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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
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อาจารยที่ป รึกษา หรื อ คณะ และสํา นักสง เสริ มวิชาการและงานทะเบีย น
เพื่อแกไขปญหาดานการจัดเรียนการสอน และดานวิชาการ
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
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2

ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพัฒนาการจากการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ระดับ
ปริญญาครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2518 ใช้ชื่อสถาบันว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531
ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พระราชทานนามว่ า “สถาบั น เทคโนโลยี
ราชมงคล” โดยมี พ ระราชบั ญ ญั ติ เปลี่ ย นชื่ อวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น สถาบั น เทคโนโลยี
ราชมงคลใน พ.ศ. 2532
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 รัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล โดยปรับเปลี่ยนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”
9 แห่ง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกา
ดังนั้น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” เกิดขึ้นมาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล ปี พ.ศ. 2548 ที่ มุ่ ง กระจายอํ า นาจและการบริ ก ารทางการศึ ก ษาที่ ส นองตอบต่ อ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความคล่องตัวมีอิสระทางการ
บริหารและวิชาการ และเป็นนิติบุคคลที่สามารถบริหารจัดการด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกิดจากการยุบรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลเดิมในเขตภาคใต้เข้าด้วยกัน 5 สถานศึกษา ได้แก่
1. คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
3. วิทยาเขตศรีวิชัย
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
5. วิทยาเขตภาคใต้

โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แบ่งส่วนราชการต่าง ๆ ออกเป็นสํานักงานอธิการบดี/
คณะ/สํานักงานวิทยาเขต ศูนย์/สํานัก/สถาบันฯ และสถานี ดังนี้
(1) สํานักงานอธิการบดี ทําหน้าที่เป็นหน่วยประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้แก่ คณะ สํานักวิทยาเขต วิทยาลัย สํานัก และสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วยกองต่าง ๆ คือ กองกลาง
กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองประชาสัมพันธ์ กองวิเทศ
สัมพันธ์และการประกันคุณภาพ และกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
(2) สํานักงานวิทยาเขต ทําหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในวิทยาเขต
ประกอบด้วย สํานักงานวิทยาเขตตรัง สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
(3) คณะ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาทั้งหมด 11 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(4) วิทยาลัย มีด้วยกัน 3 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยรัตภูมิ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(วิทยาเขตตรัง) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม)
(5) สํานัก / สถาบัน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่าง ๆ ด้านวิชาการ การศึกษา
ค้นคว้าทดลอง การฝึกอบรมระยะสั้น กิจกรรมเฉพาะ และกิจกรรมสนับสนุนงานของสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ให้เป็นไปตามเป้าหมายประกอบด้วยหน่วยงาน มี 4 แห่ง คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย

5

สัญลักษณ์และสีประจํามหาวิทยาลัย

ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
ประกอบด้ ว ยดวงตราพระราชลั ญ จกรประจํ า พระองค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์
รัชกาลที่ ๙ อยู่ภายในวงกลมมีรูปดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมีเลข ๙
และพระมหาพิชั ยมงกุฎครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้ง รองรับ ภายในบรรจุ
อักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดวงตราพระราชลัญจกร เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุล ยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกร
ประจําพระองค์ และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ
รูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ
ชื่อ : “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อันเป็น
มงคลแห่งพระราชา
สีประจํามหาวิทยาลัย
สีเหลือง เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ การประสบความสําเร็จ
เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง
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ปรัชญาการศึกษา
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่คิดเป็น ทําเป็น และใช้เป็น ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

นโยบาย
พัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ตามวิสัยทัศน์ และทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างโปร่งใส

ปรัชญาการศึกษา
"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการศึกษาโดยมุ่งผลิตกําลังคนให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะ
ประยุกต์ใช้พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ"

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิม่
ให้แก่ประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อให้เป็น
มหาวิทยาลัยของประชาชนที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
2. ผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีวุฒิภาวะทาง
สังคมที่ดีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
3. บริการงานด้านวิชาชีพ โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมที่
สามารถประกอบอาชีพและแข่งขันได้

7

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการบริหารจัดการ
2. พัฒนาและส่งเสริมอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
4. ปฏิรูปการบริหารงบประมาณและการจัดหารายได้
5. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาการจัดการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
8. พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล
9. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
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โครงสร้างการบริหารงาน
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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สถานที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
จังหวัดสงขลา
เลขที่ 1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

สํานักงานอธิการบดี
โทร. 0-7431-6260-3
โทรสาร. 0-7432-4245
คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 0-7431-7176 ต่อ 1208
http://bba.rmutsv.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0-7431-7162
หรือ 0-7431-7100 ต่อ 2610-2611
http://eng.rmutsv.ac.th
คณะศิลปศาสตร์
โทร. 0-7432-3504
หรือ 0-7431-7100 ต่อ 1201
http://libarts.rmutsv.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0-7431-7100 ต่อ 1806
http://arch.rmutsv.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 0-7431-7100 ต่อ 1403
โทรสาร. 0-7431-7143
http://regis.rmutsv.ac.th
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วิทยาลัยรัตภูมิ
เลขที่ 414 ม. 14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

จังหวัดนครศรีธรรมราช
อําเภอทุ่งใหญ่
เลขที่ 133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240

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

สํานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
โทร. 0-7548-9613
โทรสาร. 0-7548-9612
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0-7547-9496-7, 0-7535-0029
โทรสาร. 0-7535-0028
http://agr.rmutsv.ac.th
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 0-7535-0013-7 ต่อ 102
http://agro-industry.rmutsv.ac.th
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0-7535-0020
โทรสาร. 0-7535-0020
http://vet.rmutsv.ac.th
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อําเภอทุ่งสง
เลขที่ 109 ม.2 ต.ถ้ําใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0-7577-3336-7
โทรสาร. 0-7577-3338
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.ท้องเนียน 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. 0-7520-4051-5
โทรสาร. 0-7520-4059
http://scitech.rmutsv.ac.th

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

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
โทร. 0-7520-4063
โทรสาร. 0-7520-4063
http://fishtech.rmutsv.ac.th
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โทรสาร. 0-7520-4060
โทร. 0-7520-4061
http://cht.rmutsv.ac.th/touristm
สถาบันวิจยั และพัฒนา
โทร. 0-7520-4070
โทรสาร. 0-7520-4071
http://rdi.rmutsv.ac.th
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 0-7520-4068
โทรสาร. 0-7520-4069
http://anrsi.rmutsv.ac.th
สถานีวจิ ัยและฝึกอบรมชุมพร
โทร. 0-7750-5308-10
โทรสาร 0-7750-5310

จังหวัดชุมพร
เลขที่ 168 ถ.ท่าแซะ-ปะทิว ต.ทะเลทรัพย์
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
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การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) เข้าศึกษา
ต่อโดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 2-3 ปี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่อเนื่อง/ เทียบโอน
และรับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาในหลักสูตร
4 ปี และหลักสูตร 5 ปี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ได้จัดการศึกษา จํานวน 6 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาช่างกลเกษตร
- สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาช่างยนต์
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้จัดการศึกษา
จํานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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ดังต่อไปนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการศึกษา จํานวน 11 หลักสูตร
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
1.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จํานวน 4 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
1.3 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 5 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
1.4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
1.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการผังเมือง
1.6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
1.7 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ศึกษา
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 ได้จัดการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จํานวน 3 หลักสูตร
2.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 6 สาขาวิชา
- สาขาวิชาพืชศาสตร์
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร
2.1.3 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2.2 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จํานวน 6 หลักสูตร
2.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 12 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ํามันปาล์มและโอลิโอเคมี
- สาขาวิชาพืชศาสตร์
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
- สาขาวิชาประมง
- สาขาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
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 5 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- สาขาวิชาการเงิน
- สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
2.2.5 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการบัญชี
2.2.6 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
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
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. วิทยาเขตตรัง ได้จัดการศึกษา จํานวน 1 คณะ และ 1 วิทยาลัย จํานวน 5 หลักสูตร
ดังต่อไปนี้
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 13 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
- สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ํา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาการจัดการประมง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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3.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการบัญชี
3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ระดับบัณฑิตศึกษา
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร
ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดการศึกษา จํานวน 1 หลักสูตรดังต่อไปนี้
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 3 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
3. วิทยาเขตตรัง ได้จัดการศึกษา จํานวน 1 หลักสูตรดังต่อไปนี้
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาการจัดการชายฝั่ง
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สารอธิการบดี
ผมขอแสดงความยิ น ดี กั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ทุ ก คน ที่ มี
โอกาสเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นั บ เป็ น ช่ ว งเวลาที่ สํ า คั ญ อี ก ช่ ว งหนึ่ ง ของชี วิ ต ที่ ไ ด้ เ รี ย นต่ อ
ในระดับ ที่ สูงขึ้น ภาวะบ้ า นเมื อ งและเศรษฐกิจ ของประเทศ
ในขณะนี้ กําลังต้องการผู้มีความรู้ความสามารถ มาช่วยกันพัฒนา
ในทุก ๆ ด้าน พวกเราทุกคนจึงเป็นความหวังของสังคมประเทศชาติ จึงขอให้มีความ
ตั้ ง ใจจริ ง ในการศึ ก ษาหาความรู้ ทั้ ง วิ ช าการและภาคปฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษามา
สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นจริงด้วยความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน มีความซื่อสัตย์
สุจริต รู้จักร่วมมือประสานสัมพันธ์กับนักศึกษา ในต่างคณะ ต่างวิทยาเขต เพื่อให้
การศึ ก ษาสมบู ร ณ์ ถึ ง พร้ อ ม ความสํ า เร็ จ ในวั น นี้ เ ป็ น เพี ย งจุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ จ ะนํ า ไปสู่
การแสวงหาความรู้อย่างมากมาย จึงเป็นหน้าที่ ๆ พวกเราทุกคนต้องตั้งใจขวนขวาย
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาอย่างแท้จริง
ขออวยพรให้ ทุ ก คนประสบความสุ ข ความสํ า เร็ จ สามารถพั ฒ นาตนเอง
เพื่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

(นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์)
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
--------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกําหนดปฏิทินการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
วัน/ เดือน /ปี
๓๑ มี.ค. ๒๕๕๕
๒๒ - ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๕
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
๙ มิ.ย. ๒๕๕๕
๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๕
๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕
๓ พ.ค. ๒๕๕๕
๒๓ - ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๕
๑๒-๑๘ ส.ค. ๒๕๕๕
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๕
๑ - ๗ ต.ค. ๒๕๕๕
๑๗ ต.ค. ๒๕๕๕
๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕
๒๙ ต.ค. ๒๕๕๕

รายการ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักศึกษาใหม่ รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน
วันลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาเก่า ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
วันเริ่มการ เพิ่ม- เปลี่ยน- ถอนรายวิชาได้รับเงินคืน
ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
วันสุดท้ายการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)
วันสุดท้ายการ เพิ่ม- เปลี่ยน- ถอนรายวิชาได้รับเงินคืน
ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
วันเริ่มการถอนรายวิชา บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
สอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
ปิดแข่งขันกีฬาศรีวิชัยเกมส์
วันสุดท้ายของการถอนวิชา บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
สอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของการส่งระดับค่าคะแนนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สําหรับรายวิชาโครงงาน
วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจําคณะ ทุกคณะ วิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
วันประกาศผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
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วัน/ เดือน /ปี

รายการ
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑๙-๒๘ ต.ค. ๒๕๕๕
วันลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
๒๙ ต.ค. ๒๕๕๕
วันเริ่มการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาได้รับเงินคืน ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
๙ พ.ย. ๒๕๕๕
วันสุดท้ายการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)
วันสุดท้ายการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาได้รับเงินคืน ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W
๑๑ พ.ย. ๒๕๕๕
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
๑๒ พ.ย. ๒๕๕๕
วันเริ่มการถอนรายวิชา บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้
๒๙ พ.ย. ๒๕๕๕
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
๒๔-๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๕
สอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
๒๐ ม.ค. ๒๕๕๖
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
๒๕ ก.พ.- ๓ มี.ค. ๒๕๕๖ สอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของการส่งระดับค่าคะแนนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สําหรับรายวิชาโครงงาน
วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจําคณะ ทุกคณะ วิทยาลัย
๒๒ มี.ค. ๒๕๕๖
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖
วันประกาศผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑๕-๒๔ มี.ค. ๒๕๕๖
วันลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๔
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๖
วันเริ่มการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาได้รับเงินคืน ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
วันสุดท้ายการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาได้รับเงินคืน ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W
๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
๑ เม.ย. ๒๕๕๖
วันเริ่มการถอนรายวิชา บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๖
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาฤดูร้อน/
๒๕๕๕
๑๙ พ.ค. ๒๕๕๖
วันสุดท้ายของภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
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วัน/ เดือน /ปี
๒๓ พ.ค. ๒๕๕๖
๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖

รายการ
วันสุดท้ายของการส่งค่าระดับคะแนน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๖
วันสุดท้ายการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สําหรับนักศึกษาที่แจ้งสําเร็จภาคฤดูร้อน
วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจําคณะ ทุกคณะ วิทยาลัย
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
วันประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
--------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกําหนดปฏิทินการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
วัน/ เดือน /ปี

รายการ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๓๑ มี.ค.- ๑ เม.ย. ๒๕๕๕ นักศึกษาใหม่ รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน
๒๕ พ.ค. - ๓ มิ.ย. ๒๕๕๕ วันลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาเก่า ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
๒ มิ.ย. ๒๕๕๕
วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ ภาคสมทบ
วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕ ภาคปกติ
๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
วันเริ่มการ เพิ่ม- เปลี่ยน- ถอนรายวิชาได้รับเงินคืน
ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๕
วันสุดท้ายการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)
วันสุดท้ายการ เพิ่ม- เปลี่ยน- ถอนรายวิชาได้รับเงินคืน
๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๕
ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๕
วันเริ่มการถอนรายวิชา บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้
๓ ก.ค. ๒๕๕๕
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
๒๘ ก.ค.- ๑๐ ส.ค.
สอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
๒๕๕๕
๑๑-๑๗ ส.ค. ๒๕๕๕
ปิดแข่งขันกีฬาศรีวิชัยเกมส์
๒ ก.ย. ๒๕๕๕
วันสุดท้ายของการถอนวิชา บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคสมทบ
วันสุดท้ายของลาพักการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕
การศึกษา
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคสมทบ
วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคปกติ
วันสุดท้ายของลาพักการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค
๕ ต.ค. ๒๕๕๕
การศึกษา
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคปกติ
๖ - ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๕
สอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
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วัน/ เดือน /ปี
๒๑ ต.ค. ๒๕๕๕
๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕
๒๙ ต.ค. ๒๕๕๕
๑๙-๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕
๒๗ ต.ค. ๒๕๕๕
๒๙ ต.ค. ๒๕๕๕
๙ พ.ย. ๒๕๕๕
๑๑ พ.ย. ๒๕๕๕
๑๒ พ.ย. ๒๕๕๕
๒๙ พ.ย. ๒๕๕๕
๒๒ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๕
๒๐ ม.ค. ๒๕๕๖
๑๗ ก.พ. ๒๕๕๖
๑๘ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๖
๒๓ - ๒๔ ก.พ. และ
๒ - ๓ มี.ค. ๒๕๕๖
๑๑ มี.ค. ๒๕๕๖
๑๘ มี.ค. ๒๕๕๖
๒๐ มี.ค. ๒๕๕๖

รายการ
วันสุดท้ายของการส่งระดับค่าคะแนนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สําหรับรายวิชาโครงงาน
วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจําคณะ ทุกคณะ วิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
วันประกาศผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๕
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ ภาคสมทบ
วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ ภาคปกติ
วันเริ่มการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาได้รับเงินคืน ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
วันสุดท้ายการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)
วันสุดท้ายการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาได้รับเงินคืน ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
วันเริ่มการถอนรายวิชา บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
สอบกลางภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันสุดท้ายของลาพักการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค
การศึกษา
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
สอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ ภาคปกติ
สอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ ภาคสมทบ
วันสุดท้ายของการส่งระดับค่าคะแนนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สําหรับรายวิชาโครงงาน
วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจําคณะ ทุกคณะ วิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
วันประกาศผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕
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วัน/ เดือน /ปี
๑๕-๒๔ มี.ค. ๒๕๕๖
๒๕ มี.ค. ๒๕๕๖
๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖
๑ เม.ย. ๒๕๕๖
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๖
๑๙ พ.ค. ๒๕๕๖
๒๓ พ.ค. ๒๕๕๖
๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖

