ ยางเกรดพิเศษและน้ํา
ยางขน
สารเคมีสําหรับยาง
3(3-0-6)
Additives for Rubber
หลักการใชสารเคมีผสมยาง ระบบการวัลคาไนซยาง สารวัลคาไนซ สารตัวเรง สารกระตุน และสารหนวง สารปองกันยางเสื่อม
สารตัวเติม สารชวยในการแปรรูป และสารเคมีอื่นๆ
เทคโนโลยีน้ํายาง
2(2-0-4)
Latex Technology
สมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ํายาง กระบวนการผลิตการทดสอบสมบัติ และการควบคุมคุณภาพของน้ํายางขน ความเสถียร
ของน้ํายาง น้ํายางสังเคราะห สารเคมีสําหรับน้ํายางและการเตรียมน้ํายางคอมปาวด กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํายาง
ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง
1(0-3-1)
Latex Technology Laboratory
วิชาบังคับกอน : 02-310-104 เทคโนโลยีน้ํายาง หรือ เรียนควบคูกัน
การฝกปฏิบัติใหสอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีน้ํายาง
เคมียาง
2(2-0-4)
Rubber Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-022-008 เคมีอินทรีย หรือ
02-223-201 เคมีอินทรีย 1
โครงสรางและสมบัติของยางธรรมชาติ อนุพันธของยางธรรมชาติ และกลไกการเกิดปฏิกิริยาการวัลคาไนซ
กระบวนการแปรรูปยาง
3(3-0-6)
Rubber Processing
วิชาบังคับกอน : 02-311-103 สารเคมีสําหรับยาง
การบดยางและการผสมสารเคมีเขาไปในยาง สมบัติดานความหนืด สมบัติของยางคอมปาวด การเอ็กซทรูด การฉาบและการ
เคลือบยางบนผาใบ การวัลคาไนซยางดวยวิธีการตางๆ
ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปยาง
2(0-6-2)
Rubber Processing Laboratory
วิชาบังคับกอน : สอบผาน หรือ เรียนควบคูกับรายวิชา 02-312-201 กระบวนการแปรรูปยาง
การปฏิบัติที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชา กระบวนการแปรรูปยาง
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02-313-301

02-313-302

02-313-303

02-314-301

02-314-303

02-314-304

02-315-306

02-316-101

02-316-302

02-316-304

การทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
2(2-0-4)
Physical Testing of Rubbers
วิชาบังคับกอน : สอบผาน หรือ เรียนควบคูกับรายวิชา 02-312-201 กระบวนการแปรรูปยาง
การทดสอบสมบัติการยืด การสึกหรอ ความแข็ง การกระเดงตัว การหักงอ การคืนตัวหลังการกด ความตานทานตออุณหภูมิสูง
ความตานทานตอโอโซนและสภาพดินฟาอากาศ และสมบัติอื่น ๆ
ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
1(0-3-1)
Physical Testing of Rubbers Laboratory
วิชาบังคับกอน : สอบผาน หรือ เรียนควบคูกับรายวิชา 02-313-301 สมบัติทางฟสิกสของยาง
การปฏิบัติที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาการทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
ผลิตภัณฑยาง 1
3(3-0-6)
Rubber Products I
วิชาบังคับกอน : 02-311-103 สารเคมีสําหรับยาง
ผลิตภัณฑจากการอัดเบา ผลิตภัณฑจากการเอ็กซทรูด ยางรถยนต สายพาน รองเทาและอุปกรณกีฬา
ยางสังเคราะห
3(3-0-6)
Synthetic Rubber
วิชาบังคับกอน : สอบผาน หรือ เรียนควบคูกับรายวิชา 02-314-303 วิทยาศาสตรพอลิเมอร
การใช ยางสั งเคราะหใ นอุตสาหกรรมยาง การสัง เคราะห สมบัติ ทางกายภาพ สมบัติทางเคมี การออกสูต ร การแปรรู ป
การวัลคาไนซ และการใชงานของยางสังเคราะหชนิดตาง ๆ
วิทยาศาสตรพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Science
วิชาบังคับกอน : 02-022-008 เคมีอินทรีย หรือ
02-223-201 เคมีอินทรีย 1
การจําแนก โครงสราง การสังเคราะห สมบัติ การทดสอบและการใชงานของพอลิเมอร
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพอลิเมอร
1(0-3-1)
Polymer Science Laboratory
วิชาบังคับกอน : สอบผานหรือเรียนควบคูกับรายวิชา 02-314-303 วิทยาศาสตรพอลิเมอร
การปฏิบัติที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตรพอลิเมอร
การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Quality Control
หลักการควบคุมคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพในทางอุตสาหกรรม แผนภูมิควบคุม การผลิต การใชก ลุม สรางคุณภาพ และ
แผนการสุมตัวอยางโดยใชมาตรฐานความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ วิธีการควบคุมคุณภาพ และประเมินผล การใชสถิติในการควบคุม
คุณภาพ
ทักษะวิชาชีพ
1(0-10-0)
Technical Skills in Rubber Technology
การปฏิบัติงานพื้นฐานดานเทคโนโลยียางในหองปฏิบัติการ หรือในอุตสาหกรรมยางขั้นตน เปนเวลาไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
วิชาบังคับกอน : วิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง อยางนอย 5 รายวิชา
สัมมนาการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมยางหรือการวิจัยทางเทคโนโลยียาง
ฝกงานทางเทคโนโลยีการยาง
3(0-40-0)
Rubber Technology Practice
วิชาบังคับกอน : 02-311-103 สารเคมีสําหรับยาง
02-312-201 กระบวนการแปรรูปยาง
การปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมยาง เปนเวลาไมนอยกวา 320 ชั่วโมง
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02-316-406

02-411-101

02-411-102

02-411-103

02-411-104

02-411-105

02-411-106

02-411-209

02-411-210

โครงงานทางเทคโนโลยีการยาง
4(0-12-12)
Project in Rubber Technology
วิชาบังคับกอน : วิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการยางอยางนอย 5 รายวิชา
คนควาวิจัยเกี่ยวกับโครงงานดานเทคโนโลยีการยางที่นาสนใจ โดยนําความรูจากวิชาชีพมาประยุกตใชในการทดลองใหเหมาะสม
กับเนื้อหา
คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Mathematics for Computer
วิวัฒนาการของตัวเลข เลขมีหลักกับเลขไมมีหลัก ฐานของระบบเลข ระบบเลขฐานสอง ฐานแปดและฐานสิบหก การเปลี่ยน
ฐานตัวเลข การบวกลบคูณและหารเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก ทฤษฎีเซต พีชคณิตแบบบูลีน การเก็บขอมูลใน
คอมพิวเตอรแบบตาง ๆ คณิตศาสตรดีสครีต
โปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
Program Package
คําสั่ง และวิธีการใชระบบโปรแกรมปฏิบัติก ารตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน ประโยชนและการนําไปใชงานของ
โปรแกรมสําเร็จรูปแตละชนิด การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชกับงานดานธุรกิจตาง ๆ ศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เหมาะสม
ในปจจุบัน และการนําไปประยุกตใชงาน
ความรูเบื้องตนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Introduction to Information Technology
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร โครงสรางและองคประกอบของคอมพิวเตอร หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอรใน
สํานักงาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศ การประมวลผลขอ มูล ระบบการจัดเก็บขอ มูล การสรางฐานขอ มูล
การสื่อสารขอมูล การนําเสนอขอมูล การใชคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูลทางการศึกษา การใชคอมพิว เตอรสําหรับผลิต
งานดานสารสนเทศ
หลักการเขียนโปรแกรม
3(3-0-6)
Principles of Programming
แนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรม การออกแบบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม การเขียนผังงาน(Flowchart) โครงสรางของ
ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสราง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และหลักการเขียนโปรแกรมใน
รูปแบบตาง ๆ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(3-0-6)
Computer Programming I
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดิจิตอลคอมพิวเตอร การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมเทคนิคการแกปญหาตาง ๆ ตัวอยางของปญหาเชิง
ตัวเลข อัลกอริทึม สําหรับการคนหาและการจัดเรียงลําดับ
ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
1(0-3-1)
Computer Programming I Laboratory
ฝก ปฏิ บัติเขี ยนโปรแกรมโดยใชคํ าสั่งควบคุม พื้นฐานเพื่อ ใชใ นการรับและแสดงผลข อ มูล การตัดสิน ใจ การทํา ซ้ํา และใช
เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหาตาง ๆ เขียนโปรแกรมสําหรับการคนหาและการจัดเรียงลําดับ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
3(3-0-6)
Computer Programming II
วิชาบังคับกอน : 02-411-105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานของโปรแกรม การแกไขโปรแกรม การทดสอบ
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมใหทํางานอยางมีระบบ การใชอารเรย และการจัดการหนวยความจํา
ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
1(0-3-1)
Computer Programming II Laboratory
ฝกปฏิบัติการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานของโปรแกรม การแกไขโปรแกรม
การทดสอบโปรแกรม ฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมใหทํางานอยางมีระบบ การใชอารเรย และการจัดการหนวยความจํา
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02-411-211

02-411-212

02-411-213

02-411-214

02-411-215

02-411-216

02-411-307

ระบบดิจิตอลเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Digital Systems
วิชาบังคับกอน : 02-411-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
พื้นฐานฟสิกสทางไฟฟาและวงจรไฟฟา การวิเคราะห วงจรกระแสตรงแบบแพสซีฟ การตอบสนองแบบทรานเชียนและใน
สภาวะคงตัว ของวงจรแพสซีฟวงจร อุปกรณแบบแอคทีฟ โดยเนนไดโอด ทรานซิสเตอร แบบฟลดเอ็ฟเฟคและแบบไบโพลาร
ออปแอมป วงจรสวิตซพื้นฐาน รวมถึงการออกแบบและวิเคราะหการขยายสัญญาณขนาดเล็ก ระบบฐานสอง และระบบที่ไมใช
ฐานสอง เทคนิคการออกแบบดิจิตอลดวยพีชคณิตบูลีน การลดจํานวนและลอจิกเกท วงจรแบบลําดับและแบบหมวดหมู ฟลิป
ฟลอป การออกแบบวงวจรนับ วงจรแบ ง รี จิส เตอร และหน ว ยประมวลผลทางตรรกะ รวมทั้ ง ตัว อยา งการประยุ ก ต
อิเล็กทรอนิกสและดิจิตอลในการใชงานจริง
โครงสรางขอมูล
3(2-2-5)
Data Structure
วิชาบังคับกอน : 02-411-105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
โครงสรางขอมูลพื้นฐานตาง ๆ และโครงสรางขอมูลแบบ อารเรย สแตก คิว ลิสต และทรี การจัดสรรเนื้อ ที่และของแหลง
จัดเก็บขอมูล อัลกอริทึมพื้นฐานที่ใชกับโครงสรางขอมูล เทคนิคการเรียงลําดับและคนหาขอมูลในรูปแบบตาง ๆ
ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operating Systems
โครงสรางและฟงกชั่นของระบบปฏิบัติการ แนวคิดเชิงกระบวนการ การโปรแกรมแบบขนาน การซิงโครไนซ กระบวนการ
การล็อค แบบระดับชั้น การจัดสรรกระบวนการ การจัดระบบหนวยความจําเสมือนระบบไฟล และอินพุต เอาทพุต การศึกษา
ตัวอยางระบบปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ
ปฏิบัติระบบปฏิบัติการ
1(0-3-1)
Operating Systems Laboratory
ฝกปฏิบัติการใชฟงกชั่นของระบบปฏิบัติการ ฝกปฏิบัติเพื่อใชระบบปฏิบัติการในการทํางานตามแนวคิดเชิงกระบวนการ การ
ทํางานแบบขนาน การซิงโครไนซกระบวนการ การล็อค แบบระดับชั้น การจัดสรรกระบวนการ การจัดระบบหนวยความจํา
เสมือนระบบไฟล และอินพุต เอาทพุต ฝกปฏิบัติการใชระบบปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Architecture
วิชาบังคับกอน : 02-411-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
การแทนขอมูลเบื้องตน การออกแบบวงจรตรรกะ องคประกอบพื้นฐาน ไดแก หนวยความจํา ซีพียู อุปกรณอินพุตและเอาทพุต
ระบบบัส สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร การอางตําแหนงและการจัดการขอมูล กลไกการเรียกโปรแกรมยอย การแทนตัวเลข การ
แทนคําสั่ง โครงสรางอินพุตและเอาทพุต
ระบบฐานขอมูล
3(3-0-6)
Database Systems
วิชาบังคับกอน : 02-411-105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 หรือ ภาษาคอมพิวเตอร 1 ภาษา
สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล การบริหารฐานขอมูล โมเดลเชิงสัมพันธ โครงสรางเชิงสัม พันธ ภาษา SQL การออกแบบ
ฐานขอมูล ฟงกชั่นการขึ้นตอกัน กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพรอมกัน การนอรมัลไลซ โมเดลแบบ E-R การปอ งกัน
ขอมูล ระบบความปลอดภัย การฟนสภาพ การเขาถึงขอมูล การเรียนคนขอมูล
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Law and Ethics in Information Technology
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรและขอมูลขาวสารผานคอมพิวเตอร โดยจะเนนศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
อินเตอรเน็ต โครงสรางทั่วไปของเครือขายอินเตอรเน็ต เทคโนโลยีการเขารหัส และปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการใชอินเตอรเน็ต เชน
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การละเมิดลิขสิทธิ์ การคุมครองฐานขอมูล การคุมครองความเปนสวนตัว การหมิ่นประมาท
ตลอดจนศึกษาถึงปญหาระหวางนโยบายของรัฐในการควบคุมการติดตอสื่อสาร และเสรีภาพในการติดตอสื่อสาร รวมถึงประเด็น
ทางดานจริยธรรมทั้งในสวนของผูบริหาร ผูพัฒนา และผูใชระบบสารสนเทศ
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02-411-317

02-411-318

02-411-319

02-411-320

02-411-321

02-411-322

02-411-408

02-411-423

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : 02-411-105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพของสารสนเทศ วัฏจักรของระบบสารสนเทศ การวิเคราะหระบบสารสนเทศ การรับรู
ปญหาและประเภทของปญหา การศึกษาระบบงานปจจุบัน การวิเคราะหความตองการ การแทนความตองการดวยเครื่องมือประเภท
ตาง ๆ การออกแบบระบบสารสนเทศ คุณภาพของการออกแบบ พจนานุกรมขอมูลและเครื่องมือชวยในการออกแบบ การออกแบบ
ผลลัพธการออกแบบสวนนําเขา การออกแบบหนาจอ การออกแบบฐานขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การสรางโปรแกรม
และการทดสอบ การเปลี่ยนระบบ การประเมินผลระบบ การทําคูมือและเอกสารประกอบระบบ
อัลกอริทึม
3(3-0-6)
Algorithms
วิชาบังคับกอน : 02-411-212 โครงสรางขอมูล
การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับโครงสรางของขอมูล วิธีการคนหาขอมูลแบบตาง ๆ การเรียงลําดับสแปนนิ่งทรี ทฤษฎีกราฟ
การเทียบคํา การประเมินผลฟงกชันโพลิโนเมียล การโปรแกรมแบบไดนามิก
โครงสรางระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Structure
การจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองคกร วัตถุประสงค โครงสรางของการจัดองคกรและการจัดการ
และการวิเคราะหระบบโครงสราง ระบบขาวสาร และทฤษฎีในการตัดสินใจ การประยุกตใชของระบบสารสนเทศ การเลือกใช
และการประเมินผลระบบ
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3(3-0-6)
Data Communication and Network Laboratory
ภาพรวมของเทคโนโลยีเครือขาย หลักการและรายละเอียดของการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย สถาปตยกรรมการสื่อสาร
คอมพิวเตอร มาตรฐานและองคกรมาตรฐาน หลักการและสถาปตยกรรมของโปรโตคอล แบบจําลองและการทํางานของการ
สื่อสารแบบเปด หลักการของการสื่อสารขอมูล การเขารหัสสื่อสัญญาณ รูปแบบการสื่อสาร การสื่อสารแบบเขาจังหวะและแบบ
ไมเขาจังหวะ การตรวจจับความผิดพลาด การควบคุมการประสานขอมูล การมัลติเพลกซ การสวิตซวงจร การสวิตซแพคเกจ
รูปแบบเครือขาย เครือขายทองถิ่นและเมือง เครือขายระยะไกล หลักการเบื้องตนในการเชื่อมตอเครือขาย รีพีทเตอร บริดจ
เราทเตอร เกตเวย การใหบริการของระบบเครือขายตาง ๆ ตลอดจนเครือขายอินเตอรเนตและการจัดการเครือขาย
ปฏิบัติการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
1(0-3-1)
Data Communication and Network
ฝกปฏิบัติการใชงานระบบเครือขาย การจําลองการทํางานของการสื่อสารแบบเปด การใชงานเครือขายแบบตาง ๆ เชน เครือขาย
ระยะใกล เครือขายอินเตอรเน็ต การใชงานโปแกรมที่มีการทํางานบนเครือขาย การติดตั้งอุปกรณเครือขายอยางงาย การจัดการและ
ดูแลความปลอดภัยใหแกเครือขาย
ฝกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-40-0)
Training in Information Technology
ฝกปฏิบัติงานในหนวยรัฐหรือเอกชนเพื่อฝกวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเวลาไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Security Management in Information technology
ปญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร วิธีการจัดการ การควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบ ภัยอันตรายที่มีผลตอ
ความปลอดภัย อาชญากรรมคอมพิวเตอร การกูความเสียหาย ความปลอดภัยของฮารดแวร ซอฟตแวร และฐานขอ มูล รวมถึง
ระบบเครือขาย การจัดการดานความปลอดภัย ประเด็นดานกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวขอ ง รวมถึงการกําหนดนโยบายในการ
รักษาความปลอดภัยใหกับระบบ
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-2-1)
Seminar in Information Technology
ศึกษาหัวขอ ที่นาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ นําเสนอและอภิปรายตอ กรรมการ โดยจะตอ งไดรับการอนุมัติหัวขอ ที่
นําเสนอจากอาจารย
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โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-6-3)
Project in Information Technology
ศึกษาคนควาดวยตัวเอง (เปนกลุมหรือศึกษาเดี่ยว) เพื่อนําเสนอหัวขอและผลเบื้องตนจากการศึกษา เพื่อแกปญหาเชิงปฏิบัติ หรือ
การทดลองวิเคราะหและเปรียบเทียบเชิงวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และ
ลงทะเบียนแลวไมนอยกวา 90 หนวยกิต
เภสัชวัตถุ
3(2-3-5)
Materia Medica
ความสําคัญของเภสัชวัตถุ หลักในการพิจารณาและจําแนกเภสัชวัตถุ ประเภทของเภสัชวัตถุ พืชวัตถุ สัตววตั ถุและธาตุวัตถุ ชื่อ
สามัญและชื่อวิทยาศาสตร สารประกอบที่สําคัญและสรรพคุณทางยา ขอมูลวิจัยทางเภสัชวิทยาและคลินิก การนําไปใชประโยชน
ขอควรระวังและขอหามในการใช และปฏิบัติการ
สรรพคุณเภสัช
3(2-3-5)
Medicinal Characteristics
ความรูทั่วไปและความหมายของสรรพคุณเภสัช สรรพคุณยา รสของตัวยา รสยา และการจําแนกรสยา ความสัมพันธระหวางรสยา
และสรรพคุณ ความสัมพันธระหวางรสยากับธาตุ สีผิว ฤดู และวัย ความสัมพันธระหวางรสยากับสวนของรางกาย การเขากัน หรือ
มีปฏิกิริยาตอกันระหวางรสยากับรสยา และระหวางรสยากับโรค ประโยชนของรสยาและการนําไปใชในทางการแพทยแผนไทย
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของเภสัชวัตถุ และปฏิบัติการ
คณาเภสัช
3(2-3-5)
Group of Materia Medica
ความรูทั่วไปและความหมายของคณาเภสัช ประเภทของคณาเภสัช จุดพิกัด พิกัดยา พิกัดพิเศษ มหาพิกัด และมหาพิกัดทั่วไป
หลักเกณฑการรวมเปนพิกัด และการประยุกต็ใช และปฏิบัติการ
หลักการปรุงยา
3(2-3-5)
Traditional Pharmaceutics
หลักและวิธีการควบคุมคุณภาพยาปรับปรุง คุณภาพวัตถุดิบและการเก็บรักษา หลักการและลักษณะการปรุงยาแผนไทย ศิลปะการ
ปรุงยา การชั่ง ตวง วัด กระสายยา การแตงสี กลิ่นและรสยา สารปรุงแตงยา หลักและวิธีการเก็บสมุนไพรมาใชเปนยาและการเก็บ
รักษา การแกพิษยา การใชยาขม และการทํายาใหมีพิษนอยลง อุปกรณและเครื่องมือที่ใชปรุงยาและการดูแลรักษา ขอจํากัดในเชิง
กฎหมายของการปรุงยา และปฏิบัตกิ าร
เวชกรรมไทย 1
2(2-0-4)
Thai Medicine I
ประวัติและจรรยาบรรณการแพทยแผนไทย มูลเหตุการเกิดโรคและสมุฏฐานโรค การกําเริบ หยอน พิการของธาตุทั้ง 4
การวินิจฉัยโรคตามคัมภีรเวชศึกษา คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีรโรคนิทาน คัมภีรธาตุวิภังค คัมภีรธาตุวิวรณ คัมภีรวรโยคสาร
หลักการซักประวัติผูปวย การตรวจรางกายและการวินิจฉัยโรค
ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 1
1(0-3-1)
Practice in Thai Medicine I
วิชาบังคับกอน : 02-512-201 เวชกรรมไทย 1 หรือเรียนควบคูกัน
ฝกปฏิบัติการทําทะเบียนประวัติ การซักประวัติ ตรวจรางกาย การหาสาเหตุของการเกิดโรคและการวินิจฉัยโรคตามคัมภีรเวช
ศึกษา คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีรโรคนิทาน คัมภีรธาตุวิภังค คัมภีรธาตุวิวรณ คัมภีรวรโยคสาร และการวิเคราะหธาตุเจาเรือน
เวชกรรมไทย 2
2(2-0-4)
Thai Medicine II
วิชาบังคับกอน : 02-512-201 เวชกรรมไทย 1 และ
02-512-202 ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 1
การวินิจฉัยโรคตามคัมภีรสิทธิสงเคราะห คัมภีรตักศิลา คัมภีรฉันทศาสตร คัมภีรอภัยสันตา คัมภีรมุขโรค
ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 2
1(0-3-1)
Practice in Thai Medicine II
วิชาบังคับกอน : 02-512-303 เวชกรรมไทย 2 หรือเรียนควบคูกัน
ฝกปฏิบัติการหาสาเหตุ และการวินิจฉัยโรคตามคัมภีรสิทธิสารสงเคราะห คัมภีรตักศิลา คัมภีรฉันทศาสตร คัมภีรอภัยสันตา
คัมภีรมุขโรค
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เวชกรรมไทย 3
2(2-0-4)
Thai Medicine III
วิชาบังคับกอน : 02-512-303 เวชกรรมไทย 2 และ
02-512-304 ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 2
การวินิจฉัยโรคตามคัมภีรปฐมจินดา คัมภีรมหาโชติรัต คัมภีรมุจฉาปกขันทิกา คัมภีรธาตุบรรจบ คัมภีรอุทรโรค คัมภีรอติสาร
ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 3
1(0-3-1)
Practice in Thai Medicine III
วิชาบังคับกอน : 02-512-305 เวชกรรมไทย 3 หรือเรียนรวบคูกัน
ฝกปฏิบัติการหาสาเหตุและการวินิจฉัยโรคตามคัมภีรปฐมจินดา คัมภีรมหาโชติรัต คัมภีรมุจฉาปกขันทิกา คัมภีรธาตุบรรจบ
คัมภีรอุทรโรค คัมภีรอติสาร
เวชกรรมไทย 4
2(2-0-4)
Thai Medicine IV
วิชาบังคับกอน : 02-512-305 เวชกรรมไทย 3 และ
02-512-306 ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 3
การวินิจฉัยโรคตามคัมภีรกษัย คัมภีรชวดาร คัมภีรไพจิตรมหาวงศ คัมภีรวิถีกุฎฐโรค คัมภีรมัญชุสาระวิเชียร คัมภีรพิพยมาลา
ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 4
1(0-3-1)
Practice in Thai Medicine IV
วิชาบังคับกอน : 02-512-407 เวชกรรมไทย 4 หรือเรียนควบคูกัน
ฝกปฏิบัติการหาสาเหตุและการวินิจฉัยโรคตามคัมภีรกษัย คัมภีรชวดาร คัมภีรไพจิตรมหาวงศ คัมภีรวิถีกุฎฐโรค คัมภีรมัญชุ
สาระวิเชียร คัมภีรทิพยมาลา
หัตถเวชกรรมไทย 1
2(2-0-4)
Thai Massage I
ประวัติการนวดไทย ระเบียบการนวดแบบราชสํานัก นวดแบบเชลยศักดิ์ ศีลธรรม จรรยาในการนวด ประโยชนและขอควรระวัง
ในการนวด การฝกนิ้วใหมีกําลัง แนวเสนนวดพื้นฐานแบบราชสํานัก แบบเชลยศักดิ์ แนวเสนสิบ จุดสัญญาณและความหมายของ
จุดสัญญาณ วิธีการนวดจุดสัญญาณทั้ง 50 จุด และการนวดฝาเทา
ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมไทย 1
1(0-3-1)
Practice in Thai Massage I
วิชาบังคับกอน : 02-513-201 หัตเวชกรรมไทย 1 หรือเรียนควบคูกัน
ฝกปฏิบัติยกระดานเพื่อใหนิ้วมือมีกําลัง ฝกระเบียบราชสํานัก ฝกการนวดเสนพื้นฐานราชสํานัก แบบเชลยศักดิ์ แบบเสนสิบ
ฝกปฏิบัตินวดจุดสัญญาณทั้ง 50 จุด และฝกปฏิบัติการนวดฝาเทา
หัตถเวชกรรมไทย 2
2(2-0-4)
Thai Masage II
วิชาบังคับกอน : 02-513-101 หัตถเวชกรรมไทย 1 และ
02-513-102 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมไทย 1
การซักประวัติ ตรวจรางกาย กลไกการเกิดโรค การวินิจฉัยโรคทางหัตถกรรม การนวดรักษาโรคพื้นฐานที่พบบอย การประคบ
ดวยความรอน การใชลูกประคบ การอบสมุนไพร การใหคําแนะนําและทาบริหารเฉพาะโรคตามหลักหัตถเวชกรรมหลังการรักษา
ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมไทย 2
1(0-3-1)
Practice in Thai Massage II
วิชาบังคับกอน : 02-513-203 หัตถเวชกรรมไทย 2 หรือเรียนควบคูกัน
ฝกปฏิบัติการซักประวัติ ตรวจรางกาย การวินิจฉัยโรคทางหัตถเวชกรรม การนวดรักษาโรคพื้นฐานที่พบบอย การประคบดวยลูก
ประคบสมุนไพร การประคบน้ํารอน การอบสมุนไพร และการใหคําแนะนําหลังการรักษาโรค
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หัตถเวชกรรมไทย 3
2(2-0-4)
Thai Massage III
วิชาบังคับกอน : 02-513-203 หัตถเวชกรรมไทย 2 และ
02-513-204 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมไทย 2
เทคนิคการนวดทักษะชั้นสูง แยกอาการเจ็บปวยเรื้อรังหรือเฉียบพลัน กลไกการเกิดโรค การเคลื่อนยายผูปวย การนวดแมและเด็ก
การนวดนักกีฬา การนวดโรค อุบัติเหตุ การใหคําแนะนําหลังการรักษาโรค การวิเคราะหโรคเปรียบเทียบกับแผน ปจจุบันและการ
สงตอผูปวย
ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมไทย 3
1(0-3-1)
Practice in Thai Massage III
วิชาบังคับกอน : 02-513-205 หัตถเวชกรรมไทย 3 หรือเรียนควบคูกัน
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการนวดทักษะชั้นสูง การวินิจฉัยโรค
แยกอาการเจ็บปวยเรื้อรังหรือเฉียบพลันทางหัตถเวชกรรม
ฝกปฏิบัติเคลื่อนยายผูปวย วิธีนวดแมและเด็ก วิธีนวดนักกีฬา วิธีนวดโรคอุบัติเหตุ การใหคําแนะนําหลังการรักษาโรค
ผดุงครรภสําหรับแพทยแผนไทย 1
2(2-0-4)
Midwifery for Thai Traditional Medicine I
วิชาบังคับกอน : 02-515-101 การวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพื้นฐาน และ
02-515-102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพื้นฐาน
กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาของการตั้งครรภ การวินิจฉัยการตั้งครรภ การดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ ภาวระแทรกซอนที่มี
ผลตอการตั้งครรภ กลไกการคลอด หลักและวิธีการทําคลอดในรายปกติ หลักการดูแลและมารดาในระยะตั้งครรภจนถึงคลอด
ผดุงครรภสําหรับแพทยแผนไทย 2
2(2-0-4)
Midwifery for Thai Traditional Medicine II
วิชาบังคับกอน : 02-514-301 ผดุงครรภสําหรับแพทยแผนไทย 1
ความสําคัญและความหมายของการผดุงครรภไทย วัฒนธรรมการเกิด และการอยูไฟของครอบครัวไทย การปฏิสนธิและการ
ตั้งครรภ การสงเสริมสุขภาพและการปฏิบัติตนของหญิงตั้งครรภ การดูแลมารดาและทารกระยะกอนคลอด ระหวางคลอด และ
หลังคลอดตามหลักการแพทยแผนไทย สมุนไพรที่ควรใชและไมควรใชกับหญิงตั้งครรภ ระหวางคลอด และหลังคลอด
ปฏิบัติการผดุงครรภสําหรับแพทยแผนไทย
1(0-3-1)
Practice in Midwifery for Thai Traditional Medicine
วิชาบังคับกอน : 02-514-302 ผดุงครรภสําหรับแพทยแผนไทย 2 หรือเรียนควบคูดัน
การชวยปฏิบัติและการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ และการดูแลมารดาตั้งแตตั้งครรภจนถึงหลังคลอด การชวยทําคลอดในรายปกติ
ฝกปฏิบัติในการดูแลมารดาและทารกกอนคลอด ระหวางคลอด และหลังคลอด โดยหลักการแพทยแผนไทย
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of Anatormy and Physiology
รูปราง ลักษณะโครงสราง สวนประกอบ และหนาที่การทํางานของเซลลเนื้อเยื่อที่ประกอบเปนอวัยวะตาง ๆ ของรางกายมนุษย
การประกอบเปนระบบของโครงกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับถายปสสาวะ ระบบพืชพันธุ ระบบตอมไรทอ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ความสัมพันธในแตละสวนของโครงสราง
ทั้งหมดของรางกาย
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพื้นฐาน
1(0-3-1)
Fundamental of Anatomy and Physdiology Laboratory
วิชาบังคับกอน : 02-515-101 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาพื้นฐาน หรือเรียนควบคูกัน
ฝกปฏิบัติศึกษารูปราง ลักษณะโครงสราง สวนประกอบและหนาที่การทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ ที่ประกอบเปนอวัยวะตาง ๆ ของ
รางกายมนุษย การประกอบเปนระบบของระบบโครงกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ ระบบตอมไรทอ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ความสัมพันธแตละสวนของ
โครงสรางทั้งหมดของรางกาย
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02-515-103

02-515-104

02-515-105

02-515-206

02-515-207

02-515-208

02-515-209

02-515-210

02-515-311

02-515-312

พฤกษศาสตรอนุกรมวิธาน
2(2-0-4)
Botanical Taxonomy
ลักษณะทางพฤกษศาสตร สัณฐานวิทยาของพืช หลักการจําแนกพืชตามอนุกรมวิธาน การจําแนกหมวดหมูของพืช ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่ออังกฤษ ชื่อพื้นบาน สารประกอบสําคัญในพืช การอนุรักษและการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร
ปฏิบัติการพฤษศาสตรอนุกรมวิธาน
1(0-3-1)
Botanical Taxonomy Laboratory
วิชาบังคับกอน : 02-515-103 พฤกษศาสตรอนุกรมวิธาน หรือเรียนควบคูกัน
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพืช การตรวจสอบเอกลักษณของพืชสมุนไพร การปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ การ
อนุรักษ วิธีการเก็บรักษาและเก็บตัวอยางพืชสมุนไพร
จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกันและปรสิตวิทยา
2(2-0-4)
Microbiology, Immunology and Parasitology
รูปราง ลักษณะ และคุณสมบัติตาง ๆ ของแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต ที่ทําใหเกิดโรคในคน วิทยาภูมิคุมกัน การวินิจฉัยโรค
การปองกัน และการรักษา
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทยแผนไทย
3(3-0-6)
Laws and Ethics in Thai Traditional Medicine Profession
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผูปวย พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติยา
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับยาและการแพทยแผนไทย
เชน พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา การแพทยแผนไทย พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช ฯลฯ
พฤษเคมี
3(2-3-5)
Phytochemicals
สารเคมีตาง ๆ ที่เปนองคประกอบสําคัญในพืชสมุนไพร พืชอาหาร อีกทั้งสามารถจําแนกสารเคมีที่มีประโยชนในการรักษาโรค
มนุษย และมีคุณคาทางอาหาร
ปรัชญาและพื้นฐานการแพทยแผนไทย
2(2-0-4)
Philosophy and Basic Concept of Thai Traditional Medicine
ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทยแผนไทย ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการแพทยแผนไทย ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการแพทยแผนไทยและวัฒนธรรมไทย แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวมที่เปนการ
ดูแลสุขภาพผสมผสานทั้งกาย จิต วิญญาณ และสิ่งแวดลอม และกิจของแพทย 4 ประการ
วิทยาการระบาดแบบการแพทยแผนไทย
2(2-0-4)
Thai Traditional Medicine Epidemiology
แนวคิดและสาเหตุการเกิดโรคแบบแพทยแผนไทย อุตุ กาล และประเทศ แนวคิด และหลักการของวิทยาการระบาด แนวคิด
เกี่ยวกับโรค การกระจายของโรคในชุมชน เครื่องวัดสภาวะอนามัยชุมชน การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝาระวังโรค การ
สอบสวนทางวิทยาการระบาด การปองกันและการควบคุมโรค
ศัพทแพทย
1(1-0-2)
Medical Terminology
ศัพททางการแพทย ศัพทเทคนิคตาง ๆ ความหมาย คําจํากัดความ
พยาธิวิทยาและสรีรวิทยา
3(3-0-6)
Pathology and Physiology
กระบวนการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษยทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ มโนทัศนของการเกิดโรค สาเหตุที่ทําใหเกิด
พยาธิ สภาพการเปลี่ยนแปลง โครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของรางกายในภาวะที่มีพยาธิ สภาพอาการและอาการแสดง
หลักการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก และการวิเคราะหสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
การสรางเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทยแผนไทย
2(2-0-4)
Health Promotion based on the Concept of Thai Traditional Medicine
หลักการการดูแลสุขภาพ การปองกันโรคและความเจ็บปวย การสรางเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทยแผนไทย อาหาร
สมุนไพรและอาหารพื้นบาน การดูแลสุขภาพและสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
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02-515-315

02-515-419

02-515-420

02-515-201

02-516-302

02-516-303

02-516-404

การสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย
1(1-0-2)
Public Health and Medical Service Systems
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาการและความหมายของสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการของการแพทยและ
สาธารณสุข ปญหาสุขภาพอนามัย และแนวทางการแกไขปญหาทั้งในปจจุบันและอนาคต
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
3(3-0-6)
Pharmacology and Texicology
หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร กลไกการออกฤทธิ์และผลของยา ระบบประสาทรอบนอก ระบบประสาท
สวนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบไตและทางเดินปสสาวะ ระบบตอมไรทอและออตาคอยด ยาตาน
จุล ชีพ ยาตานปรสิต เคมีบําบัดในโรคมะเร็ง ปฏิกิริยาตอ กันระหวางยา ผลอันไมพึงประสงคของยา การจํ าแนกชนิดและ
แหลงที่มาของสารพิษ กลไกการเกิดพิษตอระบบตาง ๆ ของรางกาย อาการพิษ แนวทางและหลักการในการวินิจฉัย การปองกัน
และการบําบัดรักษาความเปนพิษ
ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทย
3(3-0-6)
Research Methodology in Thai Traditional Medicine
การเรียนรูระเบียบวิธีการทําวิจัย ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในงานการแพทยแผนไทย ครอบคลุมความรูเกี่ยวกับประเภทงานวิจัย
กระบวนการวางแผนและออกแบบงานวิจัย กระบวนการเก็บขอมูล และการแปรผล ตลอดจนวิธีการเขียนโครงรางวิจัย
เวชกรรมแผนไทยและบูรณาการแผนปจจุบัน
3(3-0-6)
Thai Traditional Medicine and Modern-Medicine Integration
องคประกอบพื้นฐานของการตรวจ การวินิจฉัยโรคตามหลักการแพทยแผนไทยเทียบกับแผนปจจุบัน การซักประวัติและการตรวจ
รางกายพื้นฐาน อาการและอาการแสดงที่ปรากฏของโรคปฐมภูมิที่พบไดบอยในระบบตาง ๆ และการสงตอผูปวย
การบริหารเวชกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Medicine Administration
หลักการบริการจัดการ สิ่งแวดลอมทางธุรกิจ การบัญชี การเงินงบประมาณ การประยุกตหลักการเหลานี้มาใชในการบริหารงาน
ในระดับสถานพยาบาลแผนไทย โรงงานยาและบริษัทยาแผนไทย และรานขายยาแผนไทย
ฝกประสบการณวิชาชีพหัตถเวชกรรมไทย
6(0-40-0)
Experiences in Thai Massage
นําความรู ทักษะ ที่ไดจากการศึกษา ปฏิบัติ มาใชในการฝกปฏิบัติงานทางดานหัตถเวชกรรมไทย ในการวินิจฉัยสาเหตุการเกิดโรค
การนวดเพื่อการบําบัด โดยเนนโรคหรือปญหาทีม่ ีความซับซอนมากขึ้น และการใหคําแนะนําผูปวย ภายใตการกํากับดูแลและ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ฝกประสบการณวิชาชีพผดุงครรภไทย
2(0-16-0)
Experiences in Thai Midwifery
นําความรู ทักษะ ที่ไดจากการศึกษา ปฏิบัติ มาใชในการฝกปฏิบัติงานทางดานผดุงครรภไทย ในการดูแลมารดาตั้งแตตั้งครรภ
จนถึงหลังคลอด การชวยทําคลอดในรายปกติ การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด โดยหลักการแพทยแผนไทย และการดูแล
สุขภาพแบบองครวมที่เปนการดูแลสุขภาพผสมผสานทั้งกาย จิต จิตวิญญาณ และสิ่งแวดลอม ภายใตการกํากับดูแลและติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน
ฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมไทย
3(0-20-0)
Experiences in Thai Pharmacy
นําความรู ทักษะ ที่ไดจากการศึกษา ปฏิบัติ มาใชในการฝกปฏิบัติงานทางดานเภสัชกรรมไทย ในการผลิตยารูปแบบตาง ๆ ทั้งยา
สมุนไพรเดีย่ วและตํารับที่ใช กระบวนการผลิตที่ซับซอน ภายใตการกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน
สัมมนาทางการแพทยแผนไทย
1(0-3-1)
Seminar in Thai Traditional Medicine
ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลทางดานการแพทยแผนไทยในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ มีการวิเคราะหและสังเคราะหเรียบเรียงเปน
บทความทางวิชาการและนําเสนอเปนรายบุคคล
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02-516-406

03-111-101

03-111-202

03-111-303

03-111-304

03-111-305

03-111-308

03-114-201

ฝกประสบการณวิชาชีพเวชกรรมไทย
4(0-30-0)
Experiencesd in Thai Medicine
นําความรู ทักษะ ที่ไดจากการศึกษาปฏิบัติ มาใชในการปฏิบัติงานทางดานเวชกรรมไทยในสถานพยาบาล การพัฒนาทักษะใน
การสื่อสารและสัมพันธภาพกับผูรับบริการและบุคลากรทางการแพทย การตรวจวินิจฉัยโรค การใชยาแผนไทยและตํารับแผนไทย
เพื่อรักษาโรค ภายใตการกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน
โครงงานทางการแพทยแผนไทย
3(0-6-3)
Practice Project in Thai Traditional Medicine
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนวิจัย การคนควา การทดลอง การวิจัยทางการแพทยแผนไทย เนนการศึกษาขอมูลดวยตนเองภายใต
ความควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
การผลิตพืช
3(2-3-5)
Crop Production
ความสําคัญและสภาพแวดลอมของการผลิตพืช รูปแบบของการผลิตพืชในปจจุบัน การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืช
วิธีการขยายพันธุพืช การปลูก การดูแลรักษาพืช คุณภาพและการจัดการผลผลิต การตลาดและมาตรฐานของผลผลิตและการฝก
ปฏิบัติ
การขยายพันธุพืช
3(2-3-5)
Plant Propagation
ความสําคัญของการขยายพันธุพืช พัฒนาการของเมล็ด สรีรวิทยาและกายวิภาคของการขยายพันธุพืชแบบไมใชเพศ โรงเรือน
และเครื่องมืออุปกรณในการขยายพันธุพืช การขยายพันธุพืชแบบใชเพศ การขยายพันธุพืชแบบไมใชเพศ การใชสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชกับการขยายพันธุพืชและการฝกปฏิบัติ
ความสัมพันธระหวางน้ํากับพืชและการใหน้ํา
3(2-3-5)
Water and Plant Relationship and the Irrigation
ความสําคัญของน้ําตอพืชและการเกษตร แหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูกและการเกษตร กระบวนการดูดน้ําของพืช ความตองการใชน้ํา
ของพืช เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในระบบการใหน้ําพืช ระบบการใหน้ําในแปลงพืชและการออกแบบ การสูญเสียและการ
อนุรักษน้ําสําหรับการเพาะปลูก และการฝกปฏิบัติ
สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-5)
Plant Physiology
วิชาบังคับกอน : 02-024-004 พฤกษศาสตร และ
02-024-001 ชีววิทยา
กระบวนการตาง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต ในพืช ชั้นสูง เมทาบอลิซึม ของเซลลพืช การคายน้ํ า การหายใจ การสัง เคราะหแสง
การลําเลียงในพืช การเจริญเติบโต ปจจัยสิ่งแวดลอมในการควบคุมการเจริญเติบโต อิทธิพลของฮอรโมนของพืช ปฏิบัติการศึกษา
เกี่ยวกับการเจริญของพืช แรธาตุที่เปนอาหารของพืช ความสัมพันธระหวางพืชกับน้ํา และการฝกปฏิบัติ
หลักการปรับปรุงพันธุพืช
3(2-3-5)
Principles of Plant Breeding
ความหมายและวัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุพืช แหลงกําเนิดของพืช วิธีการสืบพันธุของพืช ลักษณะทางคุณภาพและ
ปริมาณ วิธีการปรับปรุงพันธุพืชผสมตัวเองและผสมขาม การปรับปรุงประชากรพืช การปรับปรุงพันธุพืชใหตานทานโรคและ
แมลง การปรับปรุงพันธุพืชโดยวิธีการกอการกลาย การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุพืช การดําเนินการเกี่ยวกับพันธุ
พืช การคัดเลือกและผสมพันธุในพืชบางชนิด และการฝกปฏิบัติ
กฎหมายการผลิตพืช
1(1-0-2)
Crop Production Laws
ลักษณะและประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวกับการผลิตพืช กฎหมายที่ดิน กฎหมายพันธุพืช กฎหมายคุมครองพันธุพืช กฎหมาย
กักกันพืช และขอบังคับ การทําเอกสารสัญญาทางการผลิตพืช
กีฏวิทยาทางการเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Entomology
กายวิภาค สรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของแมลง การจําแนกแมลงศัตรูพืชและลักษณะการทําลาย ความเสียหายทางการเกษตร
การควบคุมแมลงศัตรูพืชและการเก็บรักษาตัวอยางแมลงเพื่อการศึกษาและวิจัย และการฝกปฏิบัติ
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03-114-202

03-114-303

03-115-201

03-117-101

03-117-302

03-117-403

03-117-404

03-117-405

03-117-406

03-211-101

โรคพืชเบื้องตน
3(2-3-5)
Introduction to Plant Pathology
ประวัติและความสําคัญของโรคพืช สาเหตุการเกิดโรค ลักษณะอาการ กระบวนการเกิดโรคพืช ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิด
โรคพืชและการแพรระบาด การปองกันกําจัดโรคพืช และการฝกปฏิบัติ
วัชพืชและการปองกันกําจัด
3(2-3-5)
Weeds and their Control
ความสําคัญของวัชพืช ชีววิทยา การจําแนกประเภทและนิเวศวิทยาของวัชพืช หลักและวิธีการปองกันกําจัดวัชพืช การใชสารเคมี
ในการควบคุม ปองกันกําจัดวัชพืชและความปลอดภัย การจัดการวัชพืชในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ และการฝกปฏิบัติ
ปฐพีวิทยาเบื้องตน
3(2-3-5)
Introduction to Soil Science
ธรรมชาติและการกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช ปุยและการใชปุย การสํารวจและจําแนก
ดิน การอนุรักษดินและน้ํา และการฝกปฏิบัติ
ฝกงานพืชศาสตร 1
2(0-10-0)
Field Practice in Plant Science I
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การใชเครื่องมืออุปกรณขั้นพื้นฐานสําหรับการเกษตร การเตรียมดินสําหรับการเพาะปลูกพืช
การปลูกและดูแลรักษาพืช การผลิตปุยชีวภาพขั้นพื้นฐาน การจัดและการดูแลรักษางานภูมิทัศน การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรพันธุพืช โดยฝกงานไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
ฝกงานพืชศาสตร 2
2(0-10-0)
Field Practice in Plant Science II
การปฏิบัติทางดานเรือนเพาะชํา การเพาะปลูกพืชผัก พืชไร ไมดอก ไมประดับ ไมผล การตกแตงงานภูมิทัศนและอนุรักษ
ทรัพยากรพันธุพืชโดย ฝกงานไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
ฝกงานพืชศาสตร 3
3(0-40-0)
Field Practice in Plant Science III
นักศึกษาเลือกฝกงานจากหนวยงานภายนอกตามความถนัดและความพอใจ ภายใตการแนะนําของอาจารยผูรับผิดชอบ โดยฝกงาน
ไมนอยกวา 225 ชั่วโมง
สัมมนาพืชศาสตร
1(0-3-1)
Plant Science Seminar
รวบรวมและรายงานผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาพืชศาสตร ตลอดจนการอภิปรายปญหา ใหขอเสนอแนะตาง ๆ ในการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ปญหาพิเศษทางพืชศาสตร
3(0-9-3)
Special Problem in Plant Science
การศึกษา คนควา ทดลองวิจัย โดยสืบคนขอมูล กําหนดหัวขอ แนวทางในการวางแผน วิธีการดําเนินงาน การเขียนและ
นําเสนอผลการทดลองตามรูปแบบที่สาขากําหนด
สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร
9(0-40-0)
Co-operative Education in Plant Science
วิชาบังคับกอน : ใหอยูในดุลยพินิจของสาขาและมีคุณสมบัติตามหนวยงานกําหนด
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลาไมนอยกวา 675 ชัว่ โมง จัดทํารายงานและเสนอผลงานเพื่อประเมินผลการศึกษา
การผลิตสัตว
3(2-3-5)
Animal Production
ความสําคัญของการเลี้ยงสัตว ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีพและการใหผลผลิต โรงเรือ นและอุปกรณ พันธุและการปรับปรุง
พันธุสัตว อาหารและการใหอาหาร การสุขาภิบาลและปอ งกันบําบัดโรค สภาพและระบบการผลิตสัตวเศรษฐกิจ ระบบ
มาตรฐานที่ใชในการเลี้ยงสัตว ความกาวหนาและเทคโนโลยีในการผลิตสัตว แนวโนม อุตสาหกรรมการผลิตสัตว การตลาดปศุ
สัตวผลิตภัณฑสัตว และการฝกปฏิบัติ
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03-211-202

03-211-303

03-211-304

03-212-201

03-212-302

03-212-303

03-213-301

03-214-301

03-215-301

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
3(2-3-5)
Anatomy and Physiology of Domestic Animals
รูปรางลักษณะ ตําแหนง โครงสรางและองคประกอบตางๆ ดานมหกายวิภาคและจุลกายวิภาคของสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ หนาที่และ
ขบวนการทํางานของรางกายในระดับเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะและรางกายของสัตวปก สัตวกระเพาะเดี่ยว สัตวกระเพาะรวม
และการฝกปฏิบัติ
การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0-6)
Animal Breeding Improvement
วิชาบังคับกอน : 02-024-002 พันธุศาสตรทั่วไป
พื้นฐานทางสถิติและพันธุศาสตร ระบบการคัดเลือกและผสมพันธุ ความสัมพันธระหวางสัตว ความกาวหนาในการปรับปรุงพันธุ
เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุส ัตว
การจัดการปศุสัตว
3(2-3-5)
Livestock Management
การจัดการธุรกิจปศุสัตว มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการผลิตสัตว การบริหารงานฟารมใหมีประสิทธิภาพ
การบริหารเครดิต การคํานวณตนทุนการผลิตปศุสัตว การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการ การบันทึกและรายงานฟารม
การตลาด แนวโนมของอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว และการฝกปฏิบัติ
โภชนศาสตรสัตว
3(3-0-6)
Animal Nutrition
วิชาบังคับกอน : 02-022-007 เคมีอินทรียเบื้องตน
การพัฒนาการดานโภชนศาสตรสัตว โภชนตาง ๆ ในอาหาร ระบบการยอยอาหาร การดูดซึม และเมแทบอลิซึมของโภชนะตาง ๆ ใน
รางกายสัตว ความตองการโภชนะชนิดตาง ๆ ของสัตวเลี้ยง
อาหารและการใหอาหารสัตว
3(2-3-5)
Animal Feeds and Feeding
วิชาบังคับกอน : 03-212-201 โภชนศาสตรสัตว
วัตถุดิบอาหารสัตวและสวนประกอบทางเคมี ความตองการโภชนะของสัตว กระบวนการผลิตอาหารสัตว การประกอบสูตรอาหาร
สัตว การประเมินคุณคา และ การตรวจสอบอาหารสัตว วิธีการใหอาหารสัตว พระราชบัญญัติอาหารสัตว และการฝกปฏิบัติ
วิเคราะหอาหารสัตว
2(1-3-3)
Feed Analysis
วิชาบังคับกอน : 03-212-201 โภชนศาสตรสัตว หรือเรียนควบคูกนั
ความสําคัญของการวิเคราะหอาหารสัตว การเก็บตัวอยางอาหารสัตว การเตรียมสารเคมีสําหรับงานวิเคราะห การประเมินคุณภาพ
วัตถุดิบอาหารสัตวโดยใชกลองจุลทรรศนและสารเคมี การวิเคราะหหาสวนประกอบทางเคมีของอาหารสัตวโดยวิธีการประมาณ วิธี
แวนซูท พลังงานรวม และการฝกปฏิบัติ
การผลิตสัตวปก
3(2-3-5)
Poultry Production
การผลิตสัตวปกในระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทยและของโลก พันธุ การจัดการดานการผสมพันธุ และการฟกไข โรงเรือนและ
อุปกรณการเลี้ยงสัตวปก การจัดการเลี้ยงสัตวปก โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก การจัดการผลผลิตเพื่อการจําหนาย การตลาดของสัตว
ปก และการฝกปฏิบัติ
การผลิตสุกร
3(2-3-5)
Swine Production
การผลิตสุกรในระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทยและของโลก พันธุและการปรับปรุงพันธุสุกร การจัดการสุกรระยะตาง ๆ อาหารและ
การใหอาหารสุกร โรงเรือนและอุปกรณ โรคและการสุขาภิบาล การตลาด การประเมินคุณภาพซาก การทดสอบสมรรถภาพในการผลิต
การวางระบบการผลิตสุกร และการฝกปฏิบัติ
การผลิตโคนม
3(2-3-5)
Dairy Production
การผลิตโคนมในประเทศไทยและของโลก พันธุและการปรับปรุงพันธุโคนมโรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร เตานมและ
การสรางน้ํานม การจัดการโคนมระยะตาง ๆ การประกวดและการตัดสินโคนม โรคและการสุขาภิบาล การจัดการผลผลิตเพื่อการ
จําหนาย การตลาด และการฝกปฏิบัติ
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03-215-302

03-216-301

03-217-401

03-218-201

03-218-202

03-218-403

03-218-404

03-218-405

03-218-406

03-218-407

03-311-101

การผลิตโค - กระบือเนื้อ
3(2-3-5)
Beef Production
การผลิตโคกระบือเนื้อในประเทศไทยและของโลก พันธุและการปรับปรุงพันธุ การจัดการโคกระบือเนื้อระยะตาง ๆ การเลี้ยงโคขุน
อาหารและการใหอาหาร โรงเรือนและอุปกรณ การประกวดและการตัดสิน โรคและการสุขาภิบาลโคกระบือเนื้อ การจัดการผลผลิตเพื่อ
การจําหนาย การตลาด และการฝกปฏิบัติ
วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
3(2-3-5)
Animal Health Science
สาเหตุของโรค และความผิดปกติทั่วไปในปศุสัตว ระบาดวิทยา พยาธิกําเนิด อาการ รอยโรค วิธีการรักษา การปองกันควบคุม
และกําจัดโรค โรคในพระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตวและโรคในกฎกระทรวง หลักการสรางระบบปลอดภัยทางชีวภาพ หลักการ
เสริมสรางภูมิคุมกัน หลักการใชชีวภัณฑ เคมีภัณฑและเวชภัณฑ หลักการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคในปศุสัตว และการฝกปฏิบัติ
ระบบคุณภาพและผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย
2(2-0-4)
Quality System and Safety of Animal Products
มาตรฐานการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ ระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตสัตวและแปรรูปเปนผลิตภัณฑ การใชสารเสริมในการเลี้ยง
สัตว สารตกคาง และสารพิษปนเปอน การตรวจสอบผลิตภัณฑสตั ว ความปลอดภัยจากโรคและเชื้อจุลชีพที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตว
และผลิตภัณฑสัตว
ฝกงานสัตวศาสตร 1
2(0-10-0)
Field Practice in Animal Science I
ฝกปฏิบัติทักษะพื้นฐานวิชาชีพทางดานการผลิตสัตว และการเกษตรตามที่สาขาสัตวศาสตรกําหนด ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
ฝกงานสัตวศาสตร 2
2(0-10-0)
Field Practice in Animal Science II
ฝกปฏิบัติทักษะวิชาชีพเฉพาะทางดานการผลิตสัตว ตามที่สาขาสัตวศาสตรกําหนด ไมนอยกวา150 ชั่วโมง
ฝกงานสัตวศาสตร 3
3(0-40-0)
Field Practice in Animal Science III
ฝกปฏิบัติงานดานการเลี้ยงสัตวและการจัดการฟารมในสถานประกอบการทางดานสัตวศาสตร
ตามความถนัดเพื่อใหมีความชํานาญ
เฉพาะทาง ไมนอยกวา 225 ชั่วโมง
สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร
9(0-40-0)
Co-operative Education in Animal Science
วิชาบังคับกอน : ใหอยูดุลยพินิจของสาขา และมีคุณสมบัติตามหนวยงานกําหนด
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลา ไมนอยกวา 675 ชั่วโมง จัดทํารายงานและเสนอผลงานเพื่อประเมินผลการศึกษา
สัมมนาสัตวศาสตร
1(0-3-1)
Seminar in Animal Science
ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลทางดานสัตวศาสตรในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ มีการวิเคราะหและสังเคราะหเรียบเรียงเปนบทความทาง
วิชาการและนําเสนอเปนรายบุคคล
ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร
3(0-9-3)
Special Problem in Animal Science
ศึกษาคนควาและวางแผนการดําเนินงานวิจัยดานสัตวศาสตรที่นักศึกษาสนใจ ภายใตความเห็นชอบของสาขาสัตวศาสตร ดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล สรุปผลเขียนรายงานและนําเสนอผลงานวิจัย
โครงการพิเศษทางสัตวศาสตร
3(0-9-3)
Special Project in Animal Science
การวางแผนและดําเนินโครงการ เกี่ยวกับการผลิตสัตวหรือ สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของ ภายใตความเห็นชอบของสาขาสัตวศาสตร เพื่อใหเกิด
ความชํานาญ และประกอบอาชีพไดโดยมีการประเมินผลและสรุปผลโครงการอยางเปนระบบ
หลักการผลิตสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Aquatic Animal Production
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การผลิตสัตวน้ํา สภาวะปจจุบันในการผลิตสัตวน้ําของประเทศไทย ปจจัยเบื้องตนที่
เกี่ยวของการผลิตสัตวน้ํา และปญหาที่เกี่ยวของในการผลิตสัตวน้ํา
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03-311-202

03-311-303

03-311-304

03-311-305

03-311-410

03-312-201

03-312-202

03-312-303

03-312-304

03-313-301

การเลี้ยงสัตวน้ําจืด
3(2-3-5)
Freshwater Aquaculture
วิชาบังคับกอน : 03-311-101 หลักการผลิตสัตวน้ํา
ประวัติและความเปนมาของการเลี้ยงสัตวน้ําจืด การวางแผนและรูปแบบการเลี้ยงสัตวน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การจัดการ
การเลี้ยง ปญหาและการแกไขปญหาการเลี้ยงสัตวน้ําจืด และปฏิบัติการ
การเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืด
3(2-3-5)
Breeding and Nursing of Freshwater Animals
ชีววิทยาการสืบพันธุของสัตวน้ําจืด หลักการปรับปรุงพันธุ การเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การขนสง
และปฏิบัติการ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
3(2-3-5)
Coastal Aquaculture
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การเพาะและอนุบาลสัตวน้ําชายฝงเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเศรษฐกิจที่
ไดมาตรฐาน โรคและการปองกันรักษา การขนสง และปฏิบัติการ
คุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Water Quality for Aquaculture
ความรูเบื้องตนและหลักการวิเคราะหพื้นฐานทางคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําทางกายภาพ คุณภาพน้ําทางเคมี คุณภาพน้ําทางชีวภาพ
ปญหาและการแกไขปญหาคุณภาพน้ําทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และปฏิบัติการ
อาหารสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Aquatic Animal Nutrition
วิชาบังคับกอน : 02-024-201 ชีวเคมีทั่วไป
ระบบยอยอาหารของสัตวน้ํา การกินอาหาร ความตองการสารอาหาร วัตถุดิบอาหารสัตวน้ํา หลักวิธีพิจารณาเลือกซื้อวัตถุดิบอาหาร
สัตว กระบวนการผลิตอาหารสัตวน้ํา การคํานวณสูตรอาหาร การจัดการใหอาหาร การวิเคราะหคุณคาทางโภชนะของวัตถุดิบ
และอาหารสัตวน้ํา และปฏิบัติการ
มีนวิทยา
3(2-3-5)
Ichthyology
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับปลา สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของปลา ระบบการกินอาหารและการยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียน ระบบสืบพันธุและระบบขับถาย ระบบประสาท หลักการจําแนกชนิดปลาที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการ
นิเวศวิทยาทางน้ํา
3(2-3-5)
Aquatic Ecology
วิชาบังคับกอน : 02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
นิเวศวิทยาของแหลงน้ํา ลําดับขั้นในการกินอาหารในแหลงน้ํา กําลังผลิตในระบบนิเวศ ดัชนีทางนิเวศวิทยา มลภาวะทางน้ํา
การควบคุมสมดุลของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศของแหลงน้ํา และปฏิบัติการ
โรคและปรสิตสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
วิชาบังคับกอน : 03-312-201 มีนวิทยา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคและปรสิตสัตวน้ํา โรคที่เกิดจากจุลชีพ โรคที่เกิดจากปรสิต การปองกันและกําจัด และปฏิบัติการ
แพลงกตอนวิทยาเบื้องตน
3(2-3-5)
Introduction to Planktonology
ประวัติการศึกษาแพลงกตอน วิธีการศึกษาแพลงกตอน หลักและวิธีการแยกชนิดแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว การเพาะ
ขยายแพลงกตอนพืชขนาดเล็ก และปฏิบัติการ
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง
3(3-0-6)
Fishery Laws and Regulation
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติประมง ระเบียบ ประกาศคําสั่ง และกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการประมง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประมง และกรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายประมง
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03-316-101