รายการ
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
วันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
วันเริ่มการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาได้รับเงินคืน ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
วันสุดท้ายการ เพิ่ม - เปลี่ยน - ถอนรายวิชาได้รับเงินคืน ไม่บันทึกสัญลักษณ์ W
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
วันเริ่มการถอนรายวิชา บันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึกสัญลักษณ์ W ภาคการศึกษาฤดูร้อน/
๒๕๕๕
วันสุดท้ายของภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
วันสุดท้ายของการส่งค่าระดับคะแนน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
วันสุดท้ายการส่งคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สําหรับนักศึกษาที่แจ้งสําเร็จภาคฤดูร้อน
วันอนุมัติผลการศึกษาคณะกรรมการประจําคณะ ทุกคณะ วิทยาลัย
ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
วันประกาศผลการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
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สวนที่ 2
พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ
ขอบังคับ การเงิน การบริการ
การศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา
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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
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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
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(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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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 คาตอบแทนวิทยากรในการอบรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษาใหเบิกจาย
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 ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลงชื่อ)
จรวยพร ธรณินทร
(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 การฝก
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 ผูขอเทียบโอนผลการเรียนตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและตองใชเวลา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา
ขอ ๘ ให ค ณะดํ า เนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย นภายในภาคการศึ ก ษาแรกที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป น
นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อผูขอเทียบโอนจะไดรับทราบจํานวนรายวิชาและจํา นวนหนวยกิตที่จะตองศึกษาเพิ่มเติม
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 จะอนุญาตใหเขาศึกษาไดไมเกินกวาชั้นปและภาคการศึกษาที่มีนักศึกษาเรีย นอยูตามหลักสูตรที่
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 กระทํา โดยการทดสอบ
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 ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายจิระศักดิ์ พูนผล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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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 หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
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)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วาดวยการรับ - จายเงินเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
พ.ศ. 2546
-----------------------โดยที่เห็นเปนการสมควรใหนักศึกษาทุกหลักสูตรและทุกชั้นปของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได
มีการทําประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อใหความคุมครองสวัสดิภาพและบริการแกนักศึกษาที่อาจไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุ สามารถที่จะไดรับความชวยเหลือคารักษาพยาบาลและคาสินไหมทดแทนได
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(1) และ (9) แหงพระราชบัญญัตสิ ถาบันเทคโนโลยีราช
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
วาดวยกิจกรรมนักศึกษา
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 องคการบริหารองคการนักศึกษามหาวิทยาลัย
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 รองอธิการบดีฝายบริหารกับผูชวยอธิการบดีฝายกิจการ
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”
เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณของสภานักศึกษาให ใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย โดยเพิ่ ม
อักษรแสดงชื่อของสภานักศึกษา ทั้งนี้ใหมีรูปแบบการใชและตัวอักษรเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สวนที่ ๒ อํานาจและหนาที่
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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
นักศึกษามีมติยับยั้งแลวใหแจงเปนลายลักษณอักษรใหองคการบริหารองคการนักศึกษาทราบภายใน
สามวัน และใหองคการบริหารองคการนักศึกษาหยุดการดําเนินงานเรื่องนั้นไวกอน
ถาองคการบริหารองคการนักศึกษายืนยันจะดําเนินการ ใหยื่นอุทธรณเปนลายลักษณ
อักษรไปยังสภานักศึกษาเพื่อพิจารณาหลังจากทราบมติยับยั้งแลวไมนอยกวาสามวัน ถาสภานักศึกษามีมติ
ยืนยันดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภานักศึกษาทั้งหมด ใหสภานักศึกษาแจงตอองคการบริหาร
องคการนักศึกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รับอุทธรณ และใหองคการบริหารองคการนักศึกษาปฏิบัติตามมติ
ของสภานักศึกษา
ในกรณีที่องคการบริหารองคการนักศึกษาไมยื่นอุทธรณภายในสิบวันนับแตวันที่สภา
นักศึกษามีมติยับยั้ง ใหถือวาองคการบริหารองคการนักศึกษายอมรับมติของสภานักศึกษา
๒๐.๘ ในการพิจารณานโยบายและการดําเนินงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดขององคการบริหาร
องคการนักศึกษา สภานักศึกษาอาจเชิญผูแทนองคการบริหารองคการนักศึกษาหรือนักศึกษาอื่นมาชี้แจง
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 หรือปฏิบัติหนาทีแ่ ทนประธานสภานักศึกษาในกรณีที่ประธานสภา
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 งแรกหลังจากการเลือกตั้ 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
ในกรณีตามวรรคแรกใหประธานสภานักศึกษาเรียกประชุมเพิ่มขึ้นเปนพิเศษ 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 กร อ งให มีการประชุม ให
ประธานสภานักศึกษาเรียกประชุม
ขอ ๒๘ การประชุมตามขอ ๒๕ และการประชุมตามขอ ๒๗ จะตองจัดใหมีการสงหมายเรียก
ประชุมและกําหนดระเบียบวาระการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาไมนอยกวาสิบสองชั่วโมงกอนเวลานัด
ประชุม
ขอ ๒๙ ใหประธานสภานักศึกษาทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานสภานักศึกษา
ไมอ าจปฏิบัติหนา ที่ได ใหร องประธานสภานั กศึก 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 ตองมีคุณสมบัติ 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 และสภานักศึกษาไดพิจารณาแลววาไมมีเหตุผลอันสมควรจึงมีมติใหเสนอชื่อตอ
อธิการบดีเพื่อมีประกาศถอดถอน
มติในการถอนถอนตามวรรคแรกจะตองไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกทั้งหมดของสภานักศึกษา
๔๑.๖ เมื่อมีการยุบสภานักศึกษา ตามขอ ๑๑
ขอ ๔๒ เมื่อสภานักศึกษาสิ้นสุดลงตามขอ ๔๑.๖ แลว ใหดําเนินการเลือกตั้งใหมภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ประกาศยุบสภานักศึกษา เวนแตวาระการดํารงตําแหนงเหลือเพียงไมเกินหกสิบวัน
ในกรณีวันที่สภานักศึกษาถูกยุบอยูในชวงเวลาสี่สิบหาวันกอนวันปดเรี ยนภาคการศึกษาตน 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

81

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 หนาทีอ่ ื่น 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 เพื่อสงเสริมความสัมพันธฉันทมิตรและความมีน้ําใจเปนนักกีฬาในหมูนั กศึกษา
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 ดความสนใจและมีโอกาสศึกษาอันจะกอใหเกิ 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 ใหคณะกรรมการฝายนักศึกษาสัมพัน ธ 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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ใหองคการนักศึกษาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการใหกับสโมสรนักศึกษาของคณะที่สังกัด
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 พรอมทั้งเสนอรา ง
ขอบังคับของชมรมตอคณะกรรมการบริหาร เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจัดตั้งได
ใหเสนอตอสภานักศึกษา ถาสภานักศึกษาเห็นชอบดวยใหเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

89

ขอ ๙๙ การขอจัดตั้งชมรมที่สังกัดสโมสรนักศึกษาจะตองมีนักศึกษาภายในคณะเดี ยวกันไมนอย
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 มีสมาชิกไมถึงหนึ่งรอยคนจากสามคณะในกรณีที่ชมรมสังกัดฝายขององคการ
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 โดยใหองคการบริหารองคการนักศึกษาและสโมสรนั กศึกษาแลวแต
กรณีจัดงบประมาณใหตามสมควรเพื่อใหชุมนุมดําเนินกิจกรรมไดเปนครั้งคราวไป ทั้งนี้ใหองคการบริหาร
องคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาแลวแตกรณีออกระเบียบวาดวยการใหการสนับสนุนชุมนุมที่สังกัด
โดยที่การสนับสนุนดังกลาวจะไมผูกพันองคการบริหารองคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาในปตอไป
ใหองคการบริหารองคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาแลวแตกรณีใหการสนับสนุนชุมนุมที่
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
และชมรมทุกคนมอบงานในความรับผิดชอบของตนใหแกกรรมการบริ หารและเจาหนาที่องคการบริหาร
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
อาจารยทปี่ รึกษาองคการนักศึกษา 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 ผูชว ย
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา คณบดีหรือรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูอํานวยการกองคลังหรือผูแทน
หัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายในหรือผูแทน นายกองคการบริหารองคการนักศึกษา และประธานสภานักศึกษาเปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหอธิการบดีเปนผูแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการตามวรรคแรก และใหมีวาระในการดํารง
ตําแหนงคราวละสองป เวนแตประธานสภานักศึกษาและนายกองคการบริหารองคก ารนักศึกษาใหมีวาระ
การดํารงตําแหนงไดเพียงหนึ่งป
ในระดับคณะใหคณะแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
นักศึกษาคณะ” ประกอบดวยรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนประธานกรรมการ รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชา หัวหนาแผนกสวัสดิการนักศึกษา
หัวหนาแผนกหอพัก นายกสโมสรนักศึกษา และประธานฝายนักศึก ษาสัมพันธของสโมสรนักศึกษาเป 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 ไดอยูในเขตที่ตั้งสํานักงาน
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 อาจารยที่ ปรึกษาและ
เจาหนาที่ขององคการบริหารองคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม หรือคณะกรรมการอื่นใดที่เลือกตั้ง
หรือแตงตั้งตามระเบียบวาดวยองคการนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาซึ่งใชอยูกอนวันที่ระเบียบนี้บังคับใช
เปนนายกองคการบริห ารองคการนักศึกษา คณะกรรมการบริหาร นายกสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการ
บริหารสโมสรนักศึกษาประธานชมรม คณะกรรมการบริหารชมรม อาจารยที่ปรึกษาและเจาหนาที่องคการ
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 ๒๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(ลงชื่อ) จรวยพร ธรณินทร
(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 และหัวหนาหนวยงานในสังกัด
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 กษาของมหาวิ ท ยาลั ย โดยที่มีการออกใบ
รายงานผลการศึกษาให
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“คัดชื่อออก” หมายถึง การใหพนสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีการออกใบ
รายงานผลการศึกษาให และไมมีสิทธิกลับเขามาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีก
ขอ 4 สิ่งที่นักศึกษาพึงปฏิบัติ
4.1 ปฏิบัตติ นตามขอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทุก
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 หรืออยูในระหวางรอการรับประกาศนียบัตรหรือพระราชทานปริญญาบัตรสถานศึก ษาอาจ
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 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ) กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(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

104

ข. นักศึกษาหญิง ใหมีลักษณะดังนี้
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว แบบสุภาพ ไมรัดรูปและไมหลวมเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกิ น
สมควร ผาอกตรงโดยตลอด แขนสั้นเหนือขอศอก ไมผาปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรง
ใหเรียบรอย
(2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อเบื้องซาย
(3) กระโปรง แบบสุภาพ ไมรัดรูป ยาวเสมอเขา ผาเนื้อเรียบไมมีลวดลาย สีกรมทา
หรือสีดํา
(4) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงิน ปะหนานูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย และชื่อ
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. บัณฑิตชายที่ไมไดเปนขาราชการ 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
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ขอ 9 ตราสั ญลัก ษณ มหาวิทยาลั ย ใหเ ปน ไปตามี่ กําหนดในข อบังคับมหาวิทยาลัย 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 เปนรู 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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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 หรือในงานพิธีอื่นใดที่ มี
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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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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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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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 และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนีย บัตร 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 วาดวยการเก็บเงินคา
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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ระดับปริญญาตรี
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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 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้และมีอํานาจวินิจฉัยและตีความในกรณีที่มีป ญหา
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 หัวหนาสาขาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
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 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนตามที่ ไดรับมอบหมาย 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
ทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี

131

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 ถาลงทะเบียนเรียนและชําระเงินหลังจากวันที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวตองชํา ระเงิน
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 จะตองถอนรายวิชาตอเนื่องในคราวเดียวกันดว ย 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
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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 เปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือผู
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 ายหลัก 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 ตองดําเนินการในภาคการศึกษาที่
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 ใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง
และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนลําดับที่สองในคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร หรือกรณีผูสําเร็จการศึกษา
ไดปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง แตมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในคณะที่รับผิดชอบหลักสูตร

142

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 ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายจิระศักดิ์ พูนผล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

143

144

145

146

147

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 เมื่อชําระแลวจะไมคืนให 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

(นายสมศักดิ์ บุญทอง)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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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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สวนที่ 3
แผนการเรียน
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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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คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นางสาววิมลฤดี เอกทัตร
นายณัฐิรงค กฤตานนท

บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)

มหาวิทยาลัยแมโจ 2548
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2551
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2547

อาจารยประจําหลักสูตร
นางพัชรินทร บุญนุน
นางสาวอํามรรัตน ฤทธิเดช

บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

นางสาวนิศาชล แกวแจมแจง
นายอรุณรักษ ตันพานิช

บช.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(ระบบสารเทศ)

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 2548
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 2547
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยแมโจ 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาลัยโยนก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
นางสาวยวมน ไซยิด
นางสาววิมลฤดี เอกทัตร
ผศ.ยุทธนา พงศกร
ผศ.ยุพาภรณ อุไรรัตน
ผศ.วีระศักดิ์ ตุลายาพร
ผศ.สุรียรัตน ชูแกว
นางสุวภัทร อําพันสุโข
นางปรีชญา ชุมศรี
นางอันธิกา ทิพยจํานง
นางธันยาภรณ ดําจุติ
ดร.พิเชษฐ พรหมใหม

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ปร.ด.(การตลาด)
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อาจารยผูสอน
นางสาววิมลฤดี เอกทัตร
นายณัฐิรงค กฤตานนท
นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
นางสาวอํามรรัตน ฤทธิเดช
นางสาวจงกล ปานทองมิ่ง
นางอรอุษา ขําเกลี้ยง

อาจารยพิเศษ
นายศุภฤกษ ประทักษากุล
นางสาวสุนิสา สังขทอง

บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(การบัญชี)

ศศ.บ.(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยแมโจ 2548
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2551
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2535
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2549
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2545

บธ.ม.(การตลาด)
คบ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร)
บธ.บ.(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550

ศศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ศศ.บ.(การจัดการบัญชี)
ค.อ.ม.(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13-012-001 ภาษาอังกฤษ1
13-014-003 สถิติเบื้องตน
13-152-103 องคการและการจัดการ
13-132-104 คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
13-112-101 หลักการบัญชี
13-122-102 หลักการตลาด
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)
24(21-0-42)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-012-002 ภาษาอังกฤษ 2
13-061-001 พลศึกษา
13-123-101 พฤติกรรมผูบริโภค
13-122-106 หลักเศรษฐศาสตร
13-123-206 นโยบายการจัดจําหนาย
13-112-105 การภาษีอากร
13-123-105 คณิตศาสตรการตลาด
13-013-001 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
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)
3(3-0-6)
22(19-6-41)

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
13-124-102 การตลาดทางตรง
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(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
19(16-6-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-012-005 สนทนาภาษาอังกฤษ
13-015-001 จิตวิทยาทั่วไป
13-124-210 เทคนิคการนําเสนอ
13-124-211 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
13-123-208 การนําเขาและการสงออก
13-123-207 การจัดการการคาปลีก
13-123-209 ระเบียบวิธีวิจัยการตลาดเบื้องตน
รวม

184

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(2-2-5)
21(19-4-40)

หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (ม.6) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13-012-001 ภาษาอังกฤษ1
13-014-003 สถิติเบื้องตน
13-152-103 องคการและการจัดการ
13-132-104 คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
13-121-101 การขาย
13-122-102 หลักการตลาด
13-111-101 การบัญชี 1
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)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-151-102 เครื่องใชสํานักงาน
13-123-105 คณิตศาสตรการตลาด
13-123-101 พฤติกรรมผูบริโภค
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
13-061-001 พลศึกษา
13-111-102 การบัญชี 2
13-122-106 หลักเศรษฐศาสตร
13-012-002 ภาษาอังกฤษ 2
13-123-206 นโยบายการจัดจําหนาย
13-112-105 การภาษีอากร
13-151-101 ธุรกิจเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
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)
3(3-0-6)
22(19-6-41)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-012-003 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
13-124-101 การตลาดบริการ
13-123-102 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
13-124-102 การตลาดทางตรง
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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
22(19-6-41)

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
13-124-210 เทคนิคการนําเสนอ
13-124-211 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
13-123-208 การนําเขาและการสงออก
13-123-207 การจัดการการคาปลีก
13-123-209 ระเบียบวิธีวิจัยการตลาดเบื้องตน
รวม

185

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(2-2-5)
21(19-4-40)

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

186

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

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นางสาวอํามรรัตน ฤทธิเดช
นางสาวจงกล ปานทองมิ่ง
นางอรอุษา ขําเกลี้ยง

บธ.บ.(การบัญชี)
ศศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ศศ.บ.(การจัดการบัญชี)
ค.อ.ม.(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
ศศ.บ.(การบัญชี)

อาจารยประจําหลักสูตร
รศ.เยาวพา ณ นคร
ผศ.บุษบรรณ เหลี่ยวรุงเรือง
นางสาววรรณา ทิววัฒนปรกณ
นางชฎามาศ แกวสุกใส
นายปรีชา เจริญสุข
นางพรวดี เพ็งสุวรรณ
นางสุพินดา โจนส
นางสาวลมุล เกยุรินทร
นางพัชรินทร บุญนุน
นางสาวอํามรรัตน ฤทธิเดช
นางสาวนิศาชล แกวแจมแจง
นายอรุณรักษ ตันพานิช
นางสาวยวมน ไซยิด
นางสาววิมลฤดี เอกทัตร

บช.ม.(บัญชีทั่วไป)
บช.ม.(บัญชีตนทุน)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บช.ม.(บริหารธุรกิจ)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(ระบบสารเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(การตลาด)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2535
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2549
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2545

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2529
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2541
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2548
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2547
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2546
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2547
มหาวิทยาลัยภาคกลาง 2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 2548
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2547
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยแมโจ 2548

อาจารยผูสอน
นางสาวอํามรรัตน ฤทธิเดช
นางสาวจงกล ปานทองมิ่ง
นางอรอุษา ขําเกลี้ยง

นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
นายอรุณรักษ ตันพานิช
นางสาววิมลฤดี เอกทัตร
อาจารยพิเศษ
นางสาวสุนิสา สังขทอง

บธ.บ.(การบัญชี)

ศศ.บ.(การบัญชี)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม.(ระบบสารเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2535
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2549
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2547
มหาวิทยาลัยแมโจ 2548

ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร)
บธ.บ.(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550

ศศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ศศ.บ.(การจัดการบัญชี)
ค.อ.ม.(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (ภาคปกติ)
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-012-001 ภาษาอังกฤษ 1
13-014-003 สถิติเบื้องตน
13-016-001 พลศึกษา
13-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13-132-104 การใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
13-152-103 องคการและการจัดการ
13-112-101 หลักการบัญชี
13-122-102 หลักการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
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(20-4-39)

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

หนวยกิต
4(0-40-0)
4(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-012-002 ภาษาอังกฤษ 2
13-013-001 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
13-112-105 การภาษีอากร
13-113-101 การบัญชีชั้นกลาง 1
13-113-102 การบัญชีชั้นกลาง 2
13-113-103 การบัญชีตนทุน 1
13-114-001 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
13-122-106 หลักเศรษฐศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
24(20-8-44)

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
13-016-002 นันทนาการ
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)
1(0-2-1)
19(13-12-32)

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
ชือ่ ภาษาอังกฤษ
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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คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
นายอรุณรักษ ตันพานิช

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม.(ระบบสารเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

อาจารยประจําหลักสูตร
นางพัชรินทร บุญนุน
นางสาวอํามรรัตน ฤทธิเดช

บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

นางสาวนิศาชล แกวแจมแจง
นายอรุณรักษ ตันพานิช

บช.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(ระบบสารเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

นางสาวยวมน ไซยิด
นางสาววิมลฤดี เอกทัตร
ผศ.สันติพงศ ตั้งธรรมกุล

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(การตลาด)
ค.อ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)

นางสาวรัตนา พัฒโน
นางสาวกัญฐณา สุขแกว

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

นางพลอยกนก ชูสวัสดิ์
นายชัยนันท ปญญาวุทโส
นายจุตพร จิรันดร
นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์

ค.อ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วท.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 2547

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 2548
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 2547
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยแมโจ 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
คุณทหารลาดกระบัง 2553
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549

อาจารยผูสอน
นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
นายอรุณรักษ ตันพานิช
นางสาวอํามรรัตน ฤทธิเดช
นางสาวจงกล ปานทองมิ่ง
นางอรอุษา ขําเกลี้ยง
นางสาววิมลฤดี เอกทัตร
อาจารยพิเศษ
นายพิเชษฐ สุวรรณโณ
นางสาวสุนิสา สังขทอง

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม.(ระบบสารเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ.(การบัญชี)
ศศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ศศ.บ.(การจัดการบัญชี)
ค.อ.ม.(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
ศศ.บ.(การบัญชี)
บธ.บ.(การตลาด)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2535
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2549
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2545
มหาวิทยาลัยแมโจ 2548

คอ.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร)
บธ.บ.(การบัญชี)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550
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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 คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-013-001 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
13-012-002 ภาษาอังกฤษ 2
13-016-001 พลศึกษา
13-122-106 หลักเศรษฐศาสตร
13-111-105 การภาษีอากร
13-133-102 ระบบปฏิบัติการ
13-133-103 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
13-133-205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
รวม

หนวยกิต
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)
3(2-2-5)
22(19-6-41)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-016-002 นันทนาการ
13-012-003 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
13-133-204 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
13-133-206 ระบบจัดการฐานขอมูล
13-133-207 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
13-133-208 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
16(12-8-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-015-001 จิตวิทยาทั่วไป
13-012-005 สนทนาภาษาอังกฤษ
13-134-108 พัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
13-133-209 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
13-134-218 โครงการเฉพาะบุคคล
13-134-102 การใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน
13-134-107 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21(18-6-39)

หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
13-014-003 สถิติเบื้องตน
13-012-001 ภาษาอังกฤษ 1
13-152-103 องคการและการจัดการ
13-132-104 คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
13-111-101 การบัญชี 1
13-121-101 การขาย
13-133-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
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)
3(3-0-6)
24(22-4-46)

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
13-012-002 ภาษาอังกฤษ 2
13-016-001 พลศึกษา
13-122-106 หลักเศรษฐศาสตร
13-111-105 การภาษีอากร
13-111-102 การบัญชี 2
13-151-101 ธุรกิจเบื้องตน
13-133-205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

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

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)
13-112-101 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
13-122-102 หลักการตลาด
3(3-0-6)
รวม
22(18-8-40)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-133-210 การฝกงานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

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
13-134-102 การใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน
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(2-2-5)
21(18-6-39)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาชางกลเกษตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาชางกลเกษตร
Diploma in Farm Mechanics

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางกลเกษตร
ปวส. ชางกลเกษตร
Diploma in Farm Mechanics
Dip. in Farm Mechanics

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ข
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.6 กลุมวิชาคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.4 กลุมวิชาฝกงานดานชางกลเกษตร
2.5 กลุมวิชาโครงงานดานชางกลเกษตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน สําหรับแผน ข
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88
100

หนวยกิต
หนวยกิต

20
6
3
3
2
3
3
62
18
24
12
4
4
6
12

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

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)
2(1-3-2)
3(2-3-2)
3(2-3-2)
23(19-12-20)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
01-210-001
01-620-001
04-302-202
04-302-103
04-332-204
04-333-207
04-333-205
04-333-209

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต
การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
3(3-0-3)
นันทนาการ
1(0-2-1)
กลศาสตรของไหล
3(3-0-3)
เทอรโมไดนามิกส
3(3-0-3)
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
3(3-0-3)
การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
3(2-3-3)
การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
2(1-3-2)
เครื่องมือกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยาง
3(2-3-2)
รวม
21(17-11-19)

รหัสวิชา
01-120-001
04-401-101
04-332-210
04-332-207
04-302-205
04-362-205
04-333-210

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
ประดิษฐกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ปฏิบัติงานชางกลเกษตร 1
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
เครื่องเย็นอุตสาหกรรมเกษตร
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)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาชางยนต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาชางยนต
Diploma in Mechanical Power Technology

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางยนต
ปวส. ชางยนต
Diploma in Mechanical Power Technology
Dip. in Mechanical Power Technology

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ข
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.6 กลุมวิชาคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.4 กลุมวิชาฝกงานดานชางยนต
2.5 กลุมวิชาโครงงานดานชางยนต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน สําหรับแผน ข
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88
100

หนวยกิต
หนวยกิต

20
6
3
3
2
3
3
62
18
24
12
4
4
6
12

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

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาชางยนต ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-001-003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01-003-005 เศรษฐศาสตรในชีวิติประจําวัน
02-005-003 ฟสิกสเบื้องตน
01-004-001 พลศึกษา
13-202-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
13-252-001 กลศาสตรวิศวกรรม
13-263-101 ปฏิบัติงานเครื่องยนตแกสโซลีน
13-263-102 ปฏิบัติงานเครื่องลางละสงกําลัง
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
22(13-23-35)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-263–109 การฝกงานดานชางยนต
รวม

หนวยกิต
4(0-40-0)
4(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-001-004 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
02-006-001 คณิตศาสตรทั่วไป
13-212-001 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
13-212-104 กลศาสตรของแข็ง
13-212-105 เทอรโมไดนามิกส
13-263-103 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต
13-263-104 เครื่องยนตดีเซล
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(1-6-4)
21(16-14-42)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-002-001 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
01-004-002 นันทนาการ
13-212-206 กลศาสตรของไหล
13-263-205 ปมและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล
13-263-206 การทําความเย็นและปรับอากาศ
13-214-201 การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม
13-223-105 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ
13-223-207 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
22(15-20-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-263-207 ระบบควบคุมเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส
13-263-208 อุปกรณเชื้อเพลิงกาซรถยนต
13-263-210 โครงงานดานชางยนต
13-223-206 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
13-264-202 กลศาสตรยานยนต
13-264-101 เชื้อเพลิงและสารหลอลืน่

รวม
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หนวยกิต
3(1-6-4)
3(1-6-4)
4(0-12-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

19(11-24-30)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร
Diploma in Computer Technology

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร
Diploma in Computer Technology
Dip. in Computer Technology

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ก
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร สําหรับแผน ข
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.6 กลุมวิชาคณิตศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.4 กลุมวิชาฝกงานดานเทคนิคคอมพิวเตอร
2.5 กลุมวิชาโครงงานดานเทคนิคคอมพิวเตอร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. หมวดวิชาชีพปรับพื้นฐาน สําหรับแผน ข
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88
100

หนวยกิต
หนวยกิต

20
6
3
3
2
3
3
62
18
24
12
4
4
6
12

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

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นายวันประชา นวนสรอย

นายสมมารถ ขําเกลี้ยง

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ศบ.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)
ปร.ด.(ไฟฟาศึกษา)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)

นายศิวดล นวลนภดล

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

นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
นายอรุณรักษ ตันพานิช

วทม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วทบ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม.(ระบบสารเทศ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

อาจารยประจําหลักสูตร
นายวันประชา นวนสรอย

นายสมมารถ ขําเกลี้ยง

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ศบ.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)
ปร.ด.(ไฟฟาศึกษา)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)

นายศิวดล นวลนภดล

วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2548
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2548
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2547

นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
นายอรุณรักษ ตันพานิช
นายวันประชา นวนสรอย

นายสมมารถ ขําเกลี้ยง

วทม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วทบ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม.(ระบบสารเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ศบ.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)
ปร.ด.(ไฟฟาศึกษา)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)

นายศิวดล นวลนภดล

นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
อาจารยประจําหลักสูตร
นายอรุณรักษ ตันพานิช
นายสันติ สถิตวรรธนะ

นายอรรถพล คงหวาน
นายสิทธิโชค อุนแกว

วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วทม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วทบ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม.(ระบบสารเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2548
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544

อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ)
นายกิติศักดิ์ วัฒนกุล
นายสุวิพล มหศักดิสกุล

นายชัยสิทธิ์ ชูสงค
นายนราธร สังขประเสริฐ

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2547
ค.อ.บ.(อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2539
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
ค.อ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-001-003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
01-003-005 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-004-001 พลศึกษา
13-242-101 วงจรไฟฟา
02-006-001 คณิตศาสตรทั่วไป
13-232-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
13-233-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
13-252-102 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-233–108 การฝกงานดานเทคนิคคอมพิวเตอร
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-001-004 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
02-005-003 ฟสิกสเบื้องตน
13-212-102 คณิตศาสตรชางอุตสาหกรรม
13-233-102 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
13-233-103 ระบบปฏิบัติการ
13-252-101 วงจรอิเล็กทรอนิกส
13-253-101 ไมโครคอนโทรลเลอร

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

รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
21 (16-14-31)

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

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-002-001 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
01-004-002 นันทนาการ
13-233-204 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
13-233-205 ระบบฐานขอมูล
13-233-206 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
13-233-207 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
13-234-202 การติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครือขาย
13-234-206 การโปรแกรมเว็บ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
22(15-20-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-212-001 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
13-233-209 โครงงานดานเทคนิคคอมพิวเตอร
13-234-208 โปรแกรมสําเร็จรูป
13-234-210 คอมพิวเตอรกราฟก
13-234-216 การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
13-214-201 การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม

รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
4(0-12-4)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

19(12-21-31)
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สวนที่ 4
แผนการเรียน
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- สงขลา
- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
- วิทยาเขตตรัง
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206

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

207

208

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชาการบัญชี

209

210

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 35 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 44 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

211

134

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
94

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6

หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.วีระศักดิ์ ตุลยาพร
ผศ.สุทธยา สมสุข
นางสุวภัทร อําพันสุขโข
นางธันยาภรณ ดําจุติ
นางอันธิกา ทิพยจํานงค

อาจารยผูสอน
ผศ.ยุพาภรณ อุไรรัตน
นางวีราวรรณ มารังกูร
นายพิเชษฐ พรหมใหม

นางปรีชญา ชุมศรี
นางวัลภา พัฒนา

ผศ.วีระศักดิ์ ตุลยาพร
ผศ.สุทธยา สมสุข
นางสุวภัทร อําพันสุขโข
นางธันยาภรณ ดําจุติ
นางอันธิกา ทิพยจํานงค

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาดระหวางประเทศ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาดระหวางประเทศ)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
วิทยาลัยโยนก 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด)
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด)
ปร.ด. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาดระหวางประเทศ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาดระหวางประเทศ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาดระหวางประเทศ)
บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2540
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2530
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
University Utara Malaysia 2549
Johnson & Wales University 2543
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
วิทยาลัยโยนก 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
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อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.ยุพาภรณ อุไรรัตน
นางวีราวรรณ มารังกูร
นายพิเชษฐ พรหมใหม

นางปรีชญา ชุมศรี
นางวัลภา พัฒนา

นายจตุพร จิรันดร

นางพิมลสวาดิ ศรียา
ผศ.สุรียรัตน ชูแกว

อาจารยพิเศษ
นายศุภฤกษ ประทับษากุล

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด)
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด)
ปร.ด. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาดระหวางประเทศ)
บธ.บ. (การตลาด)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ศศ.ม. เศรษฐศาสตรธุรกิจ
บธ.บ. การบัญชี
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
บธ.บ. ธุรกิจศึกษา-การบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2540
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2530
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
University Utara Malaysia 2549
Johnson & Wales University 2543
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ค.บ. (Educational Technology and
Innovation)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 2535
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2526