03-316-102

03-316-303

03-316-404

03-316-405

03-316-406

03-411-101

03-411-102

03-411-103

03-411-104

03-411-205

ฝกงานประมง 1
2(0-10-0)
Field Practices in Fisheries I
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ การเตรียมบอ การปฏิบัติงานในโรงเพาะฟกและอนุบาลสัตวน้ําจืด การใหอาหารสัตวนา้ํ การเก็บเกี่ยวผลผลิต
การจัดการบอเลี้ยงปลา การซอมแซมเครื่องมือประมงและการทําผลิตภัณฑประมง โดยฝกงานไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
ฝกงานประมง 2
2(0-10-0)
Field Practices in Fisheries II
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะพันธุสัตวน้ํา การอนุบาลสัตวน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ํา การผลิตและการใหอ าหารสัตวน้ํา การกําจัดศัตรู
สัตวน้ํา การขนสงสัตวน้ํา การจัดทําอุปกรณในฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยฝกงานไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
ฝกงานประมง 3
3(0-40-0)
Field Practices in Fisheries III
ฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา 225 ชั่วโมง
สัมมนาทางประมง
1(0-2-1)
Seminar in Fisheries
คนควา เรียบเรียง และนําเสนอขอมูลทางวิชาการดานการประมง อยางเปนระบบ
ปญหาพิเศษทางประมง
3(0-9-3)
Special Problems in Fisheries
วิชาบังคับกอน : 02-217-207 การออกแบบการทดลอง
ศึกษาคนควาและทดลองวิจัย หรือสํารวจ ทางการประมง การเขียนผลงานวิจัยอยางเปนระบบ
สหกิจศึกษาทางประมง
9(0-40-0)
Co-operative Education in Fishery Science
วิชาบังคับกอน : ใหอยูในดุลยพินิจของสาขา และมีคุณสมบุติตามหนวยงานกําหนด
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลา ไมนอยกวา 675 ชั่วโมง จัดทํารายงานและเสนอผลงานเพื่อประเมินผลการศึกษา
เลขะนิเทศ
3(1-4-4)
Graphic Communication
ความหมายและความสําคัญของเลขะศิลป การสเกตภาพ การเขียนภาพลายเสนการเขียนสัญลัก ษณ การใหแสง-เงา ทัศนียภาพ
ทฤษฎีสี การเขียนภาพทิวทัศน การนําเสนอผลงาน และการฝกปฏิบัติ
หลักการออกแบบภูมิทัศน 1
2(1-3-3)
Fundamental Design for Landscape I
ความหมายและความสําคัญของการออกแบบ ประวัติศาสตรศิลปประยุกตและการออกแบบ องคประกอบของงานศิล ปะและ
หลักการออกแบบ ประเภทและรูปแบบของงานศิลปะ ประเภทและรูปแบบของการออกแบบ การออกแบบสองมิติ-สามมิติ และ
การฝกปฏิบัติ
หลักการออกแบบภูมิทัศน 2
2(1-3-3)
Fundamental Design for Landscape II
วิชาบังคับกอน : 03-411-102 หลักการออกแบบ 1
การวิเคราะห การประยุกตองคประกอบของงานศิลปะ แนวความคิดหลักและเกณฑในการออกแบบ จิตวิทยาการออกแบบ หลัก
สุนทรียศาสตรกับงานออกแบบ การออกแบบกับศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวลลอม และการฝกปฏิบัติ
การเขียนแบบภูมิทัศน 1
2(1-3-3)
Landscape Drawing I
ความรูทั่วไป ความสําคัญของการเขียนแบบ การใชเครื่องมือ อุปกรณในการเขียนแบบ การเขียนแบบตัวอักษร การอานแบบ
การเขียนภาพสองมิติ การเขียนภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพไอโซเมตริก และการฝกปฏิบัติ
การเขียนแบบภูมิทัศน 2
2(1-3-3)
Landscape Drawing II
วิชาบังคับกอน : 03-411-104 การเขียนแบบภูมิทัศน 1
ความรูเบื้องตนในการเขียนแบบกอสราง การเขียนแบบองคประกอบของงานภูมิทัศน การเขียนทัศนียวิทยา การเขียนแบบภูมิ
สถาปตยกรรม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร และการฝกปฏิบตั ิ

751

03-411-206

03-411-207

03-411-208

03-411-209

03-411-311

03-411-312

03-412-201

03-412-302

03-412-304

คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบภูมิทัศน
3(2-3-5)
Computer for Landscape Drawing
วิชาบังคับกอน : 03-411-205 การเขียนแบบภูมิทัศน 2
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยงานเขียนแบบ การสรางแบบ คําสั่งที่ใชสรางภาพ การเขียนลวดลาย การกําหนดขนาด
และการเขียนตัวอักษร รายละเอียดประกอบแบบ การประยุกตใชงานเขียนแบบภูมิทัศน การใชเครื่องพิมพในการเขียนแบบ
โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวของ และการฝกปฏิบัติ
ภูมิทัศนเบื้องตน
3(2-3-5)
Introduction to Landscape
วิชาบังคับกอน : 03-411-102 หลักการออกแบบ 1
ความหมาย ความสําคัญอาชีพงานภูมิทัศน ขอบเขตของงานภูมิทัศน วิวัฒนาการของภูมิทัศน หลักการเบื้องตนของงานภูมิทัศน
องคประกอบของงานภูมิทัศน และการฝกปฏิบัติ
การวางผังบริเวณ
3(2-3-5)
Site Planning
วิชาบังคับกอน : 03-411-207 ภูมิทัศนเบื้องตน
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการวางผังบริเวณ การวิเคราะหผังบริเวณและวัตถุประสงคระบบในการวางผังบริเวณ ปญหาและการแกไข
ปญหาบริเวณ กฎหมายและขอกําหนด หลักในการวางผังบริเวณเฉพาะพื้นที่ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการฝกปฏิบัติ
การออกแบบสถาปตยกรรมสําหรับงานภูมิทัศน 1
3(2-3-5)
Architectural Design for Landscape I
หลักการและขั้นตอนออกแบบทางสถาปตยกรรมเบื้องตน โครงสรางทางสถาปตยกรรมพื้นฐาน ความตองการพื้นที่เพื่อใชสอยใน
งานสถาปตยกรรม สัดสวนของมนุษย วิวัฒนาการและอิทธิพลที่ทําใหเกิดรูปแบบทางสถาปตยกรรม องคประกอบพื้นฐานในงาน
สถาปตยกรรมที่นํามาประยุกตใชกับงานภูมิทัศน และการฝกปฏิบัติ
การออกแบบภูมิทัศน 1
3(2-3-5)
Landscape Design I
วิชาบังคับกอน : 03-411-208 การวางผังบริเวณ
ความหมายและความสําคัญของการออกแบบภูมิทัศน การประยุก ตใชห ลัก การออกแบบและหลัก การวางผังบริเวณ ขั้นตอน
วิธีการออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน การจัดองคประกอบในงานภูมิทัศน การออกแบบภูมิทัศนพื้นที่ขนาดเล็ ก ภูมิทัศน
ที่พักอาศัย และการฝกฏิบัติ
การออกแบบภูมิทัศน 2
2(1-3-3)
Landscape Design II
วิชาบังคับกอน : 03-411-311 การออกแบบภูมิทัศน 1
การวางผังอาคาร การวางผังระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ การออกแบบวางผังพืชพรรณ การเขียนแบบกอสรางภูมิทัศน
การออกแบบวางผังบานพักตากอากาศ สวนสาธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่ราชการ และการฝกปฏิบัติ
การกอสรางงานภูมิทัศน 1
2(1-3-3)
Landscape Construction I
วัสดุกอสรางและอุปกรณที่ใชในงานภูมิทัศน มาตรฐานของวัสดุกอสราง วัสดุและอุปกรณที่ใชในการตกแตงภูมิทัศน การออกแบบ
และเขียนแบบองคประกอบในงานภูมิทัศน การอานแบบและเขียนแบบกอสรางงานภูมิทัศนพื้นที่ขนาดเล็ก และการฝกปฏิบัติ
การกอสรางงานภูมิทัศน 2
2(1-3-3)
Landscape Construction II
วิชาบังคับกอน : 03-412-201 การกอสรางงานภูมิทัศน 1
การปรับระดับพื้นที่ งานระบบสาธารณูปโภคและที่จอดรถ อาคารสิ่งกอสราง การออกแบบและเขียนแบบ การกอสรางงานภูมิทัศน
ที่พักอาศัย สถานที่พักผอนหยอนใจ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการฝกปฏิบัติ
การประมาณราคางานภูมิทัศน
2(1-3-3)
Cost Estimation for Landscape
มาตรฐานและคุณภาพของวัสดุงานภูมิทัศน หลักการประมาณราคา การคิดคํานวณคาใชจายในการกอสรางงานภูมิทัศน การยื่นซอง
ประมูลงาน สัญญารับเหมาและกฎหมายที่ควรรู และการฝกปฏิบัติ
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03-413-201

03-413-202

03-414-301

03-414-302

03-415-101

03-415-102

03-415-303

03-415-404

วัสดุพืชพรรณ 1
3(2-3-5)
Plant Materials I
วิชาบังคับกอน : 02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
การกําเนิดและวิวัฒนาการของพืช ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช ประเภทและลัก ษณะทั่วไปของพืช ลัก ษณะทาง
พฤกษศาสตร การจําแนกวัสดุพืชพรรณ ชนิดและประเภทของพืชพรรณที่นิยมใชในงานภูมิทัศน มาตรฐานของพืชพรรณและ
ราคา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการฝกปฏิบัติ
วัสดุพืชพรรณ 2
3(2-3-5)
Plant Materials II
วิชาบังคับกอน : 03-413-201 วัสดุพืชพรรณ 1
หลักการเลือกใชวัสดุพืชพรรณตามลักษณะของพืช ชนิดและประเภทของพืชพรรณที่นิยมใชในงานภูมิทัศน การเลือกใชวัสดุพืช
พรรณในงานภูมิทัศน ไมปาทองถิ่นกับการใชในงานทางดานภูมิทัศน การปลูกและการดูแลรักษา และการฝกปฏิบัติ
การดูแลรักษาภูมิทัศน 1
2(1-3-3)
Landscape Maintenance I
ความเปนมาและความสําคัญของการดูแลรักษาภูมิทัศน ขอบเขตของงานดูแลรักษาภูมิทัศน ศัตรูพืชที่พบในงานภูมิทัศน หลักและ
วิธีการการกําจัดศัตรูพืช เทคนิควิธีการใหม ๆ สําหรับการปองกันกําจัดศัตรูพืช พืชพรรณทองถิ่นกับการทําสารปองกันศัตรูพืชเพื่อ
การดูแลรักษาภูมิทัศน และการฝกปฏิบัติ
การดูแลรักษาภูมิทัศน 2
2(1-3-3)
Landscape Maintenance II
วิชาบังคับกอน : 03-414-301 การดูแลรักษาภูมิทัศน 1
เครื่องมือเครื่องใชในการดูแลรักษาภูมิทัศน การพยุงลําตน การดูแลรักษาพืชพรรณ การศัลยกรรมตกแตง การเคลื่อนยายตนไม
การดูแลรักษาสิ่งกอสรางในงานภูมิทัศน และการฝกปฏิบัติ
ฝกงานภูมิทัศน 1
2(0-10-0)
Field Practice in Landscape I
ปฏิบัติงานพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน ชนิดและประเภทของพันธุไมที่นิยมใชในงานภูมิทัศน การขยายพันธุพืช การดูแลรัก ษาพืช
พรรณ การใชและการดูแลเครื่องมืออุปกรณ เครื่องทุนแรงที่เกี่ยวของกับงานภูมิทัศน การทํางานรวมกับผูอื่น
ฝกงานภูมิทัศน 2
2(0-10-0)
Field Practice in Landscape II
วิชาบังคับกอน : 03-415-101 ฝกงานภูมิทัศน 1
ปฏิบัติงานพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน ชนิดและประเภทของพันธุไมที่นิยมใชในงานภูมิทัศน การขยายพันธุพืช การดูแลรักษาพืชพรรณ
การดูแลรักษาภูมิทัศนเบื้องตน การใชและการดูแลเครื่องมืออุปกรณ เครื่องทุนแรงที่เกี่ยวของกับงานภูมิทัศน การทํางานที่ไดรับ
มอบหมายรวมกับผูอื่น และควบคุมงาน การจัดดอกไมและจัดตกแตงสถานที่เบื้องตน
ฝกงานภูมิทัศน 3
3(0-40-0)
Field Practice in Landscape III
วิชาบังคับกอน : 03-415-102 ฝกงานภูมิทัศน 2
ฝกงานเปนเวลาไมนอยกวา 225 ชั่วโมง ปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ในงานดานภูมิทัศนเพื่อใหเกิดประสบการณ ทัก ษะในวิชาชีพ
และนําความรูและเทคนิ คจากประสบการณจ ริงไปใชประกอบการศึก ษา การฝก งานอาจทํา ในสถานประกอบการหรื อ ใน
สถานศึกษาตามความเหมาะสม จัดทํารายงานและเสนอผลงาน
ฝกงานภูมิทัศน 4
3(0-40-0)
Field Practice in Landscape IV
วิชาบังคับกอน : 03-415-303 ฝกงานภูมิทัศน 3
ฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา 225 ชั่วโมง ปฏิบัติงานธุรกิจภูมิทัศนขนาดใหญ ตรงตามความตอ งการหรือ
สายงานที่ถนัดของนักศึกษาอยางเขมขน เพื่อเพิ่มประสบการณวิชาชีพและนําไปใชประกอบอาชีพในอนาคต จัดทํารายงานและ
เสนอผลงาน
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03-415-405

03-415-406

03-415-407

03-511-101

03-511-102

03-511-103

03-511-104

03-511-105

03-511-207

03-511-308

สหกิจศึกษาทางภูมิทัศน
9(0-40-0)
Co-operative Education in Landscape
วิชาบังคับกอน : ใหอยูในดุลยพินิจของสาขา และมีคุณสมบัติตามหนวยงานกําหนด
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลา ไมนอยกวา 675 ชั่วโมง จัดทํารายงานและเสนอผลงานเพื่อประเมินการศึกษา
สัมมนาทางภูมิทัศน
1(0-3-1)
Landscape Seminar
การอภิปรายปญหาหรือรายงานความกาวหนาเทคนิคใหม ๆ ในงานทางดานภูมิทัศน งานคนควาทดลองตาง ๆ ที่จะเปนประโยชน
แกวิชาชีพ มีการวิเคราะหและสังเคราะหเรียบเรียงเปนบทความทางวิชาการ การนําเสนอ ตอทีป่ ระชุมสัมมนา ภายใตการดูแลแนะนํา
และควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาสัมมนาทางภูมิทัศน
ปญหาพิเศษทางภูมิทัศน
3(0-9-3)
Special Problem in Landscape
นักศึกษาเลือกศึกษาคนควาในเรื่องที่สนใจ ภายใตความเห็นชอบของสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน วิเคราะหและสังเคราะห สรุปผลเรียบ
เรียงรายงาน ตามหลักการเขียนเอกสารทางวิชาการ ภายใตการดูแลแนะนําของอาจารยกรรมการที่ปรึกษาปญหาพิเศษทางภูมิทัศน
และนําเสนอผลงานวิจัย
หลักเกษตรกลวิธาน
2(2-0-4)
Principles of Agricultural Mechanization
ความหมาย ลักษณะวิชาชีพทางเกษตรกลวิธาน โอกาสในวิชาชีพเกษตรกลวิธาน การแกปญหาดวยวิธีการทางเกษตรกลวิธาน
การวิเคราะห สังเคราะห ปญหา และการนําเสนอผลงาน
พื้นฐานชางเกษตร
3(1-6-4)
Basic Farm Mechanics
หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝกทักษะปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ ชางไม ชางปูน ชางประปา ชางไฟฟา
ชางเชื่อม การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุ การประเมินราคาเบื้องตน
ทักษะชางเกษตร 1
3(1-6-4)
Farm Shop Skills I
หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ชางไม ชางปูน ชางประปา ชางไฟฟา และชางสี การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุ
การประเมินราคาเบื้องตน ฝกทักษะปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ
ทักษะชางเกษตร 2
3(1-6-4)
Farm Shop Skills II
หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ชางโลหะและชางยนต การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุ การประเมินราคาเบื้อ งตน
ฝกทักษะการปฏิบัติงานโลหะ การถอดประกอบเครื่องยนตและตรวจสอบเบื้องตน
หลักการเขียนแบบ
3(1-6-4)
Principles of Drawing
หลักการใชอุปกรณ และเครื่องมือในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรแบบตาง ๆ การเขียนแบบแปลน
การเขียนแบบแยกสวน การเขียนแบบภาพสามมิติ ความรูเบื้องตนในการเขียนแบบอาคารและเครื่องมือ
ไฟฟาพื้นฐาน
3(2-3-5)
Basic Electricity
พื้นฐานของวงจรไฟฟา การตอบสนองวงจรไฟฟาอยางงาย ความถี่และการขยายสัญญาณ อุปกรณอิเลคทรอนิค การเดินสายไฟ
การคิดคากระแสไฟฟาและการฝกปฏิบัติ
กลศาสตรของวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
แนวคิดพื้นฐาน หนวย แรง งาน ความเคน ความเครียด โครงสรางชนิดรับแรงดึง แรงอัด แรงเฉือน และแรงบิด หมุดย้ํา
ทรงกระบอก เปลือกบาง ขอตอ คาน สปริงขด และสปริงใบ
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03-511-309

03-512-203

03-512-306

03-512-307

03-512-408

03-512-409

03-513-201

03-513-304

03-513-305

งานเครื่องมือกล
3(1-6-4)
Machine Tools
หลักการความปลอดภัย การใชเครื่องมือกลมาตรฐานทั่วไปในโรงงานฟารม เครื่องเลื่อย เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องกัด เครื่อง
เจียรนัย การปฏิบัติใหสัมพันธกับทฤษฎี ความเร็วตัด ความเร็วรอบ การปอนและวัสดุที่ใชงานตลอดจนการใชเครื่องมือตาง ๆ
แทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารม
3(2-3-5)
Tractors and Farm Machinery
หลัก ปฏิบัติก ารใช รถแทรกเตอร วิธีติด เครื่อ งมือ ทุ นแรงกับแทรกเตอร การไถแบบตาง ๆ การปรั บแตง เครื่อ งมือ ทุ นแรง
การบํารุงรักษาเครื่องมือทุนแรง การซอมและปรับแตง การดัดแปลงเครื่องมือทุนแรง การเลือกใชและเลือ กซื้อ เครื่อ งมือ ทุนแรง
การปฏิบัติงานในฟารม และการฝกปฏิบัติ
เครื่องยนตฟารม
3(2-3-5)
Farm Engines
วิชาบังคับกอน : 03-511-104 ทักษะชางเกษตร 2
หลักการของเครื่องยนตเบนซินและดีเซลหลายสูบ ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่นและระบบระบายความรอน การแกไข
ขอขัดของ รวมถึงการปรับแตงการซอมแซมเล็กนอยถึงการซอมใหญและการฝกปฏิบัติ
การถายทอดกําลังเครื่องมือทุนแรงฟารม
3(2-3-5)
Agricultural Power Transmission
ระบบการสงกําลังเครื่องทุนแรงฟารม การถายทอดกําลังดวยของเหลว ขอตอชนิดตาง ๆ การขับดวยสายพาน โซ คลัทซ เฟอง
ลูกเบี้ยว หลักการคํานวณ การวัด การเลือกใชระบบตาง ๆ และการฝกปฏิบัติ
การทดสอบสมรรถนะรถแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารม
3(2-3-5)
Farm Tractor and Machinery Performance–Test
วิชาบังคับกอน : 03-512-203 แทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารม
การใชเครื่องมือทดสอบสมัยใหมเพื่อวัดหาขอบกพรองในองคประกอบหลัก ชิ้นสวนประกอบของฟารมแทรกเตอรและเครื่องทุน
แรงฟารมที่ผลิตทั้งภายในและภายนอกประเทศ การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องทุนแรงฟารมในแตละสภาพ
ทองถิ่น และการฝกปฏิบัติ
การจัดการเครื่องทุนแรงฟารม
3(2-3-5)
Farm Machinery Management
สภาวะการใชเครื่องทุนแรงฟารม ในประเทศไทย ความสั ม พันธระหวางผลผลิตและระดับการใชเครื่อ งทุนแรงฟารม การหา
สมรรถนะของเครื่องทุนแรงฟารม การเลือกใชเครื่องมือและตนกําลังที่เหมาะสม การคิดคาเสื่อมราคา การเปรียบเทียบการเชา
การซื้อและการวาจาง การคํานวณคาใชจายตาง ๆ การวางแผนปองกันเครื่องมือ การจัดการที่เหมาะสมในอนาคต และการฝกปฏิบัติ
เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
3(2-3-5)
Welding Technology
วิชาบังคับกอน : 03-511-104 ทักษะชางเกษตร 2
หลักและวิธีการเชื่อมโลหะ ความปลอดภัยและอุปกรณการเชื่อม ลักษณะการตองานแบบตาง ๆ ทาเชื่อมโลหะแบบตาง ๆการตัด
โลหะ การทดสอบแนวเชื่อมโลหะ การพอกแข็ง การเชื่อมโลหะดวยวิธีพิเศษ การออกแบบแนวเชื่อ มโลหะ ความแข็ง แรงของ
วัสดุ สัญลักษณตางๆ ของการเชื่อมโลหะ การคํานวณคาใชจายตาง ๆ ที่ใชในการเชื่อ มโลหะและการฝกปฏิบัติ
การกอสรางอาคารฟารม
3(2-3-5)
Farm Building and Construction
หลักการกอสรางอาคารฟารม การอานและการเขียนแบบอยางงาย การเลือกใชวัสดุเพื่อการกอสราง การคํานวณวัสดุที่ใช
การประเมินราคากอสราง การควบคุมการกอสราง การตรวจสอบวัสดุ และการฝกปฏิบัติ
ชลประทานเพื่อการเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Irrigation
หลักการเกษตรและชลประทาน ความสําคัญของการชลประทาน ความสัมพันธระหวางดินน้ําและพืช การใชน้ําของพืช และ
การหาอัตราการใชน้ําของพืช ความถี่และรอบเวรในการใหน้ํา การตรวจคุณภาพของน้ําชลประทาน การระบายน้ํา การใหน้ํา
แบบตาง ๆ และการประเมินผลการใหน้ําแบบสปริงเกอร แบบรองคู แบบปลอย น้ําทวม แบบหยด และการฝกปฏิบัติ
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03-513-306

03-514-309

03-514-310

03-515-401

03-515-404

03-515-405

03-515-406

03-611-101

03-612-201

03-613-201

หลักการสํารวจ
3(2-3-5)
Principles of Surveying
หลักการสํารวจ การวัดระยะ การทําระดับ การปรับพื้นที่ การคํานวณงานดิน การสํารวจเพื่อการวางแนวและวางผังคูระบายน้ํา
และสงน้ํา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาพถายทางอากาศ และการฝกปฏิบัติ
การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Products Storage
ลักษณะและความสําคัญของการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร ความสัม พันธระหวางความชื้นและอุณหภูมิที่มีตอ การเก็บรัก ษา การ
สูญเสียของผลผลิต การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บรักษา การเก็บรักษาในหองเย็น การแปรรูปเพื่อการเก็บรักษา การใชและ
บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ โรงเรือนที่ใชในการเก็บรักษา และการฝกปฏิบัติ
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลผลิตเกษตร
3(2-3-5)
Physical and Chemical Properties of Agricultural Products
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลผลิตเกษตร การตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตเกษตรทั้ง
ทางกลและทางเคมี การปองกัน การลดการสูญเสียผลผลิตเกษตรและการฝกปฏิบัติ
สหกิจศึกษาทางเกษตรกลวิธาน
9(0-40-0)
Co-operative Education in Agricultural Mechanization
วิชาบังคับกอน : ใหอยูในดุลยพินิจของสาขาและมีคุณสมบัติตามหนวยงานกําหนด
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลา ไมนอยกวา 675 ชั่วโมง จัดทํารายงานและเสนอผลงานเพื่อประเมินผลการศึกษา
ฝกงานทางเกษตรกลวิธาน
3(0-40-0)
Field Practice in Agricultural Mechanization
ฝกปฏิบัติงานดานเกษตรกลวิธานในสถานประกอบการตามความถนัด เพื่อใหมีทักษะเฉพาะทาง ไมนอยกวา225 ชั่วโมง
ปญหาพิเศษทางเกษตรกลวิธาน
3(0-9-3)
Special Problem in Agricultural Mechanization
การหาขอมูลความตองการของชุมชนและหนวยงาน การจัดทําเครื่องทุนแรงทดลอง ทดสอบ คนควา เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
เสนอคณะกรรมการตามรูปแบบที่สาขากําหนด
สัมมนาทางเกษตรกลวิธาน
1(0-3-1)
Agricultural Mechanization Seminar
คนควาและรวบรวมขอมูลวิชาการทางดานเกษตรกลวิธานในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ มีการวิเคราะหและสังเคราะห เรียบเรียงเปน
บทความวิชาการ หรือรายงาน มีการนําเสนอตามรูปแบบที่สาขากําหนด
หลักการเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agriculture
ความหมายและความสําคัญของการเกษตร วิวัฒนาการของสังคม และระบบการผลิตทางการเกษตร ปจจัยและสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการเกษตร พืช สัตวและสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ความรูพื้นฐานทางดานการผลิตพืช
การผลิตสัตวและสัตวน้ํา ความรูพื้นฐานในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและตลาดสินคาทางการเกษตร ศึกษานอกหองเรียน
เกี่ยวกับการผลิตพืช สัตว และสัตวน้ํา
หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Principles and Methods of Agricultural Extension
ความหมาย ปรัชญา ความสําคัญ หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร การวางแผนดําเนินการสงเสริมการเกษตรใหสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู และการยอมรับของเกษตรกร การประเมินผลโครงการสงเสริมการเกษตร
การตลาดเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Marketing
แนวคิด ทฤษฏี และความรูเบื้องตนทางการตลาด ลักษณะของอุปสงค อุปทานสินคาเกษตร การกําหนดราคาสินคาเกษตร ประเภทของ
ตลาด ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดสินคาเกษตร ขอมูลขาวสารทางการตลาดสินคาเกษตร บทบาทและนโยบายของ
รัฐบาลกับการตลาดสินคาเกษตร
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03-613-203

04-111-201

04-111-202

04-111-203

04-111-204

04-111-205

04-111-307

04-111-308

การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Management
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับธุรกิจเกษตร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจเกษตร การจัดการองคกร การลงทุน
การบริหารสินเชื่อ การบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจเกษตร การจัดทําแผนและงบประมาณ การตัดสินใจทางธุรกิจเกษตร
ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0-6)
Strength of Materials I
วิชาบังคับกอน : 04-411-101 สถิตยศาสตร
ลักษณะของแรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด แรงตามแนวแกน แรงบิด แรงเฉือนและโมเมนต
ดัด ความเคนในคาน การโกงตัวของคาน หนวยความเคนประสมและวงกลมของมอร
ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0-6)
Theory of Structures
วิชาบังคับกอน : 04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
การวิเคราะหโครงสรางแบบดิเทอรมิเนท เพื่อหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือนโมเมนตดัดในคานและโครงขอแข็ง วิเ คราะหแรงภายใน
โครงขอหมุนโดยวิธีคํานวณและวิธีกราฟ อินฟูเอ็นไลนในคาน โครงขอหมุน การขจัดเชิงมุมและการโกงของคานและโครงสราง
โดยวิธีพื้นที่โมเมนต วิธีงานเสมือน วิธีพลังงานความเครียด และวิธีแผนภูมิวิเลียตมอร การวิเคราะหโครงสรางแบบอินดิเทอร
มิแนท และการวิเคราะหโดยวิธีสมมติการเปลี่ยนรูปของโครงสราง
คอนกรีตเทคโนโลยี
2(1-3-3)
Concrete Technology
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของปูนซีเมนต น้ําและมวลรวมผสมคอนกรีต สารผสมเพิ่ม การออกแบบสวนผสม คุณสมบัติของ
คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแลว กําลังของคอนกรีต การควบคุมคุณภาพคอนกรีตและคอนกรีตพิเศษ และการฝกปฎิบัติ
ความแข็งแรงของวัสดุ 2
3(3-0-6)
Strength of Materials II
วิชาบังคับกอน : 04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
การโกงเดาะของเสา เกณฑการวิบัติ การวิเคราะหความเคนและความเครียดการประยุกตทฤษฎีพลังงานความเครียด การดัดของ
คานหนาตัดไมสมมาตรความเคนเฉือนและจุดศูนยกลางแรงเฉือนในคานหนาตัดผนังบางคานโคง แรงกระแทกและแรงกระทําซ้ํา
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
1(0-3-1)
Materials Testing Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 หรือ เรียนควบคูกัน
ทดสอบและศึกษาพฤติกรรมของวัสดุกอสราง ไดแก เหล็ก ลวดสลิง อิฐไมแปรรูป วัสดุสังเคราะห เพื่อหาคาหนวยแรงดึง
แรงอัด แรงบิด แรงเฉือนและแรงดัด
การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
Structural Analysis
วิชาบังคับกอน : 04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
การวิเคราะหโครงสรางแบบอินดิเทอรมิเนท โดยวิธีมุมหมุนและระยะโกงสมการสามโมเมนต การกระจายโมเมนต พลังงาน
ความเครียด เสนอิทธิพลของโครงสรางอินดิเทอรมิเนท การวิเคราะหแบบพลาสติกเบื้องตน การวิเคราะหโดยวิธีประมาณ
และการวิเคราะหโดยวิธีเมตริกเบื้องตน
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
Reinforced Concrete Design
วิชาบังคับกอน : 04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
พื้นฐานพฤติกรรมขององคอาคารที่รับแรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดหนวง และพฤติกรรมรวมของแรงเหลานี้
การออกแบบองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน และวิธีกําลัง และฝกออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
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04-111-309

04-111-311

04-111-412

04-111-415

04-112-201

04-112-202

04-112-203

04-112-306

การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3(3-0-6)
Timber and Steel Structures Design
วิชาบังคับกอน : 04-111-307 การวิเคราะหโครงสราง
ออกแบบองคอาคารของโครงสรางไม และเหล็ก สําหรับองคอาคารรับแรงดึง แรงอัด คาน องคอาคารรับแรงดัดรวมกับแรงใน
แนวแกน องคอาคารประกอบ องคอาคารวัสดุผสม คานประกอบขนาดใหญ การออกแบบจุดตอ และฝกออกแบบโครงสราง
ไมและเหล็ก
วิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
Computer Methods for Civil Engineers
วิชาบังคับกอน : 04-111-307 การวิเคราะหโครงสราง
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข รากของสมการ ระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาในชวงและนอกชวง การถดถอยแบบกําลังสองนอยสุด
การหาคาอินทิกรัลและคาอนุพันธเชิงตัวเลข การแกสมการเชิงอนุพันธ
การออกแบบอาคาร
3(2-3-5)
Building Design
วิชาบังคับกอน : 04-111-307 การวิเคราะหโครงสราง
04-111-308 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระบบของโครงสราง การจัดระบบผังคานและแผนพื้น ประเภทของแรงที่กระทําตอโครงอาคาร การวิเคราะหโครงขอแข็ง และ
ฝกออกแบบอาคารประเภทตางๆ
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
Computer Application in Civil Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในปจจุบัน ที่จะนําไปใชกับงานดานวิศวกรรมโยธา และการนําโปรแกรมทางดานวิศวกรรมโยธา
มาแกปญหางาน
ธรณีวิทยา
2(2-0-4)
Geology
การสํารวจทั่วไปทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมโยธา ลักษณะโครงสราง และชื่อเรียกของชั้นเปลือกโลกตามหลักการ
ธรณีวิทยา ลักษณะการเกิดรอยเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลก ลักษณะธรณีวิทยาที่เหมาะสมกับที่ตั้งอางเก็บน้ําและเขื่อนและการ
กอสรางงานวิศวกรรมโยธาขนาดใหญ ธรณีวิทยาในงานเกษตรกรรม งานชลประทาน และงานเหมืองแร การขุดเจาะน้ําบาดาล
ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
Soil Mechanics
วิชาบังคับกอน : 04-411-101 สถิตยศาสตร
การเกิดของดิน ลักษณะและสัดสวนองคประกอบของดิน การจําแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม ความซึมไดของน้ําและการ
ไหลของน้ําในมวลดิน หนวยแรงในมวลดิน การหาคากําลังรับแรงเฉือน หนวยแรงและความเครียดของดินที่มีความเชื่อมแนนและ
ไมมีความเชื่อมแนน ทฤษฎีการยุบอัดตัวคายน้ํา และการทรุดตัวของดิน การเจาะสํารวจชั้นดิน การบดอัดดิน และทฤษฎีการหา
ความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-1)
Soil Mechanics Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-112-202 ปฐพีกลศาสตร หรือ เรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเจาะสํารวจและเก็บตัวอยางดินในสนาม การหาคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรม การหาความซึมไดของน้ํา การทดสอบ
หากําลังรับแรงเฉือนของดิน การบดอัดดิน การหาความหนาแนนของดินในสนาม การหาความแข็งแรงของดินที่บดอัดแลว
การทดสอบการยุบอัดตัวในทิศทางเดียวของดิน
วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
Foundation Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-112-203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
ความสําคัญของดินในงานวิศวกรรมโยธา ทฤษฎีการหาความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน การออกแบบฐานรากเสาเข็ม
การทรุดตัวของฐานราก การวิเคราะหเสถียรภาพของความลาด กําแพงกันดินและระบบเข็มพืด
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04-113-301

04-113-402

04-114-201

04-114-209

04-114-302

04-114-303

04-114-304

04-114-407

04-114-408

วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-112-202 ปฐพีกลศาสตร
04-122-201 การสํารวจเสนทาง
ประวัติความเปนมาของทางหลวง การจัดระบบงานทางหลวง หลักการเบื้องตนของการวางแผนสรางทาง และการวิเคราะห
การจราจร การออกแบบและดําเนินการทางเรขาคณิต เศรษฐศาสตรการทาง การออกแบบผิวทางแบบยืดหยุนและผิวทางแบบแข็ง
วัสดุการทาง และการกอสรางและการบํารุงรักษาทาง
การทดสอบวัสดุการทาง
1(0-3-1)
Highway Materials Testing
วิชาบังคับกอน : 04-113-301 วิศวกรรมการทาง หรือ เรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุสําหรับการทาง คุณสมบัติของมวลรวม คุณสมบัติของแอสฟลด การออกแบบวัสดุผสมแอสฟลต
ฝกงานโรงงาน
2(0-6-3)
Workshop
ปฏิบัติการงานโครงสรางอาคารทั่วไป การทดสอบ และงานตบแตงทางโยธาอาทิงานโครงสรางไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก
และชิ้นสวนสําเร็จรูป ปฏิบัติการทดลอง ตัด ตอ และประกอบโครงสรางไม การตัด การดัด การตอ การเชื่อมและการผูกเหล็ก
การออกแบบ การทําเสา การติดตั้งแบบหลอคอนกรีตชนิดตาง ๆ การผสม การเทและการบมคอนกรีต การทดสอบคุณภาพของ
วัสดุและโครงสรางสําเร็จรูป การตบแตงผิวงานดวยสีและวัสดุสําเร็จรูป
การฝกงานทางวิศวกรรมโยธา
6(0-40-0)
Civil Engineering Internship
การฝกปฏิบัติงานจริงดานวิศวกรรมโยธาอยางมีระบบ ในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการ มีวิศวกรหรือที่
ปรึกษาในสถานประกอบการควบคุมดูแลและมีหนาที่รับผิดชอบแนนอน และมีการฝกงานไมนอยกวา 8 สัปดาห
การประมาณและวิเคราะหราคางานกอสราง
3(2-3-5)
Construction Cost Estimation and Analysis
วิธีการและอุปกรณการกอสราง วิเคราะหผลผลิตงานการกอสราง การถอดวัสดุการวิเคราะหราคาคาแรงและคาเครื่องจักร และ
หลักการควบคุมราคาการกอสราง และฝกปฎิบัตกิ ารประมาณราคางานกอสราง
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
Civil Engineering Pre – Project
การเตรียมงานและวางโครงการ กําหนดเปาหมายและจุดประสงคของโครงการการวางแผนดําเนินงาน การจัดหาวัสดุและอุปกรณ
การนําเสนอโครงการ
วิศวกรรมการบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
Construction Engineering and Management
ระบบบริหารโครงการกอสราง การจัดองคกรการกอสราง การวางผังโครงการการวางแผนงานกอสรางดวยวิธี CPM การบริหาร
ทรัพยากรความกาวหนาของโครงการ และความปลอดภัยในงานกอสรางระบบคุณภาพ
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
6(0-40-0)
Co-operative Education in Civil Engineering
นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบหนึ่งภาคเรียน
ปกติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลวนักศึก ษาตอ งสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลงานตอ คณาจารยในสาขาวิชา เพื่อ ทําการ
ประเมินผล จากการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ พนักงานที่คุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการณ และรายงานวิชาการ
โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(1-6-4)
Civil Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 04-114-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
การวางแผนทํางาน การเขียนโครงงานตอเนื่อง ความเปนมาของปญหา และการกําหนดจุดประสงค การตั้งแนวความคิดในการ
แกปญหาตลอดจนผลที่ไดรับ การศึกษาคนควาทฤษฎี และขอมูลสําหรับใชทําการโครงการ การนําเสนอและสรุปผลโครงการ
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04-115-201

04-115-203

04-115-302

04-115-305

04-115-406

04-116-206

04-121-101

04-121-102

ชลศาสตร 1
3(3-0-6)
Hydraulics I
วิชาบังคับกอน : 04-411-101 สถิตยศาสตร
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย จลนศาสตรของการไหล สมการตอ เนื่อ ง สมการพลังงานของการไหลแบบคงที่
โมเมนตัมและแรงเนื่องจากการไหล การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัวไมไดในทอ การไหล
ในทางน้ําเปด การวัดคาตางๆจากการไหล การไหลไมคงที่ของของไหล
ปฏิบัติการชลศาสตร 1
1(0-3-1)
Hydraulics I Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-115-201 ชลศาสตร 1หรือ เรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการทดสอบในหัวขอ ของไหลสถิต การไหลผานรูระบายและฝายน้ําลน โมเมนตัมและแรงการไหลในทอ การสูญเสียหัว
ความดันในทอ การไหลในทางน้ําเปด และการไหลไม คงที่
อุทกวิทยา
3(3-0-6)
Hydrology
วิชาบังคับกอน : 04-115-201 ชลศาสตร 1
วงจรอุทกวิทยา ภูมิอากาศ น้ําจากอากาศ การระเหยของน้ําจากผิวน้ําและผิวดิน การสูญเสียน้ําโดยการคายน้ําจากพืช น้ําทา
ความสัมพันธระหวางน้ําเทากับน้ําจากอากาศ น้ําใตดิน การระบายน้ําและการไหลหลาก การวิเคราะหทางสถิติ
วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-115-201 ชลศาสตร 1
การประยุกตใชหลักการของกลศาสตรของไหลเพื่อใชในการศึกษาแลปฏิบัติการเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมชลศาสตร การไหลใน
ระบบทอวอเตอรแฮมเมอร ปมและเทอรไบน การไหลในทางน้ําเปดและการออกแบบอางเก็บน้ํา เขื่อน ทางระบายน้ําลน
แบบจําลองทางชลศาสตร
วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering
แหลงที่มาขอกําหนด คุณภาพและมาตรฐานของน้ําดื่ม น้ําใตดิน การสงและแจกจายน้ํา เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
การกรองแบบหยาบ การตกผลึก การตกตะกอน การกรองละเอียด การฆาเชื้อโรค การปรับสภาพน้ํา การขจัดโลหะการขจัด
กลิ่นและรส และการสุขาภิบาลเบื้องตน
การฝกงานสํารวจภาคสนาม
1(0-40-0)
Surveying Field Camp Practice
วิชาบังคับกอน : 04-116-201 การสํารวจ
04-116-202 ปฏิบัติการสํารวจ
การฝกงานภาคสนามตามหลักสูตรวิชาการสํารวจและปฏิบัติการสํารวจ ไมต่ํากวา 90 ชัว่ โมง โดยการออกคายเสมือนหนึ่งเปน
การปฏิบัติงานจริง
การสํารวจ
3(3-0-6)
Surveying
ความรูเบื้องตนของการสํารวจ การระดับ หลักการและการประยุกตใชกลองวัดมุม การวัดระยะและทิศทาง ความคลาดเคลื่อน
และชั้นงานในการสํารวจ การปรับแกขอมูล การสามเหลี่ยม การหาแอซิมัธและระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบอยางละเอียด
การระดับพิเศษ การสํารวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ
ปฏิบัติการสํารวจ
1(0-3-1)
Surveying Practice
วิชาบังคับกอน : เรียนควบคูกับวิชา 04-124-101 การสํารวจ
การวัดระยะทาง การทําระดับ การวัดมุม การทําวงรอบ การเก็บรายละเอียด การเขียนแผนที่ภูมิประเทศ และการกําหนด
ตําแหนงงานกอสราง
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04-121-103

04-121-104

04-122-201

04-123-201

04-123-202

04-123-303

04-123-304

04-124-201

การสํารวจชั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Surveying
วิชาบังคับกอน : 04-121-101 การสํารวจ และ
04-121 102 ปฏิบัติการสํารวจ
สวนประกอบที่สําคัญของเครื่องมือสํารวจ การตรวจสอบและปรับแกเครื่องมือสํารวจ เสนชั้นความสูง หลักการหาระยะทางโดย
ทางออม เทคนิคตาง ๆ ในการหาพิกัดทางราบ การคํานวณงานสํารวจ และหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง
ปฏิบัติการสํารวจชั้นสูง
1(0-3-1)
Advanced Surveying Practice
วิชาบังคับกอน : 04-121-101 การสํารวจ และ
04-121 102 ปฏิบัติการสํารวจ และเรียนควบคูกับ
04-121-103 การสํารวจชั้นสูง
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ การตรวจสอบและปรับแกเครื่องมือสํารวจ เสนชั้นความสูง หลักการหาระยะทางโดยทางออม เทคนิคตาง ๆ
ในการหาพิกัดทางราบ การคํานวณงานสํารวจ และหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง
การสํารวจเสนทาง
3(2-3-5)
Route Surveying
เทคนิคการสํารวจเสนทาง การออกแบบและการใหตําแหนงเสนทางโคงทางราบและทางดิ่ง การยกโคงและการขยายโคง การทํา
ระดับแนวทาง งานดิน การวางแนวเสนทาง การสํารวจเพื่อการกอสรางทาง และการฝกปฎิบัติ
การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ 1
3(2-3-5)
Photogrammetry I
วิชาบังคับกอน : 04-121-103 การสํารวจชั้นสูง และ
04-121 104 ปฏิบัติการสํารวจชั้นสูง
หลักเบื้องตนสําหรับการสํารวจดวยภาพถาย กลองและการถายภาพ เรขาคณิตของภาพถาย การแปลภาพ การแปลงคาพิกัดใน
สองมิติและสามมิติ สมการรวมเสน ทฤษฎีการจัดภาพ การเขียนแผนที่จากภาพถายทางอากาศและเครื่อ งเขียนแผนที่สามมิติ
การจัดทําแผนที่ดวยภาพถายทางอากาศ และฝกปฏิบัติ
การรังวัดดวยอิเล็กทรอนิกส
3(2-3-5)
Electronic Surveying
หลักการสํารวจเพื่อเก็บขอมูลระบบดิจิตอล การสงผานขอมูล การกําหนดสัญลักษณเพื่อเขียนแผนที่ การเปลี่ยนรูปแบบขอมูล
การผลิตแผนที่โดยใชขอมูลจากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส และฝกปฏิบัติ
การสํารวจดวยดาวเทียม
3(2-3-5)
Satellite Surveying
หลักการพื้นฐานและระบบอางอิง ระบบดาวเทียมสําหรับการสํารวจ การวางแผนการทํางานสํารวจวิธีตาง ๆ การรังวัดของการ
สํารวจดาวเทียม ความคลาดเคลื่อนในงานสํารวจดาวเทียม หลักการกําจัดคาความคลาดเคลื่อ น โดยการคํานวณปรับแก การ
วางแผนงานสํารวจดาวเทียมวิธี และฝกปฏิบัติ
การสํารวจขอมูลระยะไกล
3(2-3-5)
Remote Sensing
วิชาบังคับกอน : 04-123-201 แผนที่ภาพถายทางอากาศ 1
ประวัติและความเปนมาของการสํารวจระยะไกล ทฤษฎีการแผรังสีแมเหล็กไฟฟา อุปกรณและเทคนิคในการสํารวจระยะไกล
การแปลความหมายจากขอมูลการสํารวจระยะไกล ความเพี้ยนของภาพ เทคนิคการแปลความหมายจากกรณีศึกษา และฝกปฏิบัติ
คอมพิวเตอรในงานสํารวจ
3(2-3-5)
Computer Science for Surveying
วิชาบังคับกอน : 04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระบบอัลกอลิทึมและเทคโนโลยีพื้นฐาน การใชโปรแกรมภาษาระดับสูง การสรางขอมูล การสรางหนาจอแสดงผล การออกแบบ
รายงาน การประมวลผล และการฝกปฏิบัติ
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04-124-302

04-124-303

04-124-304

04-124-305

04-125-201

04-125-405

04-211-201

04-211-202

04-211-203

การคํานวณปรับแก
3(3-0-6)
Adjustment Computation
วิชาบังคับกอน : 01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
มโนทัศนทางสถิติ ทฤษฎีการสังเกต แบบจําลองทางคณิตศาสตร หลักการแพร มโนทัศนการประเมินคา วิธีการคํานวณปรับแก
โดยหลักลีสทสแควร และการวิเคราะหผลการปรับแก
ยีออเดซี
3(3-0-6)
Geodesy
ความหมายและประวัติของยีออเดซี ทฤษฎีภูมิสัณฐานและสนามในการโนมถวงของโลก ขนาดและการทรงตัวของโลก ระบบ
พิกัด 3 มิติ และการคํานวณปริมาณบนสัณฐานโลก และการแปลงระบบพิกัดยีออเดติคสูระบบราบ (ยู ที เอ็ม)
ระบบขอมูลปริภูมิ 1
3(2-3-5)
Spatial Information Systems I
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คําจํากัดความของระบบ จี ไอ เอส ประเภทขอมูลบนแผนที่ ระบบประมวลผลของ จี ไอ เอส การรับ
และสงผลลัพธของขอมูล ความสําคัญและประสิทธิภาพของขอมูล การจัดแสดงแผนที่และสัญลัก ษณที่เหมาะสมตามขนาดของ
มาตราสวน และการฝกปฏิบัติ
การผลิตแผนที่และการฉายแผนที่
3(2-3-5)
Cartography and Map Projection
วิชาบังคับกอน : 04-121-103 การสํารวจชั้นสูง
04-121 104 ปฏิบตั ิการสํารวจชั้นสูง
แนวคิดของการผลิตแผนที่ ขอ กําหนดและความถูก ตอ ง กระบวนการการผลิต แผนที่ หลัก การสื่อ ความหมายและการใช
สัญลักษณ การใชคอมพิวเตอรชวยในการทําแผนที่เบื้องตน ระบบพิกัดและสูตรการแปลง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการฉายแผนที่
การฉายแผนที่แบบตางๆ การสรางและการเลือกใชการฉายแผนที่ การประยุกตการฉายแผนที่ในงานสํารวจ และการฝกปฏิบัติ
การฝกงานสํารวจภาคสนาม
1(0-6-1)
Surveying Field Camp
วิชาบังคับกอน : 04-121-103 การสํารวจชั้นสูง
การฝกงานภาคสนามตามหลักสูตรวิชาการสํารวจและปฏิบัติการสํารวจ ไมต่ํากวา 90 ชั่วโมง โดยการออกคายเสมือนหนึ่งเปน
การปฏิบัติงานจริง
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสํารวจ
6(0-40-0)
Co-operative Education in Survey Engineering
นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบหนึ่งภาคเรียน
ปกติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลวนักศึกษาตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลงานตอคณาจารยในสาขาวิชา เพื่อทําการ
ประเมินผล จากการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ พนักงานที่คุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการณ และรายงานวิชาการ
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
3(2-3-5)
Basic Electrical Engineering Training
พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน สัญลักษณ การใชเครื่องมือและอุปกรณปองกันสวนบุคคล การติดตั้งและการบํารุงรัก ษาในระบบ
ไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร การควบคุมทางไฟฟาตามลําดับขั้น และฝกปฏิบัติ
วงจรไฟฟา
3(3-0-6)
Electric Circuits
วิชาบังคับกอน : 01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
องคประกอบวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรดวยวิ ธีโนด เมช วงจรสมมู ล เทวินินและนอรตัน ผลตอบสนองชั่วครูของไฟฟ า
กระแสตรง ผลตอบสนองสถานะอยูตัวของไฟฟากระแสสลับรูปคลื่นไซนูซอยด แผนผังเฟสเซอร วงจรเรโซแนนซ วงจรไฟฟา
สามเฟส สามเหลี่ยมกําลังไฟฟา การถายโอนกําลังไฟฟาสูงสุด
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
1(0-3-1)
Electrical Circuits Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-211-202 วงจรไฟฟา หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-211-202 วงจรไฟฟา
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04-211-204

04-211-205

04-211-207

04-211-309

04-211-310

04-211-311

04-211-412

04-212-201

04-212-206

คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
วิชาบังคับกอน : 01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน วิเคราะหเวกเตอร อนุกรมฟูริเยร อินทิกัลฟูริเยอร ผลการแปลงฟูริเยร ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลง Z
และการประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา
สนามแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
วิชาบังคับกอน : 02-023-007 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
การวิเคราะหเวกเตอร สนามแมเหล็กไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กตริกคาปาซิแตนซ การพาและการนํากระแส สนามแมเหล็ก
สถิตย ความเหนี่ยวนํา สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซเวลล คลื่นระนาบ คลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง
ชนิดไอโซทรอปก
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟา
1(1-0-2)
Electrical Engineering Safety
อันตรายในการทํางานทางดานวิศวกรรมไฟฟา วิธีการปองกันทั้งทางตรงและทางออม การวางแผนปอ งกัน อุปกรณปอ งกันความ
ปลอดภัยส วนบุคคลและสาธารณะ วิธี ก ารแกไขเมื่อ มีอุบั ติเหตุเกิด ขึ้นในงานวิศวกรรมไฟฟา มาตรฐานความปลอดภั ยทาง
วิศวกรรมไฟฟา
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
1(1-0-2)
Electrical Engineering Pre-Proucet
กําหนดใหนักศึกษาคนควาบทความ หรืองานดานวิศวกรรมที่นาสนใจในทางวิศวกรรมไฟฟา เพื่อ นําเสนอและกําหนดหัวขอ
โครงงาน
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา
6(0-40-0)
Co-operative Education in Electrical Engineering
ฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการดาน วิศวกรรมไฟฟาอยางมีระบบ มีวิศวกรหรือ ที่
ปรึกษาในสถานประกอบการ และมีหนาที่รับผิดชอบแนนอนตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ ไมนอ ยกวา 15 สัปดาห มี
วิศวกรควบคุมดูแล ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองในดานตางๆ กอนที่จะสําเร็จการศึกษา
การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
6(0-40-0)
Electrical Engineering Internship
ฝกงานทางวิศวกรรมในหลากหลายลักษณะงานที่เกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรมไฟฟาเปนหลัก ภายใตก ารควบคุม ดูแลของ
วิศวกรที่มีประสบการณในสถานประกอบการ โดยมีเวลาการฝกงานอยางตอเนื่องไมนอยกวา 8 สัปดาห
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
3(1-6-4)
Electrical Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 04-211-309 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
ดําเนินการและจัดทําโครงงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟา
หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
3(2-3-5)
Fundamentals of Electrical Engineering
การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับเบื้องตน แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา
พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟา ไดแก เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา และการประยุกตใชงาน หลักการของระบบไฟฟากําลัง 3 เฟส
วิธีการสงจายกําลังไฟฟา พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟา และการฝกปฏิบัติ
การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3(3-0-6)
Electric Circuits Analysis
วิชาบังคับกอน : 04-211-202 วงจรไฟฟา
วงจรอันดับ 1 วงจรอันดับ 2 และผลตอบสนองตอสัญญาณตาง ๆ คอนโวลูชั่น การวิเคราะหวงจรขายสองพอรตแบบตาง ๆ
ความถี่เชิงซอน ความสัมพันธของผลตอบสนองเชิงเวลากับความถี่เชิงเชิงซอน คุณลักษณะและการทอปโปโลยีของวงจรขาย การ
วิเคราะหวงจรขายแบบโนดลูป และคัดเซท สมการสภาวะของวงจรขาย ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกตเพื่อวิเคราะหวงจร
ขายตามทฤษฎีวงจรแบบตาง ๆ
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04-212-207

04-212-308

04-212-309

04-212-310

04-212-311

04-212-313

04-212-314

04-212-315

เครื่องจักรกลไฟฟา 1
3(3-0-6)
Electrical Machines I
วิชาบังคับกอน : 04-211-202 วงจรไฟฟา
แหลงกําเนิดพลังงาน วงจรแมเหล็ก หลักการแมเหล็กไฟฟาและการเปลี่ยนพลังงานกลไฟฟา พลังงานและพลังงานรวม ทฤษฎีและ
การวิเคราะหหมอแปลงไฟฟาหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง การเริ่มหมุนและการ
ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง
เครื่องจักรกลไฟฟา 2
3(3-0-6)
Electrical Machines II
วิชาบังคับกอน : 04-212-207 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
โครงสรางของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟาแบบเหนี่ยวนําหนึ่งเฟส และสามเฟส
หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟาแบบซิงโครนัส วิธีการเริ่มเดินมอเตอรเหนี่ยวนําแบบสามเฟส และมอเตอรซิงโครนัส
การปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา
1(0-3-1)
Electrical Machines Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-212-308 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-212-207 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 และ 04-212-308 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(3-0-6)
Power Electronics
วิชาบังคับกอน : 04-212-207 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังชนิดตาง ๆ เชน ไดโอดกําลัง เอสซีอาร ทรานซิสเตอรกําลังแบบสองรอยตอและแบบ
มอสเฟต ไอจีบีที และ จีทีโอ เปนตน คุณลักษณะของวัสดุแมเหล็กและแกนหมอแปลงชนิดตาง ๆ ที่ใชในงานอิลเ ็กทรอนิกสกําลัง
วงจรแปลงผันพลังงาน วงจรเรียงกระแส ชอบเปอร ไซโครคอนเวอรเตอร อินเวอรเตอร หลักการควบคุมมอเตอร กระแสตรงและ
มอเตอรกระแสสลับเบื้องตนดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
1(0-3-1)
Power Electronics Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-212-310 อิเล็กทรอนิกสกําลัง หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-212-310 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
วิศวกรรมสองสวาง
3(3-0-6)
Illumination Engineering
แสงสวาง ตาและการมองเห็น สีและการจําแนกสี แหลงกําเนิดแสง ดวงโคม แสงสวางภายในอาคารและสภาวะแวดลอมตาง ๆ
ของแสงสวาง เทคนิคการออกแบบแสงสวางภายในและภายนอกอาคาร โดยใชแนวทางการประหยัดพลังงาน
โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย
3(3-0-6)
Power Plant and Substation
คุณลักษณะเสนโคงโหลด เสนโคงโหลดแบบชวงเวลาและตัวประกอบโหลด แหลงกําเนิดพลังงาน โรงจักรไฟฟาพลังน้ํา พลัง
ไอน้ํา กังหันแกส พลังงานความรอนรวม ดีเซลและพลังงานนิวเคลียร การเดินเครื่องแบบประหยัดในระบบโรงจักรไฟฟากําลัง
ระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Electric Power Systems
วิชาบังคับกอน : 04-211-202 วงจรไฟฟา
ความรูเบื้องตนของระบบไฟฟากําลัง แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา โครงสรางระบบไฟฟากําลัง อิมพีแดนซของสายสง ความสัมพันธ
ระหวางกระแสและแรงดัน การคงคาแรงดันไฟฟา การสงกําลังไฟฟา การจายกําลังไฟฟา อุปกรณและมาตรฐานการติดตั้ง ระบบ
การสงและจายไฟฟากําลัง
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04-212-317
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04-212-427

04-212-428

04-212-429

04-212-430

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Electric Power System Analysis
วิชาบังคับกอน : 04-212-315 ระบบไฟฟากําลัง
การคํานวณโครงขายการสงและจายกําลังไฟฟา โหลดโฟลว การควบคุมโหลดไฟลว การวิเคราะหฟอลทแบบสมมาตรและ
ไมสมมาตร การปองกันระบบไฟฟาเสถียรภาพชั่วขณะ การทํางานอยางประหยัดของระบบไฟฟากําลัง การจัดความสัมพันธ ของ
การฉนวน ระบบสายดิน
ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
1(0-3-1)
Electric Power System Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-212-316 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-212-316 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-211-205 สนามแมเหล็กไฟฟา
การกําเนิดและใชไฟฟาแรงดันสูง เทคนิคการวัดไฟฟาแรงดันสูง สนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน อารกไฟฟา การเกิดเบรกดาวน
ในไดอิเล็กตริกที่เปนกาซ ของเหลวและของแข็ง การทดสอบวัสดุและอุปกรณไฟฟาดวยแรงดันสูง แรงดันเกินเนื่องจากฟาผา
และสวิตชิง การปองกันฟาผา
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
1(0-3-1)
High Voltage Engineering Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-212-319 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง หรือ เรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-212-319 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
ระบบปองกันไฟฟากําลังและรีเลย
3(3-0-6)
Protection and Relay
วิชาบังคับกอน : 04-212-316 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
สาเหตุและสถิติของการเกิดฟอลท หลักการของการปองกันระบบไฟฟากําลัง เซอรกิตอินเตอรรับเตอร ตัดตอนอัตโนมัติ ฟวส
หมอแปลงกระแสและหมอแปลงแรงดัน หลักการ โครงสรางและคุณลักษณะของรีเลยระบบปองกัน รีเลยกระแสเกินและ
แรงดันเกิน รีเลยผลตาง รีเลยรูทิศทาง รีเลยวัดระยะทาง ไพล็อตรีเลย การแบงโซนของระบบปองกัน การประสานการทํางานของ
รีเลย การปองกันเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา บัส หมอแปลง และสายสง
ปฏิบัติการระบบปองกันไฟฟากําลังและรีเลย
1(0-3-1)
Protection and Relay Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-212-427 ระบบปองกันไฟฟากําลังและรีเลย หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-212-427 ระบบปองกันไฟฟากําลังและรีเลย
การออกแบบระบบไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical System Design
หลักการออกแบบระบบไฟฟา ผังการจายกําลังไฟฟา มาตรฐานและขอกําหนดของการติดตั้งระบบไฟฟา แบบแปลนไฟฟา การ
ประมาณโหลด การออกแบบขนาดและชนิดสายไฟฟา ระบบสายดิน การคํานวณกระแสลัดวงจร การจัดความสัม พันธของ
อุปกรณปองกัน การปรับปรุงตัวประกอบกําลัง ระบบไฟฉุก เฉิน ระบบปอ งกันฟาผาสําหรับอาคาร การเขียนรายละเอียด
ขอกําหนด การประมาณราคา
เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟา
3(2-3-5)
Electrical Engineering Drawing
การเขียนแบบไฟฟาเบื้องตน สัญลักษณของอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ตามมาตรฐาน IEC การเขียนแบบระบบไฟฟาและสัญญาณใน
อาคาร วงจรเครื่องวัด วงจรควบคุมมอเตอร ไดอะแกรมเสนเดี่ยว แบบแปลนระบบไฟฟาในอาคารและในโรงงาน การถอดแบบ
ประมาณราคา และการฝกปฏิบัติ
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เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
หนวยวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน การซีลด ความปลอดภัย ความเที่ยงตรง การวัดแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟา การวัด
อิมพีแดนซที่ความถี่ต่ําและความถี่สูง ทรานสดิวเซอร การวัดทางแมเหล็ก เทคนิคการวัดดวยระบบดิจิตอล สัญญาณรบกวน
เทคนิคการปรับปรุงอัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
1(0-3-1)
Electrical Instruments and Measurements Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-214-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-214-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
วิชาบังคับกอน : 04-211-204 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
ระบบควบคุ ม แบบวงรอบเปด และวงรอบป ด ฟ ง กชั น ถา ยโอน แบบจํ า ลองคณิ ต ศาสตร ข องระบบควบคุม การวิเ คราะห
บล็อกไดอะแกรม และกราฟแยกการไหลของสัญญาณ การวิเคราะหหาผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถี่ การออกแบบระบบ
ควบคุม การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบ ชนิดของการควบคุมและการชดเชยระบบควบคุม
ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-1)
Control Systems Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-214-304 ระบบควบคุม หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา 04-214-304 ระบบควบคุม
วงจรดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Circuits
ระบบจํานวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบดวยเลขฐานสอง การบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานใด ๆ พีชคณิตบูลีน
ผังคารโนห การออกแบบวงจรคอมไบเนชั่นลอจิก การออกแบบวงจรซีเควนเชียลลอจิก
วงจรแปลงสัญญาณแอนะลอกเปน
ดิจิตอลและดิจิตอลเปนแอนะล็อกรีจิสเตอร และหนวยความจํา อุปกรณดิจิตอลสมัยใหม
ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
1(0-3-1)
Digital Circuits Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-215-101 วงจรดิจิตอล หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-215-101 วงจรดิจิตอล
ไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-3-5)
Microcontroller
วิชาบังคับกอน : 04-215-101 วงจรดิตอล
ฮารดแวรของระบบไมโครคอนโทรลเลอร ระบบหนวยความจํา ระบบอินพุต ระบบเอาตพุต และอินเตอรรัพต วิธีการเขียน
โปรแกรมควบคุมระบบ การตรวจสอบแกไขโปรแกรม การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก การประยุกตใชงานและการฝกปฏิบัติ
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(2-3-5)
Basic Electronics
การใชงานเบื้องตนและการบํารุงรักษาเครื่องมือที่เกี่ยวขอ งกับไฟฟาและอิเล็ก ทรอนิก ส ทฤษฎีอิเล็ก ตรอน แหลงกํา เนิดไฟฟา
หนวยวัดไฟฟา การใชเครื่องมือวัดทางไฟฟาเบื้องตน โครงสราง สัญลักษณ คุณลักษณะทางไฟฟาของตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ
ขดลวดเหนี่ยวนํา อุปกรณหลอดสุญญากาศและอุปกรณสารกึ่งตัวนําเบื้องตน การวัดและทดสอบอุปกรณสารกึ่งตั วนําเบื้อ งตน
การคัดลอกวงจรจากแผนวงจรพิมพ การผลิตแผนวงจรพิมพ การประกอบวงจรอิเล็ก ทรอนิก สเบื้อ งตน ระเบียบและมาตรการ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดานไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและการฝกปฏิบัติ
คณิตศาสตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronic Engineering Mathematics
วิชาบังคับกอน : 01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
คุณสมบัติของเมตริกซ การตั้งสมการหลายขั้นดวยเมตริกซ พีชคณิตเชิงเสน การวิเคราะหเชิงซอน อนุกรมฟูเรียร ฟูเรียร
ทรานสฟอรม การแปลงลาปลาซ การอนุพันธยอย การอนุพันธรวม และการอินทิกรัลหลายชั้น
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04-221-203