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
05-111-108 การบัญชีการเงิน
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
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)
2(0-4-2)
20 (18-4-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัฒน
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 2
02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-108 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)
3(3-0-6)
21 (21-0-42)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-023-011 โยคะเพื่อสุขภาพ / แบดมินตัน
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-211-201 พฤติกรรมผูบริโภค
05-212-203 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
05-311-003 การภาษีอากร
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
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(3-0-6)
19(18-2-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
05-211-202 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-211-204 การจัดการลูกคาสัมพันธ
05-212-201 การวิจัยผูบริโภค
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
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 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-206 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
05-211-301 การสื่อสารการตลาด
05-211-302 การจัดการตราสินคา
05-211-303 การจัดการชองทางและโลจิสติกส
05-212-301 การตลาดระหวางประเทศ
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
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
05-211-205 การจัดการการคาปลีก
05-211-207 การคลาดธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว
05-211-304 การจัดการการขาย
05-211-305 การจัดการการตลาด
05-212-302 การวิจัยการตลาด
05-212-303 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
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)

สําหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาการฝกงานดานการตลาด
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-211-203 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
3(3-0-6)
05-212-401 กลยุทธการตลาด
3(3-0-6)
05-212-402 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด 3(2-2-5)
05-212-403 สัมมนาการตลาด
1(0-2-1)
05-212-404 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานการตลาด
1(1-0-2)
05-212-405 โครงงานทางการตลาด
3(2-2-5)
รวม
14 (11-6-25)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-212-406 การฝกงานดานการตลาด

รวม

หนวยกิต
(30-40-0)

(30-40-0)

สําหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษา
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-203 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
05-212-401 กลยุทธการตลาด
05-212-402 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด
05-212-403 สัมมนาการตลาด
05-212-404 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รวม

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

รหัสวิชา
05-212-408 สหกิจศึกษา

11 (8-6-19)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
05-211-201 พฤติกรรมผูบริโภค
05-211-301 การสื่อสารการตลาด
05-211-302 การจัดการตราสินคา
05-212-301 การตลาดระหวางประเทศ
05-311-001 สถิติธุรกิจ
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 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป
05-211-304 การจัดการการขาย
05-212-303 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
05-311--004การเงินธุรกิจ
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
05-211-202 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-211-204 การจัดการลูกคาสัมพันธ
05-211-205 การจัดการการคาปลีก
05-211-207 การจัดการธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว
05-212-201 การวิจัยผูบริโภค
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
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัฒน
05-211-203 การคลาดสินคาเกษตรกรรม
05-211-206 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
05-211-303 การจัดการชองทางและโลจิสติกส
05-212-201 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
05-212-302 การวิจัยการตลาด
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
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
หนวยกิต
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
3(3-0-6)
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
05-211-305 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
05-212-401 กลยุทธการตลาด
3(3-0-6)
05-212-402 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด 3(2-2-5)
05-212-403 สัมมนาการตลาด
1(0-2-1)
05-212-405 โครงงานทางการตลาด
3(2-2-5)
รวม
19( 16-6-35)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
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หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
05-211-201 พฤติกรรมผูบริโภค
05-211-301 การสื่อสารการตลาด
05-211-302 การจัดการตราสินคา
05-212-301 การตลาดระหวางประเทศ
05-311-001 สถิติธุรกิจ
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 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัฒน
05-211-207 การจัดการธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว
05-311--004การเงินธุรกิจ
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
05-211-202 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-211-204 การจัดการลูกคาสัมพันธ
05-211-205 การจัดการการคาปลีก
05-211-304 การจัดการการขาย
05-212-201 การวิจัยผูบริโภค
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
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-203 การคลาดสินคาเกษตรกรรม
05-211-206 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
05-211-303 การจัดการชองทางและโลจิสติกส
05-212-201 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
05-212-302 การวิจัยการตลาด
05-212-303 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
3(3-0-6)
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
05-211-305 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
05-212-401 กลยุทธการตลาด
3(3-0-6)
05-212-402 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด 3(2-2-5)
05-212-403 สัมมนาการตลาด
1(0-2-1)
05-212-405 โครงงานทางการตลาด
3(2-2-5)
รวม
19(16-6-35)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 (6-0-6)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
94
35
44
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางชวนพิศ เจยาคม

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
นางภัทราภรณ แกวกนิษฐารักษ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
นางสุชาดา ศรีเชื้อ
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา)
นางอัจฉรา รัตนมา
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
นางพรวดี เพ็งสุวรรณ
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ค.บ.(ธุรกิจศึกษา)
อาจารยผูสอน
นางชวนพิศ เจยาคม
นางภัทราภรณ แกวกนิษฐารักษ

นางสุชาดา ศรีเชื้อ
นางอัจฉรา รัตนมา

นางพรวดี เพ็งสุวรรณ

อาจารยผูสอน
ผศ.พศิกา สัตตบงกช
ผศ.ยุทธนา พงศกร
นางนงเยาว อินทสโร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2528
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2531

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ค.บ.(ธุรกิจศึกษา)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2528
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2531

บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศ.บ.เศรษฐศาสตร
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การเงินและการธนาคาร
รป.ม.การจัดการสําหรับนักบริหาร
บธ.บ.ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
วิทยาลัยศรีปทุม 2524
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
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อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.เพ็ญศรี พิทักษธรรม
นางสาวเบญจลักษณ เขมคุม
นายนัดพลพิชัย ดุลยวาทิต

นางปาลิตา เอกอุรุ
นางภาณุพร เต็มพระสิริ
นางสาวธันยพร อริยะเศรณี
นางสาวมนตทนา คงแกว

นางสาวกุลธีรา ทองใหญ
นางสาวจุฑามาศ รอดเนียม
นางอันธิกา ทิพยจํานงค
ผศ.ยุพาภรณ อุไรรัตน
ผศ.สุรียรัตน ชูแกว

อาจารยพิเศษ
นางสาวชุติมณฑท พงศพิสิฐสันต
Mr.Peng Bangxin
นางภาวนา มากมุข

บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
กจ.ม.การจัดการ
ศศ.บ.บริหารธุรกิจ
ศ.ม.เศรษฐศาสตรธุรกิจ
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
ศ.บ.เศรษฐศาสตรธุรกิจ
บธ.บ.ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ
น.บ.กฎหมาย
B.A. Economics and Law
วท.ม.สถิติ
วท.บ.สถิติ
บธ.ม.การเงินการธนาคาร
วท.บ.สถิติประยุกต
ศ.ม.เศรษฐศาสตร
วท.บ.เศรษฐศาสตรสหกรณ
วท.ม.สถิติประยุกต
กศ.บ.คณิตศาสตร
บธ.ม.การตลาด
บธ.บ.การตลาด
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.การตลาด
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บธ.บ.ธุรกิจศึกษา-การบัญชี

วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
(ธุรกิจศึกษา)
BBA (International Business Management)
Dit. in tesl (NZ) (Diploma in Teaching of
English as a second language)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
วิทยาลัยครูสงขลา 2533
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2546
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2523
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
University of Liverpool 2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2526

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
National Institute of Development
Administration 2008
Victoria University of
Wellington 1982

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-108 องคการและการจัดการ
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
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
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
01-023-009 กีฬาลีลาศ
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-311-109 พฤติกรรมองคการ
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
18(14-8-32)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
05-311-003 การภาษีอากร
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
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(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
01-012-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
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(2-2-5)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
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(3-0-6)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
01-040-005 เอเชียอาคเนยศกึ ษา
05-313-309 การจัดการสํานักงาน
05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
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(T-P-E)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาการฝกงานดานการจัดการ
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-428 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
05-311-429 การบริหารเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
05-311-432 สัมมนาการจัดการ
1(0-2-1)
05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานการจัดการ 1(1-0-2)
05-311-438 โครงงานทางการจัดการ
3(2-2-5)
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
3(T-P-E)
รวม
17(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-435 การฝกงานดานการจัดการ

รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)

6(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษาดานการจัดการ
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-428 การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
05-311-429 การบริหารเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
05-311-432 สัมมนาการจัดการ
1(0-2-1)
05-311-436 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานการจัดการ
1(1-0-2)
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
3(T-P-E)
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-437 สหกิจศึกษาดานการจัดการ

14(T-P-E)

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-311-109 พฤติกรรมองคการ
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(3-0-6)
3(2-2-5)
21(20-2-41)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
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(T-P-E)
3(T-P-E)
24(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-313-309 การจัดการสํานักงาน
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
27(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-428 การจัดการโครงการ
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
05-311-432 สัมมนาการจัดการ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-311-003 การภาษีอากร
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)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
25(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา
01-012-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-311-109 พฤติกรรมองคการ
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
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)
18(18-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
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(T-P-E)
21(T-P-E)

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

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-313-309 การจัดการสํานักงาน
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
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 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-311-003 การภาษีอากร
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
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
05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-428 การจัดการโครงการ
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
05-311-432 สัมมนาการจัดการ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
16(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-003 การภาษีอากร
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-311-109 พฤติกรรมองคการ
05-312-201 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
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)

หนวยกิต
2(0-4-2)
2(0-4-2)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-007 วัฒนธรรมและขนมประเพณีของภาคใต
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-432 สัมมนาการจัดการ
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
05-311-320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
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(2-2-5)
22(20-4-42)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
05-312-307 การจัดการสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
05-312-304 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3(3-0-6)
ระบบข
อ
มู
ล
เพื
อ
่
การวางแผนทางการจั
ด
การอุ
ต
สาหกรรม
05-312-305
3(3-0-6)
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
รวม
24(24-0-48)
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หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-317 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(3-0-6)
3(2-2-5)
21(20-2-41)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
8(6-4-14)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-003 การภาษีอากร
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-311-109 พฤติกรรมองคการ
05-312-201 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม
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
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-432 สัมมนาการจัดการ
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
05-311-320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-007 วัฒนธรรมและขนมประเพณีของภาคใต
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-312-304 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
รวม

หนวยกิต
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(2-2-5)
19(17-4-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-312-307 การจัดการสินคาคงคลัง
05-312-305 ระบบขอมูลเพื่อการวางแผนทางการจัดการอุตสาหกรรม
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-0-36)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-040-005 เอเซียอาคเนยศึกษา
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-313-103 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
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)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
05-311-109 พฤติกรรมองคการ
05-313-104 เทคนิคการนําเสนอ
05-313-308 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสในสํานักงาน
05-313-306 การจัดการเอกสารในสํานักงาน(ชล)
05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส(ชล)
05-111-101 *การบัญชีการเงิน
05-311-005 *หลักเศรษฐศาสตร
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(21-6-45)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
05-313-205 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสํานักงาน
05-313-307 การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
05-313-309 การจัดการสํานักงาน
05-313-410 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
05-311-321 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ (ชล)
05-311-317 *การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
24(19-10-43)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-432 สัมมนาการจัดการ
05-313-412 การวิเคราะหและพัฒนาระบบสํานักงาน
05-313-413 การผลิตเอกสารสํานักงาน
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ (ชล)
05-311-320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(ชล)
05-311-003 *การภาษีอากร
05-311-002 *กฎหมายธุรกิจ
รวม

* รายวิชาที่นักศึกษาบางสวนเทียบโอนไมได
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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(3-0-6)
3(3-0-6)
21(24-8-46)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-313-103 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-313-306 การจัดการเอกสารในสํานักงาน (ชล)
05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (ชล)
01-040-005 เอเซียอาคเนยศึกษา
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)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
05-311-109 พฤติกรรมองคการ
05-313-104 เทคนิคการนําเสนอ
05-313-308 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสในสํานักงาน
05-111-101 *การบัญชีการเงิน
05-311-005 *หลักเศรษฐศาสตร
รวม

หนวยกิต

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

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

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-311-004 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
05-313-205 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสํานักงาน 3(1-4-4)
05-313-309 การจัดการสํานักงาน
3(3-0-6)
05-313-410 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
05-311-321 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ (ชล)
3(2-2-5)
05-311-317 *การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
รวม
21(17-8-38)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-313-307 การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
05-311-432 สัมมนาการจัดการ
05-311-320 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (ชล)
05-311-002 *กฎหมายธุรกิจ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-313-412 การวิเคราะหและพัฒนาระบบสํานักงาน
05-313-413 การผลิตเอกสารสํานักงาน
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ (ชล)
05-311-003 *การภาษีอากร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
10(7-6-17)

* รายวิชาที่นักศึกษาบางสวนเทียบโอนไมได
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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)
18(16-4-34)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration
Program in Business Information System

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

ชื่อยอภาษาไทย

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Business Administration
(Business Information System)

ชื่อยอภาษาอังกฤษ

B.B.A (Business Information System)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 ความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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137

หนวยกิต

34
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3
3
1
12
97
35
47
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายนราวัตร กาญจนพันธ
ผศ.สันติพงศ ตั้งธรรมกุล

ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
คอ.ม.(ไฟฟากําลัง)
คอ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)

นางสาวรัตนา พัฒโน
นายชัยนันท ปญญาวุทโส

นางสาวกัญฐณา สุขแกว

วศ.บ.(ไฟฟากําลัง)
คอ.บ.(ไฟฟากําลัง)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต)
วท.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา)
อาจารยผูสอน
ผศ.สันติพงศ ตั้งธรรมกุล

นางสาวรัตนา พัฒโน
นายชัยนันท ปญญาวุทโส

นางสาวกัญฐณา สุขแกว

สถาบันราชภัฎเทพสตรีลพบุรี 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2544
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
คอ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
วศ.บ.(ไฟฟากําลัง)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
คอ.บ.(ไฟฟากําลัง)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต)
พระนครเหนือ 2540
ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
วท.ม.(คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2544
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
คอ.ม.(ไฟฟากําลัง)
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นายธีภากรณ นฤมาณนลินี

นายนราวัตร กาญจนพันธ
นางพลอยกนก ชูสวัสดิ์
นายจตุพร จิรันดร
นางพิมลสวาดิ ศรียา
นางพศิกา สัตตบงกช
นางปาลิตา เอกอุรุ
นางสาวมนตทนา คงแกว

นางชวนพิศ เจยาคม
นางสุชาดา ศรีเชื้อ
นางสาวธันยพร อริยะเศรณี
นายนัดพลพิชัย ดุลยวาทิต

ผศ.สุรียรัตน ชูแกว
นางพรวดี เพ็งสุวรรณ
ผศ.สุทธยา สมสุข
นางพัชรี ทิพยประชา

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร)
น.บ. (กฎหมาย)
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
วท.บ.(สถิติประยุกต)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
วท.ม.(สถิต)ิ
วท.บ.(สถิต)ิ
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-การเลขานุการ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ค.บ.(ธุรกิจศึกษา)
บธ.ม.(การตลาดระหวางประเทศ)
บธ.บ.(การตลาด)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2543
สถาบันราชภัฎเทพสตรีลพบุรี 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2546
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2526
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2542

อาจารยพิเศษ
นางสาวพวงมณี อนันตพงศ

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
พศ.ม.(การจัดการ)
บธ.บ.(การธนาคารและการเงิน)
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2516

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-023-006 แบดมินตัน
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
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(19-4-40)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-311-233 การเปนผูประกอบการสมัยใหม
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายฯ
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(2-2-5)
3(T-P-E)
21(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
05-4WX-YZZวิชาชีพเลือก
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(2-2-5)
3(T-P- E)
21(16-4-34)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(6-0-3)3
(6-0-3)3
1(1-0-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(13-0-26)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาสหกิจ
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
3(3-0-6)
05-311-003 การภาษีอากร
3(3-0-6)
05-411-312 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานสารสนเทศ 1(0-2-1)
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
UU-VWX-YZZวิชาเลื อกเสรี
3(T-P-E)
รวม
16(12-2-25)
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาฝกงาน
3(3-0-6)
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
การภาษี
อ
ากร
3(3-0-6)
05-311-003
05-411-312 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานสารสนเทศ 1(2-0-1)
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
UU-VWX-YZZวิชาเลื อกเสรี
3(T-P-E)
รวม
16(12-2-25)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สําหรับนักศึกษาสหกิจ
05-411-416 สหกิจศึกษาดานสารสนเทศ
รหัสวิชา

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-412-210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(5-2-11)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สําหรับนักศึกษาฝกงาน
05-411-415 การฝกงานดานสารสนเทศ

รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)

3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-412-210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม
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หนวยกิต
3(1-4-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
15(6-617)

หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-311-101 องคการและการจัดการ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 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)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
24 (21--6--45)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
23(14-6-31)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
3(3-0-6)
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา
3(3-0-6)
05-311-004 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
1(1-0-2)
โครงสร
า
งข
อ
มู
ล
และอั
ล
กอริ
ท
ึ
ม
3(3-0-6)
05-412-206
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
รวม
22(23-4-42)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-412-210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
21(15-6-35)

หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-311-004 การเงินธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
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(T-P-E)
21 (16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
20(11-6-25)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
3(3-0-6)
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา
3(3-0-6)
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

18(16-4-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-412-210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)
6(3-0-6)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(1-4-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
19(13-6-31)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย

บัญชีบัณฑิต

ชื่อยอภาษาไทย

บช.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Accountancy

ชื่อยอภาษาอังกฤษ

B.Acc.

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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136

หนวยกิต

31
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
9
99
41
42
16
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.บุษบรรณ เหลี่ยวรุงเรือง

นางนวรัตน ผิวนวล
นางสุพินดา โจนส
นางสาวลมุล เกยุรินทร
นางสาวรักขิฏา เอี่ยมวิจารณ

อาจารยผูสอน
รศ.เยาวพา ณ นคร
ผศ.สุรียรัตน ชูแกว
นางสาววรรณา ทวิวัฒนปกรณ
นางชฏามาศ แกวสุกใส

ผศ.บุษบรรณ เหลี่ยวรุงเรือง

นายปรีชา เจริญสุข
นางสุพินดา โจนส

ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
บช.ม.(การบัญชีตนทุน)
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2529
วิทยาลัยพายัพ 2525
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2547
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2540
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2547

บช.ม.(การบัญชีทั่วไป)
วท.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
สต.บ.(สถิติศาสตร)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
น.บ.(นิติศาสตร)
บช.บ.(การธนาคารและการเงิน)
ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
บช.ม.(การบัญชีตนทุน)
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2520
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2517
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2548
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2522
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2529
วิทยาลัยพายัพ 2525
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2529
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นางนวรัตน ผิวนวล
นางสาวพิมลสวาดิ ศรียา
นางสาวลมุล เกยุรินทร
นางสาวรักขิฏา เอี่ยมวิจารณ
นางพลอยกนก ขุนชํานาญ

นายธีภากรณ นฤมาณนลินี

อาจารยพิเศษ
ผศ.วสันต กาญจนมุกดา
นายประจวบ พูลรส
นางสาวพวงมณี อนันตพงศ

นางสาวเจนจิรา ทับแกว

บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คอ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)
บช.บ.(บริหารธุรกิจ-ระบบสารสนเทศ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วท.บ.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
พศ.ม.(การจัดการ)
บช.บ.(การธนาคารและการเงิน)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2553
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2547
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2540
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 2543

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2541
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2536
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2516
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2546

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-023-006 แบดมินตัน
02-031-09 คณิตศาสตรทั่วไป
05-111-102 การบัญชีขั้นตน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
18(14-8-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-311-006 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค
05-311-108 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)
3(3-0-6)
21(21-0-42)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค
05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 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(2-2-5)
3(T-P-E)
21(17-2-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
05-111-205 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
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(2-2-5)
21(19-4-40)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-306 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-113-303 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-003 การภาษีอากร
05-111-311 ทฤษฎีบัญชี
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
05-111-307 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
05-113-301 การสอบบัญชี
05-113-302 ภาษีอากรกับการบัญชี
05-114-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-112-305 การงบประมาณยุคใหม
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
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(T-P-E)
18(15-0-30)

ชั้นปที่ 4
แผนการศึกษาแบบฝกงานดานการบัญชี
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-408 สัมมนาการบัญชี
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-111-410 โครงงานทางการบัญชี
05-111-415 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานการบัญชี
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
05-113-404 ปญหาในการสอบบัญชี
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-417 การฝกงานดานการบัญชี

16(13-6-29)

รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)

3(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-408 สัมมนาการบัญชี
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-111-416 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานการบัญชี
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
05-113-404 ปญหาในการสอบบัญชี

รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-418 สหกิจศึกษาดานการบัญชี

13(11-4-24)

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
01-011-002 ทักษะการเขียน
05-111-102 การบัญชีชั้นตน
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-311-004 การเงินธุรกิจ

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

05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1

3(2-2-5)

05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส

2(0-4-2)

05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

3(2-2-5)

05-111-205 การบัญชีชั้นสูง 1

3(3-0-6)

05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2

3(2-2-5)

รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
รวม

21(19-4-40)

รวม

23(20-6-43)

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

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-306 การบัญชีชั้นสูง 2
05-111-307 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-113-301 การสอบบัญชี
05-113-303 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
05-114-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-111-311 ทฤษฎีบัญชี
05-311-003 การภาษีอากร
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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-408 สัมมนาการบัญชี
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-113-302 ภาษีอากรกับการบัญชี
05-112-305 การงบประมาณยุคใหม
05-114-303 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานบัญชี
05-113-405 การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(18-6-39)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-002 ทักษะการเขียน
05-111-102 การบัญชีชั้นตน
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค
05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2

3(3-0-6)

05-111-205 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
20(18-0-38)

18(16-4-34)

รวม

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-113-303 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6)
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
05-114-303 การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานบัญชี
3(2-2-5)
รวม
9(8-2-17)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-307 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-113-301 การสอบบัญชี
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
05-111-311 ทฤษฎีบัญชี
05-311-003 การภาษีอากร
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต
05-113-405 การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
รวม

หนวยกิต
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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบคลิกภาพ
05-111-408 สัมมนาการบัญชี
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-113-302 ภาษีอากรกับการบัญชี
05-114-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-112-305 การงบประมาณยุคใหม
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
9(8-2-21)
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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)
3(3-0-6)
21(19-4-40)
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คณะวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม





สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา



สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม



สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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147

หนวยกิต

31
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
9
110
34
70
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นายคณโฑ ปานทองคํา
นายสมโภชน บุญสมสุข
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ
นายวัชรพงศ ราชพงศ

นายสมคิด ลีลาชนะชัยพงษ

อาจารยประจําหลักสูตร
นายคณโฑ ปานทองคํา
นายสมโภชน 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
สถาบันเทคโนโลยีพรจอมเกลาธนบุรี 2517
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(ไฟฟา)

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
สถาบันเทคโนโลยีพรจอมเกลาธนบุรี 2517
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(ไฟฟา)
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อาจารยผูสอน
รศ.สมพันธ อําพาวัน

ผศ.วิสุทธิ์ พงศพฤกษธาตุ

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

นายอุดม นพรัตน

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)

นายธรรมนงค ทวีชื่น

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)

นายนิทัศน ถูกตอง
นายอัมพร บุญราม

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

นายกิจติ มินา
นางสาวสลักจิตร นิลบวร

อาจารยผูสอน
นายภราดร เรืองกูล
นายพิทักษ บุญนุน
(ลาศึกษาตอปริญญาเอก)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2513
สถาบันพระจอมเกลาธนบุรี 2515
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันพระจอมเกลาธนบุรี 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2541
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-024-102 ฟสิกส 1
01-025-101 คณิตศาสตร 1
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
04-211-101 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
01-023-YZZ วิชาพลศึกษา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
21(16-14-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
01-024-103 ฟสิกส 2
01-025-102 คณิตศาสตร 2
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
04-211-102 วงจรดิจิตอล
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(20-6-42)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-024-101 เคมีพื้นฐาน
01-025-203 คณิตศาสตร 3
04-211-204 วงจรไฟฟา
04-211-205 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
04-211-206 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-211-207 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-211-208 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
01-02X-YZZ วิชาความรูทางดานมนุษยศาสตรฯ 1
รวม

หนวยกิต
4(3-3-7)
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(3-0-6)
21(18-9-39)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-211-209 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-212-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
04-212-202 ไมโครคอนโทรลเลอร
04-213-201 เครือ่ งจักรกลไฟฟา 1
04-213-202 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1
01-02X-YZZ วิชาความรูทางดานมนุษยศาสตรฯ 2
02-03X-YZZ วิชาความรูทางดานวิทยาศาสตรฯ 1
0U-04X-00Z วิชาความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
รวม

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

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-212-303 ระบบควบคุม
04-212-304 ปฏิบัติการระบบควบคุม
04-213-303 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
04-213-304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 2
04-214-301 ระบบไฟฟากําลัง
01-021-00Z วิชาความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
04-21X-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1
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(T-P-E)
3(T-P-E)
20(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-213-305 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-213-306 ปฏิบตั ิการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-214-302 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
04-214-303 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
04-214-305 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
04-215-302 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
04-215-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
02-03X-YZZ วิชาความรูทางดานวิทยาศาสตรฯ 2
04-21X-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-215-406 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา

หนวยกิต
6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
04-214-407 ปฏิบัติการการปองกันระบบไฟฟากําลัง
04-214-408 การออกแบบระบบไฟฟา
04-214-409 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย
04-215-407 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2

รวม

6(0-40-0)

รวม

251

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

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-024-102 ฟสิกส 1
01-025-101 คณิตศาสตร 1
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-02X-YZZ วิชาความรูทางดานมนุษยศาสตรฯ
รวม

หนวยกิต

4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
16(13-9-29)

รหัสวิชา
01-024-103 ฟสิกส 2
01-025-102 คณิตศาสตร 2
04-211-102 วงจรดิจิตอล

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

04-211-206 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต

4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(14-6-30)

หนวยกิต

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

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-024-101 เคมีพื้นฐาน
01-025-203 คณิตศาสตร 3
04-211-204 วงจรไฟฟา
04-211-205 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
04-211-207 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-211-208 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
0U-04X-00Z วิชาความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
01-021-00Z วิชาความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
รวม

หนวยกิต

4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
15(12-9-27)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

04-211-209 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-212-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
04-212-202 ไมโครคอนโทรลเลอร
04-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
04-213-202 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต

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

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

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

04-212-303 ระบบควบคุม
04-212-304 ปฏิบัติการระบบควบคุม
04-213-303 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
04-213-304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 2
04-214-301 ระบบไฟฟากําลัง
04-215-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
04-21X-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-215-304 การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
รวม

รหัสวิชา

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

04-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
04-214-407 ปฏิบัติการการปองกันระบบไฟฟากําลัง
04-214-408 การออกแบบระบบไฟฟา
04-214-409 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย
04-215-407 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
รวม

หนวยกิต

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

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

04-213-305 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-213-306 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-214-302 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
04-214-303 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
04-214-305 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
04-215-301 การเตรียมความพรอมฝกงาน
04-21X-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

หนวยกิต

3(0-40-0)
3(0-40-0)

หนวยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-5)
13(10-9-24)
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หนวยกิต

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

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
B.Eng. (Industrial Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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150

หนวยกิต

31
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3
3
1
9
113
48
46
19
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ
วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
นายซูไฮดี สนิ
วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
นางสาวจุฬาลักษณ โรจนานุกูล วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ
นายซูไฮดี สนิ
นางสาวจุฬาลักษณ โรจนานุกูล

นายวิทยา ศิริคุณ
นายรอมฎอน บูระพา

อาจารยผูสอน
ผศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ
นายจักรนรินทร ฉัตรทอง
นายซูไฮดี สนิ
นายวิทยา ศิริคุณ
นายจตุพร ใจดํารงค
ผศ.ปยวิทย สุวรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550

วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ค.อ.บ(วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นายประทีป ทิพยประชา
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ
นายสันติ สถิตวรรธนะ

นายอรรถพล คงหวาน
นายวิมล บุญรอด
นายบัญญัติ นิยมวาส
นายอุดร นามเสน
นายวสันต จีนธาดา
ผศ.วิสุทธิ์ พงศพฤกษธาตุ
นายอุดม นพรัตน

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป
01-025-101 คณิตศาสตร 1
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
21(18-9-39)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
01-024-101 เคมีพื้นฐาน
01-025-102 คณิตศาสตร 2
04-311-105 เทคโนโลยีการผลิต
04-311-207 วิศวกรรมการวัด
04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
21(17-12-38)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
01-024-102 ฟสิกส 1
4(3-3-7)
01-025-203 คณิตศาสตร 3
3(3-0-6)
04-311-104 กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
04-311-209 ปฎิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 1(0-3-1)
04-315-102 สถิติวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
รวม
18 (17-8-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-040-009 การเปนผูประกอบการ
01-024-103 ฟสิกส 2
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-213-203 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-311-210 กลศาสตรวัสดุ
04-311-213 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
3(3-2-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-0)
22(17-8-37)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-022-005 กฎหมายและระบบของกฎหมาย
01-023-001 พลศึกษา
04-311-214 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม
04-314-301 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-315-204 การศึกษาการทํางาน
04-315-203 สถิติวิศวกรรม 2
04-315-305 การวิจัยการดําเนินงาน
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-0)
21(16-5-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-312-301 วิศวกรรมความปลอดภัย
04-313-301 การควบคุมคุณภาพ
04-316-201 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
04-316-309 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
04-316-311 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม
04-412-101 วิชาชีพเลือก 3
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(0-0-0)
3(0-0-0)
20(13-3-27)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-316-410 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ

รวม

หนวยกิต
(0-45-0)

6(0-45-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
04-315-306 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
04-315-407 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
04-316-412 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3(1-6-36)
04-316-303 ปฎิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมอุตสาการ 1(0-3-1)
04-VWX-YZZ วิชาเลือก 4
3(0-0-0)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
3(0-0-0)
รวม
19(10-9-22)
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หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-025-101 คณิตศาสตร 1
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-103วัสดุวิศวกรรม
04-311-105 เทคโนโลยีการผลิต
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
15(12-9-27)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-024-101 เคมีพื้นฐาน
01-025-102 คณิตศาสตร 2
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
04-311-104 กรรมวิธีการผลิต
04-315-102 สถิติวิศวกรรม 1

รวม

หนวยกิต
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(15-3-31)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-311-207 วิศวกรรมการวัด
2(1-3-3)
04-311-209 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวนในการออกแบบ 1(0-3-1)
04-311-214 การทดสอบวัสดุวิศวกรรม
2(1-3-3)
รวม
5(2-9-7)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-024-102 ฟสิกส 1
01-025-203 คณิตศาสตร 3
04-315-204 การศึกษาการทํางาน
04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-022-005 กฎหมายและระบบของกฎหมาย
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
16(14-6-30)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-024-103 ฟสิกส 2
04-213-203 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-311-210 กลศาสตรวัสดุ
04-311-213 วิศวกรรมการบํารุงรักษา
04-315-204 การศึกษาการทํางาน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(0-0-0)
6(3-0-6)
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หนวยกิต
4(3-3-7)
3(3-2-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(15-5-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-312-301 วิศวกรรมความปลอดภัย
04-314-301 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-315-203 สถิติวิศวกรรม 2
04-316-201การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
04-412-101 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-316-307 การฝกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(14-3-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
04-313-301 การควบคุมคุณภาพ
04-315-305 การวิจัยและการดําเนินงาน
04-315-306 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-316-306 การเตรียมความพรอมฝกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
04-316-311 วิชาชีพเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(0-45-0)
3(0-45-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-314-403 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
3(3-0-6)
04-315-407 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
04-316-303 ปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับวิศ วกรรมอุตสาหการ 1(0-3-1)
04-316-412 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
3(1-6-3)
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
3(0-0-0)
04-VWX-YZZ วิชาชีพลือก 1
3(0-0-0)
รวม
16(7-9-16)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
17(14-0-28)