04-221-204

04-221-205

04-221-206

04-221-207

04-221-308

04-221-309

04-221-310

อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Electronics
คุณลักษณะแรงดันและกระแสของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน วงจรขยาย วงจรขยายออปแอมปและการ
ประยุกตใชงานในวงจรเชิงเสนและวงจรไมเปนเชิงเสน วงจรกําเนิดสัญญาณความถี่ วงจรขยายกําลัง แหลงจายกําลังไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน
การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronics Circuits Analysis
วิชาบังคับกอน : 04-221-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
การวิเคราะหวงจรทรานซิสเตอร วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก การตอบสนองความถี่ แหลงจายกระแสคงที่ แหลงจายแรงดัน
อางอิง โครงสรางพื้นฐานของออปแอมป การวิเคราะหวงจรภายในไอซีดิจิตอล พื้นฐานการออกแบบวงจรรวมและการใช
โปรแกรมชวยในการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
ฟสิกสของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
Semiconductor Physics
ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน โครงสรางของอะตอม คุณลักษณะของอิเล็กตรอน การนําไฟฟาในโลหะ แถบพลังงานและอิเล็กตรอนใน
สารของแข็ง คุณลักษณะของสารกึ่งตัวนําและลักษณะของแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนํา สถานะพลังงานของสารเจือ ปน ความ
หนาแนนของพาหะและทฤษฎีรอยตอพี-เอ็น
สิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา
3(3-0-6)
Semiconductor Devices
วิชาบังคับกอน : 04-221-205 ฟสิกสของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
เทคโนโลยีการสรางอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
ทฤษฎีการทํางานและคุณสมบัติของไดโอดแบบรอยตอ พี-เอ็น ในภาวะสมดุล
สนามไฟฟา ความจุไฟฟาและแรงดันที่รอยตอ ปรากฏการณการพังทลาย รอยสัมผัสแบบโอหมิคและแบบชอตตคีย ทฤษฎีการ
ทํางานของไบโพลารทรานซิสเตอร คุณสมบัติการทํางานของทรานซิสเตอรแบบเฟตและตัวเก็บประจุแบบมอส กราฟซีวี
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
1(0-3-1)
Engineering Electronics I Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-221-203 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม หรือเรียนควบคูกัน
การปฏิบัติเกี่ยวกับคุณลักษณะแรงดันและกระแสของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน วงจรขยาย วงจรขยาย
ออปแอมปและการประยุกตใชงานในวงจรเชิงเสนและวงจรไมเปนเชิงเสน วงจรกําเนิดสัญญาณความถี่ วงจรขยายกําลัง แหลงจาย
กําลังไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2
1(0-3-1)
Engineering Electronics II Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-221-207 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
การปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรขยายความถี่สูง วงจรแมทชิ่ง แหลงจายกระแสคงที่ แหลงจายแรงดันอางอิง วงจรกรองความถี่
อุปกรณตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณทางดานแสง ความรอน ความดัน การเคลื่อนที่และเซลลแสงอาทิตย วงจรภายในไอซี
ดิจิตอล และการใชโปรแกรมชวยในการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3
1(0-3-1)
Engineering Electronics III Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-221-308 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2
การปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรแหลงจายกําลังแบบสวิตชิ่ง วงจรเฟสล็อกลูป วงจรเปรียบเทียบ วงจรพหุคูณ วงจรรวมสัญญาณและ
แยกสัญญาณ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนสัญญาณดิจิตอลและสัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณอนาล็อก
วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3(3-0-6)
Digital Circuits and Logical Design
ระบบจํานวนและรหัส การดําเนินเชิงตรรกและเกตเชิงตรรก พีชคณิตบูลีน การเปลี่ยนรูปและการทํานิพ จนเชิงตรรกใหอ ยูใน
รูปอยางงาย การใชแผนผังและการใชตาราง วงจรตรรกเชิงจัดหมู วงจรเขารหัสและวงจรถอดรหัส วงจรมัล ติเพล็ก และดี
มัลติเพล็ก วงจรเปรียบเทียบ วงจรตรรกเชิงลําดับ ฟลิปฟลอป วงจรนับและวงจรรีจีสเตอร ถายโอน ออกแบบวงจรตรรกเชิง
ลําดับ และเกตเชิงตรรกชนิดอิเล็กทรอนิกส
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04-221-311

04-221-312

04-221-319

04-221-320

04-221-321

04-221-426

04-221-427

04-222-409

04-222-410

ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
1(0-3-1)
Digital Circuits Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-221-310 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก หรือเรียนควบคูกัน
การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบจํานวนและรหัส เกตเชิงตรรก พีชคณิตบูลีน การเปลี่ยนรูปและการทํานิพจนเชิงตรรกใหอยูในรูปอยางงาย
วงจรตรรกเชิงจัดหมู วงจรเขารหัสและวงจรถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กและดีมัลติเพล็ก วงจรเปรียบเทียบ ฟลิปฟลอป วงจรนับและ
วงจรรีจีสเตอรถายโอน วงจรตรรกเชิงลําดับ และเกตเชิงตรรกชนิดอิเล็กทรอนิกส
เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
3(3-0-6)
Sensor and Transducer
คุณลักษณะของอุปกรณตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณทางดานแสง ความรอน ความดัน การเคลื่อนที่ การไหลระดับของไหล
ปฏิกิริยาทางเคมี และการนําอุปกรณตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณไปประยุกตใชงาน
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
1(1-0-2)
Electronic Engineering Pre-Project
ระเบียบและขั้นตอนการเสนอหัวขอโครงงาน ปญหาเพื่อทําโครงงาน การเสนอบทความประกอบการสัมมนา และวิธีการพิมพ
ปริญญานิพนธ
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
6(0-40-0)
Co-operative education in Electronics Engineering
นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบหนึ่งภาคเรียนปกติ
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว นักศึกษาตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลงานตอคณาจารยสาขาวิชา เพื่อทําการประเมินผล
จากการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ พนักงานที่คุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการณ และรายงานวิชาการ
การฝกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
6(0-40-0)
Electronic Engineering Internship
การฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอยางมีระบบ มีวิศวกร
หรือที่ปรึกษาในสถานประกอบการควบคุมดูแล และมีหนาที่รับผิดชอบแนนอน และมีการฝกงานไมนอยกวา 8 สัปดาห
โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
3(1-6-4)
Electronic Engineering Project I
วิชาบังคับกอน : 04-221-319 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
การคนควาหัวขอปญหาที่มีความสัมพันธกับโครงงาน การประยุกตใชเทคโนโลยีใหมในการวางแผน จัดทํา หรือผลิตสรางผลงาน
อันเกิดประโยชนตอสายวิชาที่เรียนมาโดยตรง หรือตอสังคมสวนรวม การใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
และการนําผลงานเสนอตอคณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงาน
โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2
3(1-6-4)
Electronic Engineering Project II
วิชาบังคับกอน : 04-221-426 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
การคนควาหัวขอปญหาที่มีความสัมพันธกับโครงงาน การประยุกตใชเทคโนโลยีใหมในการวางแผน จัดทํา หรือผลิตสรางผลงาน
อันเกิดประโยชนตอสายวิชาที่เรียนมาโดยตรง หรือตอสังคมสวนรวม การใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
และการนําผลงานเสนอตอคณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงาน
การออกแบบวงจรรวมแบบอนาล็อก
3(3-0-6)
Analog Integrated Circuit Design
วิชาบังคับกอน : 04-221-204 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม โมเดลสําหรับวงจรรวมของอุปกรณแบบแอกทีฟ วงจรแหลงจายกระแสคงที่ วงจรรักษาระดับ
แรงดันคงที่และแรงดันอางอิง วงจรขยายผลตาง วงจรรวมออปแอมปและการนําไปประยุกตใชในงาน วงจรขยายความนําวงจร
ขยายยานความถี่กวาง และวงจรรวมที่ทําหนาที่พิเศษ
ปฏิบัติการออกแบบวงจรรวมแบบอนาล็อก
1(0-3-1)
Analog Integrated Circuit Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-222-409 การออกแบบวงจรรวมแบบอนาล็อก หรือเรียนควบคูกัน
การปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีก ารผลิตวงจรรวม วงจรแหลงจายกระแสคงที่ วงจรรัก ษาระดับแรงดันคงที่และแรงดันอางอิง
วงจรขยายผลตาง วงจรรวมออปแอมป วงจรขยายความนํา วงจรขยายยานความถี่กวาง และวงจรรวมที่ทําหนาที่พ ิเศษ
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04-223-201

04-223-202

04-223-303

04-224-401

04-224-402

04-224-408

04-224-409

04-225-404

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electrical - Electronic Measurements and Instruments
หนวยวัด สัญลักษณและมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟา การขยายพิสัยวัด การชีลด ความปลอดภัยและความเที่ยงตรงของการวัด
กระแส แรงดันและกําลังไฟฟา การวัดคาอิม พีแดนซ ทรานสดิวเซอร การวัดทางแมเหล็ก เครื่อ งมือ วัดที่ใชเทคนิคดิจิตอล
สัญญาณรบกวน อัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณรบกวน วิธีการใชออสซิลโลสโคปและเครื่องกําเนิดสัญญาณ
ปฏิบัติการใชเครือ่ งมือวัดทางไฟฟา–อิเล็กทรอนิกส
1(0-3-1)
Electrical - Electronic Measurements and Instruments Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-223-201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา – อิเล็กทรอนิกสหรือเรียนควบคูกัน
การปฏิบัติเกี่ยวกับหนวยวัด เครื่องมือวัดทางไฟฟา การขยายพิสัยวัด การชีลด ความปลอดภัยและความเที่ยงตรงของการวัด
กระแส แรงดันและกําลังไฟฟา การวัดคาอิมพีแดนซ ทรานสดิวเซอร การวัดทางแมเหล็ก เครื่อ งมือ วัดที่ ใชเทคนิคดิจิตอล
สัญญาณรบกวน อัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณรบกวน การใชออสซิลโลสโคปและเครื่องกําเนิดสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย
3(3-0-6)
Biomedical Electronics
กายภาพวิทยาและสรีรวิทยาของมนุษ ยเบื้อ งตน หลัก การพื้นฐานของเครื่อ งมือ แพทย พื้นฐานและหลัก การของตัวตรวจจับ
แหลงกําเนิดสัญญาณชีวภาพ อิเล็กโตรดสําหรับสัญญาณชีวภาพ วงจรขยายสัญญาณชีวภาพ เสียงและความดันโลหิต การวัดใน
ระบบการหายใจและการไหลของเลือด คลื่นสมองและเครื่องมือวัดคลื่นสมอง สัญญาณไฟฟากลามเนื้อและการวัด เครื่องมือวัด
ในหองปฏิบัติการ คลินิก เครื่องมือกายภาพบําบัด เครื่องมือในหออภิบาลผูปวยหนัก และความปลอดภัยทางไฟฟา
ไมโครโปรเซสเซอร
3(3-0-6)
Microprocessor
วิชาบังคับกอน : 04-221-310 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
แนวคิดเบื้องตนของไมโครโปรเซสเซอร ไมโครคอลโทรลเลอรและไมโครคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร
และไมโครคอลโทรลเลอร การจัดองคกรทางฮารดแวร ชุดคําสั่ง เทคนิคการโปรแกรมและการเชื่อมประสานอุปกรณ อินพุทและ
เอาทพุท การเชื่อมประสานหนวยความจํา การขัดจังหวะ การสื่อสารอนุกรม อุปกรณการเชื่อมประสานที่โปรแกรมได การนับ
และตัวชี้เวลาที่สามารถโปรแกรมได
ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร
1(0-3-1)
Microprocessor Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-224-401 ไมโครโปรเซสเซอร หรือเรียนควบคูกัน
การปฏิบัติเกี่ยวกับสถาปตยกรรมของไมโคร โปรเซสเซอรและไมโครคอลโทรลเลอร ชุดคําสั่ง เทคนิคการโปรแกรมและการ
เชื่อมประสานอุปกรณอินพุทและเอาทพุท การเชื่อมประสานหนวยความจํา การขัดจังหวะ การสื่อ สารอนุ ก รม อุปกรณก าร
เชื่อมประสานที่โปรแกรมได การนับและตัวชี้เวลาที่สามารถโปรแกรมได
การออกแบบระบบฝงตัว
3(2-3-5)
Embedded System Design
วิชาบังคับกอน : 04-224-401 ไมโครโปรเซสเซอร
แนะนําระบบฝงตัวการนําไปใชงานและการทดสอบของระบบฝงตัว ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรของระบบฝง
ตัว องคประกอบและการออกแบบพัฒนาระบบฝงตัว การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบฝงตัว การเชื่อ มตอ กับอุปกรณภายนอก
การควบคุมขอผิดพลาดในระบบฝงตัว การติดตอสื่อสารกับผูใชและความปลอดภัยในการใชงานและการฝกปฏิบัติ
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3(3-0-6)
Data Communications and Network
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลและเครือขาย สถาปตยกรรมระดับชั้นเครือ ขาย ตัวกลางที่ใชในการสื่อ สาร รหัสและ
รูปแบบโปรโตคอล การสื่อสารแบบอนุกรมและแบบขนาน มาตรฐานการรับ-สงขอมูล การปองกันความผิดพลาดเกี่ยวกับการ
รับ-สงขอมูล การแกไขขอมูลใหถูกตอง การรักษาความลับใหกับขอมูล เครื่องมือและเทคนิคที่ใชทางดานการสื่อสารขอมูล
ปญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Special Problem in Electronic Engineering
การวิเคราะหเฉพาะเรื่องที่นาสนใจโดยผูสอน หัวขอ ที่ศึก ษาเปนเทคโนโลยีห รือ พัฒนาการใหม ๆ ที่นาสนใจที่นัก ศึก ษาดาน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสควรศึกษา
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04-311-103
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04-311-211

04-311-214
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04-311-316

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
ความสําคัญของการเขียนแบบ การเขียนแบบอักษร การอานแบบ วิธีการเขียนภาพฉาย การเขียนภาพฉาย การกําหนดขนาดและ
รายละเอียดอื่น ๆ การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัด แผนคลี่ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน การสเก็ตภาพ และเขียนแบบ
ภาพประกอบ
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
พื้นฐานทางดานวิศวกรรม ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือวัด งานตะไบ งานเชื่อม งานเครื่องมือกลพื้นฐานตลอดจนเครื่องมือและ
อุปกรณตาง ๆ ในการผลิต และการฝกปฏิบัติ
กรรมวิธกี ารผลิต
3(3-0-6)
Manufacturing Processes
ปจจัยการผลิต กรรมวิธีการผลิตขั้นพื้นฐาน การหลอโลหะ การขึ้นรูปโลหะ การตัดขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล การขึ้นรูป พลาสติก
การเชื่อมประสาน การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ การแปรรูปแบบพิเศษอื่น ๆ ตลอดจนการใชเครื่อ งจัก รในการผลิต
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการผลิตเบื้องตน และตนทุนการผลิต
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
3(1-6-4)
Industrial Engineering Practice
งานเครื่อ งมือ กล งานกลึ ง งานกัด งานไส งานเจี ยระไน งานเจาะ งานเชื่อ มไฟฟา งานเชื่อ มแกส การใชเครื่อ งมือ วั ด
การปฏิบัติงานอยางปลอดภัย และการฝกปฏิบัติ
วิศวกรรมการวัดละเอียด
2(1-3-3)
Engineering Metrology
มาตรฐานระบบการวัด หนวยการวัด วิธีการวัด มาตรฐานอางอิง การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและเครื่องมือ ตรวจสอบ
ชนิดตาง ๆ ที่ใชในการตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องกล ผลิตภัณฑมาตรฐานการวัดและการตรวจสอบ เพลา รู ควาน เกลียว เฟอง
ความเรียบผิวงาน การวัดสามมิติดวยเครื่องวัด CMM ระบบพิกดั งานสวมมาตรฐานสากล และการฝกปฏิบัติ
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
Tools Engineering
การออกแบบเครื่อ งมือ การประกอบชิ้นสวน การเลือ กใชวัสดุ เครื่อ งมือ ชวยในการผลิต เครื่อ งมือ ที่ใชในการตรวจสอบ
หลักการออกแบบที่ใชในการผลิตตาง ๆ แมพิมพตัดเจาะ แมพิม พขึ้นรูปชนิดตาง ๆ ตลอดจนแมพิม พผสมและแมพิม พแบบ
กาวหนา และเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเครื่องมือ
วิศวกรรมการเชื่อม
3(2-3-5)
Welding Engineering
ปฏิบัติพื้นฐานโลหะวิทยางานเชื่อ ม การเชื่อ มเหล็ก กลา เหล็ก กลาประสมเหล็ก หลอ อะลูมิเนียม และโลหะประสมอื่น ๆ
การตอวัสดุตางชนิด การเชื่อม พอกผิว การปรับปรุงคุณสมบัติงานเชื่อม การเชื่อมระบบอัตโนมัติ และการฝกปฏิบัติ
วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
Engineering Maintenance
การบํารุงรักษาเครื่องจักร วงจรชีวิตของเครื่องจักรและอุปกรณ สาเหตุของการเสื่อมสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ การวิเคราะห
ความนาเชื่อถือ ความพรอม และความสามารถในการบํารุงรักษา การตรวจสอบและตรวจสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ การวางแผน
และการควบคุมการบํารุงรักษา ความปลอดภัยในการซอมเครื่องจักร การวัดและประเมินผลการบํารุงรักษา
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Design of Machine Elements
การออกแบบ การวิเคราะหแรง และความเคนที่เกิดขึ้นในชิ้นสวนที่อยูภายใตภาระการสงถายกําลังของชิ้นสวนเครื่องจักรที่ใชใน
งานผลิต การออกแบบคํานวณชิ้นสวน เครื่องมือ เลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับชิ้นสวนที่ออกแบบ และการเลือกใชชิ้นสวน
เครื่องจักรกล
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วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3(2-3-5)
Automatic Machine Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-311-204 ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ
เครื่องจักรกลที่ทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร การทํางานเบื้องตนของเครื่องกลึง และเครื่องกัด ซีเอ็นซี เครื่องกัดโลหะดวยไฟฟา
เครื่องตัดโลหะดวยไฟฟา การเขียนและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อควบคุมเครื่องจักร และการฝกปฏิบัติ
การออกแบบแมพิมพโลหะ
3(2-3-5)
Press Tools and Die Design
การกดยึดชิ้นงานดวยแมพิมพ วิธีการออกแบบแมพิมพชนิดตาง ๆ การออกแบบแมพิมพตัด แมพิมพดึงขึ้นรูป แมพิมพตัดเจาะ
และแบบอื่น ๆ รวมทั้งการวิเคราะหผลของแรงตัด การเปลี่ยนรูปรางชิ้นงานขึ้นรูป และการฝกปฏิบัติ
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต
3(2-3-5)
Computer Aided Design and Manufacturing
วิชาบังคับกอน : 04-311-318 วิศวกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับออกแบบงานในลักษณะทรงตันและพื้นผิว เรียนรูขั้นตอนการใชคอมพิวเตอรเพื่องานการผลิต
(CAM) และการเชื่อมโยงขอมูลกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และการฝกปฏิบัติ
การออกแบบแมพิมพพลาสติก
3(2-3-5)
Plastic Mold Design
ชนิดและโครงสรางพลาสติก กรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑพลาสติก วัสดุและเครื่องจักรที่ใชในการผลิตแมพิมพ ตลอดจนสามารถ
ออกแบบ และวิเคราะห แมพิมพฉีดแมพิมพเปา แมพิมพอัดขึ้นรูปตามแบบงาน และการฝกปฏิบัติ
การบริหารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Management
การผลิตเชิงระบบหลักการจัดการมนุษสัมพันธในการทํางาน การเพิ่มผลผลิตทางวิศวกรรม การตัดสินใจสําหรับการผลิต การ
พยากรณในงานการผลิต การเงิน- การตลาดกับงานทางอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตรวิศวกรรมเบื้อ งตน การควบคุม สินคาคงคลัง
การบริหารโครงการ ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม กฎหมายอุตสาหกรรม การบริหารคุณภาพทั้งระบบ การศึกษาความเปนไปได
เบื้องตน
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statistics
วิชาบังคับกอน : 02-217-102 หลักสถิติ
การตัดสิน ใจแบบมี ก ารทดลอง และไมมีก ารทดลอง การทดสอบสมมุติฐานแบบพาราเมตริก และแบบนอนพาราเมตริ ก
การประมาณคาสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวนเนื่อ งจากปจจัยเดียว และสองปจจัย การพยากรณแบบอนุก รมเวลา และ
การวิเคราะหการถดถอย การใชวิธีการทางสถิติในการแกไขปญหาและโปรแกรมสําเร็จรูป
การศึกษางาน
3(3-0-6)
Work Study
วิชาบังคับกอน : 02-217-102 หลักสถิติ
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
การเพิ่มผลผลิต องคประกอบของเวลาที่ใชทํางานหนึ่ง ๆ ใหเสร็จ เทคนิคในการบันทึก ขอ มูล ดวยแผนภูมิก ระบวนการผลิต
แผนภูมิการเคลื่อนที่ แผนภาพการเคลื่อนที่ แผนภาพเสนดาย แผนภูมิกระบวนการผลิตหลายชนิด แผนภูมิสองมือ เทคนิคการ
ตั้งคําถามการปรับปรุงแกไข การใชประโยชนสูงสุดจากคนและเครื่อ งจัก ร การเคลื่อ นไหวของคน ณ จุดปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ การจับเวลาโดยตรง การหาเวลามาตรฐาน การสุม งาน ระบบขอ มูล มาตรฐาน และสิ่งที่ชวยสนับสนุนใน
การศึกษางาน
การวิจัยการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operation Research
วิชาบังคับกอน : 04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
แนวทางของการวิจัยการดําเนินงาน การจัดตั้งรูปแบบของปญหาการสรางและหาผลลัพธของแบบจําลองของปญหา ปญหาการ
โปรแกรมเชิงเสน การประยุกตใชแบบจําลองของระบบพัสดุคงคลัง ปญหาการขนสง ปญหาการมอบหมายงาน ทฤษฎีเกมส
ทฤษฏีแถวคอย การวิเคราะหโครงขาย และเทคนิค การจําลองแบบปญหา และแนวคิดของเทคนิคการหาผลลัพธที่เหมาะสม
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04-312-307

04-312-308

04-312-309

04-312-419

04-312-420

04-312-431

04-312-432

04-312-433

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
วิชาบังคับกอน : 04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
เศรษฐศาสตรเพื่อใชในงานวิศวกรรม ตนทุน การคํานวณดอกเบี้ย การหามูลคาปจจุบัน และมูลคารายป การหาอัตรา
ผลตอบแทน การหาผลประโยชนตอเงินลงทุน หาคาเสื่อมราคา ภาษีรายได จุดคุมทุน การทดแทนทรัพยสินการวิเคราะหเงินเฟอ
และการวิเคราะหการตัดสินใจในโครงการตาง ๆ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
วิชาบังคับกอน : 02-217-102 หลักสถิติ
ประวัติของการควบคุมคุณภาพ สถิติที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพทั้ง 7 อยาง เชน ใบตรวจสอบ
พาเรโต อิชิกาวาไดอะแกรม แผนภูมิควบคุม เปนตน การดําเนินกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ การวิเคราะหความสามารถของ
กระบวนการผลิต แผนการสุมตัวอยางแบบตอเนื่อง แผนการสุมตัวอยางผันแปร ตนทุนคุณภาพ การบริหารคุณภาพแบบทุกคน
มีสวนรวม ความเชื่อถือไดของผลิตภัณฑ และระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
1(1-0-2)
Industrial Engineering Pre-Project
เลือกและศึกษาความเปนไปไดของหัวขอโครงการรวบรวมขอมูลนําเสนอโครงการศึกษาความเปนมาของปญหา วิธีดําเนินงาน
โครงการ เตรียมแผนการดําเนินงานโครงการ กําหนดจุดประสงค เปาหมาย ขั้นตอน และแผนการดําเนินงาน ตลอดจน
จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ เพื่อดําเนินโครงการ และรายงานความกาวหนาของโครงการ
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
วิชาบังคับกอน : 02-217-102 หลักสถิติ
04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ การวางแผนการผลิตโดยรวม การจัดตารางการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง การวางแผน
ความตองการวัสดุ การจัดลําดับ การผลิตการควบคุมการผลิต และการจัดการโครงการดวย CPM/PERT
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Plant Design
วิชาบังคับกอน : 04-312-303 การศึกษางาน
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑ การวิเคราะหกรรมวิธีการผลิต การคํานวณ
เครื่องจักรและกําลังคน การออกแบบการไหลของวัสดุ การวางผังโรงงาน ระบบการขนถายวัสดุ การคลังพัสดุ การออกแบบระบบ
บริการ การควบคุมโครงการ การวิเคราะหและตัดสินใจในการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
สัมมนาปญหาทางวิศวกรรม 1
1(0-2-1)
Seminar in Engineering Problem I
หลักการมองปญหาและวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรม หลักในการระดมสมอง เพื่อแกปญหา การทํางานรวมกัน การติดตาม
ผลงาน หลักการพูดการเสนอผลงานและรายงานผลงาน
สัมมนาปญหาทางวิศวกรรม 2
1(0-2-1)
Seminar in Engineering Problem II
วิชาบังคับกอน : 04-312-431 สัมมนาปญหาทางวิศวกรรม 1
วิเคราะหปญหา ศึกษาคนควาขอมูล สาเหตุของปญหา และนําเสนอแนวทางแกไขดวยการจัดอภิปราย การสัมมนา และนําเสนอ
ในรูปแบบอื่น ๆ ในปญหาทางวิศวกรรมรายงานผลและประเมินผล
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
6(0-40-0)
Co-operative Education in Industrial Engineering
ฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการดาน วิศวกรรมอุตสาหการอยางมีระบบ มีวิศวกร
หรือที่ปรึกษาในสถานประกอบการ และมีหนาที่รับผิดชอบแนนอนตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไมนอยกวา 15 สัปดาห
มีวิศวกรควบคุมดูแล ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ กอนที่จะสําเร็จการศึกษา
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04-312-434

04-312-435

04-313-101

04-313-202

04-314-305

04-321-101

04-321-102

04-321-103

การฝกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
6(0-40-0)
Industrial Engineering Internship
ฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการ ดานวิศวกรรมอุตสาหการอยางมีระบบ โดยมีวิศวกร
หรือที่ปรึกษาในสถานประกอบการควบคุมดูแล
และมีหนาที่รับผิดชอบแนนอน โดยมีการฝกงานอยางตอเนื่องไมนอยกวา
8 สัปดาห
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3(1-6-3)
Industrial Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 04-312-319 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
วิเคราะหแผนการดําเนินโครงการปฏิบัติการในโครงการตามที่ไดรับอนุมัติวิเคราะหการปฏิบัติงาน
ปญหาและกําหนดวิธีการ
แกปญหา นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการเปนระยะ ๆ นําเสนอผลการดําเนินงานในขั้นสุดทาย และจัดทํารายงานโครงการที่
สมบูรณ
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
การจัดแบงกลุมของวัสดุ โครงสรางมหภาค จุลภาคและสมบัติของวัสดุ ความเปนผลึกและความไมสมบูรณของผลึก แผนภาพ
สมดุลของโลหะผสมและเหล็กคารบอน การแบงประเภทและสมบัติของเหล็กกลา เหล็กกลาไรสนิม เหล็กหลอ และโลหะนอก
กลุมเหล็ก กรรมวิธีทางความรอน วัสดุวิศวกรรมพื้นฐาน เชน โลหะ พลาสติก เซรามิก วัสดุผสม วัสดุอิเล็กทรอนิกส ยางมะตอย
ไม คอนกรีต และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑโดยการใชวัสดุวิศวกรรม
วิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
2(1-3-3)
Material Testing Engineering
คุณสมบัติทางกลของวัสดุภายใตแรงกระทํา หลักการของการทดสอบวัสดุ และการวิเคราะหผลการทดสอบ การทดสอบแรงดึง
การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบความลา การทดสอบความคืบ การทดสอบแรงดัด การทดสอบ
แบบทําลาย การทดสอบแบบไมทําลายของวัสดุในงานวิศวกรรม และการฝกปฏิบัติ
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-312-201 การบริหารงานวิศวกรรม
การจัดตั้งองคกรความปลอดภัยทางวิศวกรรม การฝกระบบรักษาความปลอดภัย การประกันอุบัติเหตุ วิธีปองกันอุบัติภัยใน
อุตสาหกรรมการผลิต อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมและองคประกอบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางวิศวกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุ การประเมินความเสี่ยง และกฎหมายความปลอดภัย
ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ
1(1-0-2)
Orientation to Textile Industry
แนะนําและชี้แจงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอบเขตและขอบขายของการทํางาน การประกอบอาชีพ แหลงสําคัญของการศึกษา
คนควาทางเทคโนโลยีตาง ๆ ในดานการผลิตสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหม
ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งทอและ
อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เทคโนโลยีสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Technology
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตสิ่งทอ ตั้งแตเสนใยจนถึงผลิตภัณฑสําเร็จรูป การตรวจสอบวัสดุสิ่งทอเบื้องตน และประโยชนใช
สอยของผลิตภัณฑสิ่งทอ
วิทยาศาสตรเสนใย
3(3-0-6)
Fiber Science
คําจํากัดความเกี่ยวกับเสนใย การจําแนกเสนใยชนิดตาง ๆ กระบวนการผลิต โครงสรางทางเคมี สมบัติทางกายภาพและทางเคมี และการ
นําไปใชงานของเสนใยเซลลูโลส เสนใยโปรตีน เสนใยกึ่งสังเคราะห เสนใยสังเคราะห และเสนใยอื่น ๆ
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04-321-104

04-321-205

04-321-206

04-322-101

04-322-102

04-322-103

04-322-104

04-322-105

04-322-208

สมรรถนะผา
3(3-0-6)
Fabric Performance
ทฤษฎีมูลฐานและเทคนิคการผลิตผา สมบัติและลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตผา (เสนใยและเสนดาย) โครงสรางผา
ชนิดตาง ๆ ความสัมพันธระหวางโครงสรางผา สมบัติและลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบกับสมบัติ และลักษณะเฉพาะของผา
ความสําคัญของโครงสรางผากับการใชงาน การออกแบบโครงสรางใหเหมาะสมกับการใชงาน การทดสอบสมบัติ และลักษณะ
เฉพาะของผา
กระบวนการผลิตทางเคมีสิ่งทอ
3(2-3-5)
Textile Chemical Processing
ลักษณะเฉพาะของเสนใย น้ํา และสารเคมีที่ใชในกระบวนการเตรียมผา ทฤษฎีการยอมสี สารชวยยอม กระบวนการยอมสีเสนใย
ชนิดตาง ๆ และผาใยผสม เทคนิคภายหลังยอม สารตกแตง กระบวนการตกแตงผาฝาย ผาใยสังเคราะห และผาใยผสมทางดานเชิงกล
และเคมี และการฝกปฏิบัติ
การทดสอบสิ่งทอ
3(2-3-5)
Textile Testing
การจําแนกประเภทของเสนใยทางกายภาพ และทางเคมี หลักการและวิธีการทดสอบสมบัติของเสนใย เสนดาย ผืนผา ตาม
มาตรฐานการทดสอบทางสิ่งทอ และการวิเคราะหผลการทดสอบเบื้องตน และการฝกปฏิบัติ
พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องนุงหม
3(1-6-4)
Fundamentals of Garment Engineering
ความรูพื้นฐานทางดานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม วัสดุอุปกรณและเครื่องจักร การผลิตและการประกอบชิ้นสวนของเครื่องนุงหม
และการฝกปฏิบัติ
เครื่องจักรเสื้อผาและการบํารุงรักษา
3(2-3-5)
Garment Sewing Machines and Maintenance
ขอมูลทั่วไปของจักรเย็บผาอุตสาหกรรม การหลอลื่นและการบํารุงรักษา การเตรียมจักรเย็บผา การใชงานและการปรับตั้ง
เบื้องตนของจักรเข็มเดี่ยว จักรพันริม จักรถักรังกระดุม จักรติดกระดุมและจักรฝเข็มถักประสาน และการฝกปฏิบัติ
การทําแบบตัดอุตสาหกรรม 1
3(2-3-5)
Industrial Pattern Construction I
การวัดตัวและการสรางแบบตัดเบื้องตนของเสื้อ กระโปรง กางเกง รายละเอียดใบกําหนดขนาด การดัดแปลงแบบตัด การสราง
แบบตัดตามแฟชั่น การปรับแบบตัดเปนแบบตัดอุตสาหกรรม และการฝกปฏิบัติ
การทําแบบตัดอุตสาหกรรม 2
3(2-3-5)
Industrial Pattern Construction II
วิชาบังคับกอน : 04-322-103 การทําแบบตัดอุตสาหกรรม 1
การสรางแบบตัดและการปรับขนาดแบบตัดเสื้อผาบุรุษ การปรับขนาดแบบตัดเสื้อผาสตรี การสรางแบบตัดและปรับขนาดแบบตัด
ตามใบสั่งผลิต และการฝกปฏิบัติ
ศิลปะการออกแบบ
3(2-3-5)
Art and Design
หลักและองคประกอบศิลปโดยทั่วไป หลักการออกแบบและทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบ การฝกวาดที่ใชดินสอและสีน้ํา
ประยุกตใชหลักศิลปะในการออกแบบเสื้อผา ตามแรงบัลดาลใจที่ไดมา โดยอาศัยภาพชวยหรือรูปทรงพื้นฐาน วิธีเขียนภาพ
แบบเสื้อ และการฝกปฏิบัติ
ระบบการผลิตเครื่องนุงหม 1
3(2-3-5)
Garment Production Systems I
ความรูทั่วไปในการผลิต ของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ลักษณะตะเข็บและฝเข็ม การวางแบบตัด การปูผา และการตัดผา
การผลิตเครื่องนุงหมในระบบอุตสาหกรรม การตรวจสอบคุณภาพการผลิต และการฝกปฏิบัติ
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04-322-209

04-322-210

04-322-313

04-322-314

04-322-315

04-322-316

04-322-323

04-322-325

04-322-428

04-330-103

ระบบการผลิตเครื่องนุงหม 2
3(2-3-5)
Garment Production Systems II
วิชาบังคับกอน : 04-322-208 ระบบการผลิตเครื่องนุงหม 1
การวางแผนการผลิต ในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม การวิเคราะหขั้นตอนการผลิตและจัดทําแผนภูมิการผลิต ระบบการผลิต
การจัดสมดุลการผลิต การจัดวางผังจักร และการฝกปฏิบัติ
วิศวกรรมเครื่องนุงหม
3(3-0-6)
Garment Engineering
การประยุกตทฤษฎีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวและเวลามาตรฐาน การออกแบบการทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิต
การคํานวณประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนตารางการผลิต การคํานวณตนทุนการผลิต และโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
การวางแผนการผลิตงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
คอมพิวเตอรสําหรับงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
3(2-3-5)
Computer for Garment Manufacturing
หลักการและเทคนิคการใชคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดวยเครื่องคอมพิวเตอรในการสรางแบบตัด การปรับขนาด
แบบตัด การวางแบบตัดและการสั่งพิมพขอมูล และการฝกปฏิบัติ
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องนุงหม
1(1-0-2)
Garment Engineering Pre-Project
คนควาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องนุงหมที่นาสนใจ โดยนําความรูจากวิชาชีพมาประยุกตแกปญหา และจัดทําตาม
รูปแบบโครงการโดยมีอาจารยคอยแนะนําและเปนที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องนุงหม
6(0-40-0)
Co-operative Education in Garment Engineering
นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบหนึ่งภาคเรียน
ปกติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว นักศึกษาตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลงานตอคณาจารยในสาขาวิชาการประเมินผล
ทั้งจากการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ พนักงานที่คุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการณ และรายงานวิชาการ
ระบบการผลิตตัวอยาง
3(2-3-5)
Sample Room Systems
ระบบการผลิตเสื้อผาตัวอยาง การคิดตนทุนในการผลิต การออกแบบใบสั่งการผลิต การเย็บตัวอยางตามใบสั่งผลิต และการฝก
ปฏิบัติ
การควบคุมคาใชจายในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
3(3-0-6)
Costing Control in Garment Manufacturing
หลักการเบื้องตนทางดานการบัญชี การเงิน การคํานวณและบันทึกตนทุนสินคา การวางแผนและควบคุมงบประมาณในอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหม การควบคุมงบประมาณที่แปรผันตามภาวะ การบริหารความเสี่ยง การเสาะหาแหลงเงินทุน การวิเคราะหงบการเงินเบื้องตน
การจัดการสินคาเครื่องนุงหม
3(3-0-6)
Garment Merchandising
การจัดการสินคาสิ่งทอ ความสัมพันธในระหวางผูจัดหาสินคาสิ่งทอ ผูผลิต ผูออกแบบ การขายและการจัดการ การจัดจําหนายและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ การโฆษณาและการสงเสริมการขาย พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอการตลาดสิ่งทอเครื่องหมาย
การคาและธุรกิจการคาระหวางประเทศ
โครงงานวิศวกรรมเครื่องนุงหม
3(1-6-4)
Garment Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 04-322-314 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องนุงหม
คนควาหรือวิจัย เกี่ยวกับโครงการทางเทคโนโลยีเสื้อผาสําเร็จรูปที่นาสนใจ โดยนําเอาความรูจากวิชาชีพมาประกอบ และประยุกต
แกปญหารวมทั้งมีคณาจารยคอยแนะนําและเปนที่ปรึกษา
จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Organization and Industrial Psychology
ความหมายและขอบขาย ของจิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม พฤติกรรมของบุคคลในองคการ สภาพแวดลอมในการทํางาน
การทํางานเปนทีม แรงจูงใจ ความพึงพอใจและขวัญกําลังใจในการทํางาน ทฤษฎีและพฤติกรรมในการทํางาน ภาวะผูนํา
มนุษยสัมพันธในองคการ ความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง ในการทํางาน
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04-330-201

04-330-202

04-330-204

04-330-205

04-330-306

04-330-307

04-330-317

04-330-408

วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety Engineering
หลักการของความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เทคนิคการปองกันอุบัติเหตุ ความสัมพันธระหวาง
การออกแบบเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย การวิเคราะหความเสี่ยง หลักของการ
ควบคุมศึกษาเกี่ยวกับ หลักการของความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เทคนิคการปองกันอุบัติเหตุ
ความสัมพันธระหวางการออกแบบเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย การวิเคราะหความ
เสี่ยง หลักของการควบคุมสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรมและเทคนิคการปฐมพยาบาล
การบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
การจัดองคกร อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
การจัดบุคลากรในงานอุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม เทคนิคการจัดซื้อและบริหารวัสดุคงคลัง การขายและการตลาด การบัญชีและ
การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต
2(0-6-2)
Industrial Production Practice
การปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต การขึ้นรูปงานโลหะดวยเครื่องมือกล งานเชื่อมหรือการประกอบ งานสรางผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปที่นําไปใชประโยชนในสถานศึกษาและหนวยงานอื่น
การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 1
2(1-3-3)
Engineering Material Testing I
การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุภายใตแรงดึง แรงกด แรงเฉือน แรงบิด แรงกระแทก แรงแบบวัฎจักร ความลา ความแข็งแรง
การทดสอบและวิเคราะหคุณสมบัติทางโลหะวิทยา ตลอดจนการทดสอบแบบไมทําลาย และการฝกปฏิบัติ
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต
3(2-2-5)
Design of Production Machine Elements
ขั้นตอนและปรัชญาการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต วิเคราะหความเคน การสงถายกําลัง การคํานวณออกแบบชิ้นสวน
เครื่อ งจัก รกล แสดงแบบรายละเอียด การเลือ กใช วัสดุในการทําชิ้น สวนเครื่ อ งจัก รกลการผลิ ต การวิ เคราะห ก ลไกการ
เคลื่อนไหว ความเร็ว ความเรง สภาวะสมดุล เนนการออกแบบกลไกของเครื่องจักรกลการผลิต และการฝกปฏิบัติ
การเตรียมโครงการงานอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Pre-Project
การเตรียมงานโครงการในงานอุตสาหกรรม กําหนดเปาหมาย จุดประสงค ขอบเขต การวางแผนการดําเนินงานโครงการ วิธีการ
เขียนโครงการ ตลอดจนการประเมินโครงการเบื้องตน และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
วิศวกรรมความรอนและของไหล
3(3-0-6)
Thermo-Fluid Engineering
คุณสมบัติของสาร กฎขอที่ 1 กฏขอที่ 2 ของเทอรโมไดนามิกส พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน กฎการทรงพลังงาน กฎ
การทรงมวล กระบวนการทางความรอน หลักการพื้นฐาน การสงผานความรอน การนํา การพา การแผรังสี ศึกษาคุณสมบัติของ
ของไหล ชนิดของการไหล สมการพลังงาน สมการมวล สมการโมเมนตัมของของไหล การไหลในทอ อัตราการไหล
การสูญเสียในทอและปม
โครงการงานอุตสาหกรรม
3(1-6-3)
Industrial Project
วิชาบังคับกอน : 04-330-308 การเตรียมโครงการงานอุตสาหกรรม
การจัดทําโครงการอุตสาหกรรมใหชัดเจน ในรูปแบบการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในงานอุตสาหกรรมการผลิต และการ
บริการ การหาความเปนไปได หรือการจัดทําสิ่งประดิษฐ อุปกรณเครื่องมือที่ใชประโยชนในงานอุตสาหกรรมในเชิงพัฒนา
ดวยการดําเนินการในรูปแบบของการทําโครงการ การนําเสนอจุดประสงคที่ตองการ ความเปนมา แนวคิดในการแกปญหา
การวางแผน ขั้นตอนการดําเนินงาน ผลที่ไดคนควาทฤษฎีและหลักการประกอบเหตุผลสนับสนุนและฝกปฏิบัติ
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04-330-409

04-331-201

04-411-101

04-411-202

04-411-203

04-411-204

04-411-305

04-411-307

การฝกงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
3(0-40-0)
Industrial Technology Internship
ฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการ ดานเทคโนโลยีอุตสาหการอยางมีระบบ โดยมีวิศวกร
หรือที่ปรึกษาในสถานประกอบ การควบคุม ดูแลและมีห นาที่รับผิดชอบแนนอน โดยมีก ารฝก งานอยางตอ เนื่อ งไมนอ ยกวา
8 สัปดาห และลงทะเบียนเรียนโดยคิดผลการศึกษาเปน S กับ U
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety Engineering
หลักการของความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เทคนิคการปอ งกันอุบัติเหตุ ความสัม พันธ
ระหวางการออกแบบเพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพของการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย การวิเคราะหความเสี่ยง หลักของ
การควบคุมศึกษาเกี่ยวกับหลักการของความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เทคนิคการปองกันอุบัติเหตุ
ความสัมพันธระหวางการออกแบบเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย การวิเคราะห
ความเสี่ยง หลักของการควบคุมสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรม และเทคนิคการปฐมพยาบาล
สถิตยศาสตร
3(3-0-6)
Statics
ระบบแรงและโมเมนตของแรง แรงลัพธและโมเมนตลัพธ จุดเซ็นทรอยด และจุดศูนยถวง โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่ การสมดุล
และแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะหแรงในชิ้นสวนของโครงสรางและชิ้นสวนของเครื่องจักรกล แรงเสียดทาน หลักการของงาน
เสมือน เสถียรภาพ
พลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Dynamics
วิชาบังคับกอน : 04-411-101 สถิตยศาสตร
การเคลือ่ นที่ของอนุภาคและวัตถุคงรูป การเคลื่อนที่สัมพัทธของกลุมอนุภาคและวัตถุคงรูป กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและ
พลังงาน พลังงานจลนและพลังงานศักย กฎการอนุรักษพลังงาน การดลและโมเมนตัม การกระแทกของวัตถุ พื้นฐานของการ
สั่นสะเทือนทางกล
กลศาสตรวสั ดุ 1
3(3-0-6)
Mechanics of Materials I
วิชาบังคับกอน : 04-411-101 สถิตยศาสตร
ความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ความเคนที่เกิดจากอุณหภูมิ ภาชนะอัดความดัน
และการเชื่อมตอ การบิดตัวของเพลาตันและเพลากลวง การเขียนไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนตดัด การคํานวณหาคาความเคน
ดัดและความเคนเฉือนในคาน และการหาคาระยะโกงที่เกิดขึ้นในคาน
กลศาสตรเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery I
วิชาบังคับกอน : 04-411-201 พลศาสตรวิศวกรรม
กลไกและชิ้นสวนเครื่องจักรกล การเคลื่อนที่ของชิ้นสวนเครื่องจักรกล ขบวนเฟองและระบบกลไก การหาความเร็วและความเรง
การหาแรงเฉื่อย การสมดุลของชิ้นสวนหมุน
กลศาสตรวัสดุ 2
3(3-0-6)
Mechanics of Mateials II
วิชาบังคับกอน : 04-411-203 กลศาสตรวัสดุ 1
คานประเภทหาคามิไดทางสถิตศาสตร เสา การวิเคราะหความเคนและความเครียด โดยการคํานวณและการเขียนรูป ความเคน
ผสม ทฤษฎีพลังงาน ความเครียด คานเชิงประกอบ การดัดรอบสองแกนหลัก และคานโคง
การออกแบบเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Machine Design
วิชาบังคับกอน : 04-411-203 กลศาสตรวัสดุ 1
พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล และขอบขายขั้นตอนการออกแบบการเลือกวัสดุมาใชงานใหเหมาะสมกับเครื่อ งจัก รกล
ทฤษฎี และหลักการออกแบบเบื้องตน ความเคนผสม และทฤษฎีความเสียหายของชิ้นงานเครื่องจักรกล การออกแบบสําหรับการ
แตกหักเนื่องจากความลา การออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ํา และสลักเกลียวลิ่ม และสลักเกลียวยืด สปริง เพลา คับปลิ้ง และสกรู
สงกําลัง
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04-411-408

04-412-101

04-412-302

04-412-303

04-412-304

04-412-306

04-412-407

04-412-408

การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibration
วิชาบังคับกอน : 04-411-202 พลศาสตรวิศวกรรม
นิยามและสวนประกอบของระบบสั่นสะเทือนทางกล การหาสมการของการเคลื่อนตัวของระบบตาง ๆ ทั้งแบบระดับความเสรี
หนึ่งขั้นเดียวและหลายขั้น การหาผลเฉลยของระบบสั่นสะเทือนทางกล การหาความถี่ธรรมชาติและรูปลักษณของการสั่นสะเทือน
ของระบบตอเนื่อง การเปรียบเทียบกับวงจรไฟฟาและคอมพิวเตอรอนาล็อก
เทอรโมไดนามิกส 1
3(3-0-6)
Thermodynamics I
คุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิกสของสาร กฎของเทอรโมไดนามิกส ระบบและกระบวนการทางเทอรโมไดนามิก ส เอนโทรป
วัฏจักร พลังงานและการเปลี่ยนรูป การถายเทความรอนเบื้องตน
เทอรโมไดนามิกส 2
3(3-0-6)
Thermodynamics II
วิชาบังคับกอน : 04-412-101 เทอรโมไดนามิกส 1
ประสิทธิภาพทางเทอรโมไดนามิกส ความสัมพันธทางเทอรโมไดนามิกส ทฤษฎีกาซผสม กระบวนการปรับอากาศ การสันดาป
เบื้องตน และการสมดุลทางเคมี
การทําความเย็นและปรับอากาศ
3(2-3-5)
Refrigeration and Air Conditioning
วิชาบังคับกอน : 04-412-101 เทอรโมไดนามิกส 1
วัฏจักรทําความเย็น การทําความเย็นแบบอัดไอ สวนประกอบของระบบทําความเย็นแบบอัดไอ ระบบไฟฟาและระบบควบคุม
การคํานวณภาระของระบบทําความเย็น การประยุกตใชระบบทําความเย็น การบํารุงรักษาและบริการเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ และการฝกปฏิบัติ
การปรับอากาศ
3(3-0-6)
Air Conditioning
วิชาบังคับกอน : 04-412-101 เทอรโมไดนามิกส 1
คุณสมบัติของไซโครเมตริกและกระบวนการของอากาศ การประมาณภาระในการทําความเย็นอุปกรณของระบบปรับอากาศ ระบบ
ปรับอากาศแบบตาง ๆ การออกแบบทอลมและอุปกรณกระจายลม สารทําความเย็นและการออกแบบทอ สารทําความเย็น การ
ควบคุมพื้นฐานในระบบปรับอากาศ
การถายเทความรอน
3(3-0-6)
Heat Transfer
วิชาบังคับกอน : 04-412-101 เทอรโมไดนามิกส 1
ความรูพื้นฐานของการสงผานความรอน การคํานวณหาอุณหภูมิและความรอน ในหนึ่งและสองมิติ การหาคาฉนวนความรอ น
การนําวิธีไฟไนตดิฟเฟอเรนทมาชวยในการแกปญหาการนําความรอ น รูปแบบของการพาความรอ นแบบอิสระและแบบบังคับ
พื้นฐานการเลือกใชงานของอุปกรณถายเทความรอน และการแผรังสีความรอนสําหรับรูปทรงตาง ๆ
เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engines
วิชาบังคับกอน : 04-412-101 เทอรโมไดนามิกส 1
สาเหตุและผลของการเกิดมลภาวะในอากาศ มาตรฐานการกําหนดขีดของมลพิษที่เปนอันตรายตามกฎหมาย มลพิษที่ปลอยออก
จากสวนตาง ๆ ของเครื่องยนตและรถยนต การควบคุมและลดมลพิษจากรถยนต ระบบการควบคุมมลพิษจากหองเพลาขอเหวี่ยง
ระบบควบคุมการระเหยของน้ํามันเชื้อเพลิง การปรับปรุงเครื่องยนต ระบบเชื้อเพลิง และระบบจุดระเบิดใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระบบควบคุมมลพิษจากทอไอเสีย เครื่องวัดและวิเคราะหไอพิษจากรถยนต
วิศวกรรมโรงงานผลิตกําลัง
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-412-101 เทอรโมไดนามิกส 1
วัตถุดิบชนิดตาง ๆ ที่ใชในการผลิตพลังงาน เชื้อ เพลิงและการเผาไหม วัฏจัก รของพลังงาน เครื่อ งกําเนิดไฟฟาแบบตาง ๆ
คุณสมบัติของน้ําที่ใชในโรงงานเครื่องกําเนิดพลังงาน การกําจัดมลภาวะที่เปนพิษในอากาศและน้ํา การคํานวณคาภาระของเครื่อง
กําเนิดไฟฟา การคํานวณภาระของสถานีสงกําลังไฟฟา เครื่องมือวัด และการควบคุม
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04-412-409

04-412-410

04-413-201

04-413-303

04-413-304

04-413-405

04-414-301

04-414-302

เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Boiler
วิชาบังคับกอน : 04-412-101 เทอรโมไดนามิกส 1
ระบบเครื่องกําเนิดไอน้ํา และลักษณะงานอุตสาหกรรมที่ใชไอน้ํา การแบงชนิดของเครื่องกําเนิดไอน้ํา ลักษณะของหัวเผา การ
ปรับสภาพน้ําเพื่อนํามาใชในระบบ อุปกรณควบคุม อุปกรณดักไอน้ํา ระบบทอและฉนวน การบํารุงรักษา การตรวจสอบความ
ปลอดภัยและกฎหมายควบคุม และการฝกปฏิบัติ
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Energy Conservation and Environment
ประเภทของพลังงาน และการนํามาประยุกตใชงานใหเกิดประโยชนในงานอุตสาหกรรม การเกิดและการควบคุมมลพิษในงาน
อุตสาหกรรม กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานและการควบคุมมลพิษที่มีผลตอสิ่งแวดลอม
กลศาสตรของไหล 1
3(3-0-6)
Fluid Mechanics I
วิชาบังคับกอน : 04-411-101 สถิตยศาสตร
04-412-101 เทอรโมไดนามิกส 1
คุณสมบัติของของไหล ความดันของของไหล แรงที่ของไหลกระทําตอ วัตถุ การไหลของของไหล สมการหลัก สําหรับการ
เคลื่อนที่ของของไหล การไหลภายในแบบอัดตัวไมได การวิเคราะหเชิงมิติและความคลายคลึง การไหลในทอ และการวัดการไหล
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
3(2-3-5)
Pneumatics and Hydraulics
การทํางานเบื้องตนของระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส นิวแมติกสไฟฟาและ ไฮดรอลิกสไฟฟา ชิ้นสวนประกอบและสัญลักษณ
การหาขนาดของอุปกรณ การออกแบบวงจรควบคุมชนิดตาง ๆ และการควบคุมระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกสดวยตัวควบคุมแบบ
โปรแกรมได และการฝกปฏิบัติ
การออกแบบระบบทอในโรงงาน
3(3-0-6)
Piping Design
วิชาบังคับกอน : 04-413-201 กลศาสตรของไหล 1
หลักการของระบบทอ การออกแบบ การคํานวณหาขนาด การเลือ กขนาดทอ จากทอ งตลาดและจากตารางมาตรฐาน การ
บํารุงรักษา และการปองกันดูแลใหระบบทอมีอายุการใชงานที่ยาวนาน และปลอดภัย การติดตั้งระบบทอ การเดินทอ การอาน
แบบ และเขียนแบบระบบทอ สาเหตุของการเกิดความดันลดภายในทอทาง และการควบคุมใหความดันในการสงใหอยูใ นระดับที่
ตองการ
เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
Fluid Machinery
วิชาบังคับกอน : 04-413-201 กลศาสตรของไหล 1
กลศาสตรของไหลในเครื่องจักรกลของไหล หลักการและนิยาม ประเภท ชนิด สมรรถนะและการประยุกตใชในแบบตาง ๆ ของ
เครื่องสูบ พัดลม เครื่องอัดความดัน และเครื่องใชกําลังของน้ําและกาซ
การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control
วิชาบังคับกอน : 01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
นิยามและสวนประกอบของระบบควบคุมอัตโนมัติ การหาฟงกชันโอนยายและแผนภาพกลองของระบบ การหาเสถียรภาพของ
ระบบ การวิเคราะหการตอบสนองของระบบทั้งแบบขึ้นกับเวลา และแบบไมขึ้นกับเวลา สําหรับระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับ
สอง การออกแบบตัวควบคุมเพื่อชดเชยเสถียรภาพของระบบ การใชคอมพิวเตอรในการจําลองการทํางานของระบบควบคุม
คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ
3(2-3-5)
Computer Aided Engineering and Design
หลักการ วิธีการใชโปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับออกแบบชิ้นงานแบบสองมิติ สามมิติ การสรางและแกไขโดยคําสั่ง
การจัดเก็บขอมูลแบบตาง ๆและการฝกปฏิบัติ
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04-414-303

04-414-409

04-417-101

04-417-102

04-417-203

04-417-304

04-417-305

04-417-309

04-417-410

โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร
3(2-3-5)
Programmable Logic Controller
วิชาบังคับกอน : 04-212-201 หลักมูลทางวิศวกรรมไฟฟา
หลักการทํางานของโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร การกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ การเขียนโปรแกรมลงไปที่ตัวควบคุม
การเลือกขนาด การติดตั้ง การบํารุงรักษาอุปกรณควบคุม และการประยุกตใชงาน และการฝกปฏิบัติ
การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
Measurements and Instrumentation
การวัดปริมาณทางกล ดวยอุปกรณไฟฟา เทคนิคการบันทึก แจกแจง และปรับขอ มูล การรวบรวมและแจกแจงขอ มูล จาก
สวนกลางเพื่อผลทางการติดตามและควบคุมกระบวนการผลิต
แนะนําวิศวกรรมศาสตร
1(1-0-2)
Introduction to Engineering
ประวัติความเปนมาของวิศวกรรมและเทคโนโลยี ลัก ษณะของวิชาชีพ วิศวกรรมศาสตรสาขาตาง ๆ แนะนําวิธีก ารศึก ษาและ
แกปญหาทางวิศวกรรม แนะนําการเขียนรายงานและการนําเสนอ จรรยาบรรณวิศวกร องคกรและสมาคมวิชาชีพ
การปฏิบัติงานของชางเครื่องกลในโรงงาน
1(0-3-1)
Millwright
ฝกการใชตลอดจนวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ เครื่องจักร เครื่องมือกล และเครื่องตนกําลัง ที่มีใชอยูในโรงงานอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับเครื่องกล ฝกปฏิบัติงาน หรือโครงงานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เปนงานดานการศึกษาคนควา วิเคราะหปญหา
เพื่อหาขอสรุปกับงานที่ตองการผลสําเร็จหรือผลผลิต
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
2(0-6-2)
Mechanical Engineering Laboratory I
การทดลองในหองปฏิบัติการในเรื่องของการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุตาง ๆ ทางดานกลศาสตรของวัสดุ การโกงของคาน
การหาจุดศูนยกลางของแรงเฉือน การทดสอบการบิดของเพลา การวิเคราะหลูกเบี้ยว การทดสอบแรงเสียดทานลูกปน ปมเชื้อเพลิง
เครื่องยนต ระบบสงกําลัง ระบบเบรก และไฟฟาเบื้องตน
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-6-2)
Mechanical Engineering Laboratory II
การทดลองในหองปฏิบัติการในเรื่องของการวัดกําลังงานของเครื่องยนต ผลกระทบตาง ๆ ตอสมรรถนะของเครื่องยนต ทดลอง
และศึกษาคุณสมบัติและสมรรถนะในการทํางานของอุปกรณของไหลในทางอุตสาหกรรม รวมทั้งปม กาซเทอรไบน การทดสอบ
คุณสมบัติน้ํามัน การวิเคราะหกาซ การทดลองระบบทําความเย็น การทดลองเกี่ยวกับวัสดุในทางวิศวกรรม
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
2(0-6-2)
Mechanical Engineering Laboratory III
การทดสอบและทดลองในดานการถายเทความรอน เครื่องจักรกลของไหล การยืดหดของวัสดุในตําแหนงตาง ๆ ทางธรรมชาติ
และปรากฏการณของไหล การวัดอัตราการไหล การสั่นสะเทือนทางกล การถวงสมดุล การทดลองระบบปรับอากาศ
การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล
1(1-0-2)
Mechanical Engineering Pre-Project
การศึกษาคนควาตามหมวดวิชาที่สนใจ วัตถุประสงคของการออกแบบโครงการดานวิศวกรรมเครื่องกล การเลือกใชวัสดุอุปกรณ
ใหเหมาะสม ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการเขียนโครงการ ตลอดจนการนําเสนอโครงการเพื่อ ชี้แจงรายละเอียด การเนนให
ผูเรียนเห็นคุณคาของการวางแผนออกแบบโครงการ
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
3(1-6-2)
Mechanical Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 04-417-309 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิบัติงานตามโครงการในโรงฝกงาน โดยสรางหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไวฝกการวิเคราะหปญหา และการแกไขปญหา โดย
นําเอาความรูที่ศึกษามาประยุกตใหเหมาะสมกับงาน และใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในการผลิต
ผลงาน เนนการปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมตามรูปแบบ
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04-417-411