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

138

หนวยกิต

31
หนวยกิต
3
หนวยกิต
3
หนวยกิต
3
หนวยกิต
15 หนวยกิต
1
หนวยกิต
6
หนวยกิต
101
หนวยกิต
30
หนวยกิต
49
หนวยกิต
22
หนวยกิต
6
หนวยกิต
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คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นายนราธร สังขประเสริฐ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
นายสันติ สถิตวรรธนะ
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
นายอรรถพล คงหวาน
นายสิทธิโชค อุนแกว
นายกิติศักดิ์ วัฒนกุล

อาจารยประจําหลักสูตร
นายนราธร สังขประเสริฐ
นายสันติ สถิตวรรธนะ

นายอรรถพล คงหวาน
นายสิทธิโชค อุนแกว
นายกิติศักดิ์ วัฒนกุล

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

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)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545

อาจารยผูสอน
ผศ.ยงยุธ สุจิโต
นางนงนาฎ ระวังวงศ

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

นางสาวปยะพร มูลทองชุน

ค.อ.ม.(ไฟฟา)

นายสุวิพล มหศักดิสกุล

ค.อ.บ.(ไฟฟาสื่อสาร-คอมพิวเตอร)
วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร)
ค.อ.บ.(อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร)

นายกีรติ อินทรวิเศษ

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
นางสาวเกสรา เพชรกระจาง วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
นายชัยสิทธิ์ ชูสงค
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
นายซูไฮดี สนิ
วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)

นายจตุพร ใจดํารง

นายรอมฎอน บูระพา
นายจักรนรินทร ฉัตรทอง

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.บ.(วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
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มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2527
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2540
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2546
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013 พลศึกษา
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-500-103 แนะนําวิศวกรรมคอมพิวเตอร
04-500-104 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
20(13-18-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
01-024-109ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
01-024-110 ปฏิบัติการฟสกิ ส 2 สําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(3-0-6)
04-500-102 วงจรไฟฟาเบื้องตน
3(3-0-6)
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
04-514-201 อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2(2-0-4)
04-514-202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศ วกรรมคอมพิวเตอร 1(0-3-1)
รวม
22(17-13-39)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-513-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 1
2(2-0-4)
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
04-512-203 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
2(2-0-4)
04-512-204 ปฏิบัติการโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 1(0-3-1)
04-514-203 วงจรดิจิทัล
2(2-0-4)
04-514-204 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
1(0-3-1)
04-512-208 การโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
รวม
20(16-10-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-011 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
04-514-205 การออกแบบระบบดิจิทัล
04-514-206 ปฏิบัติการการออกแบบระบบดิจิทัล
01-012-004 จิตวิทยาทั่วไป
04-514-208 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน
04-514-209 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน
04-511-201 ระบบการจัดการฐานขอมูล
04-511-202 ปฏิบัติการระบบการจัดการฐานขอมูล
04-500-105 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
รวม

264

หนวยกิต
3(2-2-5)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
1(1-0-2)
18(14-11-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-512-201 การโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
04-512-202 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
04-512-206 วิศวกรรมซอฟตแวร
04-512-207 ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟตแวร
04-513-205 เครือขายคอมพิวเตอร
04-513-206 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร
04-513-201 การโปรแกรมบนเว็บ
04-513-202 ปฏิบัติการการโปรแกรมบนเว็บ
04-5WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
04-5WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-513-203 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
04-513-204
ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
04-514-207
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
04-513-102
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 2
04-515-301
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
04-5WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
04-5WX-YZZ
วิชาชีพเลือก 4
04-5WX-YZZ
วิชาชีพเลือก 5

18(14-12-32)

รวม

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

18(17-3-35)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-521-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
04-515-302 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร
01-013-005 สังคมกับสิ่งแวดลอม
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(- - -)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-521-401 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
01-015-013 พลศึกษา
1(0-2-1)
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
04-500-105 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 1(1-0-2)
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)

รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-511-201 ระบบการจัดการฐานขอมูล
04-511-202 ปฏิบัติการระบบการจัดการฐานขอมูล
04-512-203 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
04-512-204 ปฏิบัติการโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
04-513-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 2
รวม

12(8-10-20)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
04-500-103 แนะนําวิศวกรรมคอมพิวเตอร
04-513-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 1
04-513-205 เครือขายคอมพิวเตอร
04-513-206 ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
16(13-8-29)

หนวยกิต
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
8(6-6-14)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-011 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
04-512-206 วิศวกรรมซอฟตแวร
2(2-0-4)
04-512-207 ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟตแวร
1(0-3-1)
04-514-201 อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2(2-0-4)
ปฏิ
บ
ั
ต
ก
ิ
ารอิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส
ส
า
ํ
หรั
บ
วิ
ศ
วกรรมคอมพิ
ว
เตอร
04-514-202
1(0-3-1)
04-514-207 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
รวม

15(12-8-27)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-512-205การวิเคราะหขั้นตอนวิธี
04-513-201การโปรแกรมบนเว็บ
04-513-202ปฏิบัติการการโปรแกรมบนเว็บ
04-513-203ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
04-513-204ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
04-514-205การออกแบบระบบดิจิทัล
04-514-206ปฏิบัติการการออกแบบระบบดิจิทัล
04-5WX-YZZวิชาชีพเลือก 1
รวม
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หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
14(11-9-24)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-5WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
04-5WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(8-3-18)
ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
04-512-201 การโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
04-512-202 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
04-515-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
04-5WX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
16(- - -)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-521-202 การฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

หนวยกิต
3(0-40-0)

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-512-208 การโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
04-515-302 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
04-521-201 การเตรียมความพรอมฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
04-521-203หัวขอพิเศษสําหรับใบรับรองทางดานคอมพิวเตอร
04-5WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5

รวม

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

13(10-9-17)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

ปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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149

หนวยกิต

31
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
9
112
57
45
10
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นายสมมาตร สวัสดิ์
นางสาวจุฑามาศ ลักษณะกิจ
นายอรุณ ลูกจันทร
นายจํานงค เพชรประกอบ

นายอัมพร หมัดแสละ
อาจารยผูสอน
รศ. มนัส อนุศิริ

ผศ. จรูญ เจริญเนตรกุล

ผศ. จํารูญ สมบูรณ

ผศ. พิชิต โชติชุติ
ผศ. พิสิษฐ สังขรัตน

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2535
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533
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อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ. เรวัตร เจยาคม
ดร. นันทชัย ชูศิลป

นายสมใจ หมื่นจร

นายพรนรายณ บุญราศรี
นางรจณา คูณพูล

นายอาศิส อัยรักษ

นายณัฐพล แกวทอง
นายตอลาภ การปลื้มจิตร

อาจารยพิเศษ
ผศ.นิวัฒน ศิริกุล

นายวัชรงค ยองบุตร

นายจักรกริช นาควิโรจน

น.ส. กรองกาญจน ชูทอง
นายพัสกร ประเทพ

บธ.บ.(การจัดการงานกอสราง)
ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมสํารวจ)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.Eng.(Geotechnical and
Geoenvironmental Engineering)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา)
วศ.บ.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา)
วท.ม.(ภูมิศาสตร)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยรังสิต 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
Asian Institute of Technology 2552

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
น.บ.(นิติศาสตร)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.Eng.(Soil Engineering)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2525
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2518
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
Asian Institute of Technology 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2537
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546

กศ.ม.(คณิตศาสตร)
วท.บ.(ศึกษาศาสตร)
วศ.ม.(ทรัพยากรน้ํา)
วศ.บ.(ชลประทาน)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2547
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
01-025-101 คณิตศาสตร1
01-024-101 เคมีพื้นฐาน
01-024-102 ฟสิกส 1
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
รวม
รหัสวิชา

หนวยกิต
1(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
21(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
01-024-103 ฟสิกส 2
01-025-102 คณิตศาสตร 2
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
22(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-025-203 คณิตศาสตร 3
04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ
04-112-201 ธรณีวิศวกรรม
04-114-201 การฝกทักษะวิศวกรรมโยธา
04-115-201 ชลศาสตร
04-115-203 อุทกวิทยา
04-121-101 การสํารวจ
04-121-102 ปฏิบัติการสํารวจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
19(15-9-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ

หนวยกิต
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรฯ 1
3(T-P-E)
04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0-6)
04-111-203 คอนกรีตเทคโนโลยี
2(1-3-3)
04-111-204 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
1(0-3-1)
04-111-306 สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต
3(3-0-6)
04-112-202 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
04-115-202 ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
04-125-201 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
1(0-6-1)
รวม
20(T-P-E)
ชั้นปที่ 3

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูท างดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 1

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
04-111-305 การวิเคราะหโครงสราง
04-111-307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
04-112-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
04-114-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
04-115-305 วิศวกรรมชลศาสตร
04-122-201 การสํารวจเสนทาง
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
1(0-3-1)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
21(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรฯ 2
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูท
 างดานศิลปวัฒนธรรม
04-111-308 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
04-114-305 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
04-115-406 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
04-114-302 วิชาชีพเลือก 1 (การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
22(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-114-411 วิชาชีพเลือก 2 (สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา)

รวม

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
6(0-40-0)

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 2

6(0-40-0)

04-112-404 วิศวกรรมฐานราก
04-113-302 การทดสอบวัสดุการทาง
04-114-410 โครงงานวิศวกรรมโยธา
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(1-6-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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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145

หนวยกิต

31
6
3
3
12
1
6
108
43
40
25
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)

นายเจริญชัย ฮวดอุปต

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

นางสาวสลักจิตร นิลบวร
นางสาวดรุณี ชายทอง
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกรบัง 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2537

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-004 มนุษยสัมพันธ
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-015-002 บาสเกตบอล
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
04-221-101 ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
04-221-102 ปฏิบัติการไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
04-221-103 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
21(17-10-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
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(1-6-4)
20(15-14-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-211-202 วงจรไฟฟา
04-221-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-221-203 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
04-224-201 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
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(2-3-5)
19(15-11-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-005 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
04-221-202 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-222-201 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
04-221-204 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
04-223-201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส
04-224-202 ไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกต
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(2-3-5)
3(2-3-5)
21(18-8-39)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-003 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
04-221-301 หลักการของระบบสื่อสาร
04-221-302 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2
04-221-304 หลักการเครื่องจักรกลไฟฟา
04-222-301 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
04-224-301 ฟสิกสสารกึ่งตัวนําและอุปกรณ
04- 224-303 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
04-225-305 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
18(17-3-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-014-002 เทคนิคการเขียน
3(2-2-5)
04-221-303 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3
1(0-3-1)
04-222-302 วงจรรวมพื้นฐาน
3(3-0-6)
04-222-304 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
04-223-301 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
04-223-302 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
3(3-0-6)
04-225-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1(1-0-2)
04-225-306 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
2(0-6-2)
19(15-11-34)
รวม
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-225-303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-222-401 อิเล็กทรอนิกสกําลังและการประยุกต
04-223-401 สัญญาณและระบบ
04-224-304 การออกแบบระบบดิจิตอลแนวใหม
04-225-404 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
04-225-406 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
20(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-024-107ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108ปฏิบัติการฟสกิ ส 1 สําหรับวิศวกร
01-025-104แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-221-201อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-221-203ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
04-311-103วัสดุวิศวกรรม
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)
14(12-6-26)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
04-221-302 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2
04-222-301 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-024-115เคมีสําหรับวิศวกร
01-024-116ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-025-105แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-221-304หลักการเครื่องจักรกลไฟฟา
04-222-201การวิเคราะหวงจรไฟฟา
04-311-101เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3()3-0-6
3(2-3-5)
15(13-6-28)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-221-204 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
04-222-302 วงจรรวมพื้นฐาน
04-223-201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส
04-224-301 ฟสิกสสารกึ่งตัวนําและอุปกรณ
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-221-301 หลักการของระบบสื่อสาร
04-223-301 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
04-225-404 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
04-221-202 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-221-303 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม3
04-224-202 ไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกต
04-225-305 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
รวม

หนวยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
8(8-0-16)
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
14(11-8-25)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
04-222-303 อิเล็กทรอนิกสสําหรับงานอุตสาหกรรม
04-223-401 สัญญาณและระบบ
04-224-303 เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
04-224-304 การออกแบบระบบดิจิตอลแนวใหม
04-225-306โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
รวม

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

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-225-304 การฝกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-222-401 อิเล็กทรอนิกสกําลังและการประยุกต
04-223-302 การสื่อสารขอมูลและโครงขาย
04-225-302 การเตรียมความพรอมฝกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
04-225-401การบริการวิชาการแกชุมชน
04-225-402 การประยุกตใชงานวงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับการพัฒนาชุมชน
04-225-406โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
2(0-6-2)
12(9-9-21)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
Bachelor of Engineering Program in Survey Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและ
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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147

หนวยกิต

31
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
9
110
50
44
16
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางรจณา คูณพูล

นายพรนรายณ บุญราศรี
นายสมใจ หมื่นจร

ผศ. พิสิษฐ สังขรัตน

นายตอลาภ การปลื้มจิตร

อาจารยผูสอน
รศ.มนัส อนุศิริ

ผศ.จรูญ เจริญเนตรกุล

ผศ.จํารูญ สมบูรณ

ดร.นันทชัย ชูศิลป

นายสมมาตร สวัสดิ์

วศ.ม.(วิศวกรรมสํารวจ)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
น.ม.(นิติศาสตร)
บธ.บ.(การจัดการงานกอสราง)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร)
น.บ.(นิติศาสตร)
วท.ม. (ภูมิศาสตร)
ศศ.บ. (รัฐศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
มหาวิทยาลัยรังสิต 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2534
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม.(โยธา)
บธ.บ.(การจัดการงานกอสราง)
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
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2535
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นายจํานงค เพชรประกอบ

ผศ.พิชิต โชติชุติ
ผศ.เรวัตร เจยาคม
นายอัมพร หมัดแสละ
น.ส. จุฑามาศ ลักษณะกิจ
นายณัฐพล แกวทอง
นายอาศิส อัยรักษ

นายอรุณ ลูกจันทร

อาจารยพิเศษ
นายวัชรงค ยองบุตร

นายจักรกริช นาควิโรจน

น.ส. กรองกาญจน ชูทอง
นายพัสกร ประเทพ

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
บธ.บ.(การจัดการงานกอสราง)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา)
วศ.บ.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา)
M.Eng.(Geotechnical and
Geoenvironmental Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.Eng.(Soil Engineering)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2547
Asian Institute of Technology 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2547

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
Asian Institute of Technology 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2537
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546

กศ.ม.(คณิตศาสตร)
วท.บ.(ศึกษาศาสตร)
วศ.ม.(ทรัพยากรน้ํา)
วศ.บ.(ชลประทาน)
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ

01-025-101 คณิตศาสตร 1
01-024-101 เคมีพื้นฐาน
01-024-102 ฟสิกส 1
04-121-101 การสํารวจ
04-121-102 ปฏิบัติการสํารวจ
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต

3(T-P-E)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
21(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1

01-025-102 คณิตศาสตร 2
01-024-103 ฟสิกส 2
04-121-103 การสํารวจชั้นสูง
04-121-104 ปฏิบัติการสํารวจชั้นสูง
04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต

3(T-P-E)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
20(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรฯ1

01-025-103 คณิตศาสตร 3
04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ
04-122-201 การสํารวจเสนทาง
04-123-202 การสํารวจดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต

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

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรฯ 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2

04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
04-122-202 การสํารวจเพื่อการกอสราง
04-123-201 การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ
04-124-201 คอมพิวเตอรในงานสํารวจ
04-124-302 การคํานวณปรับแก
รวม

หนวยกิต

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

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม

04-123-303 การสํารวจดวยดาวเทียม
04-124-303 ยีออเดซี
04-124-305 การผลิตแผนที่และการฉายแผนที่
04-511-201 ระบบจัดการฐานขอมูล
04-511-202 ปฏิบัติระบบจัดการฐานขอมูล
รวม

หนวยกิต

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

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 1

04-114-305 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
04-123-304 การสํารวจขอมูลระยะไกล
04-124-304 ระบบขอมูลปริภูมิ 1
04-125-201 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
04-125-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสํารวจ
04-125-302 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม
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หนวยกิต