04-417-412

04-421-101

04-421-102

04-421-203

04-421-204

04-421-305

04-421-306

04-421-307

04-421-308

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล
6(0-40-0)
Co-operative Education in Mechanical Engineering
นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบหนึ่งภาคเรียนปกติ
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว
นักศึกษาตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลงานตอคณาจารยในสาขาวิชา
เพื่อทําการ
ประเมินผล จากการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ พนักงานที่คุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และรายงานวิชาการ
การฝกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
6(0-40-0)
Mechanical Engineering Internship
การฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการ ดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอยางมีระบบ มีวิศวกร
หรือที่ปรึกษาในสถานประกอบการควบคุมดูแลและมีหนาที่รับผิดชอบแนนอน และมีการฝกงานไมนอยกวา 8 สัปดาห
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(1-6-4)
Basic Practice in Mechanical Engineering
พื้นฐานเครื่องยนตตนกําลัง การตรวจสอบชิ้นสวนของเครื่องยนต การวิเคราะหสมรรถนะการทํางานของเครื่องยนต ระบบสง
กําลัง ระบบเบรก การทดสอบคุณสมบัติน้ํามัน การวิเคราะหกาซ และการฝกปฏิบัติ
ไฟฟาอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industriasl Electricity
เครื่องมือวัดไฟฟาเบื้องตน วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ วงจรแสงสวาง หลักการของหมอแปลงไฟฟา เครือ่ งกําเนิด
ไฟฟาและการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟาและการควบคุม ระบบจายกําลังไฟฟา การปองกันไฟฟา และการฝกปฏิบัติ
นิวแมติกสอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industriasl Pneumastics
หลักการเบื้องตนของระบบนิวแมติกส อุปกรรและสัญลักษณของระบบนิวแมติกส การควบคุมระบบนิวแมติกส การแกปญหาขอ
ขัดของ และการฝกปฏิบัติ
เครื่องควบคุมอัตโนมัติ
3(2-3-5)
Automastic Controllers
วิชาบังคับกอน : 04-421-102 ไฟฟาอุตสาหกรรม
เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดในกระบวนการควบคุม การเขียนรีเลยไดอะแกรม การเขียนภาษาคําสั่งของเครื่องควบคุมแบบลําดับ
ที่สามารถโปรแกรมการทํางานได หลักการเลือกใชอุปกรณของระบบควบคุมใหเหมาะสมกับการทํางานในลักษณะตางๆ และการ
ฝกปฏิบัติ
ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrisl Hydraulics
วิชาบังคับกอน : 04-421-204 เครื่องควบคุมอัตโนมัติ
อุปกรณตาง ๆ ของระบบไฮดรอลิกส การออกแบบและวิเคราะหวงจร การนําระบบไฮดรอลิกสใชงานรวมกับเครื่องควบคุมแบบ
ลําดับที่สามารถโปรแกรมการทํางานได การแกไขปญหา และการฝกปฏิบัติ
ระบบเครื่องสูบและเครื่องอัด
3(2-3-5)
Pump and Compressor Systems
ประเภทและลักษณะของเครื่องสูบและเครื่องอัด คุณสมบัติและขอบเขตการใชงาน การออกแบบและคํานวณภาระของระบบ
การออกแบบและหาขนาดของระบบทอ การดูแลรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัด และการฝกปฏิบัติ
งานทดลองเครื่องกล
2(0-6-2)
Mechanical Laboratotry
การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุตาง ๆ ทางดานกลศาสตรของวัสดุ การโกงของคาน การหาจุดศูนยกลางของแรงเฉือน
การทดสอบการบิดของเพลา การวิเคราะหลูกเบี้ยว การทดสอบแรงเสียดทานลูกปน
การทํางานของอุปกรณ
ของไหล
การสั่นสะเทือนทางกล การถวงสมดุล
การสัมมนาทางเทคโนโลยีเครื่องกล
3(2-3-5)
Mechanical Technology Seminar
การนําเสนอขอมูลและวิเคราะหเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม เทคนิคการประชุมและการจัดสัมมนาฝกอบรม การจัดทําสื่อและ
เอกสารประกอบในการสัมมนาและฝกอบรม และการฝกปฏิบัติ
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04-421-309

04-421-310

04-421-411

04-421-412

04-421-413

04-431-101

04-431-302

04-431-303

04-431-305

ระบบงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
3(2-3-5)
Industriasl Automation Systems
วิชาบังคับกอน : 04-421-203 นิวแมติกสอุตสาหกรรม
04-421-204 เครื่องควบคุมอัตโนมัติ
04-421-305 ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
การออกแบบวงจรควบคุมอุปกรณนิวแมติกสแลชะไฮดรอลิกส การตอพวงอุปกรณตาง ๆ เขาดวยกัน การควบคุมระบบจัดเก็บ
ชิ้นสวนและเครื่องจักรอัตโนมัติ การดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรอัตโนมัติตาง ๆ และการฝกปฏิบัติ
การฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่องกล
3(0-40-0)
Mechanical Technology Internship
การฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการดานเครื่องกลอยางมีระบบ มีวิศวกรหรือที่ปรึกษาใน
สถานประกอบการควบคุมดูแล และมีหนาที่รับผิดชอบแนนอน และมีการฝกงานไมนอยกวา8 สัปดาห
การเตรียมโครงการเทคโนโลยีเครื่องกล
1(1-0-2)
Mechanicl Technology Pre-Project
การศึกษาคนควาตามหมวดวิชาที่สนใจ วัตถุประสงคของการออกแบบโครงการดานเครื่องกล การเลือกใชวัสดุอุปกรณให
เหมาะสม ขั้นตอนการดําเนินงาน วิธีการเขียนโครงการ ตลอดจนการนําเสนอโครงการเพื่อชี้แจงรายละเอียด การเนนใหผูเรียน
เห็นคุณคาของการวางแผนออกแบบโครงการ
โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
3(1-6-4)
Mechanical Technolgoy Project
วิชาบังคับกอน : 04-421-411 การเตรียมโครงการเทคโนโลยีเครื่องกล
ปฏิบัติงานตามโครงการในโรงฝกงาน โดยสรางหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไว ฝกการวิเคราะหปญหา และการแกไขปญหา
โดยนําเอาความรูที่ศึกษามาประยุกตใหเหมาะสมกับงาน และใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคในการ
ผลิตผลงาน เนนการปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมตามรูปแบบ
เทคโนโลยีการบํารุงรักษา
3(2-3-5)
Maintenance Technology
หลักการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล สาเหตุของการเสื่อมสภาพ การตรวจสภาพเครื่องจักรกล การสํารวจและวางแผนการบํารุงรักษา
เครื่องจักร การเขียนรายงาน และทํางบประมาณในการบํารุงรักษา เทคโนโลยีการบํารุงรักษาสมัยใหม ความปลอดภัยในการซอม
เครื่องจักร และการฝกปฏิบัติ
เครื่องตนกําลังทางการเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Prime Movers
เครื่องตนกําลังที่ใชในการเกษตร ทฤษฎีเครื่องยนตสันดาปภายใน สวนประกอบของเครื่องยนตที่ใชในการเกษตร คุณลักษณะ
การทํางานของเครื่องยนต ระบบคารบูเรเตอรและการฉีด ระบบการจุดระเบิด การสึกหรอของเครื่องยนต การหลอลื่น
การหลอเย็น การแกขอขัดของ การบํารุงรักษาเครื่องยนตที่ใชกับรถแทรกเตอร การทดสอบเครื่องยนต และการฝกปฏิบัติ
วิศวกรรมแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
3(2-3-5)
Tractors Engineering for Agriculture
ชนิดและโครงสรางมูลฐานของรถแทรกเตอร กลศาสตรของตัวรถแทรกเตอร จุดศูนยถวงและความสมดุล การถายทอดกําลัง
ระบบตอพวง การทดสอบสมรรถนะ ระบบไฟฟา ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ระบบไฮดรอลิกส ลอ และยาง อุปกรณพิเศษ
ความปลอดภัย การซอมแซมและบํารุงรักษา และการฝกปฏิบัติ
เครื่องจักรกลเกษตร 1
3(2-3-5)
Agricultural Machinery I
ทดสอบและวิเคราะหระบบแรง จุดรวมแรงการลากจูง การใชงาน และการปรับตั้งเครื่องมือกอนการเก็บเกี่ยว เชน เครื่องมือเตรียม
ดิน เครื่องปลูกเครื่องพรวน เครื่องใหปุยและพนสารเคมี เครื่องกําจัดวัชพืช ความปลอดภัย การซอมแซมและบํารุงรักษา และ
การฝกปฏิบัติ
การจัดการตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
3(2-3-5)
Power and Agricultural Machinery Management
สภาวะการใชเครื่ อ งจัก รกลเกษตรในประเทศไทย ความสัม พันธระหว างผลผลิต และระดับของการใชเครื่อ งจัก รกลเกษตร
สมรรถนะของตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร การวางแผนปองกันเครื่องจักรกลเกษตรการคิดคาเสื่อมราคา จุดคุมทุนและระยะ
คืนทุน และการฝกปฏิบัติ
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04-431-306

04-431-307

04-431-308

04-431-409

04-431-410

04-431-412

04-432-301

04-432-304

04-432-405

04-432-407

การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Machinery Design
การออกแบบโครงสรางและการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรชนิดตาง ๆ ทีใ่ ชในกระบวนการแปรรูปอาหาร เชน ระบบการขนสง
กําลัง ระบบการขนถาย ระบบตนกําลัง ระบบไฟฟา ระบบการควบคุม การบํารุงรักษา เครื่องจักรแปรรูปอาหาร มีการศึกษา
นอกสถานที่ และการฝกปฏิบัติ
เครื่องทําความเย็นและหองเย็น
3(2-3-5)
Refrigeration and Cold Storage
ระบบการทํางานของเครื่องทําความเย็นและหองเย็น ซึ่งมีอิทธิพลตอลักษณะ และคุณภาพของผลิตผลเกษตร การคํานวณหา
ขนาดของเครื่องทําความเย็น การเลือกใชอุปกรณตาง ๆ ในหองเย็น และการฝกปฏิบัติ
การฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
3(0-40-0)
Agricultural Machinery Technology Practice
ฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรหลากหลายลักษณะงานที่เกี่ยวของกับงานทางดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ภายใตการควบคุมดูแลของวิศวกรที่มีประสบการณในสถานประกอบการ โดยมีการฝกงานอยางตอเนื่องไมนอยกวา 8 สัปดาห
หัวขอเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Selected Topic in Agricultural Machinery Technology
วิชาที่เลือกเปดสอนจากเนื้อหาที่เปนประโยชน ในเรื่องทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรที่แตกตางไปจากวิชาที่เปดสอนตามปกติ
ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสมของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรในขณะนั้น
หรือใหนักศึกษาเลือกที่จะ
ทํางานคนควาในเรื่องที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเกษตรที่ตนเองสนใจ ซึ่งตองไดรับความยินยอมจากทางสาขาวิชา
โครงงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1
3(1-6-3)
Agricultural Machinery Technology Project I
โครงงานที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อฝกใหนักศึกษาไดคนควา แกปญหาและประยุกตใชเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตรกับงานดานตาง ๆ ในภาคราชการ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม และภาคเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนักศึกษา
จะตองจัดทํารายงาน ปริญญานิพนธพรอมผานการทดสอบ
สัมมนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
1(0-3-1)
Agricultural Machinery Technology Seminar
การจัดสัมมนาทางดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร รวมถึงการคนควาทดลอง หรือผลของโรงงานในหองสัมมนา ผลงานวิจัย
จากวารสารที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการเชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานเทคโนโลยีการเกษตรทั้งในหรือตางประเทศมาบรรยาย
อุปกรณขนถายวัสดุและระบบการลําเลียงผลิตภัณฑ
3(2-3-5)
Material Handling Equipement and Product Conveying Systems
การออกแบบระบบขนถายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบขนถายแบบตาง ๆ การขนถายแบบตอ เนื่อ ง การใชและวิธีใช
สายพาน บันไดเลื่อน รางลําเลียง การสั่น การใชลมและระบบอื่นที่ ๆ ขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรม และการฝกปฏิบัติ
เทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน
3(2-3-5)
Oil Palm Processing Technology
คุณสมบัติทางฟสิกส เคมี ชีววิทยาทางกายภาพของปาลมน้ํามัน การเตรียมพื้นที่ปลูก การบํารุงรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต
กระบวนการแปรสภาพผลผลิตของปาลมน้ํามัน การพัฒนาเพิ่มศักยภาพผลผลิตปาลม น้ํามันในทางอุตสาหกรรม การสกั ดและ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามันจากผลผลิตปาลม การแปรรูปผลิตภัณฑเปนพลังงานทดแทนในรูปไบโอดีเซล และการฝกปฏิบัติ
เทคโนโลยีเครื่องสีขาว
3(2-3-5)
Rice Mill Machine Technology
กระบวนการสีขาว เครื่องมือและอุปกรณที่ใชทดสอบเมล็ดขาว เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการสีขาว การประเมินประสิทธิภาพ
การเลือกใช การตรวจสอบและการวิเคราะหระบบการสีขาว และการฝกปฏิบัติ
เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Products Storage Technology
ลัก ษณะและความสําคัญของการเก็บรัก ษาผลผลิตเกษตร ความสัม พันธระหวางความชื้นและอุณหภูมิที่มี ตอ การเก็บรัก ษา
การสูญเสียของผลผลิต การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อ การเก็บรัก ษา การเก็บรัก ษาในหอ งเย็น
การควบคุมการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ และการฝกปฏิบัติ
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ปฐพีวิทยามูลฐาน
3(2-3-5)
Elementary of Soil Science
องคประกอบและลักษณะทั่วไปของดิน การกําเนิดและการจําแนกดิน คุณสมบัติของดินที่มีความสําคัญตอ การตอบสนองธาตุ
อาหาร น้ํา กาซออกซิเจน และพลังงานความรอนแกพืช การเสื่อมคุณภาพและการแกไข สภาพดินเค็ม ชนิดของหินและแร
กระบวนการสลายตัวแบบตาง ๆ ของหินและแร การกัดกรอนจากน้ําและลม แรงกระทําของดินที่มีผลตอการจับยึดของสิ่งมีชีวิต
และการฝกปฏิบัติ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Computer Programming
แนวคิดและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การอันตรกิริยาระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การประยุกตใชโปรแกรมดวยภาษา
ระดับสูง การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิศวกรรม และการฝกปฏิบัติ
การออกแบบระบบดิจิตอล 1
2(2-0-4)
Digital System Design I
ระบบดิจิตอลพื้นฐาน พีชคณิตแบบบูลีน เทคนิคการออกแบบทางดิจิตอล ลอจิกเกต การลดขนาดตรรกะใหเล็กที่สุด วงจรเชิง
ประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลําดับ ฟลิป-ฟล็อป วงจรเชิงลําดับแบบประสานเวลาและแบบไมประสานเวลา พีแอลเอ รอมและแรม
วงจรคํานวณ และการใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางตรรกะ
ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิตอล 1
1(0-3-1)
Digital System Design I Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบดิจิตอลพื้นฐานพีชคณิตแบบบูลีน เทคนิคการออกแบบทางดิจิตอล ลอจิกเกต การลดขนาดตรรกะใหเล็ก
ที่สุด วงจรเชิงประสมมาตรฐาน วงจรเชิงลําดับ ฟลิป-ฟล็อ ป วงจรเชิงลําดับแบบประสานเวลาและแบบไมประสานเวลา
พีแอลเอ รอมและแรม วงจรคํานวณ และการใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบทางตรรกะ
ไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน
2(2-0-4)
Microprocessors and Interfacing
ทบทวนระบบตัวเลขและการดําเนินงานเลขคณิตพื้นฐานในไมโครโปรเซสเซอร สถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอรและ
แบบจําลองการเขียนโปรแกรม ชุดคําสั่งและแบบวิธีการกําหนดเลขที่อยู ชนิดหนวยความจําอิเล็กทรอนิกสและวงจร การขัดจังหวะ
การเชื่อมตอประสานอุปกรณรับเขาและสงออก การเชื่อมตอประสานแบบขนานและอนุก รม และการเชื่อ มตอ ประสานอุปกรณ
แปลงสัญญาณแอนะล็อกกับสัญญาณดิจิตอล
ปฏิบัติไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน
1(0-3-1)
Microprocessors and Interfacing Laboratory
ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลขและการดําเนินงานเลขคณิตพื้นฐานในไมโครโปรเซสเซอร สถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอรและ
แบบจําลองการเขียนโปรแกรม เซตคําสั่งและแบบวิธีก ารกําหนดเลขที่อ ยู ชนิดหนวยความจําอิเล็ก ทรอนิก สและวงจร การ
ขัดจังหวะ การเชื่อมตอประสานอุปกรณรับเขาและสงออก การเชื่อมตอประสานแบบขนานและอนุกรม และการเชื่อมตอประสาน
อุปกรณแปลงสัญญาณแอนะลอกกับสัญญาณดิจิตอล
คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
Discrete Mathematics for Engineering
คณิตศาสตรไมตอ เนื่ อ งพื้นฐาน เทคนิคการนับ ทฤษฎีของเซต ความสั ม พันธ ฟง กชั่น การใชเหตุ ผลในเชิง คณิตศาสตร
ตรรกศาสตร พีชคณิตบูลีนทฤษฎีกราฟและการนําเอาไปใชงานในรูปของตนไม และทฤษฎีออโตเมตา
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
2(2-0-4)
Data Structure and Algorithms
วิชาบังคับกอน : 04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับขอมูล โครงสรางขอมูลแบบแถวจาน แถวคอยตัวแปร แถวอันดับและรายการเชื่อมโยงเชิงเสนหรือลิงค
ลิสตเชิงเสน การเก็บขอมูลในหนวยความจํา การแทนขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ทั้งแบบตอเนื่องและแบบเชื่อมโยง โครงสราง
ขอมูลชนิดไมเชิงเสน เทคนิคการเรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูล และการประยุกตใชงาน
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ปฏิบัติโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
1(0-3-1)
Data Structure and Algorithms Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ปฏิบั ติก ารเกี่ ยวกับข อ มูล โครงสร างข อ มูล แบบแถวจาน แถวคอยตัว แปรแถวอัน ดับและลิ สต เชิง เสน การเก็บ ขอ มู ล ใน
หนวยความจํา การแทนขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ทั้งแบบตอเนื่องและแบบเชื่อมโยง โครงสรางขอมูลชนิดไมเชิงเสน เทคนิค
การเรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูล และการประยุกตใชงาน
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2(2-0-4)
Computer Operating Systems
ประวิติศาสตรของระบบปฏิบัติการ มโนทัศนของระบบปฏิบัติการ หนาที่ของระบบ โครงสรางของระบบปฏิบัติ กระบวนการ
การติดตอสื่อสารระหวางกระบวนการ ปญหาคลาสิกของการติดตอสื่อสารแบบไอพีซี การจัดสรรเวลา พื้นฐานของระบบรับสง
ขอมูลทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรติดตาม หนวยความจําดิสก นาฬิกา เทอรมินอล งานของระบบ การจัดการหนวยความจํา
การสับคา หนวยความจําแบบเสมือน อัลกอริทึมในการเปลี่ยนเพจ ระบบแฟมจากมุมมองของผูใช การออกแบบระบบแฟม
ตัวใหบริการแฟม วิธีการปองกัน และกรณีศึกษาระบบปฏิบัติการแบบหลายผูใชและหลายภารกิจ
ปฏิบัติระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1(0-3-1)
Computer Operating Systems Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ มโนทัศนของระบบปฏิบัติการ ฟงกชันของระบบ โครงสรางของระบบปฏิบัติก ระบวนการ
การติดตอสื่อสารระหวางกระบวนการ ปญหาคลาสิกของการติดตอสื่อสารแบบไอพีซี การจัดสรรเวลา พื้นฐานของระบบรับสง
ขอมูลทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรติดตาม หนวยความจําดิสก นาฬิกา เทอรมินอล งานของระบบ การจัดการหนวยความจํา การสับ
คาหนวยความจําแบบเสมือน อัลกอริทึมในการเปลี่ยนเพจ ระบบแฟมจากมุมมองของผูใช การออกแบบระบบแฟม ตัวใหบริก าร
แฟม วิธีการปองกัน และกรณีศึกษาระบบปฏิบัติการแบบหลายผูใชและหลายภารกิจ
ระบบจัดการฐานขอมูล
2(2-0-4)
Database Management Systems
รูปแบบของขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบลําดับชั้น แบบขายงานและแบบเชิงสัมพันธ โครงสรางฐานขอมูลเชิงตรรก เอนทิตี้ และ
ความสัมพันธ การปรับ บรรทัดฐานของขอมูล ภาษานิยมฐานขอมูล ภาษาจัดการฐานขอมูล เพื่อการกําหนดและสอบถาม การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล การเก็บสํารองขอมูล การรักษาความถูกตอง ความเชื่อ ถือ ไดและความคงสภาพของขอ มูล และระบบ
ฐานขอมูลแบบกระจาย
ปฏิบัติระบบจัดการฐานขอมูล
1(0-3-1)
Database Management Systems Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบของขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบลําดับชั้น แบบขายงานและแบบเชิงสัมพันธ โครงสรางฐานขอ มูล เชิง
ตรรก เอนทิตี้ และความสัมพันธ การปรับบรรทัดฐานของขอมูล ภาษานิยมฐานขอมูล ภาษาจัดการฐานขอมูล เพื่อ การกําหนด
และสอบถาม การรักษาความปลอดภัยของขอมูล การเก็บสํารองขอมูล การรักษาความถูกตอง ความเชื่อถือ ไดและความคงสภาพ
ของขอมูล และระบบฐานขอมูลแบบกระจาย
วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
Software Engineering
การออกแบบซอฟตแวรในแบบตาง ๆ เขียนโปรแกรมแบบปองกันตนเอง
เทคนิคการบริห ารโครงการพัฒนาซอฟตแวร
การประเมินราคา และเวลา การประเมินคุณคาของซอฟตแวร ทั้งในดานความเร็ว ความเชื่อ ถือ ได ความคลาดเคลื่อ น ความ
ปลอดภัยของขอมูล และการปรับปรุง การบํารุงรักษาซอฟตแวร
การวิเคราะหระบบและสัญญาณ
3(3-0-6)
Signal and System Analysis
การจําแนกประเภทและคุณสมบัติของสัญญาณและระบบ วิธีวิเคราะหระบบทั้งในเชิงเวลาและเชิงความถี่ ทฤษฎีคอนโวลูชั่น
การแปลงแบบลาปลาซ การแปลงแบบฟูเรียร การแปลงแบบแซด การประยุกตใชวิเคราะหในวงจรไฟฟาของการแปลงแบบตาง ๆ
ผังการไหลเวียนของสัญญาณ แบบจําลองของโรงงานระบบวงจรเปด ระบบวงจรปด เสถียรภาพของระบบ แนวทางเดินของราก
ทฤษฎีการสุม ผลตอบสนองเชิงเวลา ผลตอบสนองเชิงความถี่ และระบบปอ นกลับชุดสมการแสดงสถานภาพของระบบและ
คําตอบ
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การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
2(2-0-4)
Data Communication and Computer Networks
เครือขายการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด การสงขอมูล การควบคุมในระดับเชื่อมโยงขอมูล เทคโนโลยีของเครือขาย
คอมพิวเตอรบริเวณเฉพาะที่และบริเวณกวาง สถาปตยกรรมการสื่อสาร และโปรโตคอล ระเบียบพิธีการในการติดตอสื่อสารหรือ
โปรโตคอล
ปฏิบัติการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
1(0-3-1)
Data Communication and Computer Networks Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครือขายการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด การสงขอมูล การควบคุมในระดับเชื่อมโยงขอมูล เทคโนโลยี
ของเครือขายคอมพิวเตอรบริเวณเฉพาะที่และบริเวณกวาง สถาปตยกรรมการสื่อสาร และระเบียบพิธีก ารในการติดตอ สื่อ สาร
หรือโปรโตคอล
ภาษาเชิงวัตถุ
2(2-0-4)
Object Oriented Languages
วิชาบังคับกอน : 04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
แนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกําหนดวัตถุ การใชวัตถุ การซอ นวัตถุ การกําหนดประเภทของวัตถุ การสืบทอด
ประเภทของวัตถุ โครงขายของวัตถุ โครงสรางของโปรแกรมเชิงวัตถุ การติดตอ กับผูใช การทําหลายงานพรอ มกัน การติดตอ
ระหวางงาน การสรางโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใชภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุใหม ๆ
ปฏิบัติการภาษาเชิงวัตถุ
1(0-3-1)
Object Oriented Languages Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกําหนดวัตถุ การใชวัตถุ วิธีการซอนวัตถุ การกําหนดประเภทของ
วัตถุ การสืบทอดประเภทของวัตถุ โครงขายของวัตถุ โครงสรางของโปรแกรมเชิงวัตถุ การติดตอ กับผูใช การทําหลายงาน
พรอมกัน การติดตอระหวางงาน การสรางโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใชภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุใหม ๆ
วิศวกรรมสารสนเทศ
2(2-0-4)
Information Engineering
พื้นฐานคอมพิวเตอรระบบสารสนเทศ มุมมองทางวิศวกรรมและการประมวลผลสารสนเทศ วิศวกรรมสารสนเทศเชิงระบบ ระบบ
เวิรลไวดเว็บและการประยุกตใชงาน ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การประมวลผลเชิงวิศวกรรมของพหุสื่อ เสียงพูด
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและการประยุกตใชงาน การประยุกตใชงานระบบสารสนเทศ เชน เทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ซอฟตแวรแบบตัวแทน เทคโนโลยี การทํางานรวมกันทางไกล การประชุมทางวีดีทัศน เวอรชวลริอาลลิตี้ การแพทยทางไกล และ
การศึกษาทางไกล
ปฏิบัติการวิศวกรรมสารสนเทศ
1(0-3-1)
Information Engineering Laboratory
ปฏิบัติก ารเกี่ย วกับพื้นฐานคอมพิวเตอรระบบสารสนเทศ มุม มองทางวิศวกรรมและการประมวลผลสารสนเทศ วิศวกรรม
สารสนเทศเชิงระบบ ระบบเวิรลไวดเว็บและการประยุกตใชงาน ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การประมวลผลเชิง
วิศวกรรมของพหุสื่อ เสียงพูด ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและการประยุก ตใชงาน การประยุก ตใชงานระบบสารสนเทศ เชน
เทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซอฟตแวรแบบตัวแทน เทคโนโลยี การทํางานรวมกันทางไกล การประชุม ทาง วีดีทัศน
เวอรชวลริอาลลิตี้ การแพทยทางไกล และการศึกษาทางไกล
ไมโครคอนโทรลเลอรและระบบฝงตัว
2(2-0-4)
Microcontroller and Embedded Systems
วิชาบังคับกอน : 04-511-201 ไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน และ
04-511-202 ปฏิบัติไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน
ไมโครคอนโทรลเลอรชนิดตาง ๆ ตั้งแตระดับเบื้อ งตนไปจนถึงที่ใชงานในระดับสูง การออกแบบระบบสมองกลฝงตัวโดยใช
ไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณเชื่อมตอที่จําเปน การประเมินและเลือกอุปกรณที่เหมาะสมตอการนําไปใชงานและคุม คาตอ การ
ลงทุน ศึกษาถึงระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม และการปรับระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทมเพื่อใหทํางานไดบนระบบสมองกลฝง
ตัวที่ออกแบบขึ้น ศึกษาถึงหลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟตแวรบนระบบสมองกลฝงตัวบนหลัก การของการออกแบบ
ระบบแบบเรียลไทม และตัวอยางการใชงานตาง ๆ
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ปฏิบัติไมโครคอนโทรลเลอรและระบบฝงตัว
1(0-3-1)
Microcontroller and Embedded Systems Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-511-201 ไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน และ
04-511-202 ปฏิบัติไมโครโปรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอรชนิดตาง ๆ ตั้งแตระดับเบื้องตนไปจนถึงที่ใชงานในระดับสูง การออกแบบระบบสมอง
กลฝงตัวโดยใชไมโคร-คอมพิวเตอรและอุปกรณเชื่อมตอที่จําเปน การประเมินและเลือ กอุปกรณที่เหมาะสมตอ การนําไปใชงาน
และคุมคาตอการลงทุน ศึกษาถึงระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม และการปรับระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทมเพื่อ ใหทํางานไดบน
ระบบสมองกลฝงตัวที่ออกแบบขึ้น ศึกษาถึงหลักการและวิธีการในการออกแบบซอฟตแวรบนระบบสมองกลฝงตัวบนหลัก การ
ของการออกแบบระบบแบบเรียลไทม และตัวอยางการใชงานตาง ๆ
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1(1-0-2)
Computer Engineering Pre-Project
การวางแผนและออกแบบแนวทางการแกปญหา ตลอดจนประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อเตรียมจัดทําหรือสรางผลงานอันเกิด
ประโยชนตอสายวิชาที่เรียนมาโดยตรงหรือตอสังคมสวนรวม ใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพที่สุด และรูปแบบ
การนําเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการบรรยายและการเขียนปริญญานิพนธ
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
6(0-40-0)
Co-operative Education in Computer Engineering
นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน ณ สถานประกอบการ ครบหนึ่งภาคเรียน
ปกติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว นัก ศึก ษาตอ งสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลงานตอ คณาจารยสาขาวิชา เพื่อ ทําการ
ประเมินผล จากการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ พนักงานที่คุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการณ และรายงานวิชาการ
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(1-6-4)
Computer Engineering Project
วิชาบังคับกอน: 04-511-311 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
การวางแผนและออกแบบแนวทางการแกปญหา ตลอดจนการประยุก ต ใชเทคโนโลยีใหม ๆ จัดทําหรือ สรางผลงานอันเกิ ด
ประโยชนตอสายวิชาที่เรียนมาโดยตรง หรือตอสังคมสวนรวม และใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ อยางมีประสิทธิภาพที่สุด การ
นําเสนอผลงาน
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ การวิเคราะหระบบ เครื่องมือตาง ๆ ที่ชวยในการวิเคราะหระบบ แผนภูมิก าร โหลดขอ มูล
พจนานุกรมขอมูล กระบวนการวิเคราะห ดวยโมเดลแบบตาง ๆ การออกแบบระบบ การออกแบบซอฟตแวร การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การจัดทําเอกสาร และการบริหารระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอรกราฟก
3(3-0-6)
Computer Graphics
อุปกรณที่ใชทางดานกราฟก เทคนิคการสรางภาพโดยจุด เสนตรงและเสนโคง การยายแกน การสรางแบบภาพ การแปลงภาพใน
2 มิติ และ 3 มิติ การยายภาพเขาสูอุปกรณเสมือนสากล การแปลงแบบยายการแปลงแบบหมุนการแปลงยอ ขยายภาพ เมตริก
สําหรับการแปลงแบบตาง ๆ ทั้งใน 2 มิติ และ3 มิติ การกําหนดหนาตางและ วิวมอง การขลิบภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต
โครงสรางทางรูปภาพคณิตศาสตร และการนําเสนอภาพออกสู อุปกรณจริง
ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
ความรูพื้น ฐานที่สําคั ญทางดานปญญาประดิษ ฐระบบตาง ๆ แนวความคิ ดในการแกปญหาการพิสูจน การแทนฐานความรู
แบบฟอรมอล และแบบนอนฟอรมอลระบบผูเชี่ยวชาญ เทคนิคและวิธีการในการพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ เครื่อ งมือ ของระบบ
ผูเชี่ยวชาญ และภาษา LISP หรือ Prolog หรือภาษาที่ใชเปนเครื่องมือของระบบผูใชเชี่ยวชาญและแนวทางการประยุกตใชงาน
การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3(3-0-6)
Computer and Information Security
ทฤษฎีการเขารหัส โปรโตคอลการเขารหัส รูปจําลองการควบคุม การเขาถึง การรัก ษาความปลอดภัยของโปรแกรมฐานขอ มูล
จดหมายอิเล็กทรอนิกสไฟรวอลล อินเตอรเน็ต ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตรวจสอบการบุกรุก และขบวนการวิศวกรรมระบบ
รักษาความปลอดภัย
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04-514-308

04-515-307

05-111-001

05-111-002

05-111-003

05-111-004

05-111-105

05-111-106

05-111-107

ปญหาพิเศษทางคอมพิวเตอรเครือขาย
3(3-0-6)
Special Problem in Computer Network
วิชาการใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
การประมวลผลสัญญาณภาพ
3(3-0-6)
Image Processing
คลื่นและแสง ทฤษฎีของมัชเซล กระบวนการแอคดิทีฟและซับแทรกทีฟ ภาพ การหาเสนขอบโดยทฤษฎีของซอเมลเพรวิต และ
ทฤษฎีอื่น ๆ การหาความสัมพันธระหวางสภาวะกายภาพ และการสรางสมการคณิตศาสตรเพื่อการวิเคราะห
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงตัวอยางสุม การทดสอบสมมติฐานและการประมาณคา
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหอ นุก รมเวลา และทฤษฎีก ารตัดสินใจ
ประยุกตใชกับปญหาทางธุรกิจ
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
นิติกรรม ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชาทรัพย เชาซือ้ จางแรงงาน จางทําของ ยืม ฝากทรัพย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน
นายหนา ตั๋วเงิน หุนสวนและบริษัท และลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา
การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
หลักการและความสําคัญของภาษีอากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร
แสตมป และภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากรและภาษีทอ งถิ่น
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาบังคับกอน : 05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1 หรือ
05-111-107 การบัญชีการเงิน หรือ
05-111-108 หลักการบัญชี
บทบาทของการบริหารการเงิน หนาที่ของฝายการเงิน การวิเคราะหทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณทางการเงิน
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน มูลคาเงินตามเวลา งบลงทุน การจัดหาแหลงเงินทุน และโครงสรางทางการเงิน ตนทุนของเงินทุน
การบัญชีชั้นตน 1
3(3-0-6)
Introduction to Accounting I
ความหมายการบัญชี แมบทการบัญชีและรูปแบบงบการเงิน หลักบัญชีตามระบบบัญชีคู สมุดรายวันขั้นตน สมุดรายวันขั้นปลาย
การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ การปรับปรุงบัญชีและแกไขขอผิดพลาด งบการเงินกิจการซื้อ-ขายสินคาและบริการ บัญชี
สินคาคงเหลือ ภาษีมูลคาเพิ่ม หนี้สินหมุนเวียนและไมหมุนเวียน และสวนของเจาของ
การบัญชีชั้นตน 2
3(3-0-6)
Introduction to Accounting II
เงินสด เงินสดยอยและเงินลงทุน ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย
ระบบใบสําคัญ การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีกิจการไมหวังผลกําไร และระบบบัญชีเดี่ยว
การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Financial Accounting
ความหมาย วัตถุประสงค และประโยชนของการบัญชี แมบทการบัญชีและ รูปแบบงบการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
ตามระบบบัญชีคู การจัดทํา งบการเงิน การบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม หลักการและวิธีการบัญชีเดี่ยว
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05-111-108

05-111-209

05-111-210

05-111-311

05-111-315

05-111-316

หลักการบัญชี
3(3-0-6)
Principles of Accounting
ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการบัญชีและขอสมมติทางการบัญชี หลักการ
และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะและการผานรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซื้อขาย
สินคา ใหบริการ และกิจการผลิต ระบบเงินสดยอย หลักการและวิธีการของระบบใบสําคัญ
การบัญชีชั้นกลาง 1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting I
วิชาบังคับกอน : 05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2 หรือ
05-111-108 หลักการบัญชี
หลักการและวิธีการบัญชีของเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ สินทรัพยไมหมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสินทรัพยไมมีตัวตน คาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย การตีราคาและคํานวณมูลคาของสินทรัพย ระบุรายจายฝายทุนและรายจาย
ฝายรายได การดอยคาของทรัพยสิน และการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของสินทรัพยในงบการเงิน
การบัญชีชั้นกลาง 2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting II
วิชาบังคับกอน : 05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1 หรือ
05-111-108 หลักการบัญชี
หลักการ วิธีการบัญชี และการกําหนดมูลคาของหนี้สิน การบัญชีหางหุนสวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การดําเนินการ การเปลี่ยนแปลง
หุนสวน การเลิกกิจการ การชําระบัญชีและการจายคืนทุน การบัญชีบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท
การจําหนายหุน การเพิ่มทุน การลดทุน กําไรตอหุน การจัดสรรกําไรสะสม การเลิกบริษัทและการชําระบัญชี และการแสดง
รายการและเปดเผยขอมูลของหนี้สินและสวนของเจาของในงบการเงิน
การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
3(3-0-6)
Financial Statement Reporting and Analysis
วิชาบังคับกอน : 05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2
วัตถุประสงคของรายงานการเงิน แมบทการบัญชีและรูปแบบตาง ๆ ของรายงานการเงิน การเปดเผยขอมูล ตลอดจนการจัดเตรียม
รายงานการเงิน เพื่อ ประโยชนในการบริห ารดานตาง ๆ ของฝายบริห ารโดยใชเครื่อ งมือ ทางการเงินในการวิเคราะหและแปล
ความหมาย
การบัญชีชั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting I
วิชาบังคับกอน : 05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1 หรือ
05-111-108 หลักการบัญชี
หลักและวิธีการบัญชีของกิจการรวมคา การฝากขาย การขายผอนชําระและเชาซื้อ การกอสรางตามสัญญาและอสังหาริมทรัพย
กองทุนและกิจการไมแสวงหากําไร การบัญชีของสํานักงานใหญ สาขา และตัวแทน การบัญชีการแปลงคารายการที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี และเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
การบัญชีชั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting II
วิชาบังคับกอน : 05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2
การรวมธุรกิจ การลงทุนในหุนสามัญ การจัดทํางบการเงินรวม ณ วันซื้อหุน การจัดทํางบการเงินรวมหลังวันซื้อ หุน การจัดทํา
งบการเงินรวมกรณีมีรายการระหวางบริษัท การบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอ ย การบัญชีเกี่ยวกับการ
ถือหุนระหวางบริษัทในเครือ การแปลงคางบการเงินของกิจการในตางประเทศ การบัญชีสําหรับกิจการที่มีปญหาทางการเงิน
และการบัญชีกองทุน
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05-111-417

05-111-418

05-111-419

05-112-201

05-112-202

05-112-303

05-112-306

การฝกงานดานการบัญชี
3(0-40-0)
Accounting Training
การฝกปฏิบัติงานดานการบัญชีในสถานประกอบการ หรือเขารวมโครงการตรวจสอบบัญชีธุรกิจรวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย อยางตอเนื่องไมนอยกวา 60 วันทําการ และนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
สัมมนาการบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Accounting
วิชาบังคับกอน : 05-111-316 การบัญชีชั้นสูง 2
คนควาและอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีบัญชี มาตรฐานการบัญชี ตลอดจนการนําเอาขอมูลทางการบัญชีไปใช
ในการตัดสินใจดานการบริหาร
วิธีวิจัยทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Research Method
วิชาบังคับกอน : 05-111-001 สถิติธุรกิจ
คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิจัย บทบาทและความสําคัญของการวิจัยทางบัญชีในการตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัย
ทางการบัญชี การกําหนดหัวขอโครงการวิจัย การกําหนดงบประมาณ การบริห ารโครงการวิจัย การเลือ กใชเทคนิคการวิจัย
การเก็บและประมวลขอมูลทางสถิติ การรายงานผลการวิจัย และการฝกปฏิบัติ
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Accounting Management
วิชาบังคับกอน : 05-111-107 การบัญชีการเงิน หรือ
05-111-108 หลักการบัญชี
ความสําคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการ การใชประโยชนของงบการเงิน ความสัมพันธระหวางรายการในงบการเงิน การวิเคราะห
งบการเงิน การจัดทํางบประมาณ การใชขอมูลทางบัญชีเพื่อชวยในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจดําเนินงาน
การบัญชีตนทุน
3(3-0-6)
Cost Accounting
วิชาบังคับกอน : 05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1 และ
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2 หรือ
05-111-108 หลักการบัญชี
ความหมายของระบบตนทุน การบัญชีวัตถุดิบ การบัญชีคาแรง การบัญชีคาใชจายการผลิต งบตนทุนการผลิต การปนสวน
คาใชจายการผลิตและตนทุนกิจกรรม ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ระบบบัญชีตนทุนชวงการผลิต ตนทุนผลิตภัณฑรวม ผลิตภัณฑ
พลอยได ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานบกพรองและเศษซาก และตนทุนมาตรฐานและการวิเคราะหผลตาง
การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : 05-112-202 การบัญชีตนทุน
บทบาทความหมายการบัญชีบริหาร การวิเคราะหตนทุน ปริมาณและกําไร ตนทุนผันแปรและตนทุนรวม การวางแผนและควบคุม
สินคาคงคลัง การงบประมาณ การบัญชีตามความรับผิดชอบ และการใชขอมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจระยะสั้น ระยะยาว
ภายใตสภาวการณที่แนนอนและไมแนนอน
การวางรูปแบบระบบบัญชี
3(3-0-6)
Accounting System Design
วิชาบังคับกอน : 05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
05-112-202 การบัญชีตนทุน
ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ระบบขอมูลทางบัญชี เครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการออกแบบระบบบัญชี สมุดบัญชี สมุด
แยกประเภทเฉพาะและสมุดรายวันเฉพาะ ระบบบัญชีขาย ระบบบัญชีก ารรับเงิน ระบบบัญชีซื้อ ระบบการจายชําระเงิน ระบบ
บัญชีสําหรับกิจการที่ผลิตสินคา ระบบบัญชีสําหรับกิจการบริการ ระบบเงินเดือนและคาแรง ระบบบัญชีสําหรับสินทรัพ ยถ าวร
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบบัญชี และการรายงานและปญหาที่เกิดขึ้นแกฝายบริหาร
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05-112-307

05-113-301

05-113-302

05-113-303

05-114-201

05-114-302

การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3(3-0-6)
Budgetary Planning and Control
วิชาบังคับกอน : 05-112-202 การบัญชีตนทุน
หลักเกณฑ วิธีการจัดทํางบประมาณตาง ๆ งบประมาณการดําเนินงาน งบประมาณการเงิน เพื่อนําไปใชในการวางแผนควบคุมและ
วัดผลการดําเนินงานของธุรกิจ
การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
วิชาบังคับกอน : 05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
05-112-202 การบัญชีตนทุน
แมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชี ความมีสาระสําคัญ การ
ประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี การรวบรวมหลักฐาน วิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอยางในงานสอบบัญชี การจัดทํา
กระดาษทําการผูสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน การตรวจสอบรายได คาใชจาย การจัดทํารายงาน
การสอบบัญชี และการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร
การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Accounting
วิชาบังคับกอน : 05-111-003 การภาษีอากร และ
05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1
ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชีเพื่อการภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี การคํานวณภาษีเงินไดหัก ณ
ที่จาย และภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนปรับปรุง กําไรสุทธิทางการบัญชีใหเปนกําไรสุทธิทาง
ภาษีอากร
การตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Internal Auditing
วิชาบังคับกอน : 05-111-209 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
05-111-210 การบัญชีชั้นกลาง 2
ความหมาย วัตถุประสงค ความสําคัญของการตรวจสอบภายใน ประเภท หลัก วิธีควบคุม ภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เทคนิคในการตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โครงสรางองคกร และการบริหารงานตรวจสอบภายใน วางแผนจัดทํา
แนวทางการตรวจสอบภายใน การเสนอรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายในสําหรับกิจการที่ใชและไมใชคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3(2-2-5)
Software Package for Accounting
วิชาบังคับกอน : 05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1 และ
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2 และ
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ หรือ
05-111-108 หลักการบัญชี
โปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตาง ๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเตรียมเอกสารทางการบัญชี การวิเคราะหขอ มูล ทางการเงิน
การจัดทํางบประมาณและการจัดเก็บขอมูลทางดานบัญชี และการฝกปฏิบัติ
การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานบัญชี
3(2-2-5)
Data Base Management for Accounting Applications
วิชาบังคับกอน : 05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1 และ
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2 และ
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ หรือ
05-111-108 หลักการบัญชี
การจัดโครงสรางฐานขอมูล การออกแบบการจัดเก็บขอมูลบนอุปกรณที่ใชในระบบคอมพิวเตอร ระบบการเชื่อมโยง การจัดเก็บ
ขอมูล การประยุกตใชขอมูลในระบบงานตาง ๆ ทางการบัญชี การจัดการฐานขอมูลเพื่อใหสอดคลองกับวิธีการทางดานบัญชี
และการฝกปฏิบัติ

791

05-114-303

05-114-404

05-211-101

05-211-202

05-211-203

05-211-204

05-211-205

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information Systems
วิชาบังคับกอน : 05-111-105 การบัญชีชั้นตน 1 และ
05-111-106 การบัญชีชั้นตน 2 และ
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจ หรือ
05-111-108 หลักการบัญชี
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและวิธีการระบบสารสนเทศ การควบคุมภายในที่สําคัญ การตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดทํารายงานเพื่อชวยในการควบคุมและตัดสินใจในระบบตาง ๆ ที่ใชอยูทั่วไปในองคการ
ธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี และรูปแบบของระบบงาน โครงสรางของขอมูล ขั้นตอนการประมวลผล
ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ
การใชคอมพิวเตอรในงานสอบบัญชี
3(2-2-5)
Computer Applicatrion to Auditing
วิชาบังคับกอน : 05-113-301 การสอบบัญชี
ความสําคัญ เทคนิค วิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการตรวจสอบบัญชี และจัดทํารายงาน ตลอดจนประเมินการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบบัญชีของกิจการที่ใชคอมพิวเตอร และการฝกปฏิบัติ
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
บทบาทและความสําคัญขอตลาดที่มีผลตอสังคมเศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดการตลาด กิจกรรมและหนาที่ตางๆ ทาง
การตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแตละตลาด ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดสวนประสมการตลาด กลยุทธการตลาดที่
เหมาะสมสําหรับแตละสวนประสม การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาด และความ
รับผิดชอบตอสังคม
พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behaviors
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม หลักในการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค ปจจัยดานปจเจกบุคคล จิตวิทยา วัฒนธรรม
และสังคมที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภครูปแบบตาง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ การประยุกตความรู
ดานพฤติกรรมผูบริโภคในการกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาดโดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรมเปนแนวทาง
การตลาดลูกคาสัมพันธ
3(3-0-6)
Customer Relationship Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
ความหมายและความสําคัญของการตลาดสัมพันธภาพ การบริหารลูกคาสัมพันธ กลยุทธในการสรางความสัมพันธ โปรแกรม
การสรางความจงรักภักดี การวิเคราะหผลกําไรจากลูกคาเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม หวงโซความสัมพันธระหวางความ
พึงพอใจกับผลกําไร และการนําระบบการบริหารลูกคาสัมพันธไปประยุกตใชในสถานการณจริง
การจัดการคาปลีก
3(3-0-6)
Retailing Management
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
หลักและพื้นฐานการดําเนินงานการคาปลีก การจัดตั้งกิจการ การเลือกสถานที่ตั้ง การจําแนกประเภทกิจการ
ลักษณะการ
ดําเนินงานคาปลีก การจัดซื้อ การกําหนดราคา ตราสินคาหรือเครื่องหมายการคาของกิจการคาปลีก การพัฒนาภาพพจนของกิจการ
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารการคาปลีก การนําผลวิจัยมาใชประโยชนในการบริหารกิจการคาปลีก และการบริหารการคาปลีกดวย
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การตลาดอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
E – Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
แนวคิดทางการตลาดอิเล็ก ทรอนิก ส ความแตกตางระหวางการตลาดแบบดั้งเดิม กับการตลาดอิเล็ก ทรอนิก ส แนวคิดลูก คา
สินคาและบริการ กลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกส ตลาดอิเล็กทรอนิกสทางอินเตอรเน็ต กฎหมาย ระเบียบขอ บังคับในการกํากับ
การตลาดอิเล็กทรอนิก ส และคุณธรรม จริยธรรม
ในการทําธุรกิจตลาดอิเล็กทรอนิกส
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05-211-305

05-211-306

05-211-307

05-211-308

05-211-309

05-211-310

05-211-311

การตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
แนวคิดและทิศทางของการตลาดระหวางประเทศ สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการตลาดระหวางประเทศ การจัดระบบขอมูล
ลักษณะและประเภทของตลาดระหวางประเทศ กลยุทธสวนประสมการตลาดระหวางประเทศ กลยุทธการเขาสูตลาด การวางแผน
การจัดองคการ การบริหารและควบคุมการตลาดระหวางประเทศ และการใชขอมูลทางการตลาดระหวางประเทศ
การสงเสริมการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Promotion
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
แนวคิดการสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ สวนประสม การสงเสริมการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย การขายผานบุคคล และการตลาดตรง การวางแผนการสงเสริมการตลาด การนําโปรแกรมการสงเสริม
การตลาดไปปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุม และแนวโนมการการสงเสริมการตลาดในอนาคต
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
วิวัฒนาการแนวความคิดในการจัดการการตลาด การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การพัฒนาตลาดเปาหมาย การวิเคราะห
และพยากรณความตองการทางการตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธสวนประสมทางการตลาดโดยอาศัยหลัก คุณธรรม
การจัดองคการ การปฏิบัติตามแผน การควบคุมและประเมินผล การวิเคราะหเพื่อ แกไขปญหาทางการตลาด โดยใชก รณีศึก ษา
และการบริหารการตลาดดวยแนวคิดชุมชน
การจัดการผลิตภัณฑและราคา
3(3-0-6)
Product and Price Management
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
แนวคิ ด ของผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละราคา กลยุ ท ธ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ละราคา การบริ ห ารผลิ ต ภั ณ ฑ การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ
การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มทางการตลาด การวิ เ คราะห วางแผน และประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ หลั ก การและ
วิ ธี ก ารกํา หนดราคาผลิ ต ภั ณ ฑ กลยุ ท ธ ด า นราคา การกํา หนดราคาในสถานการณ ต าง ๆ ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ผลิต ภั ณ ฑ แ ละ
ราคา จริ ย ธรรมในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ และการตั้ ง ราคา
การจัดการชองทางและการสงกําลังบํารุง
3(3-0-6)
Channel and Logistic Management
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารชองทางและสงกําลังบํารุง หนาที่ทางการตลาด ระบบชอ งทางและการสงกําลังบํารุง ระบบการจัด
จําหนาย การวิเคราะห และการควบคุม ระบบการสงกําลังบํารุง สถาบันการตลาดในการจัดจําหนาย การจัดสวนประสมทาง
การตลาดในระบบชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเกี่ยวกับชอ งทางการจัดจําหนาย และการสงกําลัง
บํารุง
การจัดการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
บทบาทและความสําคัญของฝายขายในงานการตลาด การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการฝายขายและพนักงานขาย
แนวทางการบริหารงานฝายขาย ดานการจัดโครงสรางองคกร การรับสมัครและการคัดเลือกพนักงานขาย การฝกอบรมพนักงานขาย
การพยากรณการขาย การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย และจรรยาบรรณของผูบริหารงานขาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Research Methodology
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
รูปแบบและกระบวนการวิจัย การกําหนดปญหาและวัตถุประสงคของการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสรางเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล การใชเครื่องมือและมาตวัดใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูล การกําหนดประชากร และการสุมตัวอยาง แหลงขอ มูล
และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การใชเครื่องมือทางสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล และรายงานผลการวิจัย
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05-211-313

05-211-316

05-211-319

05-211-420

05-211-421

05-211-422

05-211-424

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการการตลาด
3(3-0-6)
Quantitative Marketing Analysis
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
หลักเกณฑและทฤษฎีเชิงปริมาณเกี่ยวกับการตัดสินใจ การใชวิธีเชิงปริมาณในการกําหนดราคา และตัดสินใจเกี่ยวกับกําไร การ
ควบคุมคุณภาพ การควบคุมตนทุน การควบคุมการผลิต การบริหารสินเชื่อ การวิเคราะหและประเมินผลขอ มูล ทางการตลาด
และการตัดสินใจทางธุรกิจดวยหลักคุณธรรมและจริยธรรม
การตลาดสินคาเกษตรกรรม
3(3-0-6)
Agricultural Product Marketing
ลักษณะและระบบการตลาดของสินคาเกษตรกรรม ปญหาของสินคาเกษตรกรรมในประเทศและปญหาการตลาดสงออก ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการกําหนด กลยุทธสวนประสมการตลาดของสินคาเกษตรกรรม สถาบันและองคการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ บทบาท
รัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนแนวทางแกปญหาการตลาดของผลิตผลเกษตร คุณธรรมและจริยธรรมในระบบตลาดสินคา
เกษตรกรรม
การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
วิชาบังคับกอน : 05-111-001 สถิติธุรกิจ และ
05-211-101 หลักการตลาด
บทบาทและความสําคัญของการวิ จัยการตลาดในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจั ยการตลาด การกําหนดขอ เสนอ
โครงการวิจัย การกําหนดงบประมาณและการบริห ารโครงการวิจัย การเลือ กใชเทคนิคการวิจัยที่ถูก ตอ งเหมาะสม วิธีก ารสุม
ตัวอยาง การเก็บและประมวลผลขอมูลดวยเทคนิคทางสถิติ เนนการปฏิบัติงานโครงการวิจัยที่เปนไปตามหลัก Scientific Methods
การรายงานผลการวิจัย การสรางประสบการณจริงในการวิจัยใหแกผูเรียน จรรยาบรรณในการวิจัยการตลาด และการฝกปฏิบัติ
การวางแผนเชิงกลยุทธทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategic Planning
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
บทบาทและความสําคัญของกลยุทธ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธ การกําหนดกลยุทธกับสวนประสมการตลาดและวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ กลยุทธการกําหนดตลาดเปาหมายและการแขงขัน กลยุทธกับกระบวนการวางแผนการตลาด การพัฒนากลยุทธ
การตลาด การประเมินผลและการควบคุมการใชกลยุทธ และคุณธรรม จริยธรรมในการกําหนดกลยุทธการตลาด
การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการการตลาด
3(2-2-5)
Feasibility Study in Marketing Project
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด และ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายนอก และภายในองคกร ทั้งในระดับจุล ภาคและมหภาค ที่มีตอ ความ
เปนไปไดของโครงการ การนําแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการวิเคราะหวางแผนโครงการ การนําผลการศึก ษาวิจัยใน
อดีตมาประกอบในการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจถึงความเปนไปไดของโครงการทางการตลาด จรรยาบรรณของนัก ธุรกิจในการ
วิเคราะหโครงการทางการตลาด และการฝกปฏิบัติ
สัมมนาการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
การเขียนโครงการสัม มนาทางการตลาด เหตุก ารณปจจุบันทางการตลาด การทบทวนองคความรูทางการตลาด การวิเคราะห
กรณีศึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการตลาดอยางมีระบบ การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การนําเทคนิคตาง ๆ มาใช
ในการจัดสัมมนาทางการตลาด
การตลาดธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
Small Business Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
หลักการและวิธีการบริหารธุรกิจขนาดยอม ความสําคัญของธุรกิจขนาดยอม การแสวงหาโอกาสในการประกอบธุรกิจ การวางแผน
การตลาด การจัดการการผลิต การเงิน และระบบบัญชี กฎหมายและขอบังคับของรัฐที่สงผลตอ การประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม บทบาทและความรับผิดชอบในการ
ทําการตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางมีคุณธรรม
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05-211-427

05-212-204

05-212-305

05-311-101

05-311-102

05-311-103

05-311-116

05-311-123

05-311-124

การฝกงานทางการตลาด
9(0-40-0)
Training in Marketing
การฝกงานดานการตลาดในสถานประกอบการ หรือการเขารวมทํากิจกรรมทางการตลาดกับบริษัทหางรานตอ เนื่อ งไมน อ ยกวา
15 สัปดาห และนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Green Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
แนวความคิดทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอ ม ความสําคัญตอ การปรับสวนประสมทางการตลาดใหสอดคลอ งกับการตื่นตัวของ
ผูบริโภคที่มีตอสิ่งแวดลอม ปญหาที่เกิดจากสภาพแวดลอมเปนพิษทั้งทางน้ํา อากาศ ตนไม สัตว สารพิษ และอื่น ๆ และแนวทาง
การแกปญหาสิ่งแวดลอมโดยใชเครื่องมือทางการตลาด
การตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
แนวคิดและทิศทางของการตลาดระหวางประเทศ สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการตลาดระหวางประเทศ การจัดระบบขอมูล
ลักษณะและประเภทของตลาดระหวางประเทศ กลยุทธสวนประสมการตลาดระหวางประเทศ กลยุทธการเขาสูตลาด การวางแผน
การจัดองคการ การบริหารและควบคุมการตลาดระหวางประเทศ และการใชขอมูลทางการตลาดระหวางประเทศ
องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
Organizational and Management
ความหมายขององคการและการจัดการ แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ โครงสรางองคการและการออกแบบองคการ
กระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การนํา การควบคุม การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการติดตอ สื่อ สาร
และเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร การจัดการความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการในยุคโลกาภิวัตน จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบตอสังคม
พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
ความหมายของพฤติกรรมองคการ แนวคิดและวิวัฒนาการขององคการ พื้นฐานของพฤติกรรม แนวคิดเกี่ยวกับกลุม การทํางาน
เปนทีม ความเปนผูนํา การจูงใจพนักงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแยงในองคการ และการเจรจาตอรอง
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics I
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทานของสินคา การกําหนดราคาโดยอุปสงคและอุปทาน
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิต รายรับและกําไรจากการผลิต การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตใน
ตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณ และทฤษฎีตลาดปจจัยการผลิต
การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
Business English Usage I
หลักเกณฑการใชภาษาอังกฤษ ศัพททางธุรกิจเพื่อใหมีความรู โครงสรางภาษาพูด และภาษาเขียน คําศัพท และสํานวนที่ใชใน
การติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
Basic Business Chinese I
หลักไวยากรณพื้นฐาน การอานออกเสียง การฟง การเขียน และการพูดภาษาจีน เพื่อใชสื่อสารดานธุรกิจ
ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
Basic Business Chinese II
หลักไวยากรณ การอานออกเสียง การฟง การเขียน และการพูดภาษาจีนเพื่อใชสื่อสารดานธุรกิจ ในระดับที่สูงขึ้น
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05-311-206