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

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

04-125-402 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสํารวจ

หนวยกิต

6(0-40-0)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย

04-125-303 โครงงานทางวิศวกรรมสํารวจ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2

รวม

6(0-40-0)

รวม
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หนวยกิต

3(T-P-E)
1(T-P-E)
3(0-9-3)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering Program in
Mechanical Engineering

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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149

หนวยกิต

31
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
9
112
45
52
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นายพรประสิทธิ์ คงบุญ
นายบัญญัติ นิยมวาส
นายวสันต จีนธาดา
นายจารุวัฒน เจริญจิต
นายทศพร จันทรกระจาง
อาจารยประจําหลักสูตร
นายพรประสิทธิ์ คงบุญ
นายบัญญัติ นิยมวาส
นายวสันต จีนธาดา
นายจารุวัฒน เจริญจิต
นายทศพร จันทรกระจาง
อาจารยผูสอน
นายพรประสิทธิ์ คงบุญ
นายบัญญัติ นิยมวาส
นายวสันต จีนธาดา
นายจารุวัฒน เจริญจิต
นายทศพร จันทรกระจาง
นายอเนก ไทยกุล

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นายพรชัย เพชรสงคราม
นายประทีป ทิพยประชา
นายจีระศักดิ์ เพียรเจริญ
นายอุดร นามเสน
นายเฉลิม ศิริรักษ
นายสุรัตน พรอมพุทธางกูร
นายสิทธิพร บุญญานุวัตร
นายบรรเจิด โปฏกรัตน

อาจารยพิเศษ
นายเจริญ ใหมดวง

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม.(เครื่องกล),2547
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.อ.บ.(เครื่องกล-เทคนิคยานยนต)
ค.อ.บ.(เครื่องกล-เทคนิคยานยนต)
ค.อ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพ 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2539
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2537
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต 2537
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต 2537

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

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2518
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-024-101 เคมีพื้นฐาน
01-025-101 คณิตศาสตร 1
01-024-102 ฟสิกส 1
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
04-417-106 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

รวม

หนวยกิต

4(3-3-7)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
18( 15-9-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-024-103 ฟสิกส 2
01-025-102 คณิตศาสตร 2
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-023-001 พลศึกษา
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
04-411-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
04-412-101 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต

4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20(18-5-38)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-025-203 คณิตศาสตร 3
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
02-032-008 แหลงพลังงานทางเลือก
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
04-411-202 กลศาสตรวิศวกรรม 2
04-413-201 กลศาสตรของไหล
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(20-3-35)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-022-004 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-311-104 กรรมวิธีการผลิต
04-411-203 กลศาสตรวัสดุ
04-413-202 เครื่องจักรกลของไหล
รวม
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หนวยกิต

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

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

04-414-304 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
04-416-303 การออกแบบระบบทอภายในอาคาร
04-416-301 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
04-412-302 การถายเทความรอน
04-411-304 กลศาสตรเครื่องจักรกล
04-412-303 เครื่องยนตสันดาปภายใน
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-417-305 การฝกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
รวม

หนวยกิต

3(3-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-2-36)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

04-417-301 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล1
2(0-6-2)
04-414-301 การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
04-416-302 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
3(3-0-6)
04-411-305 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
04-412-304 วิศวกรรมโรงผลิตกําลัง
3(3-0-6)
04-414-302 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
04-416-404 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ (วิชาเลือก 1) 3(3-2-6)
รวม
20(18-8-38)

หนวยกิต
3(S-U)
3(S-U)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-417-403 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
04-418-401 วิศวกรรมความปลอดภัย
04-412-405 การทําความเย็นและปรับอากาศ
04-417-402 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
04-412-406 เครื่องกําเนิดไอน้ํา (วิชาเลือก 2)
04-413-303 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส (วิชาเลือก 3)
04-415-402 การอนุรักษพลังงาน (วิชาเลือกเสรี 1)
รวม

หนวยกิต

1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-2-6)
3(3-2-6)
3(3-2-6)
18(16-12-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-417-404 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
05-311-233 การเปนผูประกอบการ
04-414-403 เครื่องควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน (วิชาเลือก 4)
04-412-407 เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม (วิชาเลือก 5)
04-418-402 การบํารุงรักษาในงานอุตสาหกรรม (วิชาเลือกเสรี 2)

รวม
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หนวยกิต

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

13(12-9-25)

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-024-101 เคมีพื้นฐาน
01-025-101 คณิตศาสตร 1
01-024-102 ฟสิกส 1
04-411-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
01-023-001 พลศึกษา
รวม

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-025-203 คณิตศาสตร 3
04-311-104 กรรมวิธีการผลิต
04-411-202 กลศาสตรวิศวกรรม 2
รวม

หนวยกิต
4(3-3-7)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
15(12-8-27)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-024-103 ฟสิกส 2
01-025-102 คณิตศาสตร 2
04-412-101 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม

รวม

หนวยกิต
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
13(11-6-24)

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

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
04-413-201 กลศาสตรของไหล
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
04-414-304 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
04-415-402 การอนุรักษพลังงาน (วิชาเลือกเสรี 1)
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-2-6)
3(3-2-6)
15(14-7-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-411-203 กลศาสตรวัสดุ
04-413-202 เครื่องจักรกลของไหล
04-416-303 การออกแบบระบบทอภายในอาคาร
04-417-301 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล1
04-412-302 การถายเทความรอน
รวม

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-412-303 เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
04-414-301 การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
04-418-402 การบํารุงรักษาในงานอุตสาหกรรม (วิชาเลือกเสรี 2) 3(3-2-6)
รวม
9(9-2-18)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
14(12-6-26)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-416-301 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
04-411-304 กลศาสตรเครื่องจักรกล
04-411-305 การสั่นสะเทือนทางกล
04-412-304 วิศวกรรมโรงผลิตกําลัง
04-418-401 วิศวกรรมความปลอดภัย
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-417-305 การฝกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-413-303 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส (วิชาเลือก 1)
04-412-405 การทําความเย็นและปรับอากาศ
04-414-302 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
04-416-302 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
04-417-402 การประลองทางวิศวกรรมเครือ่ งกล 2
04-417-403 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
รวม

หนวยกิต
3(S-U)
3(S-U)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
04-416-404 คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ (วิชาเลือก 2) 3(3-2-6)
04-412-406 เครื่องกําเนิดไอน้ํา (วิชาเลือก 3)
3(3-2-6)
04-417-404 โครงงานวิศวกรรมเครือ่ งกล
1(0-3-1)
04-414-403 เครื่องควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน (วิชาเลือก 4) 3(3-2-6)
04-412-407 เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม (วิชาเลือก 5) 3(3-2-6)
รวม
13(12-11-25)
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หนวยกิต
3(3-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
1(1-0-2)
15(13-8-28)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม
Bachelor of Engineering Program in Garment Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมกลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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140

หนวยกิต

31
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
9
103
38
53
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายพันธยศ วรเชฐวราวัตร
นางสาวธยา ภิรมย

นางพรโพยม วรเชฐวราวัตร
นางสาวโสภิดา ชูมี
นางสาวพิชญา พิศสุวรรณ

อาจารยผูสอน
ผศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ
นายจักรนรินทร ฉัตรทอง
นายซูไฮดี สนิ
นายวิทยา ศิริคุณ
นายจตุพร ใจดํารงค
นายปยวิทย สุวรรณ
นายธรรมนงค ทวีชื่น
นายอัมพร บุญราม
นายประทีป ทิพยประชา
วาที่รอยตรีอเนก ไทยกุล

วศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม)
วศ.บ.(สิ่งทอ)
วศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
วศ.บ.(เทคโนโลยีเสื้อผา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
วศ.บ.(เทคโนโลยีเสื้อผา)
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)
วศ.บ.(วิศวกรรมเสื้อผา)
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549

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)
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.ม.(ไฟฟา)(กําลังศึกษาอยู)
วศ.บ.(ไฟฟา-ไฟฟากําลัง)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
คอ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ
นายวัชรพงศ ราชพงศ

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

นายสันติ สถิตวรรธนะ

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

นายอรรถพล คงหวาน

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุงหม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
uu-vwx-yzz กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
uu-vwx-yzz กลุมทักษะความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 1
uu-vwx-yzz กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-321-101 เทคโนโลยีสิ่งทอ
04-322-101 พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องนุงหม
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(1-6-0)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
uu-vwx-yzz กลุมทักษะความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 2
uu-vwx-yzz กลุมวิชาทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย2
01-025-101 คณิตศาสตร 1
04-315-102 สถิติวิศวกรรม 1
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-322-102 เครื่องจักรเสื้อผาและการบํารุงรักษา
04-322-105 การทําแบบตัดอุตสาหกรรม 1
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-025-102 คณิตศาสตร 2
04-411-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
04-321-203 กระบวนการผลิตทางเคมีสิ่งทอ
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 1
04-322-207 ระบบการผลิตเครื่องนุงหม 1
uu-vwx-yzz เลือกเสรี 1
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-321-102 สมรรถนะผา
uu-vwx-yzz กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5
01-024-102 ฟสิกส 1
04-322-208 ระบบการผลิตเครื่องนุงหม 2
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 2
04-322-206 การทําแบบตัดอุตสาหกรรม 2
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(T-P-E)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(2-3-5)
22(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
uu-vwx-yzz กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 5
01-024-103 ฟสิกส 2
04-322-209 วิศวกรรมเครื่องนุงหม
04-322-310 คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 3
uu-vwx-yzz วิชาชีพเลือก 4

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
3(3-0-6)
uu-vwx-yzz กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 2
1(T-P-E)
04-211-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
3(3-2-7)
04-321-204 การทดสอบสิ่งทอ
3(2-3-5)
04-315-101 การบริหารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
การควบคุ
ม
คุ
ณ
ภาพสํ
า
หรั
บ
งานอุ
ต
สาหกรรมเครื
อ
่
งนุ
ง

ห
ม
04-322-314
3(3-0-6)
04-322-315 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องนุงหม
1(1-0-2)
04-322-316 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
รวม
20 (T-P-E)
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-322-317 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องนุงหม

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
uu-vwx-yzz กลุม ความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 3(T-P-E)
uu-vwx-yzz กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 2
3(T-P-E)
04-314-301 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
04-322-312 การจัดการสินคาเครื่องนุงหม
3(3-0-6)
04-322-421 โครงงานวิศวกรรมเครื่องนุงหม
3(1-6-4)
uu-vwx-yzz เลือกเสรี 2
3(T-P-E)
รวม
18 (T-P-E)
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
Bachelor of Engineering Program in
Telecommunication Engineering

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
Bachelor of Engineering
(Telecommunication Engineering)
B.Eng. (Telecommunication Engineering)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข และทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณและภาคสนาม
2.4 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
99
33
44
7
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รศ.สมพันธ อําพาวัน
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
นายศุภชัย อรุณพันธ
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
นายพรชัย แคลวออม
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
นายสัญญา ผาสุข
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
นายภราดร เรืองกูล
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา-สื่อสาร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2523
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2515
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2542

อาจารยประจําหลักสูตร
นายนิทัศน ถูกตอง

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544

อาจารยผูสอน
นายเสนอ สะอาด

วศ.ม.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2528
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 2537

วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
นางรุงลาวัลย ชูสวัสดิ์

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

นายพิทักษ บุญนุน

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

นางสาวดรุณี ชายทอง

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ
นายอรรถพล คงหวาน
นายเจริญชัย ฮวดอุปต

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส-คอมพิวเตอร)

นายสมพล สุวรรณ

วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)

นายสันติ สถิตวรรธนะ

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2540
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2520
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2539

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลขและทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-024-101 เคมีพื้นฐาน
04-311-101 การเขียนแบบวิศวกรรม
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
22(19-9-41)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษย ศาสตรและสังคมศาสตร 1
3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร 3(3-0-6)
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
01-024-102 ฟสิกส 1
4(3-3-7)
01-025-101 คณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
รวม
22(21-3-43)
ชั้นปที่ 2

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต
กลุ
ม

ความรู
ท

างด
า
นมนุ
ษ
ย
ศ
าสตร
แ
ละสั
ง
คมศาสตร
2
UU-VWX-YZZ
3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1(0-2-1)
01-025-102 คณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
01-024-103 ฟสิกส 2
4(3-3-7)
04-211-204 วงจรไฟฟา
3(3-0-6)
04-211-208 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
รวม
20(18-5-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4
01-025-203 คณิตศาสตร 3
04-211-206 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-211-209 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-233-201 ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รหัสวิชา

รวม

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

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-212-303 ระบบควบคุม
04-232-301 หลักการของระบบสื่อสาร
04-232-302 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร
04-232-303 การแพรกระจายคลื่นวิทยุ
04-234-301 วิศวกรรมสายอากาศ
04-234-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ
04-235-301 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
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)
3(3-0-6)
17(15-6-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-235-302 สายสงและโครงขายการสื่อสาร
3(3-0-6)
04-236-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
1(1-0-2)
04-236-402 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาหรือการเตรียมความพรอมฝกงาน 1(0-2-1)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
3(3-0-6)
รวม
17(17-2-33)
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-236-404 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-232-401 วิศวกรรมไมโครเวฟ
04-232-402 ปฏิบัติการไมโครเวฟ
04-236-401 โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
04-236-402 สัมมนา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

300

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(0-9-6)
1(0-3-6)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17(9-15-31)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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.Ind. Tech. (Industrial Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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89

หนวยกิต

15
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
68
18
41
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

อาจารยประจําหลักสูตร
นายลิขิต วรรณพงศ
ผศ.ฉลอง อุไรรัตน
นายวิชัย ประยูร
ผศ.สุรพล ชูสวัสดิ์
นายวรวิทย ศรีวิทยากูล

อาจารยผูสอน
นายลิขิต วรรณพงศ
ผศ.ฉลอง อุไรรัตน
นายวิชัย ประยูร
ผศ.สุรพล ชูสวัสดิ์
นายวรวิทย ศรีวิทยากูล
ผศ.วิสุทธิ์ พงศพฤษธาตุ

วศ.ม.(วิศวกรรมวัสดุ)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมเหมืองแร)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.ม.(เครื่องกล)
อส.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2537
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต 2548

วศ.ม.(วิศวกรรมวัสดุ)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมเหมืองแร)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.ม. (เครื่องกล)
อส.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหการ)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2537
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-025-101 คณิตศาสตร 1
02-032-002 ฟสิกสทั่วไป
01-312-003สนทนาภาษาอังกฤษ
04-330-101 การบริหารงานอุตสาหกรรม
04-330-102 จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-330-402 การฝกงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
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(21-0-42)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
01-025-102 คณิตศาสตร 2
02-032-001 เคมีทั่วไป
04-330-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
04-315-102 สถิติวิศวกรรม 1
04-212-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-330-203 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต
04-330-204 การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(0-6-2)
2(1-3-3)
22(15-18-37)

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-315-204 การศึกษาการทํางาน
3(3-0-6)
04-313-301 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
04-311-211 วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-3-5)
04-330-202 การบํารุงรักษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
04-330-301 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
1(1-0-2)
04-330-304 วิศวกรรมความรอนและของไหล
3(3-0-6)
04-330-305 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต 3(2-2-5)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
3(T-P-E)
รวม
22 (- - -)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-314-301 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-315-305 การวิจัยการดําเนินงาน
04-315-306 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-315-407 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
04-330-401 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
04-330-306 การออกแบบแมพิมพ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

303

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

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-312-003สนทนาภาษาอังกฤษ
01-025-101 คณิตศาสตร 1
02-032-001 เคมีทั่วไป
02-032-002 ฟสิกสทั่วไป
04-330-101 การบริหารงานอุตสาหกรรม
รวม