05-311-207

05-311-208

05-311-209

05-311-210

05-311-211

05-311-215

05-311-217

การจัดการสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-101 องคการละการจัดการ
ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการสมัยใหม บทบาทของผูบริหารหรือผูนําในยุคโลกาภิวัฒน เทคนิคการบริหารองคการในยุคปจจุบัน
การบริหารความเปลี่ยนแปลง การบริหารภาวะวิกฤต จริยธรรมในการบริหาร และการบริหารองคการตามหลักบรรษัทภิบาล
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
3(2-2-5)
Planning Management Information Systems
วิชาบังคับกอน : 05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
พื้นฐานระบบสารสนเทศในธุรกิจ การแขงขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความไดเปรียบทาง
กลยุทธ การประยุก ต เทคโนโลยีส ารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการพัฒนาทางกลยุทธทางธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจขนาดใหญ และธุรกิจขามชาติ กรณีศึกษา และการฝกใชซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
การพัฒนาองคการ
3(3-0-6)
Organizational Development
วิชาบังคับกอน : 05-311-101 องคการและการจัดการ
โครงสรางและรูปแบบขององคการ ความสัมพันธระหวางองคการกับสมาชิก ทั้งกับปจเจกบุคคลและสมาชิกกลุมยอย การเกิดความ
ขัดแยงและแนวทางในการแกไข กระบวนการในการปรับปรุงและพัฒนาองคการตั้งแตขั้นตอนการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตาม
แผน และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
การจัดการสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Environmental Management
สภาพแวดลอมทางธุรกิจทั้งภายใน ภายนอก ที่มีความสัมพันธกับการดําเนินธุรกิจ ปญหาของสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ สาเหตุของ
ปญหา การแกไข การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอันเนื่องมาจากพัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเทคนิค
การจัดการสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
ความสําคัญของการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ การตัดสินใจสําหรับการผลิต
การวางแผนการผลิตแบบตาง ๆ การกําหนดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การเลือ กทําเลที่ตั้ง การวางผัง โรงงาน
การควบคุมคุณภาพ การจัดการพัสดุคงคลัง การบริหารความปลอดภัยในโรงงาน การจัดการโครงการ และการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปชวยในการบริหารการผลิต
การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
Quality Management and Productivity
วิชาบังคับกอน : 05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
หลักการและวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในกิจการผลิตสินคาและบริการเทคนิค และเครื่องมือทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ
การผลิตสินคา ระบบบริห ารคุณภาพและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอ ม แนวคิดและวิ วัฒนาการในการเพิ่ม ผลผลิต
องคประกอบของการเพิ่มผลผลิต การจัดการเพิ่มผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตกับ
คุณภาพงานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน และระบบขอมูลเพื่อการวางแผนการจัดการอุตสาหกรรม
การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Translation in Business English
วิชาบังคับกอน : 05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
การแปลเอกสาร ขอความ บทความทางธุรกิจ จากหนังสือ ตํารา วารสาร สื่อ เรียบเรียง และสรุปสาระสําคัญ เพื่อ สามารถ
นําไปใชไดอยางเหมาะสม
การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
Business English Usage II
วิชาบังคับกอน : 05-311-116 การใชภาษาอังกฤษธุรกิจทางธุรกิจ 1
หลักเกณฑการใชภาษาอังกฤษที่ซับซอน คําศัพทและสํานวนที่ยาขึ้นทางธุรกิจ การนําความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานาวน และ
โครงสรางไปประยุกตใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ

796

05-311-218

05-311-225

05-311-226

05-311-309

05-311-318

05-311-319

05-311-320

05-311-325

การอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Reading in Business English
วิชาบังคับกอน : 05-311-217 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
การอานอานเอกสารทางธุรกิจ และบทความคัดยอจากวงการธุรกิจ ฝกการตอบคําถามจับใจความ และวิจารณขอความที่อานยาก
ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Business Chinese I
วิชาบังคับกอน : 05-311-123 ภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 1
ฝกการฟง การพูด การอาน และการเขียนที่จําเปนทางธุรกิจ โดยใชสถานการณจําลองและอุปกรณการสอนทางดาน audio-visual
ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Business Chinese II
วิชาบังคับกอน : 05-311-225 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 1
พัฒนาการฟง พูด อาน เขียน คําศัพท ไวยากรณ การอานขอความ แสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
นําเสนอทางดานธุรกิจ
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Business
วิชาบังคับกอน : 05-111-001 สถิติธุรกิจ
การวิเคราะหสถานการณ การสรางแบบจําลอง การหาผลลัพธ การทดสอบผลลัพธ และการนําผลลัพธไปประยุกต การกําหนด
การเชิงเสน การขนสง การวิเคราะหขายงานและการจัดโครงการ พัสดุคงคลัง การตัดสินใจ การจําลองสถานการณ และตัวแบบ
มารคอฟ
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Chanage Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-101 องคการและการจัดการ
แนวคิดทฤษฎีและนํามาประยุกตในการจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาถึงสวนประกอบขององคการ ไดแก โครงสราง
พฤติกรรม ระบบงาน วัฒนธรรม องคการ เพื่อสรางแรงจูงใจใหสามารถปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงทั้งทีก่เ ิดจากภายในและ
ภายนอกองคการ
การบริหารธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
Small Business Management
วิชาบังคับกอน : 05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-101 องคการและการจัดการ
ความหมายของธุรกิจขนาดยอม ขอมูลทั่วไปในการประกอบธุรกิจขนาดยอม การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดยอม การจัดตั้ง
สถานประกอบการ รูปแบบความเปนเจาของ การสรรหาเงินลงทุน การบริหารการตลาด การบริหารการบัญชีและ การเงิน
แนวคิดในการบริหารจัดการ การบริหารการผลิต การเขียนโครงการ และการบริหารจัดการระบบคุณภาพของธุรกิจขนาดยอม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business Communication
การฝกทักษะการอาน การเขียน รูปแบบจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ จกหมายเชิญ จดหมายแสดงความยินดี จดหมาย
ขอบคุณ จดหมายแสดงความเสียใจ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ ตอบสั่งซื้อ และการเขียนบันทึก
ขอความแฟกซและอีเมล
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-9)
Quantitative Analysis in Business
วิชาบังคับกอน : 05-111-001 สถิติธุรกิจ
การวิเคราะหสถานการณ การสรางแบบจําลอง การหาผลลัพธ การทดสอบผลลัพธ และการนําผลลัพธไปประยุกต การ
กําหนดการเชิงเสน การขนสง การวิเคราะหขายงานและการจัดการโครงการ พัสดุคงคลัง การตัดสินใจ การจําลองสถานการณ
และตัวแบบมารคอฟ
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05-311-411

05-311-412

05-311-413

05-311-414

05-311-415

05-311-421

การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-101 องคการและการจัดการ
ความรูทั่วไปของธุรกิจระหวางประเทศ สภาพแวดลอมในการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ องคการคาและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ องคการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ กลยุทธในการเขาสูธุรกิจระหวางประเทศ
การจัดโครงสรางองคการของกิจการระหวางประเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษยของกิจการระหวางประเทศ ภาวะผูนําและการ
จูงใจของกิจการขามชาติ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research Method
วิชาบังคับกอน : 05-111-001 สถิติธุรกิจ
ความหมายและบทบาทของการวิจัยธุรกิจ ระบบการตัดสินใจทางธุรกิจ การยอมรับและการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี คุณธรรมและ
จรรยาบรรณของนักวิจัยและงานวิจัย กระบวนการในการวิจัยธุรกิจ ขอมูลและการจัดเก็บขอมูล การออกแบบการวิจัย การสราง
แบบสอบถาม การกําหนดตัวอยาง การดําเนินงานภาคสนาม การประมวลผลและการวิเคราะหผล การใชสถิติในงานวิจัย การ
ทดสอบสมมติฐาน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานวิจัย การรายงานผลการวิจัย การติดตามผลการวิจัย และแนวโนมการวิจัย
ธุรกิจในอนาคต
การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-101 องคการและการจัดการ
05-111-004 การเงินธุรกิจ
ความหมายของโครงการ ประเภทของโครงการ ความสําคัญของการจัดทําโครงการ องคประกอบของโครงการ การเขียน
โครงการ ความหมายของการบริหารโครงการ กระบวนการในการบริหารโครงการในรูปแบบตาง ๆ การวางแผนโครงการ ปจจัย
ที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทําโครงการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การ
วิเคราะหระบบการดําเนินงานโครงการ การควบคุมและการติดตามโครงการในรูปแบบตาง ๆ และการยุติโครงการ
การพยากรณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Forecasting
วิชาบังคับกอน : 05-111-001 สถิติธุรกิจ
ความสําคัญของการพยากรณ การเก็บรวบรวมขอมูลทางธุรกิจ การพยากรณการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยใชหลักการทางสถิติ
เทคนิคการพยากรณ การสรางเครื่องมือในการคาดการณแนวโนมของการเปลี่ยนแปลง การคาดคะเนยอดขายของกิจการ และการ
คาดคะเนทรัพยากรทางธุรกิจ
การบริหารธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
Small Business Management
วิชาบังคับกอน : 05-111-004 การเงินธุรกิจ
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-211-101 หลักการตลาด
ความหมายของธุรกิจขนาดยอม ขอมูลทั่วไปในการประกอบธุรกิจขนาดยอม การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดยอม การจัดตั้งสถาน
ประกอบการ รูปแบบความเปนเจาของ การสรรหาเงินลงทุน การบริหารการตลาด การบริหารการบัญชีและการเงิน และการภาษี
ของธุรกิจขนาดยอม แนวคิดในการบริหารจัดการ การบริหารการผลิต การเขียนโครงการ และการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของธุรกิจขนาดยอม
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Business English
การฟง การโตตอบ การพูดแสดงความคิดเห็น และการโตแยงแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่นในเชิงธุรกิจ
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05-311-428

05-311-429

05-311-430

05-311-431

05-311-434

05-311-435

05-311-436

05-311-437

05-311-438

การฟงและพูดภาษาจีนทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Business Chinese
วิชาบังคับกอน : 05-311-226 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2
การฟงและการพูดภาษาจีนธุรกิจจากชีวิตประจําวันไปจนถึงงานในวงธุรกิจ เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดและการใชภาษาจีน
ธุรกิจในสถานการณตาง ๆ การสัมภาษณ การโทรศัพท การติดตอนัดหมาย และการเจรจาตอรอง
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(2-2-5)
Chinese for Business Communication
วิชาบังคับกอน : 05-311-226 ภาษาจีนธุรกิจระดับกลาง 2
พัฒนาทักษะการสื่อสารธุรกิจ ศัพทสํานวน รูแปบบในการเขียนบันทึกขอความ การสงแฟกซ การเขียน การตอบจดหมายธุรกิจ
ในรูปแบบตาง ๆ การโทรศัพทติดตอธุรกิจ และการใหขาวทางธุรกิจ
สัมมนาการจัดการ 1
1(0-2-1)
Seminar in Management I
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษาไมนอยกวา 72 หนวยกิต
สัมมนา วิเคราะห และอภิปรายกรณีศึกษาดานการจัดการ
สัมมนาการจัดการ 2
1(0-2-1)
Seminar in Management II
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
สัมมนาปญหาและประเด็นดานการจัดการที่สนใจและทันสมัย โดยประยุกตใชทฤษฎีก ารจัดการในการบริห ารและวิเคราะหก าร
บริหาร
การบริหารเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-101 องคการและการจัดการ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ ทิศทางในอนาคต การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ
ของธุรกิจในระดับตาง ๆ ขององคการ การดําเนินธุรกิจภายในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ
การควบคุมติดตาม และการประเมินผล
โครงงานทางการจัดการ
2(0-6-2)
Management Project
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
กําหนดโครงงานทางการจัดการเพื่อการศึกษาวิเคราะห วิจัย และหาแนวทางในการแกปญหาโดยนําความรูและทฤษฎีก ารจัดการ
มาประยุกตใช
การฝกงานดานการจัดการ
3(0-40-0)
Job Training in Managment
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทั้งในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีระยะเวลาในการฝกติดตอกันไมนอยกวา 300
ชั่วโมง และนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาทางการจัดการ
6(0-40-0)
Co-operative Education in Management
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
การปฏิ บัติ งานจริ งเชิงวิ ชาการ และหรื อ วิช าชี พ เลือ กเสมือ นหนึ่ งเปน พนัก งานเต็ม เวลาในสถานประกอบการเปน เวลา 1
ภาคการศึกษา
การฝกงาน
9(0-40-0)
Job Training
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทั้งในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีระยะเวลาในการฝกติดตอกันไมนอยกวา 60 วัน
ทําการ และนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
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กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3(3-0-6)
Industrial Labor Legislation
กฎหมายแรงงาน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยสัญญาแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
จัดหารงาน กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายการดําเนินคดีแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมาย
อุต สาหกรรม การดํา เนิน งานส งเสริม อุ ตสาหกรรม พระราชบั ญญั ติ โรงงาน การควบคุ ม เกี่ ยวกั บวั ต ถุมี พิ ษ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา
ระบบขอมูลเพื่อการวางแผนทางการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Information Systems for Industrial Management Planning
วิชาบังคับกอน : 05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
แนวความคิด ความหมาย บทบาท และความสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการอุตสาหกรรม โครงสรางของระบบ
สารสนเทศและความสัม พันธของระบบขอ มูล ในองคก าร ผลกระทบของการใชระบบขอ มูล ชวยในการจัดการและตัดสินใจ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการอุตสาหกรรม และการอานผลลัพ ธเพื่อ
นําไปใชในการตัดสินใจ
การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา
3(3-0-6)
Motion and Time Study
วิชาบังคับกอน : 05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
ประวัติความเปนมา คําจํากัดความ ของเขตของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา องคประกอบของเวลาที่ใชทํางาน การวิเคราะห
กระบวนการ การวิเคราะหการปฏิบัติการ หลักการเคลื่อนไหวอยางมีประสิทธิภาพ หลัก ของการเคลื่อ นไหวที่เหมาะสม การ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การศึกษาเวลาการทํางาน การศึกษาเวลาโดยตรง การกําหนดระดับปจจัย การหาคาเผื่อ และการ
หาเวลามาตรฐานการ สุมงาน และระบบการจายคาแรงจูงใจ
การบริหารสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
Inventory Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
การจัดการสินคาคงคลัง ระบบพื้นฐานที่ใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับสินคาคงคลัง ตัวแบบของปริมาณสินคาคงคลัง การควบคุม
คลังสินคา ระบบคลังสินคา ระบบจัดซื้อสินคาคงคลังและการควบคุมสินคาคงคลังเชิงปฏิบัติการ การจัดการ การวางแผน การจัดตั้ง
และการดําเนินงานคลังสินคา การวางแผนความตองการทรัพยากรและวัสดุ และระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
Quality Management and Productivity Improvement
วิชาบังคับกอน : 05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-312-307 การบริหารสินคาคงคลัง
05-111-001 สถิติธุรกิจ
หลักการและวิธีปฏิบัติในการควบคุมดูแลในกิจการผลิตสินคาและบริการ เทคนิคและเครื่องมือทางสถิติในการควบคุมคุณภาพการ
ผลิตสินคา ระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม แนวคิดและการวัดผลิตภาพ เทคนิควิธีการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มผลิตภาพกับคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics Management and Supply Chain
วิชาบังคับกอน : 05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
ความหมาย แนวคิด ความสําคัญของการบริหารโซอุปทาน กลยุทธของการบริหารโซอุปทาน ระบบการบริห ารขอ มูล และการ
แลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ระบบโลจิสติกสสําหรับการผลิต การจัดการวัตถุดิบ การบริหารและการจัดการ ความเสี่ยงใน
การจัดซื้อจัดหา การสรางพันธมิตรในการผลิต การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการการขนสง การจัดซื้อ การกระจายสินคา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการตัดสินใจสําหรับสนับสนุนกิจกรรมการจัดการโซอุปทาน
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การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการบริหารการผลิต
3(2-2-5)
Computer Applied for Production Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-210 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-312-307 การบริหารสินคาคงคลัง
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานการวางแผนผลิตและการบริหาร การพยากรณความตองการ การควบคุม
สินคาคงคลัง การโปรแกรมเชิงเสนตรง การวางแผนการผลิตโดยรวม การวางผังโรงงาน การขนสง การมอบหมายงาน การ
บริหารโครงการดวย PERT/CPM ตัวแบบขายงาน และการควบคุมคุณภาพ
การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Writing for Business Communication
หลักเกณฑตาง ๆ ในการเขียนเพื่อ สื่อ สารธุรกิจและทางสังคม การเขียนรายงานประเภทตาง ๆ การเขียนหนังสือ ราชการและ
หนังสือธุรกิจ แบบอยางและวิธีการเลือกใชถอยคําสํานาวนที่ถูกตองเหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพของสังคมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม และฝกปฏิบัติการเขียน
เทคนิคการนําเสนอ
3(2-2-5)
Techniques for Presentation
การใชโปรแกรมเพื่อการนําเสนอ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอ วิธีการนําเสนอ รูปแบบการนําเสนอ และบุคลิกภาพใน
การนําเสนอ
การจัดการสํานักงาน
3(3-0-6)
Office Management
แนวคิดเกี่ยวกับการบริห ารสํานัก งาน หลัก การบริห ารสํานัก งาน การวิเคราะหพัฒนาและการบริห ารระบบ การจัดการพื้นที่
สํานักงาน การจัดการสภาพแวดลอมในสํานัก งาน การบริห ารพัสดุ การบริห ารเอกสาร การบริห ารแบบฟอรม รายงานและ
จดหมายโตตอบ การติดตอสื่อสารในสํานักงาน และสํานักงานอัตโนมัติ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Office
การใชเทคโนโลบีระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารปฏิบัติงานทั่วไป การใชระบบขอมูลสํานักงานอัตโนมัติ ระบบ
เครือขาย ระบบการจัดการเอกสารที่ใชในสํานักงาน และการผลิต การใช การจัดเก็บ การคน การทําลายเอกสาร
ผูนําและการทํางานเปนทีม
3(3-0-6)
Leader and Team Work
วิชาบังคับกอน : 05-311-102 พฤติกรรมองคการ
แนวคิดภาวะความเปนผูนํา บทบาทหนาที่และทักษะที่สําคัญของภาวะผูนํา ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา แนวคิดเกี่ยวกับความเปนผูนําใน
ยุคปจจุบัน การวางแผนการตัดสินใจของผูนํา วิธีการจูงใจ คุณธรรมจริยธรรมของผูนํา ผูนํากับการทํางานเปนทีม การสงเสริม
การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง
การผลิตเอกสาร
3(2-2-5)
Office Document Work
ความสําคัญของการผลิตเอกสาร การผลิตเอกสารดวยเครื่องใชสํานักงานการผลิตเอกสารราชการ การผลิตเอกสารธุรกิจ การผลิต
เอกสารอื่น ๆ
การบริหารคุณภาพสํานักงาน
2(2-0-4)
Office Quality Management
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเพื่อ การพัฒนาสํานัก งาน รวมถึงเทคโนโลยีและเครื่อ งมือ ในการบริห ารที่เหมาะสมกับ
สถานการณของแตละสํานักงาน เพื่อใหสํานักงานมีประสิทธิภาพและเกิดธรรมภิบาล เชน Benchmarkign การปรับรื้อระบบ การ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ Balanced Score Card และระบบ ISO
การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Personality Development in Business
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก การปรับปรุงบุคลิกภาพในดานการแตงกาย
ใหเหมาะสมการบํารุงรักษาสุขภาพ บุคลิกภาพของการเปนผูนํา การวางตัว มนุษยสัมพันธ การปรากฎตัวตอที่ชุมชน ศิลปะการพูด
รวมถึงการสื่อสาร และมารยาทการเขาสมาคม
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การจัดการเอกสาร
3(3-0-6)
Document Management
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร ประเภทและวงจรของเอกสาร หลัก การจัดเอกสาร กระบวนการและขั้นตอนในการ
จัดการเอกสาร ระบบการจัดเก็บและการสืบคนเอกสาร กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร การประยุก ตใช
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเอกสาร
การใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
1(0-2-1)
Computer for Office Work
ฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อใชในงานสํานักงาน ทั้งงานดานเอกสาร การคํานวณ และการนําเสนอขอมูล ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป
การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ
การปฐมนิเทศ การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารคาจางและเงินเดือน ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจ
ภาวะผูนํา แรงงานสัมพันธ และความปลอดภัยจากการทํางาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
Using Information Technology for Business
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ฮารแวร ซอฟตแวร เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศและการจัดการองคกร อินเทอรเน็ตและ
ระบบเครือขาย การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คุณธรรมและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมนําเสนอผลงาน โปรแกรมตารางการคํานวณ การ
วิเคราะหขอมูล การจัดการขอมูล โปรแกรมสรางสื่อสิ่งพิมพ ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศในองคกร
3(3-0-6)
Information Systems in Organizatiuon
วิชาบังคับกอน : 05-311-102 พฤติกรรมองคการ
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศในองคกร โครงสรางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานขอมูลสํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในดานการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศดวย
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดการ
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ความรูเกี่ยวกับระบบ ลักษณะงานของนักวิเคราะหระบบ คุณสมบัติของนักวิเคราะหระบบ ทีมงานพัฒนาระบบ การวิเคราะห
และออกแบบระบบ การออกแบบโปรแกรม วงจรการพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ เครื่องมือดานการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ การบริหารโครงการ แนวคิดเชิงวัตถุ การนําไปสูการปฏิบัติงานจริง
สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
1(1-0-2)
Seminar in Information System
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษามาไมนอยกวา 80 หนวยกิต
คนควาและอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีใหม ๆ ทางคอมพิวเตอร
มาใชในระบบงานตาง ๆ ในระบบธุรกิจ
การเตรียมโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1(1-0-2)
Business Information System Pre-Project
แนะนําระเบียบและวิธีการสําหรับการทําโครงงานระบบสารสนเทศ ศึกษาความเปนไปไดของหัวขอโครงการ เตรียมแผนการ
ดําเนินงานโครงการ กําหนดจุดประสงค เปาหมาย ขั้นตอน และแผนการดําเนินงาน ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ เพื่อ
ดําเนินโครงการ และรายงานผลการเตรียมโครงการ
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05-411-413

05-411-415

05-411-416

05-412-101

05-412-102

05-412-206

05-412-207

05-412-314

โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2(0-6-2)
Business Information System Project
ศึกษาและวิเคราะหแผนการดําเนินโครงการปฏิบัติการในโครงการตามที่ไดรับอนุมัติ วิเคราะหการปฏิบัติงาน ปญหา และกําหนด
วิธีการแกปญหา นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการเปนระยะ ๆ นําเสนอผลการดําเนินงานในขั้นตอนสุดทายและจัดทํารายงาน
โครงการที่สมบูรณ
การฝกงาน
3(0-40-0)
Job Training
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ทั้งในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีระยะเวลาในการฝกติดตอกันไมนอยกวา 300
ชั่วโมง และนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับกอน : ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
การปฏิบัติงานจริงเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเปนพนักงานเต็มเวลาในสถานประกอบการเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-2-5)
Computer Programming I
ผังงาน ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม ประเภทขอมูลแบบตาง ๆ คาคงที่ ตัวแปร นิพจน และตัวกระทําการ รูปแบบและคําสั่งใน
การควบคุมการทํางาน อารเรย โปรแกรมยอยและอารกิวเมนต การน้ําขอมูล เขา-ออก อยางงาย การเขียนโปรแกรมเพื่อทํางานกับ
แฟมขอมูล การเขียนโปรแกรมที่ดี และเทคนิคการแกปญหาตาง ๆ
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Mathematics
วิวัฒนาการของตัวเลข เลขมีหลักกับเลขไมมีหลัก ฐานของระบบตัวเลข การคิดโมดูลัสของเลขแตละระบบ ระบบเลขฐานสอง
ฐานแปดและฐานสิบหก การเปลี่ยนฐานตัวเลข การบวกลบคูณและหารของเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก ทฤษฎี
เซตและพีชคณิตแบบบูเลียน และรูปแบบวิธีการเก็บขอมูลประเภทตาง ๆ ในคอมพิวเตอร
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
Data Structure and Algorithm
วิชาบังคับกอน : 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
รูปแบบของโครงสรางขอมูล อารเรย สแตก คิว ลิงลิสท ไบนารีทรี อัลกอริทึม พื้นฐานที่ใชกับโครงสรางขอมูล เทคนิคการ
เรียงลําดับขอมูลในหนวยความจํา หลักแบบตาง ๆ การพัฒนาอัลกอริทึมและการวิเคราะหอัลกอริทึมอยางงาย และการเขียน
โปรแกรมเพื่อการจัดการกับโครงสรางแบบตาง ๆ
ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Management System
วิชาบังคับกอน : 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
แนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูล สถาปตยกรรมฐานขอมูล โครงสรางการเก็บขอ มูล ตัวแบบของขอ มูล และ
คําสั่งสําหรับการจัดการกับขอ มูล ฐานขอ มูล แบบความสัม พันธ ฐานขอ มูล แบบลดหลั่นกันตามลําดับ และฐานขอ มูล แบบ
เครือขาย การปรับขอมูลเขาบรรทัดฐาน ภาษาที่ใชบรรยายขอมูล ภาษาที่ใชดําเนินการกับขอ มูล ความมั่นคงของระบบจัดการ
ฐานขอมูลความถูกตองและความนาเชื่อถือไดของระบบจัดการฐานขอมูล และการเขียนโปรแกรมเพื่อสรางและใชงานฐานขอ มูล
แบบงาย
คอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
Computer Graphics
ฮารแวรคอมพิวเตอรกราฟก ซอฟตแวรคอมพิวเตอรกราฟก การประยุกตใชงานคอมพิวเตอรกราฟกดานตาง ๆ คณิตศาสตร
สําหรับคอมพิวเตอรกราฟก ระบบพิกัด 2 มิติ ระบบพิกัด 3 มิติ การปรับเปลี่ยนรูปภาพ 2 มิติ 3 มิติ ระบบสี การแสดงผลของภาพ
การตัดตอ และกรารปรับปรุงคุณภาพของภาพ อัลกอริทึมในงานคอมพิวเตอรกราฟก การสรางงานกราฟกดวยซอฟตแวรกราฟก
การพัฒนาอัลกอริทึมดานคอมพิวเตอรกราฟก
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05-412-421

05-413-101

05-413-102

05-413-203

06-111-101

06-111-302

06-111-303

06-112-201

06-113-101

การคนคืนสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
โครงสรางขอมูล ขั้นตอนวิธีที่ใชในการคนคืนสารสนเทศ การวิเคราะห และจัดหมวดหมูเอกสารแบบอัตโนมัติ ตัวแบบของการ
คนคืนสารสนเทศแบบตาง ๆ โครงสรางของแฟมขอมูล การปฏิบัติการขอคําถาม และการประเมินผลการคนคืนสารสนเทศ
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
แนวคิด หนาที่และเปาหมายของระบบปฏิบัติการ การปฏิบัติงานแบบระบบหลายภาระกิจ การจัดการหนวยความจํา การจัดลําดับ
งาน ระบบแฟม ข อ มู ล หน วยรั บและแสดงผล การคุ ม ครองทรั พ ยากร และการเขี ย นโปรแกรมเพื่อ ศึ ก ษาการทํา งานของ
ระบบปฏิบัติการ
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Architecture
วิชาบังคับกอน : 05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ประวัติวิวัฒนาการของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร กลไกการทํางานภายในของคอมพิวเตอรในรูปแบบระบบดิจิตอล การทํางาน
ของหนวยประมวลผลทางดานคณิตศาสตรและตรรก หนวยควบคุม หนวยความจํา ระบบการนําสงขอมูลและระบบนําขอมูล
เขา-ออก กลไกการเชื่อมประสานดานฮารดแวรและซอฟตแวร และขั้นตอนการออกแบบฮารดแวร
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Data Communication and Computer Network
ทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารขอมูล สวนประกอบสําคัญในการสื่อสารและสื่อสงขอมูล การสงผานขอมูลในแบบตาง ๆ การ
มัลติเพล็กซิง สถาปตยกรรมการสื่อสาร การควบคุมการสงขอมูล และการหาเสนทางสงขอมูลระบบเครือขายแลน
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Principles of Aquaculture
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การสรางบอ การเพาะ อนุบาล และการเลี้ยงสัตวน้ํา
การใหอาหาร สัตวน้ํา การจัดการบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โรคและการปองกันรักษา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
2(2-0-4)
Freshwater Aquaculture
วิชาบังคับกอน : 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วิธีการเพาะขยายพันธุสัตวน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ รูปแบบการเพาะฟก การเตรียมอาหารมีชีวิต การอนุบาล การปองกัน
รักษาโรคและปรสิต การเตรียมอาหารจากวัตถุดิบอื่น ๆ วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการตรวจสอบการเจริญเติบโตของสัตวน้ําจืด
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
2(0-6-0)
Freshwater Aquaculture Laboratory
วิชาบังคับกอน : 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เทคนิคและปฏิบัติจริงในการเพาะขยายพันธุ และอนุบาลสัตวน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การผลิตอาหารสัตวน้ําวัยออน
การทดลองเลี้ยงปลาและสัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจในฟารมทดลองเพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตและผลผลิต ปญหาและวิธีการ
แกไขปญหา
นิเวศวิทยาทางน้ํา
3(2-3-5)
Aquatic Ecology
วิชาบังคับกอน : 02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
ความหมายของระบบนิเวศ พลังงานที่มีผลตอระบบนิเวศ โครงสรางของระบบนิเวศทางน้ํา วัฏจักรตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ
นิเวศนทางน้ํา ระบบนิเวศนทางน้ําอันจะมีผลตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา การเจริญเติบโต และระบบสืบพันธุ ปญหามลพิษทาง
น้ําที่มีผลตอการประมง และปฏิบัติการ
มีนวิทยา
3(2-3-5)
Ichthyology
ประวัติความเปนมา ลักษณะภายนอกภายในของปลากระดูกออนปลากระดูกแข็งชั้นต่ําและชั้นสูง ระบบตาง ๆ ของรางกายปลา
การจําแนกและจัดหมวดหมูของปลาและปฏิบัติการ
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06-113-202

06-114-301

06-115-402

06-116-201

06-117-402

06-117-403

06-117-404

06-121-101

06-121-102

06-121-203

ชีววิทยาของพืชและสัตวน้ําเศรษฐกิจ
3(2-3-5)
Biology of Economic Aquatic Plants and Animals
วิชาบังคับกอน : 02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
ชีวประวัติ สัณฐาน สรีรวิทยา แหลงที่อยูอาศัยของพืชและสัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ความสําคัญและประโยชนของพืชและ
สัตวน้ําเศรษฐกิจ และปฏิบัติการ
อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Aquatic Animal Feed and Feeding
วิชาบังคับกอน : 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ความสําคัญ ประเภทของอาหารสัตวน้ํา การจัดหมวดหมูและความสําคัญของธาตุอาหารหลักตาง ๆ ตอสัตวน้ํา อาการขาดธาตุ
อาหารของสัตวน้ํา วิธีการใหอาหารและลักษณะการกินอาหาร การผลิตอาหารสัตวน้ํา การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
ของวัตถุดิบอาหาร และอาหารสัตวน้ํา และปฏิบัติการ
การใชยาและสารเคมีทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Drug and Chemical Treatment in Aquaculture
ประวัติ ความหมายของยาและสารเคมีที่ใชในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํากลไกการออกฤทธิ์ของยา กลไกการดื้อยา การใชยาและสารเคมี
ในการปองกันโรคสัตวน้ํา การทดสอบประสิทธิภาพของยาและสารเคมีที่ใชในการรักษาโรคสัตวน้ํา และปฏิบัติการ
วิศวกรรมประมง
3(2-3-5)
Fishery Engineering
วิชาบังคับกอน : 02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
เครื่องมือ และอุปกรณ หลักการทํางาน การคํานวณ และการออกแบบเกี่ยวกับ ระบบจายลม ระบบไฟฟา ระบบน้ําทิ้งและ
เครื่องจักรกลชนิดตาง ๆ ที่ใชในการประมง และปฏิบัติการ
การฝกงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(0-6-3)
Aquaculture Field Practice
การฝกงานทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1(0-2-1)
Seminar in Aquaculture
วิธีการคนควา รวบรวมบทความทางวิชาการ และงานวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การนําเสนอ และดําเนินการจัดการสัมมนา
ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(0-6-3)
Special Problems in Aquaculture
การทดลองวิจัยทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การรวบรวมขอมูลความรูจากแหลงตาง ๆ การเรียบเรียง การสรุปและวิจารณผล
การทดลอง การจัดทํารูปเลม และการนําเสนอผลการทดลองวิจัย
ความปลอดภัยและการชวยเหลือทางการประมง
2(1-2-3)
Water Safety and Life Saving for fisheries
การชวยเหลือชีวิตผูทํากิจกรรมทางทะเล กิจกรรมทางน้ําจืด กิจกรรมดานการประมง การปฐมพยาบาลเบื้องตน หลักการรักษา
ดูแลและการปองกันผูประสบภัยทางทะเลรวมกับการปฏิบัติการ
การประมงทั่วไป
3(3-0-6)
Principles of Fisheries
ความสําคัญของการประมง รูปแบบแหลงน้ํา ทรัพยากรประมง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ การทําประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การเก็บถนอมและแปรรูปสัตวน้ํา ตลอดจนการตลาดสัตวน้ํา กฎหมาย ขอตกลงและระเบียบที่เกี่ยวของกับการประมง
หลักการจัดการองคกรประมง
3(3-0-6)
Principles of Management in Fishery Organization
ลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจ แนวความคิด และวิวัฒนาการทางการจัดการ ปจ จัยตาง ๆ ที่เกี่ยวขอ งกับการจัดการ
รวมทั้งหนาที่ของผูบริหารทางดานตาง ๆ คือการวางแผน การจัดองคกร การชี้นํา การวางเขาทํางานและการควบคุม โดยศึก ษา
แตละหนาที่และมุงถึงความสําคัญกับผลกระทบขององคประกอบทางดานบุคคล ที่มีตอองคกร ศึกษาความมีจริยธรรมทางธุรกิจ
และความรับผิดชอบตอสังคม
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การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรประมง
3(3-0-6)
Conservation and Management of Fishery Resources
สภาพแวดลอมและทรัพยากรประมง ปญหาทรัพยากรประมง หลักในการอนุรักษทรัพยากร เปาหมายในการจัดการประมง แหลง
ทําการประมง หลักการคํานวณผลผลิตและสถิติประชากรสัตวน้ํา การจัดการประมงระหวางประเทศและในประเทศ มาตรการใน
การจัดการประมง การจัดการประมงในนานน้ําสากล
หลักการจัดการทรัพยากรชายฝงและชุมชน
3(3-0-6)
Principles of Coastal Zone Management and Community
หลักการจัดการทรัพยากรชายฝง และสภาพชุมชนประมงชายฝงการวิเคราะหสภาพชุมชนประมงชายฝง ในการใชประโยชน
ทรัพยากรชายฝงและการวางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝง การรักษาทรัพยากรชายฝงเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
การจัดการประมง
3(3-0-6)
Fishery Management
ลักษณะของทรัพยากรการประมงและปญหาการใชประโยชน แบบจําลองผลจับสวนเกินแบบจําลองผลจับตอ หนวยทดแทน
วัตถุประสงคของการจัดการประมง นโยบายและมาตรการที่ใชในการจัดประมง และขอ จํากัดการพัฒนาแบบแผนการจัดการ
ประมง
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง
3(3-0-6)
Fishery Laws and Regulations
กฎหมายและความสําคัญของกฎหมายประมง ไดแกพระราชบัญญัติกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ประมงของไทย รวมไปถึงศึกษากฎหมายประมงระหวางประเทศ ไดแก อนุสัญญาตางๆ ที่มีผลผูกพันใหประเทศไทยตองปฏิบัติ
ตามเพื่อประโยชนแกการประมงของไทย
การสงเสริมการประมง
3(3-0-6)
Fishery Extension
ความสําคัญและความจําเปนของการสงเสริมการประมง สิ่งจําเปนพื้นฐานของการสงเสริมการประมง นโยบายและการดําเนินงาน
สงเสริมการประมงปรัชญาและวัตถุประสงค การสงเสริม การเรียนรูงาน สงเสริมและเผยแพรความรูที่จําเปน หลักการสงเสริม
การเกษตร การวางแผนโครงการสงเสริม กระบวนการในการวางแผน รูปแบบและวิธีการสงเสริมการประมง และวิเคราะหผลการ
สงเสริมประมง
การวางแผนการทดลองทางการประมง
3(3-0-6)
Experimental Designs for Fisheries
วิชาบังคับกอน : 02-217-102 หลักสถิติ
หลักการวิจัยเชิงทดลองทางการประมง ความหมาย ชนิดและหลักการของแผนการทดลองทางการประมง การเปรียบเทียบสอง
ตัวแทนหลักการวางแผนการทดลองทางการประมง แผนการทดลองแบบสุมตลอดการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย แผนการทดลองแบบสุม
ภายในบล็อกสมบูรณ
แผนการทดลองแบบลาตินสแคว การทดลองแบบแฟกทอเรียลและแผนการทดลองอื่น ๆ ตลอดจนการ
วิเคราะหความแปรปรวนรวมสหสัมพันธและการถดถอย
คอมพิวเตอรเพื่อการประมง
3(2-2-5)
Computer for Fisheries
วิชาบังคับกอน : 02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมคํานวณ และโปรแกรมนําเสนอผลงาน รวมไปถึง
การประมวลผลขอมูลที่ไดจากการทดลองดานการประมงดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การแปรผล และรายงานผลการ
วิเคราะห และปฏิบัติการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการประมง
3(3-0-6)
Fishery Industry Research Methodology
วิชาบังคับกอน : 06-122-201 การวางแผนการทดลองทางการประมง
ความสําคัญและประโยชนของงานวิจัยดานการจัดการประมง การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การสุม ตัวอยาง
การเก็บรวบรวม ขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การประยุกตใช
คอมพิวเตอรทางดานการประมง การจัดทําเอกสาร การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการสํารวจระยะไกลเบื้องตน
3(3-2-5)
Introduction to Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS)
วิชาบังคับกอน : 02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการสํารวจระยะไกล การประยุกตใช GIS และ RS ในการจัดการทรัพยากร การใชโปรเจคชั่น
Global Position System(GPS) การจัดการขอมูลและตารางในระบบ GIS การประมวลผลขอมูลทางภูมิศาสตร และการวิเคราะห
ขอมูลจากการสํารวจระยะไกล และการนําเสนอขอมูลดวยแผนที่ และปฏิบัติการ
การวางแผนโครงการประมง
3(3-0-6)
Fishery Project Planning
การจัดทําโครงการประมง การวางแผน การควบคุม และการประเมินโครงการทางการประมง และการใชคอมพิวเตอรชวยในการ
วางแผนโครงการ
การวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อการจัดการประมง
3(2-3-5)
Water Quality for Fisheries Management
ความสําคัญของสภาพน้ําทางการประมงคุณสมบัติของน้ําทางดานตาง ๆ มลภาวะและสิ่งแวดลอมทางน้ํา ปญหาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา การเก็บรักษาตัวอยางน้ํา การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคมีกายภาพ และทางชีวภาพ การแกปญหา
และปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อการจัดการประมง และปฏิบัติการ
ชีววิทยาการประมงเพื่อการจัดการ
3(2-3-5)
Fishery Biology for Management
รูปแบบการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา การตายของสัตวน้ํา การเคลื่อ นยายวงจรชีวิตการเปลี่ยนแปลงประชากรของสัตวน้ํา การ
ประเมินสภาวะทรัพยากรสัตวน้ํา การทดแทนที่ของสัตวน้ํา โดยเนนการประยุกตใชขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อนําไปสู
การจัดการประมง และการวางแผนการจัดการประมง และปฏิบัติการ
สัมมนาทางการจัดการประมง
1(0-2-1)
Seminar in Fishery Management
อภิปรายปญหาการเสนอรายงานความกาวหนา และเทคนิคใหม ๆ ทางการประมงการคนควาเอกสารทางวิชาการมาเสนอในที่
ประชุม
ปญหาพิเศษทางการจัดการประมง
3(0-6-3)
Special Problems in Fishery Management
การทดลองวิจัยทางดานการประมง เพื่อนําความรูความเขาใจไปประยุกตทางดานการประมง หรือ รวบรวมขอมูลความรูแหลง
ตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสาขาวิชาประมง แลวนํามานําเสนอ และรายงานเปนรูปเลมและเสนอผลงานตออาจารยที่ปรึกษาและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
การฝกงานทางการจัดการประมง
3(0-6-3)
Fishery Management Practice
อภิปรายและนําเสนอรายงานการการฝกงานในหนวยงานภายนอก พรอมทั้งจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนประสบการณในระหวาง
การฝกงานและภายหลังการฝกงาน การประเมินผลการฝกงานจากหนวยงานภายนอก การติดตาม นิเทศการฝกงาน การประยุกต
ผลการฝกงานตอการเรียนการสอนได
เศรษฐศาสตรประมง
3(3-0-6)
Fishery Economics
ความสําคัญของเศรษฐศาสตรประมงและขอบเขต ลักษณะการใชทรัพยากรประมง การลงแรงและเสนโคงผลจับถาวร ดุลยภาพ
การทําประมง คาตอบแทนการใชประโยชนจากทรัพยากร กับเสนโคงอุปทานของประมงเสรีเศรษฐศาสตร สวัสดิการกับการทํา
ประมงแบบควบคุมดวยภาษี การประยุกตแบบจําลองผลจับเพื่อปรับปรุงสภาพเศรษฐศาสตรในการทําประมง
การจัดการอุตสาหกรรมและตลาดสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Industrial Management and Marketing of Fisheries
หลักการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัตวน้ํา การจัดการอุตสาหกรรมสินคาสัตวน้ํา การตลาดสินคาสัตวน้ํา การจัดองคกรในอนาคตใน
อาณาเขตบริเวณตลาดสัตวน้ํา การจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอาชีพประมงสูธุรกิจขนาดยอม การคาและการลงทุน
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ทรัพยากรประมงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economic Aquatic Plants and Animals
การจําแนกชนิดพืชน้ําและสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ ความรูเกี่ยวกับชีววิทยาเบื้อ งตน ศัก ยภาพในการเพาะเลี้ยง
วิธีการจับสัตวน้ํา องคประกอบทางเคมีและการใชประโยชน การเลือกซื้อสัตวน้ํา สารปนเปอนและแหลงที่มาของสารพิษที่พบใน
วัตถุดิบสัตวน้ํา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตวน้ําและพืชน้ํา
ผลิตภัณฑประมงเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Fishery Products
องคประกอบทางเคมีของสัตวน้ํา การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีของสัตวน้ํา คุณภาพสัตวน้ํา การเสื่อ มคุณภาพสัตวน้ํา
วิธีการชะลอปองการการเสื่อมเสีย การบรรจุและขนสงสัตวน้ํา
การแปรรูปสัตวน้ํา 1
3(2-3-5)
Fish Processing I
หลักการและกรรมวิธีแปรรูปสัตวน้ําโดย การใชการเคมี การทําเค็ม การรมควัน การทําแหง การหมักดอง การฉายรังสี และการ
แปรรูปสัตวน้ําโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ รวมกัน การใชสารเจือปนในผลิตภัณฑประมง การศึกษานอกสถานที่ และปฏิบัติการ
การแปรรูปสัตวน้ํา 2
3(2-3-5)
Fish Processing II
กรรมวิธีแปรรูปสัตวน้ําโดยใชความรอนสูง ภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑที่ใหความรอนสูง เครื่องมือฆาเชื้อ การกําหนด
กระบวนการในการฆาเชื้ออาหารดวยความรอนสูง การคํานวณเวลาและประสิทธิภาพในการฆาเชื้อดวยความรอนสูง กรรมวิธีการ
แปรรูปสัตวน้ําจากวัตถุดิบสัตวน้ําตาง ๆ
และการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑสัตวน้ําที่ผานการแปรรูปดวยความรอนสูง และการ
ตรวจสอบ การศึกษานอกสถานที่ และปฏิบัติการ
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร
3(2-3-5)
Food Product Packaging Technology
หนาที่และความสําคัญของภาชนะบรรจุ ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชทําภาชนะบรรจุ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุ
ที่ใชทําบรรจุภัณฑรูปแบบ และการใชงานของภาชนะบรรจุในอุตสาหกรรมอาหาร วิธีก ารและเครื่อ งมือ ที่ใชในการบรรจุ การ
ตรวจสอบภาชนะบรรจุ มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑ และปฏิบัติการ
ผลิตภัณฑประมงเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Fishery Products
องคประกอบทางเคมีของสัตวน้ํา การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมี ของสัตวน้ํา คุณภาพสัตวน้ํา การเสื่อ มคุณภาพสัตวน้ํา
หลักการและวิธีการดูแลรักษาสัตวน้ําตั้งแตหลังจับสัตวน้ํา วิธีการชะลอปองกันการเสื่อมเสีย การบรรจุ และขนสงสัตวน้ํา
จุลชีววิทยาผลิตภัณฑประมง
3(2-3-5)
Microbiology of Fishery Products
บทบาทและความสําคัญของจุลินทรียในผลิตกระบวนการแปรรูปสัตวน้ําและในผลิตภัณฑประมง จุลินทรียที่ทําใหเกิดการเนาเสีย
ในผลิตภัณฑ สุขลักษณะของผลิตภัณฑประมง โคลิฟอรมและแบคทีเรียบางชนิดที่ใชในการกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑประมง
และปฏิบัติการ
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑประมง
3(2-3-5)
Quality Control of Fishery Products
คุณภาพอาหารและวิธีการวัดคาคุณภาพของผลิตภัณฑประมงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
กระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑประมง และการใชวิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ และปฏิบัติการ
ระบบคุณภาพและการประกันคุณภาพในกระบวนการแปรรูปสัตวน้ํา
2(2-0-4)
Quality System and Assurance in Fish Processing
การควบคุม คุณภาพและความปลอดภัยของวั ตถุดิบสัต วน้ํา กรรมวิธีที่ ดีในการผลิต การวิเคราะหและควบคุม จุ ดวิก ฤตใน
กระบวนการแปรรูปสัตวน้ํา ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการและประเมินความเสี่ยงในการแปรรูปสัตวน้ํา และระบบ
คุณภาพของหองปฏิบัติการ
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มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑประมง
2(2-0-4)
Standard and Regulation on Fishery Products
ความสําคัญของมาตรฐานและกฎหมาย การจัดทํามาตรฐานและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑประมงของประเทศไทย และ
ระหวางประเทศ กฎระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองสินคา กลุมผลิตภัณฑประมง หนวยงานที่เกี่ยวของและ
อํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแล
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3(2-3-5)
Food Products Development
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ การสํารวจวัตถุดิบและความตอ งการของผูบริโภค แนวโนม ผลิตภัณฑที่
ควรพัฒนา การพัฒนาสูตรการผลิต กรรมวิธีการผลิตและบรรจุภัณฑ การทดสอบและการควบคุม คุณภาพ การคิดตนทุนและ
ประเมินผล การวิจัยตลาดผลิตภัณฑ และปฏิบัติการ
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Fish Processing Plant Environment and Sanitation
สิ่งแวดลอม ประเภทของมลภาวะ การจัดการของเสีย การจัดการพลังงาน หลักการปฏิบัติที่ถูกตองในโรงงานอุตสาหกรรมประมง
โรคที่เกิดจากอาหารเปนพิษเนื่องจากจุลินทรีย การควบคุม จุลินทรีย หนูและแมลง การทําความสะอาดและการฆาเชื้อ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมประมง และสุขอนามัยสวนบุคคล การศึกษานอกสถานที่ และปฏิบัติการ
การจัดการโรงงานแปรรูปสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Operation Management in Fish Processing Plant
ระบบการจัดองคกร การวางแผนโครงการ การบริหารงานบุคคล การวางแผน และควบคุมการผลิต การปรับปรุงและการบริหาร
การเพิ่มผลผลิต การวางผังโรงงาน และการบริหารการซอมบํารุง
วิศวกรรมอาหาร
4(3-3-7)
Food Engineering
ความรูทั่วไปดานวิศวกรรม หนวยและมิติ สมดุลมวล เทอรโมไดนามิกสประยุกต สมดุลพลังงาน แผนภูมิความชื้น ระบบการ
ทําความเย็น กลศาสตรของการไหล การถายโอนความรอน และการถายโอนมวล และปฏิบัติการ
เคมีอาหาร
3(2-3-5)
Food Chemistry
ความหมาย ความสํ า คัญ ของเคมี อ าหาร คุ ณสมบั ติท างเคมี และเคมีก ายภาพของสารประกอบต าง ๆในอาหาร ได แก น้ํ า
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมันวิตามินและแรธาตุ และสารใหสี การเปลี่ยนแปลงคุณภาพขององคประกอบทางเคมีในระหวางการ
แปรรูปและการเก็บรักษา การประยุกตใชสารเคมีบางชนิดในอาหาร และปฏิบัติการ
การวางแผนการทดลองและการประยุกตคอมพิวเตอรกับงานทางดานผลิตภัณฑประมง
3(3-0-6)
Experimental Design and Computer Application in Fishery Products
การวางแผนการทดลองแบบตาง ๆ และการวิเคราะหทางสถิติเพื่อการวิจัยทางดานผลิตภัณฑประมง และอุตสาหกรรมประมง
แนวคิดและการฝกปฏิบัติใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการควบคุมระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ
คนควาและพัฒนาดานผลิตภัณฑประมง
วิธีวิจัยทางอุตสาหกรรมประมง
3(3-0-6)
Fishery Industry Research Methodology
ความหมายและความสําคัญ รวมทั้งวัตถุประสงคของการวิจัยทางอุตสาหกรรมประมง การออกแบบการวิจัย ประเภทของตัวแปร
ในการวิจัย และความสําคัญของตัวแปรชนิดตาง ๆ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการตีความขอมูล การนําเสนอ
ขอมูลและการฝกหัดเขียนโครงการวิจัยทางอุตสาหกรรมประมง
การฝกงานทางอุตสาหกรรมประมง
3(0-20-0)
Fishery Industry Field Practice
การฝกงานทางดานอุตสาหกรรมประมง
สัมมนาทางอุตสาหกรรมประมง
1(0-2-1)
Seminar in Fishery Industry
การคนควา เรียบเรียง ความกาวหนาและปญหาทางดานผลิตภัณฑประมงเขียนรายงานและเสนอเรื่องอภิปรายในที่ประชุม เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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3(0-6-3)
Special Problems in Fishery Industry
การคนควาและทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ทางดานผลิตภัณฑประมงแลวเรี ยบเรียงเปนรายงาน ที่ถูก ตอ งตามหลัก
วิชาการ
วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Marine Science
ประวัติของการศึก ษาวิทยาศาสตรทางทะเล กําเนิดของทะเลและมหาสมุทรลัก ษณะชายฝ งทะเล และพื้นทอ งทะเลทั่วโลก
องคประกอบทางเคมี และฟสิกสของน้ําทะเล การไหลเวียนของกระแสน้ํา การเกิดคลื่นในมหาสมุทร การกระจายของตะกอนใน
ทะเล สิ่งมีชีวิตและการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิตในทะเล
สมุทรศาสตรชีวภาพ
3(2-3-5)
Biological Oceanography
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในทะเล ปจจัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตในทะเล นิเวศวิทยา การถายทอด
พลังงานและการหมุนเวียนของธาตุอาหารในทะเล ผลผลิตและทรัพยากรในทะเล การประเมินและการจัดการทรัพยากรในทะเล
และชายฝง และปฏิบัติการ
สมุทรศาสตรเคมี
3(2-3-5)
Chemical Oceanography
องคประกอบของน้ําทะเล กระบวนการอนินทรียสารในทะเล การแลกเปลี่ยนทางเคมีของชั้นบรรยากาศและน้ําทะเล การหมุนเวียน
ของธาตุอาหาร และการกระจายของธาตุอาหารในทะเล คารบอเนตในทะเล โลหะหนักในทะเล กาชที่ละลายในน้ําทะเลตลอดจน
สภาพแวดลอมที่ปราศจากออกซิเจนในทะเล และกําลังผลิตในทะเลและปฏิบัติการ
การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรชายฝง
3(3-0-6)
Analysis of Coastal Resource Data
วิธีการเก็บและรวมรวมขอมูลชีววิทยา นิเวศวิทยาและขอมูลสังคมเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวของทรัพยากรชายฝง เครื่องมือและโปรแกรม
สําเร็จรูปในการประมวล ประเมินและวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ เชนสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคส
ปลาทะเลและสัตวทะเลที่มีกระดูกสันหลัง
3(2-3-5)
Marine Vertebrate and Marine Fish
ลักษณะทางอนุกรมวิธานของปลาทะเลและสัตวมีกระดูกสันหลังในทะเลในหมวดหมูตาง ๆ การเก็บรักษาตัวอยางปลา การเก็บ
รักษาตัวอยางสัตวทะเลมีกระดูกสันหลังขนาดใหญ การใชเอกสารในการศึกษาอนุกรมวิธานของปลา และสัตวมีกระดูกสันหลัง
ในทะเล และปฏิบัติการ
ชีววิทยาสัตวทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลัง
3(3-0-6)
Marine Invertebrate Zoology
ลักษณะทั่วไปของสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และการแพรกระจายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังในทะเลที่พบในประเทศไทย
ปฏิบัติการชีววิทยาสัตวทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลัง
1(0-3-1)
Marine Invertebrate Zoology Laboratory
ชีววิทยาของสัตวทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลังโดยเนนการศึกษาสัตวทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลังในนานน้ําไทยมีปฏิบัติการภาคสนาม
วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรทางทะเล
3(3-0-6)
Research Methods in Marine Science
การออกแบบการวิจัย ความหมายและความสําคัญ วัตถุประสงคของการวิจัยทางวิทยาศาสตรทางทะเล ประเภทของตัวแปรในการ
วิจัยและความสําคัญของตัวแปรชนิดตาง ๆ การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหปญหาและการตีความขอมูล การนําเสนอขอมูล
และการฝกหัดเขียนโครงการวิจัย การวางแผนการทดลองแบบตาง ๆ วิธีวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
แพลงกตอนวิทยา
3(2-3-5)
Planktonology
ลักษณะอนุกรมวิธานของแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตวในแหลงน้ําวิธีการเก็บตัวอยาง และการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
แนวความคิดและหลัก เบื้อ งตนเรื่อ งผลผลิตของแพลงกตอน การเพาะขยายพันธุแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว และ
ปฏิบัติการ
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06-211-417

06-211-418

06-211-419

06-211-420

06-211-421

06-212-203

06-311-101

06-311-102

06-311-103

06-311-204

นิเวศวิทยาทางทะเล
3(2-3-5)
Marine Ecology
ระบบนิเวศในทะเลและมหาสมุทรโดยเนนทะเลเขตรอน องคประกอบของระบบนิเวศทางทะเลบทบาท และหนาที่ของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศความสัมพันธระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกลุมตาง ๆ ในระบบนิเวศ
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงปจจัยแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงกลุมประชากร และกระบวนการทางชีวภาพในทะเล และ
ปฏิบัติการ
สัมมนาทางวิทยาศาสตรทางทะเล
1(0-2-1)
Seminar in Marine Science
การบรรยาย การวิจารณ การคนควาเอกสาร และการเสนอรายงานในที่ประชุม เกี่ยวกับความกาวหนาเชิงวิชาการและเทคนิคใหม ๆ
ในดานวิทยาศาสตรทางทะเล
การฝกงานทางวิทยาศาสตรทางทะเล
3(0-20-0)
Field Practice in Marine Science
การฝกปฏิบัติงานกับหนวยงาน ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรทางทะเลการใชประโยชนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการทางทะเล
ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรทางทะเล
3(0-6-3)
Special Problems in Marine Science
การทดลองคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรทางทะเล เพื่อรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน แลวนํามารวบรวมเรียบเรียงรายงาน ทําเปน
รูปเลมและเสนอผลงานตออาจารยที่ปรึกษาและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
มลพิษในทะเล
3(2-3-5)
Marine Pollution
ประวัติความเปนมาของน้ําเสีย สภาพแวดลอมในแงตาง ๆ ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของทะเล แหลงกําเนิด
ของมลสาร วิธีการติดตามและเฝาระวังการเกิดมลพิษในทะเล ผลกระทบของมลสารที่มีตอระบบนิเวศวิทยาในทะเลและตอ
มนุษย การควบคุมและแกไขปญหามลพิษที่เกิดขึ้น และปฏิบัติการ
การดําน้ําโดยใชอุปกรณ 1
3(1-4-4)
Scuba Diving I
เทคนิคของการดําน้ําโดยใชอุปกรณดําน้ํา SCUBA (Self Contained Underwater Breathing Apparatus) โดยยึดหลักฟสิกสทางทะเล
สรีรวิทยา และความรูทางการแพทยเพื่อความปลอดภัยในขณะที่อยูใตน้ํา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-2-5)
Computer Programming I
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดิจิตอลคอมพิวเตอร การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมเทคนิค การแกไขปญหาตาง ๆ ตัวอยางปญหาเชิง
ตัวเลข อัลกอริธึมส ฟงกชันเบื้องตน และขอความสั่งกําหนดคา โครงสรางการรวนซ้ําและเงื่อ นไข การโปรแกรมเชิงโมดูล
สําหรับการคนหา และการจัดเรียงลําดับ และปฏิบัติการ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
3(2-2-5)
Computer Programming II
วิชาบังคับกอน : 06-311-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
การเขาสูอยางมีระบบในการออกแบบ และการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การตรวจสอบ
ความถูกตอง และการแกไขโปรแกรม โครงสรางของขอมูล และปฏิบัติการ
ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Digital Electronics
วงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส รหัสแบบเลขฐานสอง พีชคณิตแบบบูลีน แผนภาพของคารนอ การทําใหบังเกิดผลของฮารดแวร
ของคอมพิวเตอร โครงสรางของโมโครโปรเซสเซอร การเขียนโปรแกรม และปฏิบัติการ
โครงสรางระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
3(2-2-5)
Computer System Organization and Architecture
โครงสรางของคอมพิวเตอร และภาษาเครื่อง เทคนิคของแอดเดรสซิ่ แมคโคร และแมคโครแอสแซมเบลอร โหลดเดอรและ
บรรณาธิการ การเชื่อมโยง การแบงโปรแกรมออกเปนสวนยอย ๆ การเวียนกลับ และการจัดสรรสแตกของหนวยความจํา
การจัดการหนวยความจํา ระบบหนวย ความจําแบบแคช ระบบไปรไลน ระบบมัลติโปรเซสเซอร โปรแกรมมิ่ง ระบบมัลติ
โปรเซสเซอร และปฏิบัติการ
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06-311-205

06-311-206

06-311-207

06-311-208

06-311-209

06-311-311

06-311-312

06-311-313

06-311-314

โปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
Package
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัย และการนําไปใชงาน ซึ่งสามารถเปลี่ยนไปแตละภาคการศึกษา และปฏิบัติการ
โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึมส
3(2-2-5)
Data Structure and Algorithm
โครงสรางพื้นฐานของขอมูลแบสแตก คิว ลิสท สตริง แอรเรย ทรี เซท และ กราฟ การจัดสรรเนื้อที่ในหนวยความจําการออกแบบ
และการประเมินผลอัลกอริธึมส สําหรับการจัดการเกี่ยวกับ โครงสรางขอ มูล เชน การคนหา การจัดเรียงลําดับแฮชิ่งโครงสราง
ขอ มูล ในการเขียนโปรแกรมภาษาตาง ๆ ขั้นตอนวิธีในการแกปญหา เทคนิคในการออกแบบและ วิเคราะห ขั้นตอนวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ การแทนขอมูลในระบบคอมพิวเตอร และปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
พื้นฐานที่สํ าคัญ ของระบบควบคุม การดําเนินงาน ประเภทของการอ างตํ าแหนงหนวยความจํา การสรา งดัช นีอา งตํา แหน ง
หนวยความจําแบบสัมพันธ การอางตําแหนงหนวยความจําโดยตรงวิธีก ารแบบสแตค การทําใหเปนผลของระบบพหุงาน การ
ควบคุม และสัม พันธของงาน การทํ าใหเข าจังหวะกันการเกิด สภาพ ทําให ติดคางอยูก ารแยกออกซึ่งกั นและกั น การจัดการ
หนวยความจํา การตัดออกเปนสวนยอย ๆ การจัดหนาหนวยความจํา เสมือนจริง การปองกันและการใชรวมกันในการควบคุมที่จะ
เขาถึงขอมูล ระบบแฟมขอมูล การจัดการแหลงทรัพยากร และปฏิบัติการ
ระบบไมโครคอมพิวเตอรและการอินเตอรเฟสซิ่ง
3(2-2-5)
Microputer System and Interfacing
การจัดองคกรภายในไมโครคอมพิวเตอร ไมโครโปรเซสเซอร ชนิด 8 บิท 16 บิท และ 32 บิท ซอฟตแวรสําหรับ
ไมโครคอมพิวเตอร โปรแกรมควบคุมระบบงาน และโปรแกรมประยุกต มโนภาพของอินเตอรเฟสซิ่งแฮนดเชคกิ้ง โปรแกรม
ขัดจังหวะ การอินเตอรเฟสแบบอนุกรมและแบบขนาน การเชื่อมโยงไมโครคอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอรขนาดใหญและปฏิบัติการ
กฎหมายสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Technology Laws
กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไดแก กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายแพงและพาณิชย
การปฏิบัติตามกฎหมายการละเมิดกฎหมาย การฟองและการเตรียมการปฏิบัติไดอ ยางถูก ตอ งตามกฎหมาย เพื่อ ใหผูเรียนมี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกฎหมายอยางถูกตอง
ขายสื่อสารระยะใกล
3(2-2-5)
Local Area Network
มโนภาพของการสื่อสารระยะใกลและโทโปโลจิดส เทคนิคของการใชขายยานสื่อสารรวมกัน ไดแก มัลติเฟสซิ่ง การใชบัวรวมกัน
คอนเทนชั้นและวิธีการเขาถึงโทคเคน ระบบแลนเอท เฮอรเนท, แคมบริดจริงขายงานแบบดาว, PABX มาตรฐาน LAN, รูป
แบบจําลอง ISO OS การคํานวณเชิงกระจาย เกตเวยและการสื่อสารระหวางขายงาน ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และปฏิบัติการ
การวิเคราะหและการออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ การกําหนดปญหาและการศึกษาความตองการ และคุณลักษณะเฉพาะที่ชอบดวย ตรรกศาสตร
การออกแบบทางตรรกวิทยาและการอกแบบทางกายภาพ การทดสอบและดานพัฒนาโปรแกรม
ระบบการจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Management System
วิชาบังคับกอน : 06-311-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึมส
มโนภาพของฐานขอมูลเบื้องตน แบบจําลองของขอมูล การทําใหเขาสูสภาวะปกติของขอมูล ภาษาการพรรณาขอมูล สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการสอบถาม การจัดองคกรแฟมขอมูล การจัดองคกรของดัชนีการรักษา ความปลอดภัยของแฟมขอมูลบูรณภาพ
และความไวใจไดของขอมูล และปฏิบัติการ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming
วิชาบังคับกอน : 06-311-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
วัตถุแนวคิดเชิงวัตถุ องคประกอบพื้นฐานของวัตถุคลาส และตัวอยางขอความกรรมวิธีโพลิเมอรฟซึม การถายทอดคุณสมบัติ
การวิ เคราะห และออกแบบเชิง วั ตถุ การเขี ย น
โปรแกรมเชิงวัตถุ และปฏิบัติการ
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06-311-315

06-311-316

06-311-417

06-311-418

06-321-101

06-321-102

06-321-103

06-321-204

06-321-205

ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
Artifical Intelligence
วิชาบังคับกอน : 06-311-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึมส
โปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาลิสพ และโพรลอก การคํานวณโดยสัญลักษณและการแกปญ หา วิธีในการคนหาการเลนเกมส
ทฤษฎีการพิสูจน การเรียนรู การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การโปรแกรมแบบฮิวลิสติค ระบบผูชํานาญการ
สัมมนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
1(0-3-1)
Seminar in Computer Technology
การบรรยาย และการอภิปรายเรื่องที่นาสนใจดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1
1(0-3-1)
Computer Technology Project I
ฝกใหนักศึกษาคนควาประมวลความรูทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อวิเคราะห ออกแบบ
และสรางโครงงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ตามความเหมาะสมและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและดานอื่นที่เกี่ยวของ ใหผานการกลั่นกรองโดย
คณะกรรมการที่แตงตั้งจากสาขาวิชา
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2
3(0-6-3)
Computer Technology Project II
วิชาบังคับกอน : 06-311-417 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1
(ควรผานวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพพื้นฐานกอนทั้งหมด)
โครงงานเพื่อฝกใหนักศึกษามีความชํานาญมากขึ้น ตอจากวิชาโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1 ซึ่งนักศึกษาจะตองเขียน
รายงานและสรุปผลการดําเนินโครงงานเสนอตอคณะกรรมการที่แตงตั้งจากสาขาวิชา
พื้นฐานวิชาชีพอุตสาหกรรม
2(1-2-3)
Introduction to Industrial Workmanship
เทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไสและแตงผิว ตลอดจนการฝกปฏิบัติการ
ประกอบชิ้นงาน
การบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
การจัดองคกร อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ การจัดบุคลากรในงานอุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุมในงานอุตสาหกรรม
การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม เทคนิคการจัดซื้อและบริหารวัสดุคงคลัง การบัญชี และการเงิน การบริหาร ทรัพยากรมนุษย
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
จิตวิทยาการจัดการองคกรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Managerial Psychology in Industrial Organization
ความหมาย ขอบเขตและหลักการของจิตวิทยา องคกรอุตสาหกรรมเปรียบเทียบความแตกตางบุคคลเชิงพฤติก รรมกับการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงสรางสรรคที่สอดคลองกับสภาวะแวดลอมทางสังคมกับธุรกิจอุตสาหกรรมพรอมกลยุทธการ
สอนงาน แนะนํางาน เทคนิคการมอบหมายงาน สั่งงานและติดตามงานตลอดจนถึงศิลปะการเปนหัวหนางานและผูบังคับบัญชา
เทคนิคการรายงานและประเมินผลงาน อภิปรายประเมินคาในการจัดการองคกรอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Economics
ความหมาย ประเภทและความสําคัญของอุตสาหกรรมที่มีผลตอ ระบบเศรษฐกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
มาตรฐานการลงทุนของเอกชนภายในประเทศ ลักษณะของโครงสรางของภาคอุตสาหกรรม การตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิต
การลงทุนและการเลือกทําเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม แหลงเงินทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบทบาทของเทคโนโลยีใหมๆ ที่
ใชในภาคอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Computer in Industry
การนําคอมพิวเตอรม าใชในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลขอ มูล การนําโปรแกรมมาใชกับการจัดการอุตสาหกรรม
การออกแบบตาง ๆ ตลอดจนการนําขอ มูล จากระบบ Internet มาใชใ นโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒ นางานดา น
อุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวของ
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business
ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตางๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด
การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงานซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตางๆ แนวทางการประกอบธุรกิจตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักธุรกิจ
เขียนแบบอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Drawing
ทฤษฎีการเขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รวมทั้งเกี่ยวกับมาตรฐานสากลของ การเขียนแบบปฏิบัติการขางตนในการเขียนแบบ
จนถึงเขียนแบบชิ้นสวนตาง ๆ และการเขียนแบบเพื่อการผลิต
กลศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Mechanics
หลักการเบื้องตนของกลศาสตร แรงและโมเมนตของแรง ระบบแรงและผลลัพธของระบบแรงการสมดุลและการเขียนแผนภาพ
วัตถุอิสระ การวิเคราะหแรงในชิ้นสวนของโครงสราง ชิ้นสวนของเครื่องจักรกล แรงภายใตของไหลที่อยูนิ่ง จลนศาสตรและ
พลศาสตรของอนุภาคและวัตถุ กฎขอสองของนิวตัน
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety
ธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุและการระวังปองกัน หลักการของความปลอดภัย และการควบคุมสภาวะแวดลอมโรงงาน สาเหตุ
และการปองกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การบริหารความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในการใชเครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักรกล ความปลอดภัยในงานบํารุงรักษาและงานเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัยในเครื่องจักรตนกําลัง ความปลอดภัยในระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ความปลอดภัยในการเก็บ เคลื่อนยายวัสดุ
และวัตถุอันตราย ตลอดจนกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัย
วัสดุศาสตร
3(3-0-6)
Material Science
โลหะวิทยาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเหล็ก ชนิดตางๆ เชน เหล็ก กลา เหล็ก กลาผสม เหล็ก หลอ และโลหะที่ไมใช เหล็ก เชน
อะลูมิเนียม สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก ทองแดง และโลหะผสมของโลหะที่ไมใชเหล็ก แตล ะชนิด การแปรรูปโลหะ คุณสมบัติก าร
นํามาใชในงานเชื่อม งานโลหะ และงานเคลือบผิว
ไฟฟาอุตสาหกรรมเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Industrial Electricity
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา พื้นฐานวงจรไฟฟา การใชเครื่องมือวัดไฟฟา ชนิดและประเภทของสายไฟฟา หลอดไฟฟา
หมอแปลงไฟฟาและมอเตอรไฟฟา สัญลักษณและวงจร การเดินสายไฟฟาและการติดตั้งไฟฟาเบื้องตน ประเภทของวงจรแสง
สวาง วงจรเตาเสียบ วงจรแผงจายไฟฟา อุปกรณปองกันและการตอลงดิน การคิดคากระแสไฟฟา การบํารุงดูแลรักษาอุปกรณ
ไฟฟา ปฏิบัติการการวัดคาแรงดันและกระแสไฟฟา วงจรไฟฟา การเดินสายไฟฟาและการติดตั้งไฟฟาเบื้องตน
เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Instrumentation
หลักการ การใชงานของเครื่องมือวัดชนิดตางๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรม เชน เครื่องมือวัดความดัน อุณหภูมิ ระดับของไหล
ปริมาณอัตราการไหลของของเหลว การเคลื่อนที่ของการสั่นสะเทือน สั่งการทํางานจะประกอบดวย ระบบงานกล นิวแมติกส
และระบบทางไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส การติดตั้งปรับแตง และการบํารุงรักษาอุปกรณ
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Quality Management
ประวัติความเปนมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการควบคุม คุณภาพกับงานอุตสาหกรรม หลักการและเทคนิคในการ
บริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
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การจัดและการบริหารโครงการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
The Organization and Management of Industrial Project
พื้นฐานการจัดการโครงการโดยเนนถึงโครงการเทคโนโลยี โดยนําเสนอโครงการเทคโนโลยีที่ประสบความสําเร็จในอดีต มาศึกษา
ถึงเทคนิคตางๆ เพื่อการบริหารโครงการ การเตรียมทีมงาน การศึกษาความเปนไปได การวางแผนโครงการ การจัดงบประมาณ
การจัดหาเทคโนโลยี การควบคุมโครงการ การปดโครงการ
การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Assurance Management
ระบบการประกันคุณภาพ ระบบการบริหารงานคุณภาพ การตรวจติดตามระบบคุณภาพ คุณภาพการตลาด คุณภาพการออกแบบ
คุณภาพการจัดหาคุณภาพการผลิต การควบคุมการผลิต คูมือคุณภาพ คูมือกระบวนการ การฝกอบรม การปรับปรุงคุณภาพใหดี
ขั้น การประยุกตหลักการ และกลวิธีทางสถิติกับการจัดการ ประกันคุณภาพ ตนทุนคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
ความสําคัญของการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยการสุมตัวอยาง ซึ่งอาศัยหลักทางสถิติและการ
วิจัย การออกแบบและวิเคราะหแผนภูมิการควบคุมคุณภาพ
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
ระบบการวางแผนผลิตในกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตการคาดคะเนความตองการสินคา การควบคุมพัสดุคงคลัง
และการวางแผนโครงการเพื่อจะวางโปรแกรมแผนงานในการทํางานแตละโครงการ นักศึกษาจะตองศึกษาถึงแผนการวางแผนการ
ผลิตในกรณีตัวอยาง
การสัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Technology Seminar
ขั้นตอนและระเบียบการเสนอหัวขอโครงงานทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อทําโครงการ การหาหัวขอโครงการ การเสนอ
บทความประกอบการสัมมนา วิธีการพิมพโครงการ
โครงงานวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(1-6-3)
Industrial Technology Reserch Project
วิชาบังคับกอน : 06-322-413 วิชา การสัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การศึกษา และคนควาหัวขอโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการวางแผนจัดทําหรือผลิตสรางผลงานอันเกิดประโยชนตอสาย
งานการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมหรือตอสังคมสวนรวม การใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพที่สุด นําผลงาน
เสนอตอคณะกรรมการ
นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Ecology
ความหมาย ขอบขายของนิเวศวิทยา และระบบนิเวศ การถายทอดสารอาหารและพลังงาน วัฏจักรของสาร ปจจัยจํากัด
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม ประชากร ชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ระบบ
นิเวศภาคพื้นน้ํา ระบบนิเวศภาคพื้นทวีป และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1(0-3-1)
Ecology Laboratory
วิชาบังคับกอน : 06-411-101 นิเวศวิทยา หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบิการเกี่ยวกับองคประกอบทางชีวภาพและกายภาพ การสรางแบบจําลองนิเวศ อัตราการผลิตของระบบนิเวศ ปจจัยจํากัด
ประชากร ชุมชน และความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ระบบนิเวศภาคพื้นน้ํา ระบบนิเวศภาคพื้นน้ํา ระบบ
นิเวศภาคพื้นทวีป และปริมาณธาตุในดิน
หลักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Principles of Environmental Science
ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดลอม หลักการทางสิ่งแวดลอม การศึกษาความสัมพันธในระบบสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษทาง
สิ่งแวดลอม การแกไขและปองกันปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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เทคนิคการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(1-6-4)
Techniques for Analysis in Environmental Science
วิชาบังคับกอน : 02-022-001 เคมีเบื้องตน
เทคนิคการใชเครื่องมือและปฏิบัติการเพื่องานวิเคราะหสารมลพิษในสิ่งแวดลอม ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และชีววิทยา การสุม
ตัวอยาง การจัดเตรียม การเก็บตัวอยาง และการวิเคราะห ประเมินผล
หลักการใชเครื่องมือ
3(2-3-5)
Principles of Instrumentation
วิชาบังคับกอน : 02-022-001 เคมีเบื้องตน
ทฤษฏีและการใชประโยชนในการวิเคราะหในทางคุณภาพ ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องมือวิเคราะหทางวิทยาศาสตรชนิดตาง ๆ
เทคนิคการเตรียมตัวอยาง และวิเคราะหโดยการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรแตละชนิด
หลักพิษวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Toxicology
สารพิษและความเปนพิษที่เกิดจากมลพิษประเภทตาง ๆ ตอสิ่งมีชีวิตทั้งทางตรงและทางออม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษใน
สิ่งแวดลอม มาตรฐาน คุณภาพ สิ่งแวดลอม การตรวจวิเคราะห และการควบคุม
มลพิษทางน้ํา
3(3-0-6)
Water Pollution
แหลงที่กําเนิด ประเภท และลักษณะของมลพิษทางน้ํา ตัวแปรในการบงชี้คุณภาพน้ํา ผลกระทบและการแพรของมลสารในน้ํา
กระบวนการบําบัดน้ํา และหลักเกณฑในการวางแผนควบคุมและการจัดการคุณภาพน้ํา
มลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
Air Pollution
แหลงกําเนิด ประเภทและลักษณะของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม อุตุนิยมวิทยา
การแพรกระจายของมลสาร การควบคุม การปลอยมลสารที่เปนอนุภาคกาซ การตรวจวัดมลพิษอากาศ และกฎหมาย และ
มาตรฐานการควบคุมมลพิษทางอากาศ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
วิชาบังคับกอน : 06-411-203 หลักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
การสํารวจ วิเคราะห และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และการกําหนดขอบเขตประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Economics
บทบาทของทฤษฎีเศรษฐศาสตรตอการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจและการพัฒนา
การพัฒนาอยางยั่งยืน การใชหลักเศรษฐศาสตรในการวางนโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม และกรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอม
ดวยวิธีการทางเศรษฐศาสตร
กฎหมายสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Laws
หลักทั่วไปของการบังคับใชกฎหมาย หลักกฎหมายตาง ๆ วาดวยการคุมครองสภาวะแวดลอมในเมืองและชนบทที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยสวนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หลักกฎหมายตาง ๆ วาดวยการอนุรักษธรรมชาติและสงวนพันธุ
สัตวและพืช กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ และการวิเคราะห
หลักกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ
อาชีวอนามัย
3(3-0-6)
Occupational Health
ความหมาย องคประกอบ และแนวคิดของงานอาชีพอนามัยและความปลอดภัย หลักวิทยาโรคระบาดและการติดเชื้อ การประเมิน
และการควบคุมสิ่งแวดลอมในการทํางาน อุบัติเหตุ อัคคีภัย การปองกัน การประเมินความเสี่ยง และมาตรการ กระบวนการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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06-417-401

06-417-402

06-417-403

06-417-404

06-417-405

06-421-101

06-421-103

06-421-204

06-421-205

06-421-306

06-422-201

หัวขอเรื่องที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Selected Topics in Environmental Science
หัวขอเรื่องที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เทคนิคหรือวิชาการสมัยใหมที่ตีพิมพในวารสารทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การคนควาผลงานที่ตีพิมพหรือรายงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ เนนความสําคัญดานการเขียนและการรายงาน
โครงงาน 1
2(0-6-3)
Project I
ศึกษาและคนควาเกี่ยวกับโครงงานดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โดยนําความรูจากวิชาชีพมาประยุกตใชในการทดลองใหหมาะสม
กับเนื้อหาและวิธีการที่เลือกภายใตการดูแลและใหคําปรีกษาของที่ปรึกษาโครงงานนั้น ๆ
โครงงาน 2
2(0-6-3)
Project II
ทดลองวิเคราะหและประเมินผล โดยใหมีเนื้อหาตอเนื่องกับวิชาโครงงาน 1 ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
พรอมทั้งสงรายงานฉบับสมบูรณ
การฝกงานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(0-6-3)
Environmental Science Field Practice
อภิปรายและนําเสนอรายงานการฝกงานในหนวยงานภายนอก การแลกเปลี่ยนประสบการณในระหวางการฝกงานและภายหลังการ
ฝกงาน การประเมินผลการฝกงานจากหนวยงานภายนอก และประยุกตผลการฝกงานตอการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรกายภาพ
3(3-0-6)
Physical Science
แนวความคิด ทฤษฎี กฎเกณฑ และหลักการของวิทยาศาสตรกายภาพ ความเปนจริงของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ เอกภพ ระบบสุริยะ
โลก สสารและพลังงานเพื่อการดํารงชีวิตของมนุษย และการนําความรูทางวิทยาศาสตรกายภาพมาใชในเทคโนโลยีแขนงตาง ๆ
นิเวศวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Ecology
ความหมาย ขอบขายของนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ การถายทอดสารอาหาร และพลังงาน วัฏจักรของสาร ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
กับสภาพแวดลอม ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ระบบนิเวศภาคพื้นน้ํา ระบบนิเวศ ภาคพื้นทวีป และปฏิบัติการ
ทางนิเวศวิทยา
หลักการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Principles of Environmental Management
โครงสรางทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ของระบบสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอยางยั่งยืน นโยบายและ
กฎหมายสิ่งแวดลอม และการจัดการสิ่งแวดลอมในโครงการตาง ๆ
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Environmental Technology
ปจจัย และปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเพื่อการบําบัดของเสียในรูปของแข็ง ของเหลว และกาซ ดวยวิธีการ
ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ การปองกันและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม
หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Principles of Environmental Impact Assessment
หลักการของการสํารวจ และการวิเคราะหระบบสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมประเภทตาง ๆ วิธีการ
กําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หลักการ และวิธีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
สังคมวิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Sociology
ปฏิสัมพันธของมนุษยในสิ่งแวดลอม พฤติกรรมมนุษย ระบบสังคมวัฒนธรรม โครงสรางของชุมชนเมืองและชนบท พลวัตของ
สังคมเมืองและชนบทกับสิ่งแวดลอม ปรากฏการณทางสังคม และความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ปญหาและการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอมดานตาง ๆ และแนวปฏิบัติของมนุษย เพื่อการพัฒนาที่สมดุลระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
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06-423-201

06-423-304

06-423-305

06-426-401

06-426-402

06-426-403

06-426-404

07-111-301

07-111-302

07-111-303

การจัดการทรัพยากรชายฝง
3(3-0-6)
Coastal Resource Management
หลักการของการจัดการทรัพยากรชายฝง วิธีการผสมผสาน การจัดการทรัพยากรชายฝงอยางเปนระบบ การสรางนโยบาย
มาตรการ แผนงาน โครงการและกิจกรรมการจัดการทรัพยากรชายฝง
การจัดการทรัพยากรน้ํา
3(3-0-6)
Water Resource Management
ประเภทของแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น ความสัมพันธของทรัพยากรแหลงน้ํากับปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ
ประโยชนและสภาพปญหาที่เกิดจากการใชประโยชนแหลงน้ํา การอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรแหลงน้ํา และการสํารวจ
การวางแผนพัฒนาแหลงน้ําเพื่อจุดมุงหมายตาง ๆ ใน ประเทศไทย
ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
3(3-0-6)
Soil and Land Use
แหลงกําเนิด องคประกอบ ชนิด สมบัติของสารประกอบอินทรียและอนินทรียในดิน ความหมาย และความสําคัญของการใช
ประโยชนที่ดิน สภาพการใชที่ดินในประเทศไทย
การจําแนกสมรรถนะที่ดิน
หลักการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว การปาไมเมือง ชุมชนและอื่น ๆ และการวางแผนการใชประโยชนที่ดินในประเทศไทย
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การคนควาผลงานทีตีพิมพหรือรายงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ เนนความสําคัญดานการเขียนและการรายงาน
หัวขอเรื่องที่นาสนใจทางการจัดการสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Selected Topic in Environmental Management
ศึกษาเรื่องที่สนใจทางการจัดการสิ่งแวดลอม การศึกษาและปฏิบัติในทองถิ่น
โครงการทางสิ่งแวดลอมทองถิ่น
3(1-6-4)
Local Environmental Project
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการในชุมชน การจัดทําโครงการสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยนําความรูจากวิชาชีพมาประยุกตใช
ในการศึกษาใหเหมาะสมกับเนื้อหา และวิธีการที่เลือกภายใตการดูแล ใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานนั้น ๆ
การวิจัยปฏิบัติการสิ่งแวดลอมทองถิ่น
3(1-6-4)
Action Research in Community Environment
คนควาและวิจัยทางดานสิ่งแวดลอมทองถิ่น และเสนอเปนรายงาน
เคมีอาหาร
3(2-3-5)
Food Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-022-008 เคมีอินทรีย และ
02-022-009 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
คุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของน้ํา คารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน วิตามินและเกลือแร เอนไซม รงควัตถุในอาหาร
และผลิตภัณฑ วัตถุเจือปนในอาหาร และปฏิบัติการที่สัมพันธตามเนื้อหาขางตน
การวิเคราะหอาหาร
3(2-3-5)
Food Analysis
วิธีการมาตรฐานของการวิเคราะหสารอาหารประเภทตาง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ การวิเคราะหหาสัดสวนของ
องคประกอบอาหารสําเร็จรูป เพื่อการศึกษาสูตรอาหาร การใชและดูแลรักษาเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหทางเคมี และปฏิบัติการ
โภชนาศาสตรมนุษย
3(3-0-6)
Human Nutrition
ความหมายและความสําคัญของโภชนาการ การจําแนกอาหารเปนหมู สารอาหารตาง ๆ ระบบการยอยอาหาร โรคขาดสารอาหาร
โภชนาการของบุคคลในภาวะตางๆ วิธีประเมินภาวะโภชนาการ ฉลากโภชนาการ
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07-113-201

07-113-202

07-114-301

07-114-302

07-115-201

07-115-202

07-115-303

07-115-304

07-115-305

จุลชีววิทยาอาหาร
3(3-0-6)
Food Microbiology
วิชาบังคับกอน : 02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
ความสัมพันธระหวางอาหารและจุลินทรีย จุลินทรียที่กอใหเกิดโรค จุลินทรียที่ทําใหเกิดการเนาเสียในอาหาร การควบคุมและ
ปองกันการเจริญของจุลินทรีย มาตรฐานอาหารทางจุลินทรีย การใชประโยชนของจุลินทรียในการผลิตอาหารและการทดสอบทาง
จุลชีววิทยาอาหาร
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
1(0-3-1)
Food Microbiology Laboratory
วิชาบังคับกอน : 02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธกับวิชาจุลชีววิทยาอาหาร
การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-5)
Food Processing I
ความรูทั่วไปในการแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดิบเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปอาหารวิธีตาง ๆ เชน การควบคุม
ความชื้น การใชสารเคมี การหมักดอง การรมควัน การใชความรอน การใชความเย็น และ Hurdle Technology และปฏิบัติการ
การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-5)
Food Processing II
วิชาบังคับกอน : 07-114-301 การแปรรูปอาหาร1
การแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมแปง อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมน้ํามัน
บริโภค เทคโนโลยีใหมในอุตสาหกรรมอาหาร ภาชนะบรรจุ และปฏิบัติการ
ทักษะพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเกษตร
2(0-6-2)
Basic Skills in Agro-Industrial
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชางอุตสาหกรรมเกษตร เชน ชางไฟฟา ชางประปาและชางกลโรงงาน ความรูและทักษะเบื้องตนดาน
อุปกรณการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร และฝกปฏิบัติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Food Science and Technology
ความหมาย ความสําคัญ บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สวนประกอบอาหาร จุลินทรียในอาหาร การเสื่อม
เสียของอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการสุขาภิบาล
โรงงานอาหาร
การควบคุมคุณภาพอาหาร
3(2-3-5)
Food Quality Control
หลักการ วิธีการและเทคนิคที่ใชในการควบคุมคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ
ทางดานกายภาพ เคมีและจุลินทรีย การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และปฏิบัติการ
การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Food Plant Sanitation
หลักสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรคที่เกิดจากอาหารเปนพิษเนื่องจากจุลินทรีย การทําความสะอาดและการฆาเชื้อใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุม ปองกัน กําจัดจุลินทรียและสัตวรบกวนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสุขอนามัย สวน
บุคคลของผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ระบบคุณภาพที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การกําจัดขยะและน้ําเสีย
มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ความปลอดภัยในอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Food and Industrial Safety
วิชาบังคับกอน : 07-115-303 การควบคุมคุณภาพอาหาร
หลักพื้นฐานของสุขภาพของมนุษย หลักปฏิบัติที่ดีในการเตรียมอาหาร การเก็บรักษาอาหาร การบริการอาหาร การตรวจ
วิเคราะหสารที่ชี้บงความปลอดภัยในอาหาร มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารระดับประเทศและระดับสากล การจัดการคุณภาพ
ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การกําจัดขยะและน้ําเสีย มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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การประกันคุณภาพและกฎหมายอาหาร
3(3-0-6)
Quality Assurance and Food Laws
ความสําคัญของการประกันคุณภาพ หลักการจัดองคกรในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพ ระบบคุณภาพและมาตรฐานระบบคุณภาพ
มาตรฐานและขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรของไทยและระหวางประเทศ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ของ
ประเทศและระหวางประเทศ
สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1(0-3-1)
Seminar in Food Science and Technology
คนควา เรียบเรียงความกาวหนาและปญหาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เขียนรายงาน และนําเสนอเรื่องอภิปราย
ในที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3(0-6-6)
Special Problem in Food Science and Technology
วิชาชีพบังคับกอน : 02-217-207 การออกแบบการทดลอง
ศึกษาคนควาและทดลองในเรื่องที่เกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารแลวเรียบเรียงเปนรายงาน
ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
ฝกงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3(0-9-3)
Field Practice in Food Science and Technology
ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย หนวยงานราชการหรือเอกชนดานอุตสาหกรรมอาหารไมนอยกวา180 ชั่วโมง รายงานผล
การปฏิบัติงานและประเมินผลรวมกันระหวางหนวยงานและมหาวิทยาลัย
การจัดการอุตสาหกรรมเกษตรและการตลาด
3(3-0-6)
Agro-Industry Management and Marketing
การวางแผนการจัดการผลิต ระบบขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ การประเมินทางเศรษฐศาสตรของกระบวนการผลิต ความรูในการ
จัดการธุรกิจ หลักการตลาดและการวิจัยตลาด การจัดการธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง การจัดทําแผนธุรกิจ ระบบการทําบัญชี
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3(2-3-5)
Food Products Development
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ การสํารวจวัตถุดิบและความตองการของผูบริโภค แนวโนมผลิตภัณฑที่
ควรพัฒนา การพัฒนาสูตรกรรมวิธีการผลิตและบรรจุภัณฑ การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ การคิดตนทุนและประเมิน
การวิจัยตลาดผลิตภัณฑ และปฏิบัติการ
การวิจัยศิลปหัตถกรรม
3(2-2-2)
Research Methodology of Art and Craft
ศึกษาความหมายหลักและวิธีการวิจัยทั่วไป ตลอดจนการวิจัยทางศิลปะและหัตถกรรม ตั้งแตการกําหนดหัวเรื่อง ความมุงหมาย
ของการวิจัย การกําหนดปญหาสําคัญ และ/หรือ สมมติฐาน (Hypothesis) การกําหนดหัวขอยอย การศึกษาขอมูลจากเอกสารและ
ขอมูลสนาม การศึกษาจากเหตุผลประสบการณ และวิจารณญาณ การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตลอดจนการวินิจฉัยเพื่อกําหนดขอ
ยุติ และเขียนรายงานเพื่อเปนแนวทางสําหรับการวิเคราะหงานศิลปะและหัตถกรรมอยางมีเหตุผล
ศิลปนิพนธ
8(2-18-4)
Art Thesis
กําหนดโครงการเฉาพะตนทางศิลปกรรมตามสาขาวิชา เพื่อ คนควาคลี่คลายหาแนวทางการแกปญญาดวยตนเองมีลัก ษณะตน
ประกอบไปดวยภาคผลงานศิลปกรรมตามสาขาวิชา ภาคเอกสารการสรางสรรคผลงานตามระเบียบปฏิบัติของการทําศิล ปนิพ นธ
โดยเฉพาะ และจัดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ
จิตรกรรม 7
6(3-9-3)
Painting 7
ศึกษาและปฏิบัติงานจิตรกรรมที่สูงขึ้นกวาจิตรกรรม 6 ตามโครงการที่กําหนดให และโครงการที่นัก ศึก ษากําหนดเอง เนน
การศึกษา คนควา วิจัย เพื่อใหเขาใจถึงความสัมพันธกันในรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค และการแสดงออกของการสรางสรรคงาน
จิตรกรรมที่มีคุณคาทางศิลปะที่เปนลักษณะเฉพาะตน
เทคโนโลยีชีวภาพ 1
3(2-3-5)
Biotechnology I
ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ ความสามารถนําสิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตมาใช หรือปรับเปลี่ยน และประยุกตเพื่อใช
ประโยชนในดานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม สุขภาพและการแพทย และพลังงาน และปฏิบัติการ
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เทคโนโลยีชีวภาพ 2
3(2-3-5)
Biotechnology II
บทบาทหนาที่ของตัวกระทําทางชีวภาพ ตอชีวกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ เทคนิคและวิธีการของกระบวนการ
หมัก กระบวนการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ การทําผลิตภัณฑใหบริสุทธิ์ การใชพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพันธุ การคิดคนและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆโดยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ และปฏิบัติการ
เทคโนโลยีจุลินทรีย
3(2-3-5)
Microbial Technology
ลักษณะจําเพาะทางสรีรวิทยาของจุลินทรีย หลักการคัดเลือกสายพันธุจุลินทรียจากธรรมชาติ การใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
เพื่อปรับปรุงสายพันธุจุลินทรีย การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย กลไกและสภาวะที่มีอิทธิพ ลตอ การผลิตผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ จาก
จุลินทรีย เทคนิคทางเทคโนโลยีจุลินทรียใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนดานทรัพ ยากรสิ่งแวดลอ ม อุตสาหกรรม และ
ดานอาหาร และปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเอนไซม
3(2-3-5)
Enzyme Technology
เอนไซมที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรม คุณสมบัติและจลนพลศาสตรของเอนไซม การควบคุมการทํางานของจุลินทรียในการ
ผลิตเอนไซม กระบวนการผลิต การสกัด การแยก และการทําเอนไซมใหบริสุทธิ์ การใชเอนไซมในรูปเอนไซมอิสระและตรึงรูป
การประยุกตใชเอนไซมในดานตาง ๆ และปฏิบัติการ
หนวยปฏิบัติการทางวิศวกรรม
3(2-3-5)
Unit Operations
หนวย มิติ ของไหล การผสมสารตะกอน การกรองในอุตสาหกรรม การลดขนาดของแข็ง การถายโอนความรอ น เครื่อ ง
แลกเปลี่ยนความรอน การผลิตความรอน การผลิตไอน้ํา การละลาย การระเหย การตกผลึก ออสโมซีสแบบผันกลับ อัตราฟล เตร
ชัน การดูดซึม การดูดซับ การอบแหง และการสกัด และปฏิบัติการ
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
3(2-3-5)
Biochemical Engineering
ความสัมพันธของหลักทางวิศวกรรมเคมีชีวภาพกับการเจริญของจุลินทรีย
สมการคณิตศาสตรมาอธิบายระบบการทํางานของ
จุลินทรีย จลนพลศาสตรของการเจริญเติบโตและการใชสารอาหารของจุลินทรีย การหมักแบบกะ กึ่งกะ และแบบตอเนื่อง ระบบ
การกวน การขยายการผลิต การแยกผลิตภัณฑ กระบวนการเผาผลาญอาหารและการสรางผลิตภัณฑของจุลินทรีย และปฏิบัติการ
พันธุวิศวกรรมและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Genetic Engineering and Ethical Biotechnology
หลักการทางพันธุวิศวกรรมเบื้องตน ขั้นตอนและเทคนิควิธีการทางพันธุวิศวกรรม การถายทอดรีคอมบิแนนทดีเอนเอเขาสูสิ่งมีชีวิต
เปาหมาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และจริยธรรมที่เกี่ยวของกับผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพทีม่ ีตอสังคม กรณีศึกษาของ
การทํายีนบําบัด การโคลนนิ่ง
เทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Biotechnology
หลักการและกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตร การควบคุมศัตรูพืชและ
สัตวดวยชีววิธี การขยายพันธุพ ืชดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ความสําคัญและบทบาทของพืช จีเอ็มโอ การเพาะเลี้ยงเซลลสัตวเพื่อ
การวิจัยทางเภสัชศาสตรและการแพทย การผลิตอาหารสัตวดวยเทคโนโลยีชีวภาพ การสํารวจและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยาจาก
วัสดุเกษตรประเภทตาง ๆ และปฏิบัติการ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีววัตถุ
3(2-3-5)
Bioconversion Processes of Biomaterials
ความหมาย และความสําคัญของกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีววัตถุ ตอธรรมชาติ และสภาพแวดลอม แหลงของชีววัตถุพืชและ
องคประกอบทางเคมี การแปรสภาพวัสดุชีวภาพเบื้องตนดวยกระบวนการทางกล ทางเคมีและชีวภาพ
กระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพของกระบวนการหมักบนอาหารแข็ง
การประยุกตใชชีววัตถุเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ
กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และปฏิบัติการ
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เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม
3(2-3-5)
Environment Biotechnology
ประเภทและแหลงที่มาของของเสียชุมชนโรงงาน และการเกษตร
การจัดการของเสียจากแหลงตาง ๆ ดวยกระบวนการ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม การเกิดสภาวะเรือนกระจก สภาวะโลกรอนและการปองกัน การกําจัดกากสารเคมีที่อันตรายจาก
การเกษตร และปฏิบัติการ
ระบบบําบัดน้ําเสีย
3(2-3-5)
Wastewater Treatment Systems
ประเภทและคุณลักษณะของน้ําเสีย การจัดแบงประเภทของระบบบําบัดน้ําเสีย ขั้นตอนเบื้องตนในการบําบัดน้ําเสีย กระบวนการ
บําบัดน้ําเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพทั้งแบบใชอากาศและไมใชอากาศ การควบคุมและประเมินประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ํา
เสีย และคาใชจาย และปฏิบัติการ
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(0-3-1)
Seminar in Biotechnology
คนควาและเรียบเรียงความกาวหนาปญหาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ เขียนรายงานตามหลักวิชาการ นําเสนอและอภิปรายในที่
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(0-3-1)
Special Problems in Biotechnology
คนควาและทดลองวิจัยเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เรียบเรียงรายงานตามหลักวิชาการ นําเสนองานวิจัยและ
อภิปรายในที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ฝกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(0-9-3)
Field Practice in Biotechnology
ฝกปฏิบัติงานทางดานวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ ในหนวยงานของราชการหรือเอกชนไมนอยกวา 180 ชั่วโมง เขียนรายงานผล
การปฏิบัติการ การประเมินผลรวมกันระหวางหนวยงานและสถานศึกษา
การจัดนิทรรศการ
3(3-0-3)
Exhibition Designs
ศึกษาหลักการจัดนิทรรศการ ไดแก การประสานกลมกลืนความตอเนื่อง ความเดน การเนน ฯลฯ ประเภทของงานจัดนิทรรศการ
เชน นิทรรศการประจํา นิทรรศการชั่วคราว ฯลฯ การเขียนตัวอักษร การเขียนปายนิเทศ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6 )
Introduction to Hotel Business
วิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรมและโครงสรางการบริหารงานของแตละแผนก การศึกษานอกสถานที่
ศิลปะการบริการ
3(3-0-6)
Hospitality and Service Art
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการบริการ การนําหลักจิตวิทยา มนุษยสัมพันธ พฤติกรรมลูกคามาประยุกตใชในการ
ใหบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของผูใหบริการ ปญหาและการแกปญหาในขณะใหบริการ
การปฏิบัติการงานสวนหนา
3(2-2-5)
Front Office Operation
โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของงานสวนหนา การจัดเก็บขอมูลการเขาพัก การเลื่อนการจอง การยกเลิกการจอง การใช
บริการตาง ๆ ของลูกคา ภายในโรงแรมที่เกี่ยวกับหองพักการนําสถิติไปใชในการวิเคราะห และการวางแผนดําเนินงาน และ
การศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวของ
การจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Banquet
โครงสรางการจัดธุรกิจอาหารและการจัดเลี้ยง การออกแบบรายการอาหารในโอกาส และเทศกาลตาง ๆ เพื่อการจัดเลี้ยง การ
วางแผน และขั้นตอนการทํางาน การคัดเลือกและจัดหาบุคลากร และการฝกปฏิบัติการจัดเลี้ยง
ศิลปะการทําขนมไทยและขนมอบ
3(1-4-4)
Thai Dessert and Bakery Art
ความรูเบื้องตนของขนมไทยและขนมอบ สวนผสมและเทคนิค วิธีการทําสูตรมาตรฐานในการทําขนมไทยประเภทตาง ๆ
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การปฏิบัติการงานแมบาน
3(2-2-5)
Housekeeping Operation
โครงสรางและลักษณะงานของแผนกแมบาน หนาที่และความรับผิดชอบ ความรูเกี่ยวกับการใช การเก็บรักษา และการเบิกจาย
วัสดุอุปกรณในงานแมบาน การทําความสะอาดหองพักแขก วิธีใชเครื่องมือ เครื่องใชที่ทันสมัยเหมาะสมกับประเภทของพื้นผิว
ชนิดตาง ๆ
การปฏิบัติการงานอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Operation
โครงสรางและลักษณะของงาน แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การออกแบบรายการอาหารและเครื่องดื่มในโอกาสตาง ๆ
รูปแบบการจัดโตะอาหาร ฝกปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่มตามขั้นตอน
การปฏิบัติการงานครัว
3(2-2-5)
Kitchen Operation
โครงสรางของแผนกครัว ขั้นตอนการจัดเตรียมอาหาร การประกอบอาหาร การจัดและตกแตงอาหาร การเก็บรักษาอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชงานครัว
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Tourism Industry
วิวัฒนาการของความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอุตสาหกรรมโรงแรม ธุรกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของ สถานการณ
ปจจุบันในแวดวงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
หลักการมัคคุเทศก
3(1-6-4 )
Tourist Guide
ประวัติความเปนมาของมัคคุเทศก ภาระหนาที่ กฎหมายและจรรยาบรรณของการเปนมัคคุเทศก การนําชม บุคลิกภาพ การใช
ภาษา ทวงทา ลีลา ในการปฏิบัติหนาที่มัคคุเทศก การคิดราคาทัวร การทําสื่อเพื่อการตลาด การประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวของ
การทํา การรับ-สง นักทองเที่ยวเพื่อเขาออกประเทศ การขอมีหนังสือเดินทาง การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
กิจกรรมและการนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5 )
Activities and Recreation for Tourism
รูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมตอการนันทนาการในการนําเที่ยว เนนการเลนเกมสบนรถบัส การจัดคายพักแรม
การจัด
กิจกรรมที่สอดคลองกับขนบประเพณี การจัดการนันทนาการใหเหมาะสมกับนักทองเที่ยวในแตละชวงวัย ฝกปฏิบัติจริง การฝก
การเปนผูนําคายกิจกรรมนันทนาการ การใหความรูในการปองกันตนเองเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยวและการปฐม
พยาบาลเบื้องตน
การขนสงผูโดยสารเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6 )
Transportation for Tourism
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบิน ภูมิศาสตรการบิน ระเบียบการจราจรทางอากาศ ชนิดของเครื่องบิน งานบริการดานการทาอากาศ
ยานตารางการบิน งานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน การสํารองที่นั่งและการจําหนายบัตรโดยสาร การขนสงและพัสดุภัณฑ
ทางอากาศ ระเบียบพิธีการการสั่งสินคา และการเขาออกประเทศ สวยการบินภายในและตางประเทศ
กฎหมายเพื่อธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว
3(3-0-6)
Hotel and Tourism Law
เกณฑการขออนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจนําเที่ยว การขออนุญาตมีบัตรมัคคุเทศก บทบาทและหนาที่ขององคกรตางๆที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พระราชบัญญัติโรงแรม กฎหมาย ขอบังคับ
และบทลงโทษที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม
พฤติกรรมนักทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourist Behavior
แนวคิดและพฤติกรรมนักทองเที่ยว องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแรงจูงใจและกระบวนการตัดสินใจซื้อ การจําแนก
ประเภทนักทองเที่ยว ตามกลุมตลาดการทองเที่ยว
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ศิลปกรรมเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Study of Art
ประวัติศาสตรของงานศิลปกรรมทั่วโลกทั้งงานดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เปรียบเทียบงานศิลปกรรมไทยกับ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอกลักษณของงานศิลปกรรมไทยในแตละภูมิภาค งานพุทธศิลปในแตละยุคสมัย ศึกษางาน
ศิลปะรวมสมัยและอิทธิพลของงานศิลปตางชาติที่ปรากฏในงานศิลปกรรมไทยแขนงตางๆ
การพัฒนาและอนุรักษแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในประเทศไทย
3(3-0-6)
Tourist Attraction Development and Conservation in Thailand
ความเปนมาของแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในประเทศไทย อุทยานแหงชาติ ประวัติของแหลงทองเที่ยวทางโบราณสถาน หลักการและ
แนวคิดของการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร ปจจัยทางภูมิศาสตรทเกีี่ ่ยวของกับการ
ทองเที่ยว ภูมิลักษณะประเทศไทยแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของแตละภูมภิ าคของไทยและทั่วโลก แหลงทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับ
เทศกาลและงานประเพณี การละเลน อาหารไทย ใหสอดคลองกับประเพณีไทยในภาคตาง ๆ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว
3(2-2-5)
Hotel and Tourism Information Systems
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการประยุกตใชกับการจัดการธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม การดําเนินการตางๆในธุรกิจการทองเที่ยว
และโรงแรม ระบบการสํารองที่นั่งทางอากาศ และระบบการสํารองหองพักในโรงแรม
การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Industry Management
การวิเคราะหความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจทองเที่ยว วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค ปญหา การจัดทําแผนธุรกิจทองเที่ยว
การจัดการการตลาด การผลิต การเงิน และโครงสรางการบริหารจัดการ รวมถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย
ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางทะเล
3(3-0-6)
Orientation to Marine Tourism
วิวัฒนาการและความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางทะเล ธุรกิจและหนวยงานที่เกี่ยวของ สถานการณปจจุบันในแวดวง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางทะเล
การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางทะเลอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
Marine Sustainable Tourism Industry Management
ความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยวทางทะเล องคประกอบและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การจัดการ
ทรัพยากรทองเที่ยวทางทะเลอยางยั่งยืน ประโยชนที่ชุมชนจะไดรบั จากการทองเที่ยวทางทะเล
แหลงทองเที่ยวทางทะเลและรูปแบบการทองเที่ยวทางน้ํา
3(3-0-6)
Marine Tourism Attraction and Pattern of Boat Trip
แหลงทองเที่ยวทางทะเลในประเทศไทยชายฝง ชายหาด ปาชายเลนเกาะตางๆ และอุทยานแหงชาติทางทะเลบริเวณอาวไทยและ
ทะเลอันดามัน รูปแบบและกิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเล วิวัฒนาการของการเดินทางทองเที่ยวโดยเรือ เรือสําราญ ในทะเลและ
แมน้ําประเภทของยานพาหนะทางน้ําในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ความปลอดภัยในการทองเที่ยวทางน้ํา องคกรที่มีบทบาท
หนาที่ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทางน้ํา การปฏิบัติงานของมัคคุเทศกชายฝงและการนําเที่ยวทางทะเล
การทองเที่ยวใตน้ําและการอนุรักษแหลงทองเที่ยวใตน้ํา
3(1-6-4)
Underwater Tourism and Conservation for Marine Attraction
แหลงทองเที่ยวใตน้ําของไทยแหลงดําน้ําดูปะการังและปลาสวยงาม พันธุพืชและสัตวในแหลงดําน้ํา แนวทางการอนุรักษแหลง
ทองเที่ยวใตทะเล การดําน้ําตื้น การใชอุปกรณและการดําน้ําลึกเบื้องตน การทําแผนการจัดการและสรางสรรครูปแบบการทองเที่ยว
ใตน้ํา ฝกปฏิบัติจริงในแหลงดําน้ํา หรือการทัศนศึกษาโดยเรือดําน้ําเพื่อการทองเที่ยว
ระบบนิเวศวิทยาทางทะเล
3(3-0-6)
Marine Ecosystem
ความสําคัญของระบบนิเวศวิทยาทางทะเล สิ่งมีชีวิตกลุมตาง ๆ ในทะเล พันธุสัตวและพันธุพืชในทะเลและชายฝงทะเลสิ่งมี ชีวติ
ในแนวปะการังในประเทศไทย ความสําคัญและประโยชนของปะการัง พิษของสัตวและพืชทะเล การปองกันอันตรายจากการนํา
เที่ยวทางทะเล บทบาทของมัคคุเทศกตอการอนุรักษแนวปะการัง และทรัพยากรการทองเที่ยวทางทะเล และปาชายเลน
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08-115-306

08-117-306

08-118-201

08-118-202

08-118-303

08-118-304

08-118-305

08-118-306

08-118-407

08-119-401

การจัดการนําเที่ยวประเภทเรือสําราญ
3(3-0-6)
Management Cruise
กระบวนการการจัดการธุรกิจนําเที่ยวประเภทเรือสําราญ องคประกอบของธุรกิจ สวนงานบริการดานตางๆ ในเรือ การสํารองตั๋ว
ทองเที่ยวโดยเรือสําราญ การคํานวณราคาขายแบบเหมาจาย การทําตลาด ความรูท ั่วไปเกี่ยวกับสวนประกอบของเรือสําราญ
ประเภทของเรือสําราญ บทบาทและหนาที่ของมัคคุเทศกในการนําเที่ยวโดยเรือสําราญ การสรางสรรคกิจกรรมและการนันทนาการ
บนเรือสําราญ
การวางแผนการจัดประชุมสัมมนา
3(3-0-6)
Conference and Event Planning
จุดประสงคในการจัดประชุมสัมมนา ขั้นตอน และระบบการจัดการในรูปแบบตาง ๆ การโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคการจัดงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว1
3(3-0-6)
English for Hospitality and Tourism Industries I
วิชาบังคับกอน : 01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
การสนทนาโตตอบในสถานการณในงานการทองเที่ยวและการโรงแรม การโตตอบการใชสํานวนและรูปประโยคที่สื่อความหมาย
ไดอยางเหมาะสม การอานเพื่อวิเคราะหวัตถุประสงคของเอกสารที่เกี่ยวของกับงานการโรงแรมและการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว2
3(3-0-6)
English for Hospitality and Tourism Industries II
วิชาบังคับกอน : 08-118-201 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 1
การสนทนาโตตอบในงานการโรงแรมและการทองเที่ยว การแปลความคิดเห็น การใชขอมูล การอภิปรายกลุม การนําเสนอการ
เขียนยอความแบบสรุปการประชุมการกรอกแบบฟอรมตางๆ การพูดเพือ่ โนมนาวใจ
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
3(3-0-6)
English for Hospitality Service
การเขียนและอานภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติยอ และการอานประกาศรับสมัครงาน
การสื่อความหมายภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
English Communication for Tourism
การสื่อความคิดของตนเองและการเขาใจผูอื่น โดยใชทักษะ การพูด การฟง การอาน การเขียนในวิชาชีพดานการทองเที่ยวได
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ เพื่อฝกทักษะ ในสถานการณจําลองโดยแสดงบทบาทตาง ๆ กันทางการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
3(1-4-4)
English for Tourist Guide
การใชภาษาอังกฤษในการบรรยายนําชม สถานที่ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ และแหลงทองเที่ยวทั่วประเทศ การบรรยาย ประวัติความ
เปนมาของประเทศไทย สิ่งที่ควรและไมควรปฏิบัติของนักทองเที่ยวตอแหลงทองเที่ยวและตอคนไทย สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยไทยการจัดรูปแบบการทองเที่ยว ใหเหมาะสมกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Pronunciation
การออกเสียงภาษาอังกฤษ การลงเสียงหนัก เบา ของพยางคในคําและประโยคสนทนา การใชทํานองเสียงเพื่อสื่อความหมาย และ
การสื่อสารกับนักทองเที่ยว
การแปลความภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic English Translation
หลักเกณฑและกลวิธีในการแปลความเอกสารเพื่อการสื่อสาร และสื่อสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธการทองเที่ยว ฝกงานแปล
ระดับประโยค และระดับยอหนา
สหกิจศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว
6(0-40-6)
Co-operative Education in Hotel and Tourism
การศึกษาที่เนนการปฏิบัติงานทางสาขาการทองเที่ยวและการโรงแรมในสถานประกอบการ
การวางแผนรวมกันระหวาง
สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ นักศึกษาตองเขาไปปฏิบัติงานเต็มเวลา เสมือนเปนพนักงานของหนวยงานนั้น โดยมี
พนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมายใหกับนักศึกษา นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อ
การประเมินผลการศึกษา
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10-111-101

10-111-102

10-111-103

10-111-104

10-111-105

10-111-207

10-112-101

10-112-202

10-112-203

เขียนแบบเบื้องตน
3(1-6-4)
Basic Drafting
การใชเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบ การใชเสน การใชสัญลักษณในการเขียนแบบ การเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต
ภาพฉาย ภาพไอโซเมตริก ภาพออบลิค สวนประกอบของอาคารโครงสรางไมขนาดเล็ก และการฝกปฏิบัติการเขียนแบบ
การจัดองคประกอบทางสถาปตยกรรม
2(1-3-3)
Architectural Composition Arts
การจัดองคประกอบของศิลปะ โดยใชจุด เสน สี รูปราง รูปทรง น้ําหนัก แสง เงา ที่วาง ลักษณะผิวในงาน 2 มิติ และ 3 มิติ
การนําไปประยุกตใชในการออกแบบสถาปตยกรรม และการฝกปฏิบัติ
ภาพราง
2(1-3-3)
Drawing and Painting
การวาดภาพจากรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงจากธรรมชาติ หุนนิ่ง การฝกการสังเกตเปรียบเทียบ จัดวางภาพ เขียนภาพ ระบายสี
ภาพทิวทัศน ทัศนียภาพ และการฝกปฏิบัติ
การแสดงภาพสถาปตยกรรม
2(1-3-3)
Architectural Presentation
การเขียนทัศนียภาพงานสถาปตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน โดยใชวิธีการทางเรขาคณิต การนําเสนอรูปแบบผังบริเวณ แปลนพื้น
รูปดาน รูปตัด ทัศนียภาพและการทําหุนจําลองดวยวัสดุและเทคนิคตาง ๆ
ออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน
3(1-6-4)
Fundamental Architectural Design
หลักการออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน วิธีประยุกตใชองคประกอบศิปล การกําหนดแนวความคิด ขอมูลเบื้องตนสําหรับการ
ออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม การนําเสนอผลงานการออกแบบ และการฝกปฏิบัติ
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันออก
2(2-0-4)
History of Eastern Architectur
รู ป แบบสถาป ต ยกรรมสมั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตร อิ น เดี ย ในศาสนาพุ ท ธ ฮิ น ดู อิ ส ลาม สถาป ต ยกรรมเนปาล ธิ เ บต
สถาปตยกรรมไทย และสถาปตยกรรมจีน ญี่ปุน
ออกแบบสถาปตยกรรม 1
4(2-6-6)
Architectural Design I
วิชาบังคับกอน : 10-111-105 ออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องนน
รายละเอียดพื้นที่ใชสอยของอาคารพักอาศัยที่สอดคลองกับสัดสวน และพฤติกรรมของมนุษย การจัดพื้นที่วางภายในใหเหมาะสม
กับการจัดวางเครื่องเรือนและลักษณะของานสถาปตยกรรม การจัดวางผังอาคารใหเหมาะสมกับพื้นที่ และการฝกปผฏิบัติการ
ออกแบบและนําเสนองานสถาปตยกรรม ประเภทอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก
ออกแบบสถาปตยกรรม 2
4(2-6-2)
Architectural Design II
วิชาบังคับกอน : 10-112-101 ออกแบบสถาปตยกรรม 1
วิธีการกําหนดพื้นที่ใชสอยของอาคาร การจัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสม การออกแบบอาคารใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
กระบวนการออกแบบงานสถาปตยกรรม และการฝกปฏิบัติออกแบบ และนําเสนองานสถาปตยกรรมประเภทอาคารพักอาศัย
ขนาดเล็ก
ออกแบบสถาปตยกรรม 3
4(2-6-6)
Architectural Design III
วิชาบังคับกอน : 10-112-202 ออกแบบสถาปตยกรรม 2
การออกแบบสถาปตยกรรมประเภททีพ่ ักอาศัยขนาดใหญ อาคารพักอาศัยรวมหนาแนนสูง ระบบโครงสราง ระบบอุปกรณอาคาร
กฎหมายที่เกี่ยวของ และการฝกปฏิบัติออกแบบและนําเสนองานสถาปตยกรรมประเภทอาคารพักอาศัยขนาดใหญ
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10-112-304

10-112-305

10-112-311

10-112-312

10-112-406

10-112-407

10-112-413

10-112-414

10-112-508

ออกแบบสถาปตยกรรม 4
4(2-6-6)
Architectural Design IV
วิชาบังคับกอน : 10-112-203 ออกแบบสถาปตยกรรม 3
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็ก ระบบโครงสราง ระบบอุปกรณประกอบอาคาร กฎหมายที่เกี่ยวของ ความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมและที่ตั้ง และการฝกปฏิบัติออกแบบและนําเสนองานสถาปตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
ออกแบบสถาปตยกรรม 5
4(2-6-6)
Architectural Design V
วิชาบังคับกอน : 10-112-304 ออกแบบสถาปตยกรรม 4
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลางที่มีพื้นที่ใชสอยที่ซับซอน และตอบสนองการใชสอยของคนจํานวนมาก โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมทางดานสังคม เศรษฐกิจ ระบบการกอสราง ระบบอุปกรณประกอบอาคาร กฎหมายที่เกี่ยวของความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอม และการฝกปฏิบัติออกแบบ และนําเสนองานสถาปตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดกลาง
แนวความคิดในการออกแบบ 1
2(2-0-4)
Concept Design I
อิทธิพล แนวความคิด ความเปนมา ปรัชญา การออกแบบสถาปตยกรรมสมัยยุคฟนฟู ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และงาน
สถาปตยกรรมสมัยใหม
แนวความคิดในการออกแบบ 2
2(2-0-4)
Concept Design II
แนวความคิดที่เปนเกณฑในการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย ดานประโยชนใชสอย จิตวิทยา ปรัชญา เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สุนทรียภาพ เทคโนโลยี นิเวศวิทยา สิ่งแวดลอมและสถาปตยกรรมยั่งยืน ทฤษฎีของสถาปนิกรวมสมัยจนพัฒนา
แนวความคิดไดดวยตนเอง
ออกแบบสถาปตยกรรม 6
4(2-6-6)
Architectural Design VI
วิชาบังคับกอน : 10-112-305 ออกแบบสถาปตยกรรม 5
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ และอาคารสูง ที่มีพื้นที่ใชสอยที่ซับซอน มีรูปทรงที่เปนเอกลักษณของตัวอาคารเอง
ระบบโครงสราง และเทคโนโลยีการกอสราง ระบบอุปกรณประกอบอาคารที่เหมาะสม และการฝกปฏิบัติออกแบบและนําเสนอ
งานสถาปตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดใหญ
ออกแบบสถาปตยกรรม 7
4(2-6-6)
Architectural Design VII
วิชาบังคับกอน : 10-112-3406 ออกแบบสถาปตยกรรม 6
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นที่ใชสอยที่ซับซอนหลายประเภทอยูในโครงการเดียวกัน
โดยคํานึงถึง
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และการฝกปฏิบัติออกแบบและนําเสนองานสถาปตยกรรมประเภท
อาคารสาธารณะขนาดใหญพิเศษ
การออกแบบรายละเอียดงานสถาปตยกรรม
2(1-2-3)
Architecture Detail Designing
วิธีการกอสรางอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ การเขียนแบบรายละเอียดงานสถาปตยกรรม แบบขยาย การกําหนดวัสดุ
การเขียนรายงานประกอบแบบสําหรับอาคารขนาดกลางหรือขนาดใหญ
ฝกงาน
2(0-40-0)
Job Training
การฝกงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรม ในหนวยงานราชการ สถานประกอบการเอกชน หรืออุตสาหกรรมการกอสราง
เปนเวลาไมนอยกวา 210 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้นการฝกงานแลวจะตองเสนอรายงานการฝกงานพรอมทั้งการประเมินผลการฝกงาน
จากหัวหนาหนวยงาน การวัดผลคาระดับคะแนนใหเปน S หรือ U เทานั้น
ออกแบบสถาปตยกรรม 8
4(2-6-6)
Architectural Design VIII
วิชาบังคับกอน : 10-112-3407 ออกแบบสถาปตยกรรม 7
การออกแบบงานสถาปตยกรรมหลายประเภท การใชสอยที่อยูในผังบริเวณเดียวกัน โดยคํานึงถึงการใชสอยอาคาร การสัญจร
การแกปญหาในการออกแบบ และการฝกปฏิบัติ
ออกแบบและนําเสนองานสถาปตยกรรมประเภทงานผังบริเวณ
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10-112-509

10-112-510

10-113-101

10-113-202

10-113-203

10-113-206

10-113-207

10-113-208

10-113-304

10-113-305

โครงงานวิทยานิพนธ
3(1-4-4)
Thesis Proposal
วิชาบังคับกอน : 10-112-407 ออกแบบสถาปตยกรรม 7
การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานกระบวนการทฤษฎี การใชเครื่องมือ วิธีการหาขอมูล การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การเขียนรายงาน การจัดทําโครงงานวิทยานิพนธ เพื่อนํามาใชในการวางแผนงานในการออกแบบสถาปตยกรรมภาคปฏิบัติ
ของวิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
9(0-18-9)
Thesis
วิชาบังคับกอน : 10-112-508 ออกแบบสถาปตยกรรม 8
10-112-509 โครงงานวิทยานิพนธ
การประมวลความรูที่ศึกษามาตลอดหลักสูตร เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมตามแผนงานที่เสนอในรายวิชา
โครงงานวิทยานิพนธภายใตกระบวนการที่เหมาะสม การฝกปฏิบัติออกแบบและนําเสนองานวิทยานิพนธภายใตคําแนะนําของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและคณะกรรมการควบคุมและตรวจวิทยานิพนธ
เทคโนโลยีการกอสราง 1
3(1-6-4)
Construction Technology I
วิชาบังคับกอน : 10-111-101 เขียนแบบเบื้องตน
วิธีการกอสราง วัสดุกอสราง องคประกอบรายละเอียดทางสถาปตยกรรม โครงสรางของอาคารขนาดเล็ก และการฝกปฏิบัติเขียน
แบบอาคารขนาดเล็ก
เทคโนโลยีการกอสราง 2
3(1-6-4)
Construction Technolgoy II
วิธีการกอสราง วัสดุกอสราง องคประกอบ รายละเอียดในงานสถาปตยกรรมวิศวกรรม งานระบบสุขาภิบาล ไฟฟฟา ของอาคาร
พักอาศัย ค,ส.ล. 2 ชั้น และการฝกปฏิบัติเขียนแบบอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น
เทคโนโลยีการกอสราง 3
3(1-6-4)
Construction Technology III
วิธีการกอสราง วัสดุกอสราง องคประกอบรายละเอียดในงานสาถปตยกรรม วิศวกรรม งานระบบสุขาภิบาล ไฟฟา ระบบอุปกรณ
ประกอบอาคารของอาคารสาธารณะขนาดเล็ก และการฝกปฏิบัติเขียนแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
อุปกรณประกอบอาคาร 1
2(2-0-4)
Equipment for Buildings I
ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการน้ําใช การกําจัดน้ําเสีย การระบายน้ําเสียทั้งในและนอกอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง
สําหรับอาคารความปลอดภัยของการใชไฟฟา
อุปกรณประกอบอาคาร 2
2(2-0-4)
Equipment for Buildings II
ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานระบบขนสงภายในอาคาร ลิฟต บันไดเลื่อน ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิงภายในอาคาร
ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศสําหรับอาคาร
วัสดุกอสราง
2(2-0-4)
Construction Materials
วัสดุหลักในงานกอสราง ไม เหล็ก คอนกรีต ซีเมนต ทราย หิน และอิฐ วัสดุตกแตงอาคาร และมาตรฐานของวัสดุ
เทคโนโลยีการกอสราง 4
3(1-6-4)
Construction Technology IV
วิธีการกอสรางอาคารชวงกวาง รายละเอียดในสวนโครงสราง วัสดุ พื้น ผนัง โครงหลังคา และการฝกปฏิบัติเขียนแบบอาคาร
ขนาดใหญและอาคารชวงกวาง
เทคโนโลยีการกอสราง 5
3(1-6-4)
Construction Technology V
รายละเอียดของอาคารที่ออกแบบโดยระบบประสานทางพิกัด วิธีการออกแบบงานระบบของอาคารสูง และการฝกปฏิบัติเขียนแบบ
อาคารระบบประสานทางพิกัดอาคารสูง
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10-113-309

10-113-410

10-113-411

10-114-201

10-114-303

10-114-404

10-115-301

10-115-302

10-116-301

10-116-302

10-116-303

เทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดลอมในอาคาร
3(2-3-5)
Technology and Environmental Control in Building
สภาพแวดลอมในอาคาร อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีผลตอมนุษย และสถาปตยกรรม การแกปญหาดวยการ
ออกแบบอาคารและอุปกรณเพือ่ ควบคุมสภาวะแวดลอม การนําพลังงานจากธรรมชาติมาใชประโยชนในงานสถาปตยกรรมและ
การใชพลังงานแสงอาทิตยในอาคาร
ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง
2(2-0-4)
Sanitary in High-ruse Building
ทฤษฎีและหลักการการจัดการระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง ทอน้ําดี ทอน้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ การเพิ่มหรือลดแรงดันของน้ํา
ระบบทอน้ํารอน การสํารองน้ํา เพื่อใชดับเพลิงในอาคาร การเดินทอน้ําสําหรับดับเพลิง และการดูแลและซอมบํารุงระบบทอน้ํา
ตาง ๆ ภายในอาคาร
การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
3(2-3-5)
Buiding Design for Energy Conservation
การประหยัดพลังงาน การออกแบบประสานระบบ ระบบเปลือกอาคาร ระบบทําความเย็น ระบบไฟฟา การนําแสงธรรมชาติมา
ใชในอาคาร และการสงผานความรอนเขาในอาคาร
คอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่องานสถาปตยกรรม
3(2-3-5)
Basic Computer for Architectural
คุณสมบัติและสวนประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร วิธีการติดตั้งโปรแกรม โปรแกรมชวยงานสํานักงาน โปรแกรมการ
นําเสนองาน โปรแกรมการเขียนแบบเบื้องตน และการฝกปฏิบัติ
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม 1
3(2-3-5)
Computer-Aided Architectural Drafting I
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบและเขียนแบบ ในลักษณะงาน 3 มิติ ที่สามารถชวยสงเสริมในการออกแบบ
สถาปตยกรรม และการฝกปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะงาน 3 มิติ ทัศนียภาพ และภาพเหมือนวัตถุจริง
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม 2
3(2-3-5)
Computer-Aided Architectural Design II
การใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบ และการนําเสนองานสถาปตยกรรม
การสรางภาพเคลื่อนไหวที่สมบูรณแบบ
การออกแบบงานกราฟฟคสําหรับนําเสนองานสถาปตยกรรม และการฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบและนําเสนอ
ผลงาน
โครงสรางอาคาร 1
3(2-3-5)
Building Structure I
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางอาคาร ความแข็งแรงของวัสดุ แรงที่เกิดขึ้นในคานและโครงขอแข็ง แรงที่เกิดขึ้นในโครงขอหมุน
โครงสรางอาคารไม โครงสรางอาคารเหล็ก และการฝกปฏิบัติ
โครงสรางอาคาร 2
3(2-3-5)
Building Structure II
วิชาบังคับกอน : 10-115-301 โครงสรางอาคาร 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานราก เสา คาน พื้น บันได และการฝกปฏิบัติ
สถาปตยกรรมไทย
3(2-3-5)
Thai Architecture
ลักษณะเสน สี ลวดลาย ศิลปะการตกแตงทางสถาปตยกรรมไทย ผังบริเวณวัด รูปบบฐาน เสา มุข ซุม เจดีย ปรางค โบสถ
ตกแตงภายในเบื้องตน
2(1-3-3)
Fundamental Interior Design
ความสัมพันธระหวางงานสถาปตยกรรมและงานตกแตงภายใน สัดสวน มนุษยกับเครื่องเรือน ลักษณะการใชงาน ขนาด สี
เพื่อใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมภายในอาคาร
สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น
3(2-3-5)
Thai Vernacular Architecture
องคประกอบ รูปแบบ กรรมวิธีในการสรางอาคารพื้นถิ่นในภาคตาง ๆ การวิเคราะหรูปแบบที่เกิดขึ้นจากคานิยมทางวัฒนธรรม
ประเพณี วัสดุกอสราง สภาพแวดลอมทางกายภาพ
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10-116-404

10-116-405

10-116-406

10-116-407

10-116-408

10-116-509

10-116-510

10-116-511

10-121-201

10-121-207

การจัดการงานกอสราง
2(2-0-4)
Construction Management
หลักการจัดการงานกอสราง การเตรียมสถานที่กอสราง การวางแผนการกอสรางดวยระบบ Bar Chart ระบบ CPM. & PERTH
การดําเนินการกอสราง และการประสานงานระหวางผูเกี่ยวของในการกอสราง
ภูมิสถาปตยกรรมเบื้องตน
2(1-3-3)
Fundamental Landscape Architecture
ความเปนมาของงานภูมิสถาปตยกรรม องคประกอบ หลักการออกแบบผังบริเวณ การออกแบบและเขียนแบบงานภูมิ
สถาปตยกรรม
สุนทรียศาสตร
2(2-0-4)
Aesthetics
ความงามของธรรมชาติ ความงามของศิลปะ คุณลักษณะของความงาม คุณคาของความงาม และรสนิยม หลักเกณฑของความ
งามสากล ในลักษณะของรูปธรรม
การประมาณราคา
2(2-0-4)
Cost Estimation
ความรูพื้นฐานในการประมาณราคา การสํารวจปริมาณวัสดุ การกําหนดราคาคาวัสดุ คาแรงงานและคาใชจายอื่น ๆ การประมาณ
ราคางานในสนม การวิเคราะหราคางานกอสราง การนําผลการประมาณราคาไปใชกับการวางแผนงานกอสราง
การวิเคราะหโครงการ
3(1-4-4)
Project Analysis
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงการ การวางแผนและศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การวิเคราะหโครงการดาน
การตลาด ดานเทคนิค ดานการเงินและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม การประเมินและปดโครงการ
การปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Profestional Practice in Architecture
กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม การติดตอผูวาจางออกแบบ การประสานงานกับผูเกี่ยวของ การบริหารจัดการภายใน
สํานักงาน มาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวของในการออกแบบและปฏิบัติวิชาชีพ
การวางผังเมืองเบื้องตน
3(2-3-5)
Fundamental Urban Planning
วิวั ฒนาการในการตั้ง ถิ่ นฐาน องค ประกอบของเมื อ ง ข อ กํ าหนด กฎหมาย การออกแบบสภาพแวดลอ ม การวางผั ง
โครงการที่อยูอาศัย การออกแบบวางผังชุมชนเมือง ที่ไมซับซอน
สัมมนาบริบทสถาปตยกรรม
2(1-2-3)
Architectural Context Seminar
ลักษณะและชนิดของการสัมมนา การพิจารณากําหนดหัวขอการสัมมนา กระบวนการในการเตรียมและจัดสัมมนา ปฏิบัติการจัด
งานสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับปรัชญา แนวความคิด ผลกระทบที่เกิดขึ้นของงานสถาปตยกรรมผังเมือง สิ่งแวดลอมหรือบริบท
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรม
การวางผังเมือง 1
3(2-3-5)
Urban Planning I
การตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยอิทธิพลของสังคม เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร การคมนาคม ศาสนา และปรัชญา ศึกษาแนวความคิดใน
การผังเมืองที่สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง และสิ่งแวดลอมชุมชนในระดับตาง ๆ ปฏิบัติการสํารวจและ
วิเคราะห แนวความคิดในการวางผังเมืองของพื้นที่ตัวอยางตามที่ศึกษามาขางตน
การใชประโยชนที่ดินและระบบสาธารณูปโภค
3(3-0-6)
Land-use and Public Utility System
แนวความคิดและหลักการในการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน การกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการใชประโยชน
ที่ดิน โครงสรางของระบบสาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐานเหมาะสมกับความตองการของเมือง

830

10-121-302

10-121-303

10-121-306

10-121-308

10-121-309

10-121-311

10-121-404

10-121-405

การวางผังเมือง 2
3(2-3-5)
Urban Planning II
วิชาบังคับกอน : 10-121-201 การวางผังเมือง 1
กระบวนการวางและจัดทําผังเมือง วิธีการวิเคราะหขอมูล เทคนิคการวางผัง การวางเปาหมายและกําหนดวัตถุประสงคในการ
พัฒนาเมือง แนวทางการวางผังและกําหนดมาตรการ การพัฒนาเมืองในดานตาง ๆ ฝกปฏิบัติวางแผนและผังเมืองทีมี่ รายละเอียดไม
ซับซอนมาก ตามกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองที่ศึกษามา
การวางผังเมือง 3
3(2-3-5)
Urban Planning III
วิชาบังคับกอน : 10-121-302 การวางผังเมือง 2
แนวทางในการนําแผนและผังพัฒนาเมือง ไปปฏิบัติ ตามโครงการและแผนงาน ฝกปฏิบัติในการจัดทําขอกําหนด การใช
ประโยชนที่ดินและแผนปฏิบัติงาน ตามมาตรการตาง ๆ ไดแก มาตรการดานกฎหมาย มาตรการดานการจัดองคกร มาตรการดาน
เวลา และมาตรการดานงบประมาณ ตลอดจนกลยุทธในการปฏิบัติตามโครงการและแผนงาน
ฝกงานการผังเมือง
2(0-40-0)
Practice in Urban Planning
วิชาบังคับกอน : 10-121-201 การวางผังเมือง 1 และ
10-121-302 การวางผังเมือง 2 และ
10-121-303 การวางผังเมือง 3
ฝกงานการวางแผน วางผัง การจัดการงานผังเมืองตามหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือสํานักงานเอกชน นักศึกษา
จะตองฝกงานเปนเวลาไมนอยกวา 210 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้นการฝกงานแลว นักศึกษาจะตองเสนอรายงานการฝกงานพรอมการ
ประเมินผลการฝกงานจากหัวหนาหนวยงาน การจัดผลใหคาระดับคะแนนเปน S หรือ U
การเจรจาและการขนสง
3(3-0-6)
Traffic and Transportation
ระบบตาง ๆ ของการจราจรและการขนสงที่มีในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต แนวความคิดในการวางโครงขายของการจราจร
และการขนสงที่มีผลตอการใชที่ดินและกําหนดรูปแบบของเมือง
กฎหมายและการบริหารงานชุมชนเมืองและชนบท
3(3-0-6)
Urban-Rural Planning Regulation and Administration
ระบบองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวขอ งกับการบริห ารงานผังเมือ ง กฎหมาย ขอ บังคับตาง ๆ ที่มีผลตอ เมือ ง เพื่อ นําไปสูก าร
นําเสนอ การจัดการงานผังเมือง และการนําผังเมืองไปปฏิบัติ ระบบการบริหารชุมชนเมืองและชนบท ความสัมพันธก ารบริห าร
และดานกฎหมาย ขอบเขตการดําเนินการในระดับตาง ๆ และอุปสรรคของเจาหนาที่ระดับทองถิ่นที่สัมพันธกับการจัดการงานผัง
เมืองและการนําแผนไปปฏิบัติ
การวิจัยเพื่อการวางแผนทางผังเมือง
3(3-0-6)
Method of Research for Urban Planning
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคและประเภทของงานวิจัย ขั้นตอนสําคัญของการวิจัย การออกแบบ การวิจยั ตัวแปร
ประเภทตาง ๆ วิธีการสรุปตัวอยาง การเก็บขอมูล การวิเคราะห การตีความ การนําเสนอขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การ
เขียนเคาโครงงานวิจัยเพื่อการวางแผนทางผังเมือง
การเตรียและเสนอโครงการ
3(1-4-4)
Project Preparation and Proposal
วิชาบังคับกอน : 10-121-303 การวางผังเมือง 3
ขั้นตอนและระเบียบการเสนอหัวขอโครงการทางผังเมือง การวิเคราะหปญหาเพื่อจัดทําโครงการ การหาหัวขอโครงการ วิธีการ
นําเสนอและจัดพิมพโครงการในการวางผังเมือง โดยรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล วางวัตถุประสงคและสังเคราะหขอมูลที่
ไดมา ทั้งสามารถนําเอาหลักการวางผังเมือง ประกอบการวางแผนตอไป
โครงการงานผังเมือง
4(0-8-4)
Urban Planning Project
วิชาบังคับกอน : 10-121-404 การเตรียมและเสนอโครงการ
การวางแผนและผังของเมืองตามหัวขอโครงการที่จัดเตรียมและนําเสนอไวตอเนื่องจากรายวิชา
การเตรียมและเสนอโครงการ
ตลอดจนการนําไปปฏิบัติ โดยนําเสนอเปนภาค
เอกสาร และผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ตามความหมาย
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เศรษฐศาสตรชุมชนเมืองและชนบท
3(3-0-6)
Urban and Rural Economics
โครงสรางทางเศรษฐกิจอยางกวาง ๆ ระบบตลาดโดยทั่วไปในฐานะที่เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจชุมชน กลไกตาง ๆ ของตลาด
ทฤษฎีการกําหนดที่ตั้งและวิธีวิเคราะหปญหาพื้นฐานดานเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวของกับปญหาของชุมชน การกอรูปของนโยบาย เพื่อ
นําไปสูการใชที่ดินเพื่อการวางผังเมือง
สัมมนาบริบทเมือง
2(1-2-3)
Urban Context Seminar
ลักษณะและชนิดของการสัมมนา การพิจารณากําหนดหัวขอการสัมมนา กระบวนการในการเตรียมงานและการจัดสัมมนา
ปฏิบัติการจัดงานสัมมนาในเรื่องเกี่ยวของกับปรัชญา แนวความคิด ผลกระทบที่เกิดขึ้นของเมือง สิ่งแวดลอมหรือบริบทตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับเมือง
การวาดภาพและการจัดองคประกอบศิลป
3(1-4-4)
Drawing and Compusition
การวาดภาพรูปทรงตาง ๆ รูปทรงหุนนิ่ง รูปทรงธรรมชาติ รูปทรงที่มนุษยสรางขึ้น การวาดภาพลายเสนและเทคนิคการวาดภาพ
แบบอื่น ๆ การออกแบบการจัดองคประกอบศิลป โดยการบูรณาการ เสน จุด ระนาบ พื้นผิว น้ําหนัก สี สัดสวน เอกภาพ
ความสมดุล ความขัดแยง ความกลมกลืน ประเภทงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ในการประยุกตลักษณะของงานที่เนนสุนทรียภาพและ
สื่อความหมาย
การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1
3(2-3-5)
Computer Aided Design and Drafting I
การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อชวยในการเขียนแบบและออกแบบสถาปตยกรรม ในลักษณะของงาน 2 มิติ (2D Drafting) การใช
คําสั่งตาง ๆ การจัดการแฟมขอมูล (File) การเขียนแบบเสนรูปราง และลวดลายตาง ๆ (Draw) การเขียนตัวอักษร (Text) และการ
ใชคําสั่งอื่น ๆ ที่จําเปนในการเขียนแบบและออกแบบงาน 2 มิติ การพิมพงานโดยใชเครื่องพิมพ (Printer, Plotter) การฝกทักษะ
การเขียนแบบแปลน รูปดาน รูปตัดและแบบขยายรายละเอียดอื่น ๆ ทางสถาปตยกรรมในลักษณะงาน 2 มิติ
การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 2
3(2-3-5)
Computer Aided Design and Drafting II
วิชาบังคับกอน : 10-121-102 การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1
การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อชวยในการเขียนแบบและออกแบบสถาปตยกรรมในลักษณะของงาน 3 มิติ (3D Drafting) การใช
งานคําสั่งตาง ๆ คําสั่งพื้นฐานการเขียนรูปสามมิติ 3D-Wire frame Model, 3D-Surface Model, 3D-Solid Model เครื่องมือตาง ๆ
สําหรับการสรางงานรูป 3 มิติ การแสดงผล และมุมมองของรูป 3 มิติ การสรางรูปเสมือนจริงแบบ 3 มิติ (Rendering) การฝก
ทักษะ การเขียนรูปงาน 3 มิติ รูปทัศนียภาพ (Perspective) และการบันทึกภาพในมุมมองตาง ๆ
ประวัติศาสตรการวางผังเมือง
3(3-0-6)
History of Urban Planning
วิวัฒนาการชุมชนและการวางผังเมืองในประเทศไทย การวางผังภาคและเมืองในสมัยกอนประเทศไทย สมัยสุโขทัย อยุธยา กรุง
ธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร และกรุงเทพมหานคร วิวัฒนาการชุมชนและการวางผังเมืองในโลกตะวันตก มรดก จากอารยธรรมเกา
การออกแบบเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 1-2 การออกแบบเมืองในสหรัฐอเมริกา หลักการและแนวความคิดในยุคศิลปะการ
ออกแบบเมือง
ประชากรศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Demography
ลักษณะวิชาประชากรศาสตร โครงสรางทางประชากรดานเพศและอายุ องคประกอบทางประชากร เชน การเกิด การตาย
การยายถิ่น ชาติพันธุ การศึกษา ศาสนา การคํานวณหาอัตราและสัดสวนของโครงสราง และองคประกอบของประชากรอยางงาย
อิทธิพลของการเพิ่มประชากร ทฤษฎีพื้นฐานในการอธิบายปรากฎการณทางประชากร ที่มีอิทธิพลตอสังคม ความสําคัญของการ
กําหนดนโยบายและการวางแผนทางประชากรในการพัฒนาประเทศ
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เทคโนโลยีการกอสรางอาคาร
3(2-3-5)
Buildign Construction Technology
คุณสมบัติปูนซิเมนต มวลรวม น้ํา การออกแบบหาสวนผสมคอนกรีต กระบวนการทําคอนกรีต กําลังคอนกรีต และคอนกรีต
สําหรับงานพิเสษ เครื่องมือ เครื่องจักร ในงานกอสราง งานแบบหลอคอนกรีต งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก การ
ตรวจสอบคุณภาพในงานกอสราง โครงสรางเกี่ยวกับดินและการรับน้ําหนักของชั้นดิน ฐานราก เสาเข็ม โครงสรางไมและเหล็ก
วัสดุในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและรอยตอโครงสรางอาคาร
เทคโนโลยีงานโยธาและผังเมือง
3(2-3-5)
Civil and Urban Planning Technology
ความรูเรื่องดิน การเจาะสํารวจดิน การจําแนกประเภทดิน กําลังตานทานตอแรงเฉือนของดิน และการบดอัดดิน คุณสมบัติ
กลศาสตรของไหล สถิติศาสตร ลักษณะการไหล แรงเสียดทาน การไหลในทอ และการไหลของของไหลในชองทางน้ํา
(คูระบายน้ํา) การวางแผนเกี่ยวกับงานทางหลวง การสํารวจเสนทาง การจราจร โครงสรางทางวัสดุกอสรางทาง การกอสรางและ
บํารุงรักษาทาง การระบายน้ําในงานทาง
การออกแบบโครงสรางเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก
3(3-0-6)
Steel and Reinforced Concrete Design
หลักการและแนวคิดการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก การออกแบบองคอาคารรับแรงอัด แรงดึง การออกแบบรอยตอและ
ขอหมุน การออกแบบองคอาคารรับแรงอัด แรงดึง แรงอัดของโครงสรางเหล็กรูปพรรณและโครงสรางเหล็กแบบขอหมุน
หลักการและแนวคิดการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก คาน พื้น บันได เสา ฐานราก และโครงสรางอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 2 ชั้น อยางงาย
การบริหารงานกอสรางและประมาณราคา
3(2-3-5)
Construction Managemnet and Cost Estimate
กระบวนการงานกอสราง การจัดองคกรงานกอสราง หลักการบริหารงานกอสราง การวางแผนงานกอสราง การประกวดราคา
การตวจควบคุมงาน การทําสัญญาและรายการ โครงการกอสรางในงานโยธาและอาคาร ตลอดจนฝกปฏิบัติการ ประมาณราคา
กอสรางอาคารและงานโยธา เชน ถนน คูระบายน้ํา เขื่อน และกําแพงกันน้ําเซาะตลิ่ง
คอมพิวเตอรเพื่องานผังเมือง และภาพถายทางอากาศ
3(2-3-5)
Computer Application for Urban Planning and Aerial Photo
หลักการเบื้องตนในการใชคอมพิวเตอร ประโยชนของการใชคอมพิวเตอร แนวทางการใชค อมพิวเตอรงานผังเมือ งและการทํา
แผนที่ กระบวนการประกอบแผนที่ การใชเครื่อ งมือ ทําแผนที่ การออกแบบแผนที่ การผลิตรวมทั้งการนําเสนอขอ มูล ทาง
ภูมิศาสตรและผังเมืองลงในแผนที่ แปลงความหมายแผนที่และภาพถายทางอากาศในความหมาย ประเภท หลักการอาน การแปล
ความหมาย วิธีการใชภาพถายทางอากาศ รวมทั้งการประยุกตใชเพื่องานผังเมือง
การสํารวจและจัดทําแผนที่
3(2-3-5)
Survey and Mapping
กระบวนการและวิธีการสํารวจขอมูลเบื้องตน การอาน และจัดทําแผนที่ทางภูมิศาสตร เพื่อนําไปใชเปนประโยชนประกอบการ
วางผังเมือง
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
3(2-3-5)
Geographical Information System
เทคนิคการแปลผลขอมูลจากระบบรีโมทเซนซิ่ง และการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาใชเพื่อการวิเคราะหพนที
ื้ ่ รวมทั้ง
การออกแบบและวางผัง
การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน
3(3-0-6)
Urban and Architectural Conservation
สาระสําคัญในการอนุรักษณสถาปตยกรรมและชุมชน วิวัฒนาการงานสถาปตยกรรมและชุมชนในทองถิ่นตาง ๆ ของประเทศไทย
การประเมินคุณคาเพื่อการอนุรักษ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม กลวิธี กําหนดนโยบาย วิธี
วางแผน วางผังและออกแบบ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการอนุกรักษ
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หลักการออกแบบชุมชนเมือง
3(3-0-6)
Principles of Urban Design
แนวความคิดในการวางผังและออกแบบ ความสัมพันธของหลักทฤษฎีและการนําไปปฏิบัติ กระบวนการวางผังและออกแบบ การ
ดําเนินการและการควบคุม ตลอดจนการคํานึงความเหมาะสมในการนําไปใชในแตละสภาพแวดลอม
การวางผังโครงการ
3(1-4-4)
Site Planning
หลักการ กระบวนการออกแบบและวางผังโครงการ จัดขั้นตอนในการวางผังโครงการ โดยการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
วางวัตถุประสงค และสังเคราะหขอมูลที่ไดมา เพื่อนํามาวางผังโครงการตามหลักการที่ไดศึกษามา
การจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental and Management
หลักการพื้นฐานและนโยบายในการจัดการสิ่งแวดลอ ม เพื่อ การพัฒนาเมือ งและชนบท กระบวนการวางแผนโครงการศึก ษา
แนวความคิดทางระบบนิเวศ การใชพลังงานการควบคุมสิ่งแวดลอมเปนพิษ ผลกระทบตาง ๆ ที่มีปญหาตอชุมน ตลอดจนปญหา
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ภูมิทัศนชุมชนเมือง
3(3-0-6)
Urban Landscape
ลักษณะภูมิทัศนของชุมชนเมืองโดยทั่วไป จุดเดน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร พื้นที่โลง พื้นที่พกั ผอนหยอนใจ การ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่มีผลตอภูมิทัศน เทคนิคการวางแผนและออกแบบภูมิทัศนในยานชุมชนเมือง
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3(3-0-6)
Appropriate Technology
แนวคิดในการพัฒนาและควบคุมปญหาชุมชนทองถิ่น ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สําหรับสภาพแวดลอม ภูมิศาสตร และ
ทรัพยากรของสังคมทองถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อประยุกตใชในการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม ตัวอยางการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนของทองถิ่น
การพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
แนวความคิดของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความสัมพันธทางดานระบบนิเวศระหวางมนุษย ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ
และความตองการของมนุษย การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศกับการปรับตัวของมนุษย และศึกษาตัวอยางโครงการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน
วาดเสน 1
2(1-2-3)
Drawing I
การถายทอดรูปทรงจากธรรมชาติและรูปทรงเรขาคณิตดวยโครงสรางเสนรอบนอก สัดสวน แสงเงา พื้นผิว แยกประเภทของ
รูปทรง และฝกปฏิบัติ เนนความถูกตองเหมือนจริงของการเขียนภาพจากแบบหุนนิ่งที่กําหนดให
วาดเสน 2
3(1-4-4)
Drawing II
การสังเกตการณถา ยทอดรูปทรงจากธรรมชาติแสดงออกดวยการใชวัสดุใหเหมาะสมกับเทคนิควิธีการ จากหุนคน สัตว สิ่งของ
และตนไม เนนโครงสราง รูปทรง เสนรอบนอกสัดสวน รายละเอียดพื้นผิว ระยะใกล ไกล และแสงเงา อยางถูกตองเหมือนจริง
และการฝกปฏิบัติ
วาดเสน 3
3(1-4-4)
Drawing III
การถายทอดรูปทรงและแสงเงาจากทิวทัศน ธรรมชาติ ดวยเทคนิคและวิธีการตาง ๆ การเลือกใชวัสดุที่สัมพันธกับการแสดงออก
ตามหลักทัศนียภาพและกายวิภาค
วาดเสนสรางสรรค
3(1-4-4)
Creative Drawing
การวาดเสน การถายทอดรูปทรงจากธรรมชาติดวยเทคนิควิธีการ และวัสดุตาง ๆ แนวทางในการสรางสรรครูปทรงใหสัมพันธกับ
การถายทอดตามจินตนาการสอดคลองกับเนื้อหาที่แสดงออก ใชวัสดุไดอยางอิสระ มีลักษณะเฉพาะตน เนนการวิเคราะหรูปแบบ
รูปแบบเนื้อหาและการแสดงออกและปฏิบัติจริงจากแบบและหัวขอที่กําหนดในหองปฏิบัติงาน และนอกสถานที่
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องคประกอบศิลป 1
2(1-2-3)
Composition I
ทฤษฎีขององคประกอบศิลป การใชทัศนธาตุ หลักการจัดองคประกอบศิลป และการจัดองคประกอบศิลปะที่เกี่ยวกับเสน เนื้อที่
วาง น้ําหนักออนแก สี ลักษณะพื้นผิวการฝกและปฏิบัติงาน ดวยเทคนิคและวัสดุตาง ๆ บนพื้นระนาบ
องคประกอบศิลป 2
3(1-4-4)
Composition II
รูปทรงและเนื้อที่วาง การใชระนาบ และปริมาตรตามประเภทของรูปทรง การแสดงออกตามปจจัยเบื้องตนของการสรางรูปทรง
การประกอบกันของรูปทรง และความมีเอกภาพในงานศิลปะปฏิบัติงานดวยวัสดุสําเร็จรูป
องคประกอบศิลป 3
3(1-4-4)
Composition III
การประสานกันของปจจัยองคประกอบศิลป เอกภาพของความคิด การแกปญหาของแนวความคิด การแสดงออกดวยเทคนิคของ
งานทัศนศิลปตามวิธีการขององคประกอบศิลปเฉพาะตน การใชวัสดุสําเร็จรูป
ศิลปะประจําชาติ
2(1-3-3)
Traditional ASrts
รูปแบบ เนื้อหา เหตุผล ความเปนมา วิธีการ และความเกี่ยวเนื่องของงาน ศิลปกรรมไทยยุคสมัยตาง ๆ การฝกปฏิบัติงานศิลปะ
ประจําชาติในรูปแบบตาง ๆ
ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
2(2-0-4)
History of Western Art
ประวัติความเปนมาของศิลปะยุคตาง ๆ ทางตะวันตก ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยใหม การศึกษารูปแบบ เนื้อหา และ
วิธีการในงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม การเปรียบเทียบแบบอยางศิลปะยุคสมัยตาง ๆ
ประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก
2(2-04)
History of Eastern Art
ประวัติความเปนมาของศิลปะยุคตาง ๆ ทางตะวันออก ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยใหม การศึกษารูปแบบ เนื้อหา
และวิธีการในงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสาถาปตยกรรม การเปรียบเทียบแบบอยางศิลปะยุคสมัยตาง ๆ โดยเนนศิลปะ
เขมร อินเดีย จีน และญี่ปุน และศิลปะภาคพืน้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประวัติศาสตรศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย
2(2-0-4)
History of Contemporary Art in Thailand
ประวัติความเปนมาของศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย ตั้งแตสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ถึงสมัยปจจุบัน เนนเนื้อหาที่สัมพันธ
กับปรัชญา แนวความคิด แนวทางการสรางสรรคศิลปะ ตลอดจนวิวัฒนาการทางดานเทคนิค และวิธีการของศิลปนคนสําคัญใน
ปจจุบัน
สุนทรียศาสตรในงานศิลปะ
2(2-0-4)
Aesthetics in Arts
ความหมายของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีของนักปรัชญาที่มีบทบาทสําคัญ การอธิบายความคิดรวมของนักปรัชญา การกําหนด
แนวทางในการพิจารณาคุณคาและความงามของศิลปะในยุคสมัยตาง ๆ และการนํามาประยุกตในการเขียนบทความ
จิตรกรรม 1
3(1-4-4)
Painting I
โครงสรางแสงเงา สัดสวน ระนาบ คาน้ําหนัก สี และปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการเขียนภาพสีน้ําจากแบบจริงหุนนิ่ง ทิวทัศน
ภาพคนเหมือน และการฝกทักษะ การแสดงออกเหมือนจริงตามโครงสราง สัดสวน แสงเงาและคุณคาทางศิลปะ
จิตรกรรม 2
3(1-4-4)
Painting II
วัสดุ อุปกรณ เทคนิค วิธีการเขียนภาพสีน้ําหรือฝุนจากแบบหุนนิ่ง ภาพทิวทัศน หุนคนเหมือน ความเหมือนจริงตามธรรมชาติ
โครงสราง สัดสวน แสงเงา และคุณคาทางศิลปะและการปฏิบัติ การฝกทักษะจากแบบที่กําหนดให
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ศิลปะเบื้องตน
2(1-2-3)
Fundamentals Art
กระบวนการขั้นพื้นฐานของการสรางงานทัศนศิลป คุณลักษณะพิเศษของศิลปะแตละสาขา ทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
เบื้องตนทางจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ เนนความเขาใจขบวนการสรางงานทัศนศิลปที่มีลักษณะพิเศษของศิลปะแต
ละสาขา
สีในงานศิลปะ
2(1-2-3)
Colour in Art
ทฤษฎีการผสมสีจากธรรมชาติ บทบาทความสําคัญของสีในงานศิลปะ สีในงานวาดเสนจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ
การใชทฤษฎีสีมาสรางผลงาน การวิเคราะห เทคนิคและกรรมวิธี ตลอดจนวิเคราะหการใชสีในการแสดงออกของศิลปนไทยและ
ศิลปนตางประเทศที่มีบทบาทสําคัญตอวงการศิลปะในยุคตาง ๆ และปฏิบัติงานจริงตามหัวขอที่กําหนด
จิตรกรรม 3
4(1-6-5)
Painting III
รูปแบบผลงานจิตรกรรม สีอะคลีลิคและสีฝุนลักษณะตางๆ จากแบบจริง หุนนิ่ง ทิวทัศนทะเล ทิวทัศนบก คนเหมือน
คนเปลือยและสัตว และการฝกปฏิบัติการทดลองเทคนิคตาง ๆ ในงานจิตรกรรม เนนความถูกตองสวยงาม โครงสราง สัดสวน
บรรยากาศ แสงเงาและคุณคาทางศิลปะ
จิตรกรรม 4
4(1-6-5)
Painting IV
รูแปบบจิตรกรรมสีน้ํามัน เทคนิควิธีการและรูปแบบเนื้อหาจากธรรมชาติและเนื้อหาตามหัวขอที่กําหนดให ทักษะถายทอดผลงาน
จิตรกรรมตามทัศนสวนตัว โดยกอใหเกิดการเลือกใชเทคนิคและวิธีการที่สอดคลองกับลักษณะการแสดงออกเฉพาะตนพรอมทั้ง
ปฏิบัติงานจริง
จิตรกรรม 5
4(1-6-5)
Paiting V
ความรู ทักษะการถายทอดรูปแบบ ที่มาของการถายทอดโดยใชเทคนิคที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ตองการถายทอดตามแนวทางที่เปน
เอกลักษณ วิเคราะห รูปทรง เนื้อหา วิธีการและการแกปญหาใหสัมพันธกันระหวางความคิดกับเทคนิควัสดุ และวิธีการตาง ๆ
พรอมทั้งปฏิบัติงานตามหัวขอที่กําหนดให
จิตรกรรม 6
4(1-6-5)
Painting VI
ปฏิบัติงานจิตรกรรมใหมีความรู และสามารถในการถายทอดรูปแบบสูงขึ้นจากจิตรกรรม 5 โดยการปฏิบัติงามตามหัวขอที่
กําหนดให เพื่อศึกษาและปฏิบัติใหเขาใจถึงความสัมพันธกันของรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคที่เหมาะสมกับการถายทอดในการ
แสดงออกที่มีลักษณะเฉพาะตนเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเตรียมหัวขอและโครงการศิลปนิพนธ
กายวิภาค
2(1-2-3)
Anatomy
โครงสรางทางกายวิภาคในเรื่องกระดูกและกลามเนื้อของคนและสัตว สัดสวน และรูปลักษณะ ทาทาง การเคลื่อนไหว ศูนยถวง
ของรางกาย และการปฏิบัติการเขียนภาพกระดูก กลามเนื้อ โครงสรางรูปทรงภายนอกของคนและสัตวใหถูกตองตามหลักกาย
วิภาค
ศิลปะแนวทดลอง
3(1-4-4)
Experimental Art
การคนควาทดลอง การใชวัสดุ และวิธีการตาง ๆ มาผสมผสานและสรางสรรคดวยเทคนิควิธีตาง ๆ วิธีการทางจิตรกรรม
ประติมากรรม ศิลปะการพิมพ และศิลปะไทย ใหมีความสอดคลองกันทางรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคที่แสดงออก เนนการ
กําหนดแนวคิดแกปญหาทางกระบวนการสรางสรรคเพื่อใหผลงานเกิดคุณคาทางศิลปะ พรอมปฏิบัติการทดลองงานตามหัวขอที่
กําหนดให
ทฤษฎีการสรางสรรค
2(2-0-4)
Theory of Creativity
ทฤษฎีการสรางสรรค ทฤษฎีการรับรู ทฤษฎีการถายทอด และการวิเคราะห ผลงานศิลปะของศิลปนตามหลักเกณฑของทฤษฎี
ดังกลาว
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2(2-0-4)
Art Research
การทดลองรูปแบบ เนื้อหา และทําวิจัย ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางศิลปะ นําความรูความสามารถใน
การอาน การเขียนงานวิจัย ไปสนับสนุนและพัฒนาแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน รวมทั้งปฏิบัติการคนควาจากบทความ
ศิลปะพื้นบาน
3(3-0-6)
Folk Art
ความเปนมา ความสําคัญ แนวความคิด และบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะพืน้ บาน และกระบวนการสรางผลงาน
หลักการเขียนแบบ
2(1-2-3)
Principles of Technical Drawing
รูปบบ วิธีการเขียนแบบรูปดาน หลักการเขียนภาพดานบน ดานหนา และดานขาง (Side) ดวยวิธี Isometric วิธี Oblique และ
วิธี Perspective จากรูปทรงเรขาคณิต และการฝกปฏิบัติการเขียนแบบ
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
2(1-2-3)
Computer for Designs
ระบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร การออกแบบและการเขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟคแบบตาง ๆ เพื่อมา
ประยุกตใชในการสรางสรรคงานศิลปะ
จิตรกรรมรูปเหมือน
2(1-2-3)
Portrait Painting
โครงสรางทางกายวิภาค บุคลิก ลักษณะทาทาง การแสดงออกทางอารมณ และการฝกปฏิบัติงานจิตรกรรมรูปเหมือนจากแบบที่
กําหนด
บทนําวิชาชีพการสัตวแพทยและบทบาทตอการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
Introduction to Veterinary Science and its Role in Community Development
บทนําถึงความสําคัญของวิชาชีพการสัตวแพทย บทบาทของวิชาชีพสัตวแพทยในการพัฒนาชุมชน
วิธีวิจัยทางสัตวแพทย
2(2-0-4)
Veterinary Research Methodology
หลักการดําเนินงานวิจัย การสืบคนขอมูล โจทยวิจัย การวางแผนและดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล เทคนิคการสุมและการ
เก็บตัวอยาง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะหขอมูล และจรรยาบรรณในการทําวิจัย
กฎหมาย จรรยาบรรณและภาพลักษณวิชาชีพการสัตวแพทย
2(2-0-4)
Veterinary Jurisprudence, Ethics and Perspective
พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎกระทรวงและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับวิชาชีพสัตวแพทย จรรยาบรรณ องคกรควบคุมวิชาชีพการ
สัตวแพทย บทบาทและภาพลักษณของวิชาชีพสัตวแพทยในสังคม
การดําน้ําสําหรับนักศึกษาสัตวแทพย
2(2-0-4)
Diving for Veterinary Student
หลักการ วัสดุอุปกรณและเทคนิคในการดําน้ําวิธีตาง ๆ
หลักการผลิตสัตว
3(3-0-6)
Principles of Animal Production
ประโยชน ความสําคัญของการผลิตและการเลี้ยงสัตว ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีพ การใหผลผลิตของสัตว การจัดการ
เกี่ยวกับการสืบพันธุ การปรับปรุงพันธุสัตว อาหารและการใหอาหาร โรงเรือนและอุปกรณ การสุขาภิบาล การปองกันบําบัดโรค
สภาพและระบบการผลิตสัตวเศรษฐกิจ ระบบมาตรฐานที่ใชในการเลี้ยงสัตว ความกาวหนาและเทคโนโลยีที่นํามาใชในการผลิต
สัตว อุตสาหกรรมการผลิตสัตว การตลาดปศุสัตว และผลิตภัณฑจากสัตวในประเทศไทย
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Principles of Aquaculture
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การสรางบอ การเพาะฟก การเพาะอนุบาล การเลี้ยงสัตวน้ํา
อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา การจัดการบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โรคสัตวน้ํา การปองกันและรักษาโรค
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การผลิตสัตว 1
3(2-3-5)
Animal Production I
การผลิตสัตวปกและสุกร การคัดเลือกพันธุ การจัดการดานการผสมพันธุ การปรับปรุงพันธุ การจัดการในระหวางการเลี้ยง
โรงเรือน อุปกรณการเลี้ยง อาหารและการใหอาหาร การสุขาภิบาล พยาธิ และการปองกันโรค การตลาดและการประเมิน
คุณภาพซาก
การผลิตสัตว 2
3(2-3-5)
Animal Production II
การผลิตแพะ โค กระบือและโคนม พันธุ การคัดเลือกพันธุ การจัดการดานการผสมพันธุ การปรับปรุงพันธุ การจัดการใน
ระหวางการเลี้ยง โรงเรือน อุปกรณการเลี้ยง อาหารและการใหอาหาร การสุขาภิบาล พยาธิ และการปองกันโรค การตลาดและการ
ประเมินคุณภาพซาก และฝกปฏิบัติ
โภชนศ าสตรสัตว
3(3-0-6)
Animal Nutrition
การพัฒนาการดานโภชนศาสตรสัตว โภชนะตาง ๆ ในอาหาร ระบบการยอย การดูดซึมะเมแทบอลิซึมของโภชนะตาง ๆ ในรางกายสัตว
และความตองการโภชนะชนิดตาง ๆ ของสัตวเลี้ยง
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
3(2-3-5)
Fresh Water Aquaculture
การเพาะขยายพันธุสัตวน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ รูปแบบการเพาะฟก การผลิตอาหารสัตวน้ําจืด การอนุบาล การเลี้ยง
การปองกันรักษาโรค และการเก็บเกี่ยวสัตวน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และฝกปฎิบัติ
การจัดการสัตวทดลองและสวัสดิภาพสัตว
2(2-0-4)
Laboratory Animal Management and Animal Welfare
ชีววิทยาและการจัดการเลี้ยงดู โรค การใชประโยชน การควบคุมคุณภาพของสัตวทดลอง เทคนิคที่ใชกับสัตวทดลอง และหลักการ
ดูแลสวัสดิภาพสัตว
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
3(2-3-5)
Coastal Aquaculture
ความสําคัญของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ระบบนิเวศวิทยาชายฝง ประเภทของสัตวน้ําชายฝง ปญหาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงและการจัดการ และฝกปฏิบัติ
การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0-6)
Animal Breeding
สถิติที่ใชในทางพันธุศาสตร การคัดเลือกสายพันธุสัตวเพื่อใชในการปรับปรุงพันธุ พันธุศาสตรปริมาณ การผสมเลือดชิด
การผสมขาม และเฮเทอโรซิส (Heterosis)
การฝกปฏิบัติภาคสนามการผลิตสัตว
2(0-6-2)
Field Practice in Animal Production
การฝกปฏิบัติภาคสนามการผลิตสัตว และการนําเสนอรายงานหัวขอที่สนใจในการผลิตสัตว
วิธีการสัมมนาทางสัตวแพทย
1(0-3-1)
Veterinary Seminar Methodology
แหลงของขอมูลสารสนเทศ วิธีการสืบคนขอมูลทางสารสนเทศ การวิเคราะหอภิปราย สรุปและวิธีนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
รูปแบบตาง ๆ วิธีการเขียนสัมมนา และบทความทางวิชาการ
ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 1
3(2-3-5)
Veterinary Biochemistry I
เคมีและสิ่งมีชีวิต โครงสรางโมเลกุล คุณสมบัติ หนาที่ของน้ําและสารชีวโมเลกุลตาง ๆ สมบัติและกลไกการทํางานของเอนไซม
และโคเอนไซม โครงสรางและสมบัติของดีเอนเอ อารเอ็นเอ โครมาติน การสังเคราะหและการทํางานของสายของกรดนิวคลีอิก
การสังเคราะหโปรตีน และการควบคุมการทํางานของยีน อณูชีววิทยาเบื้องตนและการประยุกตใชทางสัตวแพทย ปฏิบัติการทาง
ชีวเคมีเพื่อใหเขาใจหลักการ และฝกการใชเครื่องมือทางการวิเคราะหตางๆ การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณของสารชีวเคมี การ
เตรียมและการวัดปริมาณดีเอนเอ การตัดสายดีเอ็นเอ และการตัดสายดีเอ็นเอดวยเอนไซมเรสตรเคชั่นเอนโดนิวคลิเอส และฝก
ปฏิบัติ

838

12-113-202

12-113-203

12-113-204

12-113-205

12-113-306

12-114-301

12-114-302

12-114-303

12-114-404
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2(2-0-4)
Veterinary Biochemistry II
พื้นฐานเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลตาง ๆ กระบวนการสังเคราะหและการสลายตัว การเก็บสะสมพลังงาน วิถีเมแทบอลิซึม
แบบตาง ๆ ของคารโบไฮเดรต ลิปด และโปรตีน ความสัมพันธระหวางวิถีเมแทบอลิซึมตาง ๆ การควบคุมวิถีเมแทบอลิซึมตาง ๆ
ของรางกาย ชนิด คุณสมบัติ กลไกการออกฤทธิ์ และหนาที่ของฮอรโมน เมแทบอลิซึมและการควบคุมระดับฮอรโมนตาง ๆ และ
สาเหตุของความแตกตางของคาชีวเคมีในสัตว
พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับ
2(1-3-3)
Animal Behavior and Restraint
พฤติกรรมสัตว การแกไขพฤติกรรมที่ผิดปกติ เทคนิคและอุปกรณ การจัดการและควบคุมบังคับสัตว การใชเทคโนโลยีและวิธีการ
ควบคุมบังคับสัตวใหทั้งสัตวและผูปฏิบัติงานปลอดภัย การตรวจสภาพรางกายและใหยา การทํานายอายุสัตว โดยการตรวจฟน
การขนสงสัตว และการทําเครื่องหมายบนตัวสัตว และฝกปฏิบัติ
จุลกายวิภาคศาสตรและคัพภะวิทยาทางสัตวแพทย
4(2-6-6)
Veterinary Histology and Embryology
การเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษา โครงสรางเซลลและเนื้อเยื่อพื้นฐานในรางกายสัตวในระดับกลองจุลทรรศนแสงสวาง การทํางาน
ของโครงสรางของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะของสัตว พัฒนาการเปลี่ยนแปลงของตัวออน การเจริญของอวัยวะในระบบตาง ๆ
และการเกิดความพิการแตกําเนิดที่มีความสําคัญทางคลินิก และฝกปฏิบัติ
กายวิภาคศาสตรและการทํางานของรางกายสัตว 1
4(2-6-6)
Veterinary Anatomy and Body Function I
โครงสราง การทํางานของอวัยวะ และระบบตาง ๆ ในรางกายสัตว โดยใชสุนัขเปนหลัก และการประยุกตในทางคลินิก และฝก
ปฏิบัติ
กายวิภาคศาสตรและการทํางานของรางกายสัตว 2
4(2-6-6)
Veterinary Anatomy and Body Function II
วิชาบังคับกอน : 12-112-202 กายวิภาคศาสตรและการทํางานของรางกาย 1
โครงสราง การทํางานของอวัยวะ และระบบตาง ๆ ในรางกายสัตวโดยศึกษาจากปศุสัตว มา สัตวน้ําและสัตวปก และการประยุกต
ในทางคลินิก และฝกปฏิบัติ
สัมมนาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย
1(0-3-1)
Veterinary Pharmacology Seminar
การสัมมนาวิทยาการ และกรณีศึกษาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยในเชิงบูรณาการ
เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 1
2(2-0-4)
Veterinary Pharmacology I
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยาวาดวยชนิดและแหลงที่มาของยา รูปแบบยาเตรียมทางเภสัชกรรม เภสัชจลนศาสตร วิธีการบริหาร
ยา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออกฤทธิ์ของยา การใชยารวมกัน ผลที่เกิดจากการใชยาในสัตว วิทยาการวาดวยมาตราชั่ง ตวง วัด
การเขียนใบสั่งยา การคํานวณทางเภสัชกรรม และการเตรียมยา
เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 2
4(3-3-7)
Veterinary Pharmacology II
วิชาบังคับกอน : 12-114-302 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 1
การใชยาทางคลินิก ผลที่เกิดจากการใชยาตานจุลชีพ ยาฆาเชื้อ ยาบรรเทาปวด ยาลดไข สารตานการอักเสบ ยาที่ออกฤทธิ์ตอ
ระบบประสาท ฮอรโมน ชีวภัณฑทางสัตวแพทย ยาตานมะเร็ง กลไกการออกฤทธิ์ การใชยาเพื่อการรักษา และขอควรระวัง
ในการใชยา
เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 3
3(2-3-5)
Veterinary Pharmacology III
วิชาบังคับกอน : 12-114-303 เภสัชวิทยา ทางสัตวแพทย 2
ยาและสารเติมที่ผสมในอาหารสัตว อาหารเสริมสุขภาพ สมุนไพร หลักการทั่วไปทางพิษวิทยา การจําแนกและตรวจวิเคราะห
สารพิษ และการแกไขความเปนพิษในสัตว
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พิษวิทยาทางสัตวแพทย
2(2-0-4)
Veterinary Toxicology
หลักทั่วไปและแนวคิดทางพิษวิทยา การจําแนกสารพิษ สารพิษจากเชื้อรา พืชที่มีพิษตอสัตว โลหะและธาตุอื่น ๆ สารประกอบ
อินทรียและสารประกอบอนินทรีย สารกําจัดศัตรูพืช สารกําจัดแมลง สารกําจัดรา และสารกําจัดพืช หลักเบื้องตนในการตรวจ
วิเคราะหสารพิษ แหลงที่มา ผลของสารพิษและการแกไขความเปนพิษในสัตว
เภสัชภัณฑทางเลือกในสัตว
2(2-0-4)
Alternative Drug in Animal
เวชภัณฑ ที่ได จากพืชสมุนไพร และเครื่อ งเทศชนิ ดตา ง ๆ ที่ใ ชในการผลิต สัตว กรรมวิธี ในการผลิต รูป แบบ วิ ธีก ารให
การบริหาร การดูดซึม การขนสงในรางกาย การแพรก ระจาย การออกฤทธิ์ การขับออกนอกรางกายสัตว การเปนพิษ และ
ผลกระทบจากการเภสัชภัณฑทางเลือกในการผลิตสัตว
ปาราสิตวิทยาทางสัตวแพทย
3(2-3-5)
Veterinary Parasitology
ริกเก็ตเซีย โปรโตซัว หนอนพยาธิ และ สัตวขาปลองที่มีความสําคัญทางสัตวแพทย รูปรางลักษณะ วงจรชีวิต ความรายแรง
ระบาดวิทยา การกําจัด การปองกันและการควบคุม และฝกปฏิบัติ
บทนําการอนุรักษสัตวปา
1(1-0-2)
Introduction to Wildlife Conservation
บทนํา การจําแนกชนิด พฤติกรรม และการอนุรักษสัตวปา การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ คุณคาของสัตวปาเชิงเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการสัตวปาและสวนสัตว
จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย 1
4(2-6-6)
Veterinary Microbiology I
การจําแนกหมวดหมูแบคทีเรียและเชื้อรา ที่กอโรคทางสัตวแพทย คุณสมบัติโดยทั่วไปของเชื้อ การเพาะเลี้ยง ความสามารถใน
การกอโรค ระบาดวิทยา การฆาเชื้อ การปองกันการควบคุมและการวินิจฉัยเชื้อที่ทําใหเกิดโรคในสัตว และฝกปฏิบัติ
จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย 2
3(2-3-5)
Veterinary Microbiology II
การจําแนกหมวดหมูเชื้อไวรัส ที่กอโรคทางสัตวแพทย คุณสมบัติโดยทั่วไปของเชื้อ การเพาะเลี้ยง ความสามารถในการกอโรค
ระบาดวิทยา การฆาเชื้อ การปองกัน การควบคุม และการวินิจฉัยเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคในสัตว และฝกปฏิบัติ
วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย
2(1-3-3)
Veterinary Immunology
กลไกและประเภทของภูมิคุมกัน คุณสมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี้ การเกิดภูมิคุมกันระบบคอมพลีเมนต การเกิดภูมิแพ
ปฏิกิริยาทางซีรั่มวิทยาและการนําไปใชในการวินิจฉัยโรค
หลักการผลิตและการใชชีวภัณฑ ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อไวรัส
แบคทีเรีย เชื้อราและปาราสิตตาง ๆ และฝกปฏิบัติ
อนามัยสิ่งแวดลอมทางสัตวแพทย
2(2-0-4)
Veterinary Environmental Management
หนวยงานดานสิ่งแวดลอมและหนาที่ กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับสัตวแพทย หลักการตรวจวิเคราะหน้ําเสียจากปศุสตั ว
การประเมินผลการวิเคราะหน้ําเสีย หลักการจัดการของเสียและการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอม มลภาวะจากปศุสัตว ชนิด
และลักษณะของของเสียจากการปศุสัตว มาตรฐานฟารม เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมดานปศุสัตว สารพิษในสิ่งแวดลอม สารพิษ
ในการปศุสัตว การประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม และการสื่อสารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 1
3(2-3-5)
Food Production System and Food Safety I
คุณคาอาหารตอสุขภาพ การแบงหมวดหมูอาหารจากสัตว การเก็บถนอมอาหาร การผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑอาหารจาก
สัตวใหมีความปลอดภัยตอประชาชน บทบาท และหนาที่สัตวแพทยสาธารณสุขตอชุมชน การเก็บขอมูล การเก็บตัวอยาง การตรวจ
วินิจฉัย การควบคุมปองกันและการแกปญหาที่เกิดขึ้น และฝกปฏิบัติ
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ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 2
3(2-3-5)
Food Production System and Food Safety II
วิชาบังคับกอน : 12-216-305 ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 1
โรคและโทษที่เกิดจากอาหารที่มาจากสัตว การตรวจวิเคราะห วินิจฉัยอาหาร การตรวจจุลชีพและสารพิษตกคางในอาหาร
การควบคุมสภาพสุขาภิบาล การวิเคราะหความเสี่ยง การวางแผน การตรวจสอบและการวิเคราะหในระบบการผลิตอาหาร
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับควบคุมคุณภาพอาหารภายในประเทศและระหวางประเทศ และกระบวนการผลิตเพื่อใหไดอาหารที่
ถูกหลักฮาลาล และฝกปฏิบัติ
ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 3
3(2-3-5)
Food Production System and Food Safety III
วิชาบังคับกอน : 12-216-406 ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 2
การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว หลักการจัดการสัตวกอนฆา กระบวนการฆาสัตว การตรวจซากสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
การพิจารณากําหนดมาตรฐานของซาก การตัดแตงซากสัตว โรคสัตวที่มีความจําเปนตองตรวจและควบคุม มาตรฐานของโรงฆา
สัตว และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตว และฝกปฏิบัติ
สัมมนาสัตวแพทยสาธารณสุข
1(0-3-1)
Veterinary Public Health Seminar
การสัมมนาวิทยาการ และกรณีศึกษาทางระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหารในเชิงบูรณาการ
วิทยาการระบาดและเวชศาสตรปองกันทางสัตวแพทย
3(3-0-6)
Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine
การใชขอมูลและสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยา และเวชศาสตรปองกัน เพื่อใชในการเฝาระวัง ติดตาม วางแผนการ
ควบคุมปองกัน และรักษาโรค
โรคสัตวติดสูคนและโรคอุบัติใหม
2(2-0-4)
Zoonotic and Emerging Diseases
โรคติดตอระหวางสัตวและคน โรคอุบัติใหมที่มีผลกระทบตอสุขภาพของสัตวและงานสาธารณสุข การเก็บตัวอยาง การตรวจ
วินิจฉัย การควบคุมปองกัน การรักษา และการกําจัดโรคติดตอระหวางสัตวสูคน
การฝกปฏิบัติทางคลินิกเวียน 1
2(0-6-2)
Clinical Practice Rotation I
สังเกตการณ วิธีการในการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัยโรคสัตว หลักการพื้นฐานในการรักษาสัตวปวยทางคลินิก วิธีการ
ดูแลสัตวปวยในระหวางการรักษา ระยะพักฟน การใชเครื่องมือพื้นฐานทางคลินิก หลักการและวิธีการสรางความสัมพันธทาง
วิชาชีพกับเจาของสัตว
การฝกปฏิบัติการทางคลินิกเวียน 2
2(0-6-2)
Clinical Practice Rotation II
ฝกปฏิบัติทางคลินิก วิธีการในการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัยโรคสัตว หลักการพื้นฐานในการรักษาสัตวปวยทางคลินิก
วิธีการดูแลสัตวปวยในระหวางการรักษา ระยะพักฟน การใชเครื่องมือพื้นฐานทางคลินิก หลักการและวิธีการสรางความสัมพันธ
ทางวิชาชีพกับเจาของสัตว
การฝกปฏิบัติทางคลินิกเวียน 3
2(0-6-2)
Clinical Practice Rotation III
ฝกปฏิบัติทางคลินิก วิธีการในการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัยโรคสัตว หลักการพื้นฐานในการรักษาสัตวปวยทางคลินิก
วิธีการดูแลสัตวปวยในระหวางการรักษา ระยะพักฟน การใชเครื่องมือพื้นฐานทางคลินิก หลักการและวิธีการสรางความสัมพันธ
ทางวิชาชีพกับเจาของสัตว และการปองกันโรคทั่วไปในสัตว
การฝกปฏิบัติทางคลินิกเวียน 4
2(0-6-2)
Clinical Practice Rotation IV
ฝกปฏิบัติทางคลินิก วิธีการในการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัยโรคสัตว หลักการพื้นฐานในการรักษาสัตวปวยทางคลินิก
วิธีการดูแลสัตวปวยในระหวางการรักษา ระยะพักฟน การใชเครื่องมือพื้นฐานทางคลินิก หลักการและวิธีการสรางความสัมพันธ
ทางวิชาชีพกับเจาของสัตว และการปองกันโรคทั่วไปในสัตว
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12-311-508

12-311-609

12-311-610

12-311-611

12-311-612

12-311-613

12-315-302

12-315-403

12-315-504

12-315-505

12-315-608

วิจัยทางสัตวแพทย 1
3(0-6-3)
Veterinary Research I
วิชาบังคับกอน : 12-111-303 วิธีวิจัยทางสัตวแพทย
การดําเนินการวิจัยในหัวขอตาง ๆ ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
วิจัยทางสัตวแพทย 2
3(0-6-3)
Veterinary Research II
วิชาบังคับกอน : 12-111-303 วิธีวิจัยทางสัตวแพทย
การดําเนินการวิจัยในหัวขอตาง ๆ ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
การปฏิบัติทางคลินิกเวียน 1
4(0-12-4)
Clinical Clerkship Rotation I
ปฏิบัติทางคลินิกในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และปองกันโรคทั่วไปในสัตว
การปฏิบัติทางคลินิกเวียน 2
4(0-12-4)
Clinical Clerkship Rotation II
ปฏิบัติทางคลินิกในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และปองกันโรคทั่วไปในสัตว
การปฏิบัตวิ ิชาชีพการสัตวแพทยในชนบท
2(0-0-90)
Rural Veterinary Medicine Study
การปฏิบัติกับสัตวปวยในชนบทในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การปองกัน การควบคุมโรค การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอ
ประสบการณวิชาชีพการสัตวแพทย
6(0-80-0)
Veterinary Apprenticeship
การฝกวิชาชีพการสัตวแพทยที่มีการจัดระบบการเตรียมการ และการฝกงานในสถานที่ หรือนอกสถานที่ที่มีโครงสรางการ
ดําเนินงานชัดเจน
พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย
4(3-3-7)
General Veterinary Pathology
วิชาบังคับกอน : 12-113-204 จุลกายวิภาคศาสตรและคัพภะวิทยาทางสัตวแพทย
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปทางพยาธิวิทยา ขบวนการเกิดโรคในเนื้อเยื่อและอวัยวะของสัตว การเสื่อม การตายของเซลล
และเนื้อเยื่อ การอักเสบและการซอมแซม เนื้องอกและมะเร็ง เทคนิคการชันสูตรซากสัตว วิธีการเก็บและสงตัวอยางเนื้อเยื่อ และฝก
ปฏิบัติ
พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย
4(3-3-7)
Systemic Veterinary Pathology
วิชาบังคับกอน : 12-315-302 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย
พยาธิกําเนิด รอยโรคของอวัยวะในระบบตางๆ การตรวจทางมหกายวิภาคและจุลพยาธิวิทยาเพื่อการพิสูจนโรค และฝกปฏิบัติ
พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย
3(2-3-5)
Veterinary Clinical Pathology
วิชาบังคับกอน : 12-315-403 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย
เทคนิคการเก็บและสงตัวอยางทางคลินิก การตรวจสิ่งสงตรวจ การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อการ วินิจฉัยโรค
และฝกปฏิบัติ
การฝกปฏิบัติคลินิกพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย
1(0-2-1)
Veterinary Pathology Clinical Practice
การฝกปฏิบัติตรวจจุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ พยาธิวิทยาคลินิก การตรวจพยาธิสภาพของเลือด ปสสาวะ อุจจาระ เซรุม น้ําไขสัน
หลังและอื่น ๆ เพื่อวินิจฉัยโรคสัตว
การฝกปฏิบัติคลินิกชันสูตรทางสัตวแพทย
1(0-2-1)
Veterinary Diagnostic Clinical Practice
การฝกปฏิบัติผาซากวินิจฉัยพยาธิสภาพดวยตาเปลา การวิเคราะหแปลผลจากประวัติการปวย การรักษา การตรวจทาง
หองปฏิบัติการตาง ๆ เพื่อสรุปผลเขียนเปนรายงานวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตว
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12-316-420

12-317-301

12-317-402

12-317-606

12-318-401

12-318-402

12-318-403

12-318-504

12-318-505

12-318-506

12-318-507

การฝกปฏิบัติคลินิกสัตวแพทยสาธารณสุข
1(0-2-1)
Veterinary Public Health Clinical Practice
การฝกปฏิบัติงานสุขศาสตรเนื้อสัตว สุขศาสตรอาหาร สุขศาสตรน้ํานม การวิเคราะห และวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข
วิทยาการสืบพันธุสัตว 1
3(2-3-5)
Theriogenology I
การผสมพันธุ การตรวจการตั้งทอง การคลอด การวินิจฉัย การชวยเหลือแกไขปญหาการคลอดยาก และการคุมกําเนิดในสัตว
และฝกปฏิบัติ
วิทยาการสืบพันธุสัตว 2
3(2-3-5)
Theriogenology II
วิชาบังคับกอน : 12-317-301 วิทยาการสืบพันธุสัตว 1
การตรวจความสมบูรณพันธุ
โรคและพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุของสัตวเพศผูและเพศเมีย วิธีและมาตรการที่พึงปฏิบตั ิเพื่อ
ปองกันโรคติดตอจากการผสมพันธุ ขอดีและขอเสียในการใชการผสมเทียมเพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุสัตว และฝกปฏิบัติ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว
2(2-0-4)
Animal Reproductive Biotechnology
การผสมเทียม การยายฝากตัวออน การเก็บรักษาน้ําเชื้อและตัวออน ทั้งแบบสดและแชแข็ง การทําจุลศัลยกรรมและการแยก
เพศของตัวออน การปฏิสนธิในหลอดทดลอง เทคนิคและอุปกรณพิเศษในการวินิจฉัยโรคของระบบสืบพันธุในสัตว และการ
จัดการการผลิตปศุสัตว โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
หลักศัลยศาสตรและวิสัญญีทางสัตวแพทย
3(3-0-6)
Principles of Animal Surgery and Anesthesia
วิชาบังคับกอน : 12-114-303 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 2
หลักการใชยาชา ยาสลบ เทคนิคปลอดเชื้อ หลักการทําศัลยกรรม การใหสารน้ําบําบัดและเลือด และการใชอุปกรณทาง
ศัลยกรรม
ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย
2(1-3-3)
Veterinary Diagnostic Imaging
วิชาบังคับกอน : 12-318-401 หลักศัลยศาสตรและวิสัญญีทางสัตวแพทย
การตรวจวินิจฉัยทางรังสี การใชเครื่องกําเนิดคลื่นความถี่สูงทางสัตวแพทย
ศัลยศาสตรสัตวเลี้ยง
3(2-3-5)
Companion Animal Surgery
วิชาบังคับกอน : 12-318-401 หลักศัลยศาสตรและวิสัญญีทางสัตวแพทย
การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรคทางศัลยกรรมเนื้อเยื่อออน และการทําศัลยกรรมออรโธปดิกสในสัตวเลี้ยง
ศัลยศาสตรสัตวสําหรับบริโภค
2(1-3-3)
Food Producing Animal Surgery
วิชาบังคับกอน : 12-318-401 หลักศัลยศาสตรและวิสัญญีทางสัตวแพทย
การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรคทางศัลยกรรมในสัตวสําหรับบริโภค
การฝกปฏิบัติคลินิกวิสัญญีทางสัตวแพทย
1(0-2-1)
Veterinary Anesthetic Clinical Practice
การฝกปฏิบัติทางคลินิกในการใชยาชา และวางยาสลบในสัตว
การฝกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตรสัตวเลี้ยง
1(0-2-1)
Companion Animal Surgery Clinical Practice
การฝกปฏิบัติทางคลินิกในการตรวจ การวินิจฉัยโรคสัตวทางศัลยกรรมเนื้อเยื่อออนและการทําศัลยกรรมออรโธปดิกสในสัตวเลี้ยง
ศัลยศาสตรออรโธปดิกสทางสัตวแพทย
2(1-2-3)
Veterinary Orthopedic Surgery Clinical Practice
ความรูพื้นฐานทางออรโธปดิกส กลไกการเกิดกระดูกหัก การเรียกชื่อกระดูกหัก การตรวจวินิจฉัย หลักการรักษาวิธีตาง ๆ
การซอมแซมรอยกระดูกหัก โรคแทรกซอนการบาดเจ็บตอขอตอ หมอนรองขอตอ เอ็นยึดขอตอ ขอเคลื่อนหลุด การตรวจวินิจฉัย
การรักษา การตัดขา และเทคนิคทางศัลยกรรมในภาวะที่ตองใหการรักษาโดยการตัดขา และฝกปฏิบัติ
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12-319-402

12-319-403

12-319-404

12-319-405

12-319-506

12-319-507

12-319-508

12-319-509

12-319-510

หลักอายุรศาสตรและการวินิจฉัยโรค
3(3-0-6)
Principle of Animal Medicine and Diagnostics
วิธีการสรางความสัมพันธทางวิชาชีพกับเจาของสัตว หลักการและวิธีการในการซักประวัติ เทคนิคการเขาหาและจับตองสัตวปวย
การตรวจรางกาย การเก็บสงตรวจตัวอยาง และการวินิจฉัยโรค หลักการพืนฐานในการรั
้
กษาสัตวปวยทางอายุรกรรม วิธีการดูแล
สัตวปวยในระหวางการรักษาและในระยะพักฟน และการใชเครื่องมือพื้นฐานทางอายุรศาสตร
สวนสัตวและอายุรศาสตรสัตวปา
2(2-0-4)
Zoo and Wildlife Medicine
วิชาบังคับกอน : 12-319-402 หลักอายุรศาสตรและการวินิจฉัยโรค
การจัดการ และปญหาที่เกิดจากการจัดการ โรคและความผิดปกติ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การปองกัน รวมทั้งการศึกษา
พฤติกรรม และการควบคุมบังคับสัตวปา
สัมมนาการผลิตสัตวน้ํา
1(0-3-1)
Aquatic Animal Production Seminar
การสัมมนาวิทยาการ และกรณีศึกษาการผลิตสัตวน้ําในเชิงบูรณาการ
สุขภาพและการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 1
3(2-3-5)
Aquatic Animal Health and Production Management I
การจัดการฟารมสัตวน้ําจืด การผลิต ประเมินคุณภาพของอาหารสัตวน้ํา การวิเคราะห การแกไขปญหาในการเลี้ยง การตรวจ
วินิจฉัย การรักษาโรค การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา และสิ่งแวดลอม และฝกปฏิบัติ
สุขภาพและการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 2
3(2-3-5)
Aquatic Animal Health and Production Management II
การจัดการฟารมสัตวน้ํากรอย และน้ําเค็ม การผลิตและประเมินคุณภาพของอาหารสัตวน้ํา การวิเคราะห การแกไขปญหาใน
การเลี้ยง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา และสิ่งแวดลอม และฝกปฏิบัติ
อายุรศาสตรสัตวเลี้ยง
5(5-0-10)
Companion Animal Medicine
วิชาบังคับกอน : 12-319-402 หลักอายุรศาสตรและการวินิจฉัยโรค
โรคของสัตวเลี้ยง กลาวถึง สาเหตุ อาการ การกอโรค พยาธิสภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุม และการปองกัน
อายุรศาสตรสุกร
3(2-3-5)
Swine Medicine
วิชาบังคับกอน : 12-319-402 หลักอายุรศาสตรและการวินิจฉัยโรค
โรคของสุกร กลาวถึง สาเหตุ อาการ การกอโรค พยาธิสภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุม และการปองกัน
และฝกปฏิบัติ
อายุรศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
3(2-3-5)
Ruminant Medicine
วิชาบังคับกอน : 12-319-402 หลักอายุรศาสตรและการวินิจฉัยโรค
โรคของสัตวเคี้ยวเอื้อง กลาวถึง สาเหตุ อาการ การกอโรค พยาธิสภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุม และการปองกัน
และฝกปฏิบัติ
อายุรศาสตรสัตวปก
3(2-3-5)
Avian Medicine
วิชาบังคับกอน : 12-319-402 หลักอายุรศาสตรและการวินิจฉัยโรค
โรคของสัตวปก กลาวถึง สาเหตุ อาการ การกอโรค พยาธิสภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุม และการปองกัน และ
ฝกปฏิบัติ
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14-011-201

14-011-202

14-011-303

14-011-304

14-011-305

14-011-306

หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
Principles of Vocational and Technical Education
ประวัติของการศึกษาไทย ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของอาชีวะและเทคนิคศึกษา ประวัติความเปนมาและแนวคิดของ
นักปรัชญากลุมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษา วิวัฒนาการและแนวโนมของการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในประเทศไทย
และตางประเทศ นโยบายการจัดการอาชีวะศึกษา การพัฒนากําลังคนดานอาชีวะและเทคนิคศึกษา ทฤษฎีและหลักการบริหาร
จัดการ การบูรณาการเนื้อหาวิชา เรียนรูแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู วัฒนธรรมขององคกรและดําเนินกิจกรรมตาม
ภาระหนาที่ โดยสามารถติดตอสื่อสารและประสานประโยชนขององคกร มีภาวะผูนํา และนําหลักการบริหารจัดการรวมกับ
นวัตกรรมใหม ๆ มาใชในชั้นเรียน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษาและงานอาชีพ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะความเปนครู
เทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Technology
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวิเคราะหระบบ กระบวนการ
สื่อสารและการจัดระบบการสอน ประเภทสื่อพื้นฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส การออกแบบและเลือกใชสื่อประกอบการสอนและ
การฝกอบรม การสรางและพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู การหาประสิทธิภาพ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมและสื่อการสอน
เขาถึงแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู และฝกปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนในระดับตาง ๆ และการฝกปฏิบัติ
จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Psychology
จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการมนุษย จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาแนะแนวและการให
คําปรึกษา ผลการทดลองของนักจิตวิทยากลุมตาง ๆ เขาใจธรรมชาติของผูเรียน เพื่อชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนา การเรียนรู
การถายโยงความรู เชาวปญญา การจําและการลืม ความพรอมและจูงใจ อารมณ บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัวเพื่อปรับปรุง
คุณภาพชีวิต ความฉลาดทางอารมณ (EQ) การประยุกตหลักการทางจิตวิทยาและผลการวิจัยทางพฤติกรรมมาใชในการจัดกระบวน
การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Assessment
หลักการ และเทคนิคการวัด และประเมินผลทางการศึกษา จุดประสงคการเรียน ตารางน้ําหนักคะแนน และเกณฑผานรายวิชา
การสราง การใชและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจาก
แฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินผลแบบยอยและแบบรวม การวัดและประเมิลผลไดตามสภาพความเปน
จริง เพื่อการจําแนกระดับการเรียนรูของผูเรียน และการประเมินผลเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร และการฝกปฏิบัติ
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษา ทฤษฎี หลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรที่ดี
องคประกอบของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ระบบหลักสูตรมาตรฐานและมาตรฐานชวงชั้นของ
หลักสูตร สรางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการฝกอบรมการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ปญหาและแนวโนมในการ
พัฒนาหลักสูตร ศึกษาวิเคราะหและประเมินหลักสูตร การปรับปรุงและจัดทําหลักสูตร รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การฝกปฏิบัติ
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ทฤษฎีรูปแบบและกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝกปฏิบัติการวิจัย การนําเสนอ
ผลการวิจัย การคนควา ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาเพื่อนํา
ผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียน การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย และการฝกปฏิบัติ
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หลักและวิธีการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Principles and Methods of Learning Management
ความหมายของการเรียนรูและความมุงหมายของการสอน ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน รูปแบบการเรียนรู วิทยาการจัดการเรียนรู
การออกแบบและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน องคประกอบของการจัดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดเบือ้ งตนเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน องคประกอบทีมีผลตอการเรียน
การสอน การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การบริหารจัดการชั้นเรียน หลักการสอนที่จําเปนสําหรับครูทักษะการสอนและ
วิธีสอนแบบตาง ๆ แผนการสอนทั่วไป การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู ออกแบบการเรียนรูที่
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน และการจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการความรูทั้งเนื้อหาในกลุมการเรียนรูและบูรณา
การความรูแบบเรียนรวม จัดทําแผนการเรียนรูรายภาค และตลอดภาค จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู และการฝกปฏิบัติ
หลักวิชาชีพครูอาชีวะ
3(3-0-6)
ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ของครู ภาระงานครู คุณลักษณะของครูที่ดี และการสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู
พัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู รัก เมตตาและ
ปรารถนาดีตอผูเรียน อดทนและรับผิดชอบ เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ มีวิสัยทัศน ศรัทธาในวิชาชีพครู
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู การเรียนรูวัฒนธรรมขององคกรและดําเนินกิจกรรมตามภาระหนาที่ โดยสามารถติดตอ
สื่อสารและประสานประโยชนขององคกร มีภาวะผูนําและนําหลักการบริหารจัดการรวมกับนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในชั้นเรียน
องคกรวิชาชีพครูในประเทศและในระดับสากล ภาวะผูนําทางการศึกษา การเปนบุคคลและองคกรแหงการเรียนรูและเปนผูนํา
ทางวิชาการ การวิเคราะหอาชีพ การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะความเปนครู
การออกแบบและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Design and Development
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย บทบาทความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอน
มัลติมีเดียประเภทตาง ๆ กับการสื่อสาร จิตวิทยาที่ใชในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย หลักการออกแบบและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียประเภทตาง ๆ ทางคอมพิวเตอร การนําเสนองานและการสื่อสารทางการศึกษาปจจุบัน และการฝก
ปฏิบัติ
การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1
2(1-3-3)
Vocational Education Practice I
ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ รวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอผลการศึกษา เรียนรูกับสถานศึกษาใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ศึกษาและแยกแยะผูเรียนไดตามความแตกตางของผูเรียน และบริหารจัดการในชั้นเรียน
การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2
1(0-3-1)
Vocational Education Practice II
วิชาบังคับกอน : 14-012-403 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1
ฝกปฏิบัติการมีสวนรวมกับสถานศึกษา ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
จัดทําแผนการสอน ปฏิบัติการสอน ประเมินผลและปรับปรุงการสอน มีการจัดโครงการวิชาการ โครงการฝกอาชีพและโครงการ
พัฒนาผูเรียน
วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี
3(1-4-4)
Specific Teaching Method for Technology
ปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอน กระบวนการวิเคราะหเนื้อหา การจัดลําดับ และการสรางความสัมพันธของเนื้อหา การเขียน
วัตถุประสงค เตรียมบทเรียนสื่อการสอน อุปกรณการสอนตาง ๆ รวมถึงการกําหนดสมรรถนะที่คาดหวังของรายวิชา การบูรณา
การเนื้อหารและบูรณาการการเรียนรู การคัดเลือกวิธีสอนหลักและวิธีการสอนรองใหเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาและวิชาชีพ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จัดทําคูมือการสอน วางแผนการสอนรายวิชา จัดทําแผนและกิจกรรมการเรียนรู ออกแบบและ
จัดประสบการณการเรียนรู เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ และการสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน ฝกทักษะการสอนวิชาเทคนิคทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดยใชวิธีการสอนแบบจุลภาคและแบบอื่น ๆ และการ
ฝกปฏิบัติ
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษา
3(1-4-4)
Educational Multimedia Computer
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรทางการศึกษา องคประกอบในการผลิตทางดานฮาดรแวร ซอฟตแวรและบุคลากรในการผลิต
หลักการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษา โดยผูเรียนจะตองทําโครงงานและผลิตชุดการสอนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียทางการศึกษา
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ชุดการเรียนบนเครือขาย
3(2-2-5)
Web-Based instruction
ความหมาย ระบบ คุณคาและขอบขายชุดการเรียนออนไลน ยุทธศาสตรการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาใชในการวิเคราะห การ
ใชโปรแกรมสรางและประเมินผลชุดการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ โดยใชระบบเครือขาย นักศึกษาจะตองทําโครงงานและผลิตชุด
การเรียนเพื่อนําไปใชในงานการศึกษา และการฝกปฏิบัติ
ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1
6(0-40-6)
Co-operative Instructor Professional Internship I
วิชาบังคับกอน : 14-012-404 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2
ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจในสถานศึกษา มีการบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
และกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู เลือกใชการผลิตสื่อและนวัตกรรมที่
สอดคลองกับการจัดการเรียนรู มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู นําผลการประเมินมา
พัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน ภายใตการควบคุมและดูแลของอาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยง และมีการสัมมนา
ทางการศึกษาไมนอยกวาเดือนละครั้ง
ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2
6(0-40-6)
Co-operative Instructior Professional Intership II
วิชาบังคับกอน : 14-014-501 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1
ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจทางเทคโนโลยีในสถานศึกษา การบูรณาการ การเรียนรูแบบเรียนรวม และดําเนินกิจกรรมตามภาระ
หนาที่ของสถานศึกษา โดยอดทน รับผิดชอบ รัก เมตตา และปรารถนาดีตอผูเรียน อีกทั้งศรัทธาในวิชาชีพครู และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยง จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ความเปนครู วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน และมีการสัมมนาทางการศึกษาไมนอยกวาเดือนละครั้ง
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
ความสําคัญของการเขียนแบบ การอานแบบรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน การเขียนภาพฉาย การกําหนดขนาดและรายละเอียดอื่น ๆ
การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัด แผนคลี่ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน การสเก็ตภาพและเขียนแบบภาพประกอบ การอาน
และเขียนแบบเฉพาะสาขา และการฝกปฏิบัติ
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
การจัดแบงกลุมของวัสดุ โครงสรางมหภาค จุลภาคและสมบัติของวัสดุ ความเปนผลึกและความไมสมบูรณของผลึก แผนภาพ
สมดุลของโลหะผสมและเหล็กคารบอน การแบงประเภทและสมบัติของเหล็กกลา เหล็กกลาไรสนิม เหล็กหลอ และโลหะนอก
กลุมเหล็ก กรรมวิธีทางความรอน วัสดุวิศวกรรมพื้นฐาน เชน โลหะ พลาสติก เซรามิก วัสดุผสม วัสดุอิเล็กทรอนิกส ยางมะตอย
ไม และคอนกรีต และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ โดยการใชวัสดุวิศวกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Computer Technology
ประวัติของคอมพิวเตอร สวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร อุปกรณรอบขางของคอมพิวเตอร ฮารดแวรและซอฟตแวร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในปจจุบัน ทิศทางของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในอนาคต โปรแกรมประยุกต วิธีการออกแบบ พัฒนา
โปรแกรม และผังงาน โครงสรางของภาษาคอมพิวเตอร ชนิดของตัวแปร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการฝกปฏิบัติ
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
3(2-3-5)
Fundamental Electrical Engineering
การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับเบื้องตน แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา
พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟา ไดแกเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา และการประยุกตใชงาน หลักการของระบบไฟฟากําลัง3 เฟส
วิธีการสงจายกําลังไฟฟา พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟา และการฝกปฏิบัติ
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ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety
หลักของความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เทคนิคการปองกันอุบัติเหตุ ความสัมพันธระหวางการ
ออกแบบเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย การวิเคราะหความเสี่ยง หลักของการควบคุม
สภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรม และเทคนิคการปฐมพยาบาล
สถิติสําหรับงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Statistics for Industrial Works
ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนแบบชวง การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่อง การแจกแจงของสิ่งตัวอยาง
ทฤษฎีการประมาณคาตัวแปรสุม ความผันแปรทางสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความถดถอยและสหพันธของ
ขอมูล การทดสอบสมมติฐานเบื้องตนและความนาเชื่อถือ
การฝกปฏิบัติงานพื้นฐาน
3(1-6-4)
Basic Workshop Practice
การวาแผนการทํางานและรางแบบงาน การอานสเกลเวอรเนียร การปฏิบัติงานทางดานเครื่องมือกลพื้นฐาน ตารางมาตรฐานใน
การผลิตชิ้นงานโลหะและการใชงาน การขี้นรูปงานดานโลหะเบื้องตน การเชื่อมไฟฟา การเชื่อมแกส ปฏิบัติงานพื้นฐานทางดาน
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส การตอสายไฟฟาแบบตาง ๆ และการบัดกรี
โครงงาน 1
2(0-6-2)
Project I
วิธีการสืบคนรายละเอียดของโครงการ หรือปริญญานิพนธที่ไดมีการตีพิมพไวแลว วิธีการในการหาและเสนอหัวขอโครงการหรือ
ปริญญานิพนธ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับโครงการ หรือปริญญานิพนธที่สอดคลองกับวิชาโครงงาน
มีการกําหนดเปาหมาย
วัตถุประสงค ขอบเขตของโครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ วิธีการเขียนโครงงาน ศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนของหัวขอ
โครงงาน เตรียมแผนปฏิบัติในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน วางแผนจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณที่จําเปน และนําเสนอเพื่อขอ
อนุมัติหัวขอโครงงาน การเสนอและวิธีจัดพิมพโครงการและวิธีการพิมพปริญญานิพนธ
โครงงาน 2
2(0-6-2)
Project II
วิชาบังคับกอน : 14-016-301 โครงงาน 1
รวมกันจัดทําโครงงานทางวิชาการหรืองานวิจัยอยางเปนทีม โดยมีขั้นตอนการวางแผน การสรางโครงงานหรืองานวิจัย คนควา
หัวขอที่มีความสัมพันธกับโครงงานหรืองานวิจัย ออกและสรางโครงงานหรืองานวิจัย รายงานผลความกาวหนาเปนระยะ ตลอดจน
ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม ในการวางแผนจัดทําหรือผลิตสรางผลงาน หรืองานวิจัยอันเกิดประโยชนตอสายวิชาที่เรียนมา
หรือตอสังคมสวนรวม การใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ นําผลงานหรืองานวิจัยเสนอตอคณะกรรมการ
เพื่อสอบวิชาโครงงาน และการฝกปฏิบัติ
การฝกงานทางวิศวกรรม
3(0-40-0)
Engineering Internship
การฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการดานวิศวกรรมอยางมีระบบ มีที่ปรึกษาในสถาน
ประกอบการควบคุมดูแลและมีหนาที่รับผิดชอบแนนอน และมีการฝกงานไมนอยกวา 8 สัปดาห
การเตรียมโครงงาน
1(1-0-2)
Pre-Project
วิธีการสืบคนรายละเอียดของโครงการ หรือปริญญานิพนธที่ไดมีการตีพิมพไวแลว วิธีการในการหาและเสนอหัวขอโครงการหรือ
ปริญญานิพนธ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับโครงการ หรือปริญญานิพนธที่สอดคลองกับวิชาโครงงาน
มีการกําหนดเปาหมาย
วัตถุประสงค ขอบเขตของโครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ วิธีการเขียนโครงงาน ศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนของหัวขอ
โครงงาน เตรียมแผนปฏิบัติในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน วางแผนจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณที่จําเปน และนําเสนอเพื่ออนุมัติ
หัวขอโครงงาน การเสนอและวิธีจัดพิมพโครงการและวิธีการพิมพปริญญานิพนธ
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โครงงาน
3(1-6-4)
Project
วิชาบังคับกอน : 14-016-305 การเตรียมโครงงาน หรือเรียนควบคูกัน
รวมกันจัดทําโครงงานทางวิชาการหรืองานวิจัยอยางเปนทีม โดยมีขั้นตอนการวางแผนการสรางโครงงาน หรืองานวิจัย คนควา
หัวขอที่มีความสัมพันธกับโครงงานหรืองานวิจัย ออกและสรางโครงงานหรืองานวิจัย รายงานผลความความกาวหนาเปนระยะ
ตลอดจนประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการวางแผนจัดทํา หรือผลิตสรางผลงานหรืองานวิจัยอันเกิดประโยชนตอสายวิชาที่
เรียนมา หรือตอสังคมสวนรวม การใชเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ
นําผลงานหรืองานวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อสอบวิชาโครงงาน และการฝกปฏิบัติ
วงจรไฟฟา
3(3-0-6)
Electric Circuit
องคประกอบวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรดวยวิธีโนด เมช วงจรสมมูลเทวินินและนอรตัน วงจรอันดับหนึ่ง วงจรอันดับสอง
ผลตอบสนองชั่วครู ผลตอบสนองสถานะอยูตัวของไฟฟา แผนผังเฟสเซอร วงจรเรโซแนนซ วงจรไฟฟาสามเฟส สามเหลี่ยม
กําลังไฟฟา การถายโอนกําลังไฟฟาสูงสุด
ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
ระบบควบคุมแบบวงรอบเปดและวงรอบปด ฟงกชันถายโอน แบบจําลอง คณิตศาสตรของระบบควบคุม การวิเคราะห
บล็อกไดอะแกรม และกราฟแยกการไหลของสัญญาณ การวิเคราะหหาผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถี่ การออกแบบระบบ
ควบคุม การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบ ชนิดของการควบคุมและการชดเชยระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(2-3-5)
Power Electronics
คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังชนิดตาง ๆ เชน ไดโอดกําลัง เอสซีอาร ทรานซิสเตอรกําลังแบบสองรอยตอและแบบ
มอสเฟต ไอจีบีที และ จีทีโอ เปนตน คุณลักษณะของวัสดุแมเหล็กและแกนหมอแปลงชนิดตาง ๆ ที่ใชในงานอิเล็กทรอนิกส
กําลัง วงจรแปลงผันพลังงาน วงจรเรียงกระแส ชอบเปอร ไซโครคอนเวอรเตอร อินเวอรเตอร หลักการควบคุมมอเตอร
กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับเบื้องตนดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง และการฝกปฏิบัติ
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
3(2-3-5)
Programmable Logic Controller
เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลําดับ การเขียนรีเลยไดอะแกรม เครื่องควบคุมแบบลําดับที่สามารถ
โปรแกรมการทํางานได การเขียนภาษาคําสั่งตามมาตรฐาน IEC หลักการเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือ และระบบควบคุมให
เหมาะสมกับการทํางานในแบบหรือลักษณะตาง ๆ และฝกปฏิบัติ
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(2-3-5)
Basic Electronics
ความกาวหนาของอิเล็กทรอนิกส โครงสราง สัญลักษณและการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วงจรไฟฟาเบื้องตน วงจร
อิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน การวัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การใชงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การสรางแผนวงจร
พิมพ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส และการฝกปฏิบัติ
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Electronics
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติทางไฟฟา โครงสรางทางกายภาพของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สารกึ่งตัวนํา
อุปกรณไทริสเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสแสง อุปกรณอิเล็กทรอนิสกสมัยใหมอื่น ๆ วงจรเรียงกระแส วงจรขยายสัญญณขนาดเล็ก
วงจรขยายสัญญาณหลายภาคและขยายผลตาง วงจรออปแอมปและการใชงาน การประยุกตใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใน
ลักษณะตาง ๆ แหลงจายไฟตรง ความกาวหนาของอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ในปจจุบันเซ็นเซอรและทรานดิวเซอร อุปกรณ
ไทริสเตอร พาวเวอรเซมิคคอนดักเตอร วงจรควบคุมอัตโนมัติ การประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน และการฝกปฏิบัติ
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-3-5)
Electronic Circuits Design
การใชงานดาตาชีทและโปรแกรมชวยวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส การออกแบบวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก ที่ใชแบบจําลอง
ของบีเจที การออกแบบวงจรขยายหลายภาค วงจรขยายผลตาง วงจรขยายกําลัง การออกแบบฟงกชันอิเล็กทรอนิกสดวยออปแอมป
และโอทีเอ การออกแบบวงจรผลิตความถี่ วงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟ แหลงจายไฟตรง และการฝกปฏิบัติ
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14-120-104

14-112-105

14-112-106

14-113-101

14-113-102

14-113-103

14-114-101

14-114-102

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3(2-3-5)
Electrical and Electronic Instruments and Measurements
ความหมายของการวัดดานวิศวกรรม มาตรฐาน สัญลักษณการหาคาความผิดพลาด และความปลอดภัยจากการใชเครื่องมือวัด
เครื่องมือวัดไฟฟาทางกล เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิสกและโทรคมนาคม ทรานสดิวเซอร และการจําลองการวัดทางอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และการฝกปฏิบัติ
วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-3-5)
Degital Circuits and Microcontroller
ระบบตัวเลขและรหัส การแปลงฐานเลข คํานวณดานคณิตศาสตรในระบบดิจิตอล การลดทอนฟงกชันลอจิก การออกแบบและ
วิเคราะหวงจรลอจิก
ภาษาควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร
การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครโปรเซสเซอร หรือ
ไมโครคอนโทรลเลอร เขียนโปรแกรมเพื่อติดตอหรือควบคุมฮารดแวร ทั้งภายในและภายนอก ประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร
และเทคนิคการอินเตอรเฟสในงานควบคุม งานอุตสาหกรรม และการฝกปฏิบัติ
คณิตศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematic
วิชาบังคับกอน : 01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
การใชงานของตัวแปรเชิงซอน การวิเคราะหเวกเตอรและการนําไปใช สมการดีฟเฟอเรนเชียล ทฤษฎีอนุกรมฟูเรียร และการ
นําไปใชในการวิเคราะหรูปคลื่นไฟฟา การแปลงฟูเรียร ทฤษฎีการแปลงลาปลาซ
และการนําไปใชวิเคราะหวงจรไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
หลักการของระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
Principle of Communication
หลักการของระบบสื่อสาร การวิเคราะหสัญญาณในระบบสื่อสาร เทคนิคการผสมสัญญาณ สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นใน
ระบบสื่อสาร พื้นฐานการแพรกระจายคลื่น และระบบการสื่อสารแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน
วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Engineering
การวิเคราะหเวกเตอร สนามแมเหล็กไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ การพาและการนํากระแส สนามแมเหล็กสถิต
ความเหนี่ยวนํา สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซแวลล คลืน่ ระนาบและคลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง
ไอโซทรอปก
การสื่อสารดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Communication
หลักการระบบสื่อสารดิจิตอล ทฤษฎีการสุมคาสัญญาณ ระบบกลุมขาวสารดิจิตอล การจัดระดับ การเขารหัสของสัญญาณชนิด
พีซีเอ็ม และมอดูเลต การจัดรูปแบบขอมูลสัญญาณ การมอดูเลตสัญญาณดิจิตอลแบบตาง ๆ เอเอสเค เอฟเอสเค พีเอสเค การสง
และรับสัญญาณในระบบสื่อสารดิจิตอล การตรวจแกไขรหัสที่ผิดพลาดในระหวางการสงสัญญาณ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-3-5)
Computer Programming I
วิชาบังคับกอน : 14-015-103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือเรียนควบคูกัน
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องคประกอบของประโยคคําสั่ง เชน ตัวแปร คาคงที่ เครื่องหมายการทําการนิพจน
ฟงกชัน เปนตน ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โครงสรางขอมูลแบบอารเรย โครงสรางขอมูลตามแบบลําดับ เลือกทํา และการวนซ้ํา
การสรางโปรแกรมยอย การสงผานคาภายในโปรแกรม การบันทึกและการอานขอมูลจากแฟมขอมูล การใชเครื่องมือ และการฝก
ปฏิบัติ
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Data Communication and Computer Networks
ความหมายของระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต โปรโตคอล สถาปตยกรรมเครือขาย สื่อและการเขาถึงเครือขาย โครงสรางของผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต ประสิทธิภาพของเครือขาย ลําดับชั้นของอินเทอรเน็ต หลักการของชั้นประยุกต ชั้นขนสง ชั้นเครือขาย
ชั้นเชื่อมโยง ชั้นกายภาพ และการฝกปฏิบัติ
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14-211-101

14-211-102

14-211-205

14-211-207

14-212-101

14-212-102

14-212-103

14-212-204

กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
กฎเกณฑของกลศาสตร แรง โมเมนต สมดุล โครงสราง โครงถัก โครงราของเครื่องจักรกล ความฝดในลิ่ม สกรู รองลื่นแบบ
กาบ สายพาน คลัช โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่ งานสมมติ
กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
วิชาบังคับกอน : 14-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
กฎเกณฑของจลน การเคลื่อนที่ ระยะขจัด ความเร็ว ความเรง ความสัมพันธทางจลนระหวางแรงมวลและความเรง งานและ
พลังงาน อิมพัลลและโมเมสตัม การกระแทก การเคลื่อนสัมพันธ การเคลื่อนที่ของไจโร การสั่นสะเทือนเบื้องตน
กลศาสตรของแข็ง
3(3-0-6)
Mechaics of Solid
วิชาบังคับกอน : 14-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
แรงภายใน ความเคน แผนภาพความเคน-ความเครียด ความเคนในถังความดันผนังบาง รอยตอโดยใชหมุดและการเชื่อม การบิด
ของเพลา ความเคนในคาน แรงเฉือน และโมเมนตบิด ความเคนเฉือนเนื่องจากการดัด การโกงของคาน ความเคนและ
ความเครียดบนระนาบ วงกลมของโมท ความเคนผสม พลังงานจากความเครียด
กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
วิชาบังคับกอน : 14-211-102 กลศาสตรวิศวกรรม 2
บทนําและนิยม การถายถอดการเคลื่อนที่ สมการของ Grubber’s การวิเคราะหตําแหนงของกลไก กฎของ Grasshoff’s
การออกแบบลูกเบี้ยว การวิเคราะหขบวนเฟอง Hamonic Gear การวิเคราะหความเร็วและความเรง จุดหมุนเฉพาะกาล
การวิเคราะหแรงในทางกล สมดุลของเครื่องจักรกล
เขียนแบบวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 1
2(1-3-3)
Mechatronics Engineering Drawing I
มาตรฐานของการเขียนแบบเครื่องกล สัญลักษณและไดอะแกรมทางวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟาและวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส การอานแบบรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน การสเก็ตและเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ หลักการเขียนแบบสั่งงาน
หลักการเขียนแผนคลี่ วิธีเขียนชารตและไดอะแกรมประเภทตาง ๆ วิธีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ และการ
ฝกปฏิบัติ
เขียนแบบวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 2
1(0-3-1)
Mechatronics Engineering Drawing II
วิชาบังคับกอน : 14-212-101 เขียนแบบวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 1
ปฏิบัติการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขียนแบบสั่งงานผลิต เขียนแผนคลี่ เขียนชารตและไดอะแกรมประเภทตาง ๆ
การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3(2-3-5)
Electric Circuit Analysis
องคประกอบวงจรไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอฟฟ รีเลยและแมกเนติกคอนเทคเตอร วงจรควบคุมมอเตอรไฟสลับดวย
แมกเนติกคอนเทคเตอร การวิเคราะหวงจรดวยวิธีโนด เมช วงจรสมมูลเทวินินและนอรตัน วงจรอันดับหนึ่ง วงจรอันดับสอง
ผลตอบสนองชั่วครู ผลตอบสนองสถานะอยูตัวของไฟฟา แผนผังเฟสเซอร วงจรเรโซแนนซ วงจรไฟฟาสามเฟส สามเหลี่ยม
กําลังไฟฟา การถายโอนกําลังไฟฟาสูงสุด พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟา และการฝกปฏิบัติ
อุปกรณกลไฟฟา
3(2-3-5)
Electromechanical Devices
วิชาบังคับกอน : 14-212-103 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
หลักการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟาเปนกล หลักการทํางานและพฤติกรรมทางพลวัตของมอเตอรกระแสตรง กระแสสลับ มอเตอร
ไรแปลงถาน เซอรโวมอเตอร สเต็บเปอรมอเตอรและตัววัดความเร็ว การเขารหัส รีเลยและคอนแทกเตอร พลวัตของโหลด
ความรอนในมอเตอร พิกัดของมอเตอร การทํางานมอเตอรแบบไมตอเนื่องและเกินพิกัด การควบคุมการหมุนเชิงมุมและแบบ
เสนตรง การเลือกใชมอเตอรในงานแมคคาทรอนิกส และการฝกปฏิบัติ
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14-212-205

14-212-314

14-212-319

14-310-101

14-310-102

14-311-103

14-311-104

14-311-205

14-311-206

เซนเซอรและการประยุกตใชงาน
3(2-3-5)
Sensors and Applications
หลักการทํางานของอุปกรณตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณ การวัดระยะทางความเร็ว ความเรง ขนาดและทิศทางของแรง อุปกรณ
ปรับปรุงสัญญาณ อุปกรณสงสัญญาณ อุปกรณแสดงผล อุปกรณตรวจจับทางแสง อุปกรณตรวจจับทางกล อปุกรณตรวจจับทาง
แมเหล็กงาน อุปกรณตรวจจับเชิงคลื่น อุปกรณตรวจจับเชิงคาความหนี่ยวนําและคาตัวเก็บประจุ ระบบโครงขายของอุปกรณ
ตรวจจับ การประยุกตใชงานอุปกรณตรวจจับในงานอุตสาหกรรม และการฝกปฏิบัติ
หุนยนตอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Robotics
หลักการของหุนยนตในอุตสาหกรรม ระบบพิกัดของหุนยนต ระบบขับเคลื่อนและสงกําลัง แบบจําลองการเคลื่อนไหว
การวางแผนเสนทางการเคลื่อนที่ ระบบรถนําทางอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุม การประยุกตใชงาน
ของหุนยนต และการฝกปฏิบัติ
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
1(0-3-3)
Mechatronics Engineering Laboratory
วิชาบังคับกอน : 14-211-205 กลศาสตรของแข็ง
14-211-207 กลศาสตรเครื่องจักรกล
14-112-106 วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร
ปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับ กลศาสตรของแข็งและระบบกลไก พื้นฐานอิเล็กทรอนิกสและวงจรลอจิก และระบบคอมพิวเตอร
พื้นฐาน ประกอบภาคทฤษฎีที่เรียนมาแลว โดยมีเวลาปฏิบัติรวมกันไมนอยกวา 30 ชั่วโมง
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1
2(1-3-3)
Practices of Machine Tool I
พื้นฐานงานชางอุตสาหกรรม งานเลื่อย งานตะไบ เครื่องกลึง การตั้งความเร็วตัด ความเร็วรอบ อัตราการปอน ความลึกในการ
กลึง การกลึงปอกและปาดหนา การลับมีดกลึง การกลึงเซาะรอง การกลึงควาน การกลึงเกลียว เครื่องเลือ่ ยกล และการฝกปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2
1(0-3-1)
Practices of Machine Tool II
วิชาบังคับกอน : 14-311-101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1 หรือเรียนควบคูกัน
การฝกปฏิบัติ การไสราบและรอง เครื่องกัดแนวราบและเครื่องกัดแนวตั้ง การกัดปาดหนา การกัดเซาะรอง การกัดเฟอง
การควาน การเจียระไน
ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะและงานโลหะแผน 1
2(1-3-3)
Practices of Metal Welding and Sheet Metal I
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในงานเชื่อมโลหะ การเตรียมงานเชื่อม การเชื่อมไฟฟาเบื้องตน การเชื่อมโลหะดวยแกสการบัดกรีแข็ง
พื้นฐานงานโลหะแผน การรางแบบ การตัด การพับ การมวน การเขาตะเข็บ หมุดย้ํา และการฝกปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะและงานโลหะแผน 2
1(0-3-1)
Practices of Metal Welding and Sheet Metal II
การฝกปฏิบัติ การเชื่อมไฟฟาดวยทาเชื่อมตางๆ การตัดโลหะดวยแกส พลาสมา การเชื่อมโลหะดวย TIG และ MIG
การตรวจสอบแนวเชื่อมเบื้องตน การขึ้นรูปผลิตภัณฑงานโลหะแผน
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรเขียนแบบ
1(0-3-1)
Computer Aided Drawing Practices
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานเขียนแบบชิ้นงานสองมิติและสามมิติ การสรางและแกไขโดยคําสั่ง
พรอมจัดเก็บขอมูลแบบตาง ๆ
เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม
2(1-3-3)
Industrial Metrology and Measuring Instrument Technology
อุปกรณและเครื่องมือวัดทางงานอุตสาหกรรมแบบตาง ๆ ระบบการวัด มาตรฐานการวัด การสอบกลับไดของระบบการวัด แนวคิด
ดานมาตรวิทยา การสอบเทียบเครื่องมือวัด ความไมแนนอนของการวัด และการฝกปฏิบัติ

852

14-311-307

14-311-308

14-311-313

14-312-302

14-312-303

14-312-304

14-312-305

14-312-306

14-312-307

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3(2-3-5)
Automatic Machine Technology
เครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร การทํางานเบื้องตนของเครื่องกลึง CNC เครื่องกัด CNC เครื่องกัดโลหะ
ดวยไฟฟา การเขียนและการใชโปรแกรมตาง ๆ ในการควบคุมสั่งงานเครื่องจักรอัตโนมัติ หลักการ CAD/CAM และการฝกปฏิบัติ
กรรมวิธีการผลิตอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Manufacturing Process
แนวคิดของกระบวนการผลิตตาง ๆ การหลอ การขึ้นรูป การใชเครื่องมือกลเทคโนโลยีโลหะผง (P/M) การตกแตงผิวสําเร็จ
การขึ้นรูปเซรามิก การขึ้นรูปพลาสติก กรรมวิธีสมัยใหมในการผลิต การคํานวณหาคาใชจายในการผลิต
ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Automatuion System
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ระบบพื้นฐานของนิวเมติก ไฮดรอลิกและไฟฟา การประยุกตใชงานของเครื่องมือและอุปกรณใน
ระบบอัตโนมัติชนิดนิวเมติก ไฮดรอลิกและไฟฟา การปอนและควบคุมเพื่อทําใหอุปกรณในงานอุตสาหกรรมเปนระบบอัตโนมัติ
การควบคุมแบบโปรแกรมลอจิก การออกแบบระบบอัตโนมัติที่มีตนทุนต่ํา และการฝกปฏิบัติ
การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Work Study
การเพิ่มผลผลิต องคประกอบของเวลาที่ใชทํางานหนึ่ง ๆ ใหสําเร็จ การเลือกใชเทคนิคในการบันทึกขอมูลและเทคนิคในการตั้ง
คําถาม แผนภูมิการผลิตแบบสังเขป แผนภูมิการผลิตแบบตอเนื่องประเภทคน วัสดุและเครื่องจักร แผนภูมิทวีคูณ แผนภูมิเคลื่อนที่
แผนภูมิสายใย และแผนภูมิสองมือ หลักการเคลื่อนที่อยางมีประสิทธิภาพ การสุมงาน การหาเวลามาตรฐานแบบตาง ๆ ประโยชน
ของการสุมงานและเวลามาตรฐาน
พื้นฐานการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Fundamentals of Industrial Management
รูปแบบการจัดองคกร อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ การจัดบุคลากรในงานอุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุมในงาน
อุตสาหกรรมเบื้องตน การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม การจัดซื้อและบริหารงานวัสดุคงคลัง การขายและการตลาด การบัญชี
และการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Quality Control
หลักในการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิตและการบริการ การเลือกใชเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพทั้ง 7 เชน แผนภูมิพาเรโต
แผนภูมิกางปลา แผนภูมิควบคุม ฯลฯ การสรางแผนภูมิควบคุมคุณภาพ การกําหนดแผนการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ
การวิเคราะหขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ เทคนิคในการระดมสมองและการดําเนินกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ คาใช
จายที่เกิดขึ้นจากการมีระบบคุณภาพ ความเชื่อถือไดและการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
การวางแผนและควบคุมการผลิตอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Production Planaing and Control
การบริหารงานผลิต ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและกําไรเพื่อการตัดสินใจ สถิติวิเคราะหที่นํามาใชในการบริหารงาน การพยากรณใน
อนาคต การวางแผนกําลังการผลิต การจัดลําดับการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง การควบคุมเกี่ยวกับตนทุน
ในการผลิต การบริหารงานลักษณะโครงการ
วิธีการวิจัยการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operation Research Method
ความรูพื้นฐานของการวิจัยดําเนินงาน วิธีการตาง ๆ ของโปรแกรมเชิงเสนตรง การสรางตัวแบบปญหา รูปแบบสินคาคงคลัง
รูปแบบการแจกจาย ปญหาการขนสง ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะหขายงานและการบริหารโครงการ การกําหนดขั้นตอนการทํางาน
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Economics
หลักการและวิธีการวิเคราะหความเปนไปไดเชิงเศรษฐศาสตรทางดานเทคนิค เพื่อนําไปสูทางเลือกการตัดสินใจ การวิเคราะห
ตนทุนและจุดคุมทุน การคิดดอกเบี้ย การคิดมูลคาเทียบเทาปจจุบัน มูลคาเทียบเทาจายรายป การวิเคราะหคาเสื่อมราคา การหา
อัตราผลตอบแทน การตัดสินใจซื้อหรือลงทุน การทดแทนทรัพยสิน การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและไมแนนอน
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ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
1(0-3-1)
Engineering Materials Testing Laboratory
ปฏิบัติการทดสอบแบบทําลาย การทดสอบแรงดึง แรงเฉือน แรงอัด การทดสอบความแข็ง การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบ
แรงบิด การทดสอบความลา ปฏิบัติการทดสอบแบบไมทําลายแบบตาง ๆ เชน การทดสอบดวยสารแทรกซึม เคลื่นเสียง
อุลตราโซนิค ผงแมเหล็ก
โลหะวิทยากายภาพ
3(3-0-6)
Physical Metallurgy
วิชาบังคับกอน : 14-015-102 วัสดุวิศวกรรม
คุณสมบัติทางกายภาพ โครงสรางอะตอม ระบบผลึก การเกิดและการเปลี่ยนแปลงโครงสราง แผนภาพสมดุลระบบ 2 ธาตุ
และ 3 ธาตุ การเย็นตัวแบบสมดุลและไมสมดุล แผนภาพความสัมพันธระหวางอุณหภูมิ เวลา และการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
สถานภาพในการผสมของธาตุตาง ๆ ในเหล็ก กลไกการเพิ่มความแข็งโดยการตกผลึก กระบวนการโลหะผงเบื้องตน
ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
วิชาบังคับกอน : 14-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
สภาวะการสมดุลของแรงกระทําในชิ้นสวน ความสัมพันธระหวางความเคน ความเครียดของวัสดุแบบตาง ๆ กฎของฮุค ยังโมดูลัส
คาความปลอดภัย ความเคน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ภาชนะเก็บความดัน ชนิดและความเคนในรอยตอ การบิดเพลา
ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน การโกงตัวของคานและเสา การรวมความเคน ทฤษฎีของ Mohr’s Circle
ปฏิบัติการโลหะวิทยา 1
1(0-3-1)
Mdtallurgy Laboratorty I
หลักการของเมทอลโลกราฟฟ การเตรียมตัวอยางชิ้นงาน การตรวจสอบโครงสราง มหภาคและจุลภาภของโลหะ การอบชุบ
โลหะดวยความรอนของโลหะกลุมเหล็ก
เทคโนโลยีการหลอโลหะ 1
3(2-3-5)
Foundry Technology I
เตาหลอมโลหะชนิดตาง ๆ ชนิดแบบหลอ กระสวนงานหลอ กรรมวิธีการหลอ โลหะทั้งโลหะกลุมเหล็กและนอกกลุมเหล็ก
ระบบการจายน้ําโลหะ การตรวจสอบและแกไขขอบกพรองชิ้นงานหลอโลหะ การใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานหลอ
โลหะ และการฝกปฏิบัติ
โลหะกรรมผง
3(2-3-5)
Powder Metallurgy
การประยุกตใชงานโลหะผงในงานวิศวกรรม กรรมวิธีการผลิตโลหะผงแบบตาง ๆ การผลิตผงโลหะชนิดตาง ๆ ปจจัยที่มีผลตอ
คุณสมบัติของผงโลหะ การตรวจสอบและวิเคราะหคุณสมบัติของผงโลหะ การขึ้นรูปชิ้นงานโลหะผงและกรรมวิธีทางความรอน
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของชิ้นงาน และการฝกปฏิบัติ
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วิทยานิพนธ
15(0-45-0)
Thesis
วิชาบังคับกอน : 03-211-501 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร
กระบวนการวิจัย การทํางานทดลอง การเขียนรายงานการวิจัยในปญหาเฉพาะทางดานสัตวศาสตร
ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
3(2-3-5)
Research Methodology in Agriculture
แนวคิดและวิธีการสรางสมมุติฐานวิจัยทางเกษตร การวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดหัวของานวิจัย การสืบคนขอมูล หลักและระเบียบ
วิธีวิจัย การเลือกสถิติและการประมวลผลที่เหมาะสม การแปลผล การเขียนผลและวิจารณ การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการ
ประชุมและการตีพิมพในวารสาร การเขียนและเสนอโครงการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Production Standard
ระบบการจัดการผลิตทางการเกษตรระดับฟารม ดานพืช ปศุสัตว และประมง ที่ดีและเหมาะสม ระบบการจัดการการเคลื่อนยาย การ
เก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและบรรจุภัณฑ ขอกําหนดและมาตรฐานของฟารม พืช ปศุสัตว และประมง
และคุณภาพของผลิตภัณฑ ก ารเกษตรที่ สําคัญในระดับประเทศและระหวางประเทศ องคก รที่เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑทางการเกษตร
จริยธรรมกับชีวิตและเทคโนโลยี
1(1-0-2)
Ethics Life and Technology
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวขอ งในวิชาชีพ และการใชเทคโนโลยี การจัดการบูรณาการชีว ิตตามหลัก
จริยธรรม วิเคราะหปญหาทางดานตางๆที่เกี่ยวของกับคุณธรรมและจริยธรรม
ความปลอดภัยทางดานชีวภาพดานการเกษตร
3(3-0-6)
Biosecurity in Agriculture
ความปลอดภัยทางชีวภาพทางการผลิตอาหารที่เกี่ยวกับการผลิตพืช การปศุสัตว การประมง และสภาพแวดลอ ม กฎระเบียบและ
มาตรการในการกํากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย กฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ
สัมมนา 1
1(1-0-2)
Seminar I
การศึกษาและคนควาขอมูลผลงานวิจัยดานการผลิตพืช เพื่อจัดทําโครงการวิทยานิพนธ นําเสนอในที่ประชุมสัมมนา
สัมมนา 2
1(1-0-2)
Seminar II
วิชาบังคับกอน : 03-121-502 สัมมนา 1
การศึกษาและคนควาขอมูล ความรู วิทยาการสมัยใหม ผลงานวิจัย ทางดานการผลิตพืช เพื่อนําเสนอในที่ประชุมสัมมนา
วิทยานิพนธ
36(0-108-0)
Thesis
วิชาบังคับกอน : 03-000-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
กระบวนการวิจัย การทํางานทดลอง การเขียนรายงานการวิจัยในปญหาเฉพาะทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ การผลิตพืช (แผน ก
แบบ ก 1)
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วิทยานิพนธ
15(0-45-0)
Thesis
วิชาบังคับกอน : 03-000-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
กระบวนการวิจัย การทํางานทดลอง การเขียนรายงานการวิจัยในปญหาเฉพาะทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตพืช (แผน ก
แบบ ก 2)
วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร
3(2-3-5)
Research Methods in Animal Science
จรรยาบรรณนักวิจัย กรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน หนวยทดลอง สวัสดิภาพของสัตวทดลองและการปรับตัว การเก็บ ขอ มูล
แผนการทดลองที่ใชในการวิจัยทางสัตวศาสตรและการวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย การวิจารณผล การเสนอผลการวิจัย
การเขียนรายงาน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ความปลอดภัยทางชีวภาพในการจัดการฟารมสัตว
3(3-0-6)
Biosecurity in Animal Farm Management
บทบาทของโปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพในฟารมสัตว การจัดการสุขภาพของฝูงสัตวโดยยึดหลัก ของมาตรฐาน ISO, GAP
และ HACCP ความสัมพันธระหวางมาตรฐานการผลิตปศุสัตวกับสุขภาพของผูบริโภค กฎระเบียบและมาตรการในการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย กฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ
สหวิทยาการทางสัตวศาสตร
1(1-0-2)
Interdisciplinary in Animal Science
ภาวะผูนํา สารสนเทศทางสัตวศาสตร การผลิตสัตวกับชุมชนและสิ่งแวดลอม แผนธุรกิจ การตลาดและการประเมินผลการผลิตสัตว
แบบครบวงจร
สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
คนควาและเรียบเรียงขอมูลวิชาการดานสัตวศาสตร และนําเสนอในที่ประชุมสัมมนา
สัมมนา 2
1(0-3-1)
Seminar II
วิชาบังคับกอน : 03-211-504 สัมมนา 1
คนควาและเรียบเรียงขอมูลวิชาการดานสัตวศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ และนําเสนอในที่ประชุมสัมมนา
วิทยานิพนธ
36(0-108-0)
Thesis
กระบวนการวิจัย การทํางานทดลอง การเขียนรายงานการวิจัยในปญหาเฉพาะทางดานสัตวศาสตรอยางลึกซึ้ง
วิทยานิพนธ
15(0-45-0)
Thesis
วิชาบังคับกอน : 03-211-501 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร
กระบวนการวิจัย การทํางานทดลอง การเขียนรายงานการวิจัยในปญหาเฉพาะทางดานสัตวศาสตร
การบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจสําหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
Accounting and Financing for Decision Making for Executives
การพัฒนาขอมูลจากระบบบัญชีการเงินและระบบบัญชีตนทุน การวิเคราะหตนทุน แหลงที่ม าของเงินทุน โครงสรางทางการเงิน
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ การตัดสินใจทางการเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม หลักคุณธรรมในการตัดสินใจทางการเงิน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงิน
การบริหารภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Management
วัตถุประสงคของการบริหารภาษีอากร โครงสรางภาษีอากร นโยบายภาษีอากรที่เปนธรรม วิธีการจัดเก็บภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ภาษีอากร กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการวางแผนภาษีอากร หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการวางแผนภาษีอากร และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
เสียภาษีอากรที่มีความเปนธรรม
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สัมมนาปญหาการตลาดกับกลยุทธการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Seminar in Marketing Problems and Strategic Decision
กรณีศึกษาปญหาการตลาด การวิเคราะหปญหาทางการตลาด กลยุทธการตลาด กับการแกปญหาอยางเปนระบบการเขียนโครงการสัมมนาการจัดสัมมนา
ปญหาการตลาด การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในงานสัมมนาการประเมินผลการสัมมนา แนวทางการนําขอมูลจากการสัมมนาไปสูภาคปฏิบัติ และความ
รับผิดชอบตอสังคมของนักการตลาด
การบริหารธุรกิจสําหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
Business Management for Executives
หลักการจัดการ หลักการตลาด หลักการบัญชี ความรูพื้นฐานการเงิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลัก การบริห ารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม บทบาทและความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และความสัม พันธระหวางเศรษฐกิจกับการบริห ารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Good Corporate Governance and Business Ethics
ความรับผิดชอบตอสังคมและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ ขอพึงปฏิบัติของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย การกระทําทีถ่ ูกตองดีงาม กฎกติกาสากลที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม จริยธรรมในการทํา
ธุรกิจ และกรณีศึกษาธุรกิจที่มี ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research Methodology
แนวคิดในการวิจัยทางธุรกิจ วิธีการวิจัยธุรกิจ การวางแผนการวิจัยอยางเปนระบบ การกําหนดปญหา การออกแบบวิธี การวิจัย
การกํา หนดขนาดตั ว อย า ง การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล สถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล การประมวลผลข อ มู ล การแปล
ความหมายผลลัพธจากการประมวลผล การนําผลการวิจัยไปใชในทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักวิจัย
การคนควาอิสระ
6(0-18-0)
Independent Study
วิชาบังคับกอน : 05-300-504 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
ศึกษา คนควาเกี่ยวกับแงมุมตางๆของการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และนําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระภายใตก าร
ดูแลการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(3-0-6)
Strategic Management for Small and Medium Enterprises
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน การกําหนดกลยุทธสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การดําเนินงานเชิง กลยุทธ การประเมินผลและการควบคุมองคการ เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลองคก ร การตรวจสอบเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเชิง กลยุทธของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และกรณีศึก ษาการจัดการเชิง กลยุ ทธธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
สัมมนาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(2-2-5)
Seminar in Small and Medium Enterprises Management
การศึ ก ษาและอภิ ป รายป ญ หาของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม การนํา ทฤษฎีก ารจัดการและหลัก ธรรมาภิบาลมาปรับ
ใช ใ นก ารแก ป  ญ หาธุ ร กิ จ การสั ม มนาโดยให ผู เ รี ย นมี ส ว นร ว มในการอ ภิ ป ราย การเสนอ แนะ และนํา ข อ มู ล ไป
ประยุ ก ต ใ ช ใ นการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม การศึ ก ษาดู ง านภายในประเทศหรื อ ต า งประเทศ
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management for Small and Medium Enterprises
ความสําคัญของการจัดการโลจิสติกส แนวความคิดของการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน องคประกอบของการจัดการโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน กลยุทธของกิจกรรมโลจิสติกสและซัพพลายเชนในยุคโลกาภิวัตน คุณธรรมและจริยธรรมในการบริก าร
ลูกคา การจัดซื้อ ระบบสารสนเทศโลจิสติกส การจัดการวัสดุ การจัดการสินคาคงคลังและการขนสงสําหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและกิจการดิจิตอล
3(3-0-6)
Electronic Commerce and Digital Enterprises
เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจอิเล็ก ทรอนิก ส เศรษฐกิจดิจิตอล การจัดการ
สารสนเทศและองคความรู การจัดการกิจการดิจิตอล เทคโนโลยีสนับสนุนพื้นฐาน หลัก การออกแบบพาณิชย อิเล็ก ทรอนิก ส
รูปแบบธุรกิจไฮเปอรมารเก็ต การประมูล เอเย็นตอัจฉริยะ ความเชื่อถือและความปลอดภัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(3-0-6)
Information Systems Development for Small and Medium Enterprises
กระบวนการพัฒนาระบบสาระสนเทศ การจําแนกพื้นที่ของปญหา โอกาสในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การประเมินความเปนไป
ไดและการประมาณขนาดของโครงการระบบสารสนเทศ การเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาโครงการทางดานระบบสารสนเทศ การ
สรางโมเดลเกี่ยวกับความตองการของสารสนเทศในระบบงาน กรณีศึก ษาการพัฒนาระบบสารสนเทศของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Management Technology
ทฤษฎีทางสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม หลักการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานไทยและสากล และเทคโนโลยีสําหรับ
การจัดการสิ่งแวดลอมดานดิน น้ํา อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ของเสียและพลังงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
ศึกษาโครงการ วิเคราะหระบบสิ่งแวดลอ ม ประเมินผลกระทบจากโครงการ การสรางมาตรการปอ งกันแกไขผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดลอม
2(1-3-3)
Research Method in Environment
ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพดานสิ่งแวดลอม การวางแผนและการกําหนดเคาโครงงานวิจัย การใชเทคนิคทาง
สถิติที่เหมาะสมกับรูปแบบการวิจัย การเขียนและนําเสนอรายงานการวิจัย
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การคนควา ศึกษาขอมูล และวิเคราะหประเด็นปญหาสิ่งแวดลอ มที่เกิดขึ้น และสามารถนําเสนอแนวทางในการจั ดการปญหา
สิ่งแวดลอม
การคนควาอิสระ
6(0-36-0)
Independent Study
ศึกษา คนควา ดวยตนเองในลักษณะของการศึกษาดานเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษา นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบขอเขียน
วิทยานิพนธ
36(0-108-0)
Thesis
ศึกษา คนควา วิจัยดานเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ นําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบขอเขียน
วิทยานิพนธ
15(0-45-0)
Thesis
ศึกษา คนควา วิจัยดานเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิท ยานิพ นธ นําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบขอเขียน

860