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)
18(16-4-34)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-330-402 การฝกงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
01-025-102 คณิตศาสตร 2
04-315-102 สถิติวิศวกรรม 1
04-330-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
04-330-102 จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม
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
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-311-211 วิศวกรรมเครื่องมือ
04-330-202 การบํารุงรักษางานอุตสาหกรรม
04-313-301 การควบคุมคุณภาพ
04-330-203 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-315-204 การศึกษาการทํางาน
04-330-306 การออกแบบแมพิมพ
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-315-306 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-330-204 การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
04-330-301 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
04-330-304 วิศวกรรมความรอนและของไหล
04-212-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
6(5-3-11)
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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(T-P-E)
15(- - -)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-315-305 การวิจัยการดําเนินงาน
3(3-0-6)
04-314-301 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
04-315-407 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
04-330-305 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต 3(2-2-5)
04-330-401 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
3(1-6-3)
รวม
15(12-8-26)
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หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
Bachelor of Industrial Technology Program in
Mechanical Technology

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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86

หนวยกิต

15
3
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
62
18
29
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบสูตร
นายประทีป ทิพยประชา
นายจีระศักดิ์ เพียรเจริญ
นายสิทธิพร บุญญานุวัตร

นายสุรัตน พรอมพุทธางกูร
นายสุเทพ ชูกลิ่น

อาจารยประจําหลักสูตร
นายประทีป ทิพยประชา
นายจีระศักดิ์ เพียรเจริญ
นายสิทธิพร บุญญานุวัตร

นายสุรัตน พรอมพุทธางกูร
นายสุเทพ ชูกลิ่น

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

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(เครื่องกล-เทคนิคยานยนต)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ค.อ.บ.(เครื่องกล)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537

อาจารยผูสอน
นายอุดร นามเสน
นายบัญญัติ นิยมวาส
นายอเนก ไทยกุล
นายพรชัย เพชรสงคราม
นายพรประสิทธ คงบุญ
นายจารุวัฒน เจริญจิต
นายทศพร จันทรกระจาง
นายบรรเจิด โปฏกรัตน

อาจารยผูสอน
นายเสรี ทองชุม
นายเฉลิม ศิริรักษ

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

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537

ค.อ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.อ.บ.(เครื่องกล-เทคนิคยานยนต)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-031-003 คณิตศาสตรตนแบบ
02-032-001 เคมีทั่วไป
04-412-101 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม
04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
04-421-101 ไฟฟาอุตสาหกรรม
04-421-102 นิวแมติกสอุตสาหกรรม
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-421-211 การฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่องกล
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน
04-311-101 การเขียนแบบวิศวกรรม
04-413-201 กลศาสตรของไหล
04-421-104 ระบบเครื่องสูบและเครื่องอัด
04-421-105 เครื่องกําเนิดไอน้ําอุตสาหกรรม
04-421-207 งานทดลองเครื่องกล
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

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

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-411-203 กลศาสตรวัสดุ
04-421-106 วัสดุอุตสาหกรรม
04-421-108 เทคโนโลยีบํารุงรักษา
04-421-201 เครื่องควบคุมอัตโนมัติ
04-421-209 การเตรียมโครงการเทคโนโลยีเครื่องกล
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
UU-VWX-YZZ เลือกเสรี 1
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU- VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
04-421-202 ระบบงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
04-421-203 เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
04-421-210 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ เลือกเสรี 2
รหัสวิชา

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

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-031-003 คณิตศาสตรตนแบบ
04-412-101 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม
04-414-102 กลศาสตรวิศวกรรม
04-421-101 ไฟฟาอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
15(14-3-29)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน
04-421-102 นิวแมติกสอุตสาหกรรม
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-032-001 เคมีทั่วไป
04-311-101 การเขียนแบบวิศวกรรม
04-413-201 กลศาสตรของไหล
04-421-104 ระบบเครื่องสูบและเครื่องอัด
UU-VWX YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-411-203 กลศาสตรวัสดุ
04-421-106 วัสดุอุตสาหกรรม
04-421-108 เทคโนโลยีบํารุงรักษา
04-421-105 เครื่องกําเนิดไอน้ําอุตสาหกรรม
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-421-211 การฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่องกล
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-421-201 เครื่องควบคุมอัตโนมัติ
04-421-203 เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
04-421-207 งานทดลองเครื่องกล
04-421-209 การเตรียมโครงการเทคโนโลยีเครื่องกล
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
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หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
15(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-421-202 ระบบโรงงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
04-421-210 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
04-VWX-YZZ เลือกเสรี 1
04-VWX-YZZ เลือกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
2(0-6-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
14(T-P-E)
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คณะศิลปศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาการโรงแรม
 สาขาวิชาการทองเที่ยว
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
Bachelor of Arts Program in Hotel

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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128

หนวยกิต

31
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
9
91
24
30
37
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางชญาดา เฉลียวพรหม

นางสาวรวิวรรณ พวงสอน

นางธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์

นางรัชดา เพ็ชรชระ
นางสาวนุชเนตร กาฬสมุทร

นางสาวกาญจนพัฐ กลับทับลัง

อาจารยผูสอน
นางศศิธร สุวรรณปทมะ
นายบูชา เหน็บบัว
นางสาวจุฑาภรณ ภารพบ
ผศ.พิสิษฐ สังขรัตน
ผศ.อรทัย สัตยสัณหสกุล

Cert. In Hotel Management Switzerland
บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
Cert. In Hotel Management Austria
บธ.บ.(อุตสาหกรรมการบริการ)
บธม.(การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม)
ศศ.บ.(การโรงแรม)
MSc. International Hotel Management
Postgraduate foundation in International
Hospitality and Tourism Management
ศบ.(อุตสาหกรรม)
คศ.บ.(การโรงแรมและภัตตาคาร)
ศบ.(การคาระหวางประเทศ)
ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวการ
โรงแรม)
ศศบ.(การโรงแรม)
บธม.(การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว)
ศศ.บ.(การโรงแรม)

ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.Ed.Studie(TESSOL)
M.A.(App.Ling.)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
น.ม.(นิติศาสตร)
น.บ.(นิติศาสตร)
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
กศ.บ.(สังคมศาสตร)
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C,esar Ritz INTITUT HOTELIER 2551
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
Salzburg Tourism Schools 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2536
มหาวิทยาลัยสยาม 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครใต 2546
University of Surrey 2542
University of Surrey 2541
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2535
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2527
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตวังไกลกังวล 2549
มหาวิทยาลัยสยาม 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครใต 2546

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
Queensland University of Technology 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2518

อาจารยผูสอน (ตอ)
นายบุญฤทธิ์ โอมณี

รศ.ทรรศนีย คีรีศรี

ผศ.สุมณฑา ดํารงเลาหพันธ

อาจารยพิเศษ
นางกนกวรี ศรีสวัสดิ์

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

มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
University of South Australia 2539
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2538
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2524
University of South Australia 2539
Leeds University, U.K. 2538
SEAMEO Singapore 2533
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2529
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2525
University of South Australia 2540
University of South Australia 2539
University of Sydney 2532
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523

คศ.บ.คหกรรมศาสตรศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2549
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-211-103 การจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษยในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)
01-211-101 จิตวิทยาการบริการเพื่อการโรงแรม
3(3-0-6)
01-211-102 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับธุรกิจ โรงแรมและการทองเที่ยว 3(3-0-6)
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา
3(3-0-6)
01-023-007 วายน้ํา
1(0-2-1)
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
รวม
19(18-2-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-212-101 การปฎิบัติงานแมบาน
01-022-004 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัฒน
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-214-013 ภาษาจีนเพื่อการบริการในธุรกิจโรงแรม
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(2-2-5)
21(18-6-37)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

01-211-204 ระบบสารสนเทศในการโรงแรม
3(3-0-6)
01-211-205 การตลาดโรงแรมและการขาย
3(3-0-6)
01-213-201 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
01-214-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
3(2-2-5)
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
01-211-208 การออกแบบเบื้องตนเพื่องานโรงแรม
3(2-3-5)
01-214-014 ภาษาจีนสําหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
รวม
21(17-9-38)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-211-206 จรรยาบรรณและกฎหมายสําหรับธุรกิจโรงแรม
01-213-202 การปฏิบัติงานครัว
01-214-202 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
01-214-015 ภาษาจีนสําหรับงานแมบาน
01-213-204 การผสมเครื่องดื่ม
01-211-117 การออกแบบเพื่องานโรงแรม 1
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
18(13-11-31)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-211-207 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม
01-212-302 การปฏิบัติงานสวนหนา
01-213-203 การจัดการภัตตาคาร
01-211-118 การประชาสัมพันธในการโรงแรม
01-214-016 ภาษาจีนสําหรับงานบริการสวนหนา
01-212-105 การแกะสลักและการจัดการดอกไมในการโรงแรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-3)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
18(14-9-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-212-304 การจัดการฝายหองพัก
01-213-206 การจัดเลี้ยง
01-214-017 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม
01-212-107 การจัดการธุรกิจสปา
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)
15(13-4-28)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาเลือกการฝกประสบการณวิชาชีพทางการโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-211-409 การจัดการธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
01-211-413 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการโรงแรม
01-214-410 การจัดสัมมนาการโรงแรม
3(3-0-6)
01-211-311 การวิจัยทางการโรงแรม
3(2-2-5)
01-211-412 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณ
1(1-0-4)
วิชาชีพทางการโรงแรม
01-112-007 อาหารนานาชาติ
3(2-2-5)
รวม
13(9-4-26)
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)

3(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

สําหรับนักศึกษาเลือกสหกิจศึกษาทางการโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-211-409 การจัดการธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
01-211-415 สหกิจศึกษาทางการโรงแรม
01-211-410 การจัดสัมมนาการโรงแรม
3(3-0-6)
01-211-414 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางการโรงแรม 1(1-0-4)
01-112-007 อาหารนานาชาติ
3(2-2-5)
รวม
10(9-2-21)
รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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128 หนวยกิต
31
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
9
91
24
30
37
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวสาลินี ทิพยเพ็ง

นางสาวภัทราพร ทิพยมงคล
นางสาวศุภวรรณ ตันตสุทธิกุล

ผศ.กุลดารา เพียรเจริญ
ผศ.อุไรวรรณ สุภานิตย

อาจารยผูสอน
รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา

ผศ.ธารินทร มานีมาน

อาจารยพิเศษ
นายอัมรินทร สันตินิยมภักดี

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)
ศศ.บ.(การทองเที่ยว)
ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)
ศศ.บ.(การโรงแรมและการทองเที่ยว)
MBHP.Hospitality Management
รป.บ. (บริหารงานบุคคล)
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
ศศ.บ.การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
บธ.บ (ธุรกิจศึกษา)

Ph.D. (Education)
กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 2549
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
มหาวิทยาลัยสยาม 2550
Victoria University of Technology,
Australia 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 2537
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2529

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

Panjab University 2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2519 วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาบางแสน 2517
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2532

ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2538
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยว (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
uu-vwx-yzz กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
uu-vwx-yzz กลุมความรูตามหลักจริยธรรม 1
uu-vwx-yzz กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
1(T-P-E)

รหัสวิชา
uu-vwx-yzz กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
uu-vwx-yzz กลุมความรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1
uu-vwx-yzz กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและ

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

uu-vwx-yzz กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและ

3(T-P-E)

คณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและ
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
01-221-003 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว

3(2-2-5)

คณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและ
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
01-221-001 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
01-221-002 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร
รวม

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

01-221-004 ศิลปะการตอนรับและการบริการ
01-221-005 พฤติกรรมนักทองเที่ยว
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
uu-vwx-yzz กลุมความรูดานศิลปวัฒนธรรม 1
uu-vwx-yzz กลุมความรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2
01-221-006 กฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
01-221-009 การตลาดการทองเที่ยว
01-221-zzz กลุมวิชาชีพ 1
01-222-yzz กลุม วิชาชีพเลือกภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว 1
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
uu-vwx-yzz กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
3(T-P-E)
uu-vwx-yzz กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 1
3(T-P-E)
01-221-007 จิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
01-221-008 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6)
01-221-010 การดําเนินงานและการจัดการตัวแทนการทองเที่ยว
3(3-0-6)
01-222-yzz กลุมวิชาชีพเลือกภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว 2
3(T-P-E)
รวม
18(T-P-E)
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-221-011 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
01-221-yzz กลุมวิชาชีพ 2
01-221-yzz กลุมวิชาชีพ 3
01-221-203 มัคคุเทศก 1
01-222-yzz กลุมวิชาชีพเลือกภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว 3
uu-vwx-yzz วิชาเลือกเสรี 1

รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(1-4-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-221-204 มัคคุเทศก 2
01-221-205 ธุรกิจการบินและการจัดจําหนายตั๋วโดยสาร
01-221-207 วิจัยเพือ่ การทองเที่ยว
01-221-yzz กลุมวิชาชีพ 4
01-222-yzz กลุมวิชาชีพเลือกภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว 4
uu-vwx-yzz วิชาเลือกเสรี 2
01-221-301 การเตรียมความพรอมฝกงานทางการทองเที่ยว
หรือ
01-221-303 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางการทองเที่ยว
รวม

หนวยกิต

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

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกงานทางการทองเที่ยว
01-221-302 การฝกงานทางการทองเที่ยว
3(1-4-4)
01-221-yzz กลุมวิชาชีพ 5
3(T-P-E)
รวม
6(T-P-E)

01-221-yzz กลุมวิชาชีพ 6
01-221-202 การจัดการธุรกิจ MICE
01-221-206 การจัดการธุรกิจทองเที่ยว
01-221-201 บัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจทองเที่ยว

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

สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษาทางการทองเที่ยว
01-221-304 สหกิจศึกษาทางการทองเที่ยว
6(0-40-0)
รวม
6(0-40-0)

01-222-yzz กลุมวิชาชีพเลือกภาษาตางประเทศเพื่อการทองเที่ยว 5

3(T-P-E)

รวม
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15(T-P-E)

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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133

หนวยกิต

34
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3
3
1
12
93
12
59
22
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางจินตนา เจริญเนตรกุล
นางสาวสุทธิดา ลีลาชนะชัยพงษ
นางสาวศิริวัลย พฤฒิวิลัย

นางสาวปญญรัศม ลือขจร

ผศ.พงษเทพ เกิดเนตร

อาจารยผูสอน
นางจินตนา เจริญเนตรกุล
นางสาวสุทธิดา ลีลาชนะชัยพงษ
นางสาวศิริวัลย พฤฒิวิลัย

นางสาวปญญรัศม ลือขจร

ผศ.พงษเทพ เกิดเนตร
นายอภิวัน สมบูรณดํารงกุล
นางจิราพร ศรีสายะ

คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร)
คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ)
วท.บ.(คหกรรมศาสตร)
วท.ม.(คหกรรมศาสตร)
คศ.บ.(คหกรรมศาสตรศึกษา –
อาหารแลโภชนาการ)
วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ.(ชีววิทยา)

คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร)
คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ)
วท.บ.(คหกรรมศาสตร)
วท.ม.(คหกรรมศาสตร)
คศ.บ.(คหกรรมศาสตรศึกษา –
อาหารแลโภชนาการ)
วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525

อาจารยผูสอน (ตอ)
นายณรงค สุนทรอภิรักษ
ผศ.อัญชลี สุวรรณะ
ผศ.ดร.วิจิตรา ค้ําไพโรจน สุวรรณ

อาจารยผูสอน
ผศ.สุจินต สุวรรณ
ผศ.สมศรี มุสิกวงศ
นางธันยาภรณ ดําจุติ
นางปาลิตา เอกอุรุ
นางสุชาดา ศรีเชื้อ
นางสุวภัทร อําพันสุขโข
นางอัจฉรา รัตนมา

อาจารยพิเศษ
นางสาวภัคจิรา เบญญาปญญา

วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
คศ.ม (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
คศ.บ.(คหกรรมศาสตรทั่วไป)
Ph.D. (Development Education)
คศ.บ.(โภชนาการชุมชน)
M.A.(Teaching Home Economics)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2522
Central Luzon States University Philippines 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531
The University of Northern Philippines 2530
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2526

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
คศ.บ.(ผาและเครื่องแตงกาย)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
คศ.บ.(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ค.บ.(การตลาด)
นบ.(กฎหมาย)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
วิทยาลัยโยนก 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535

คศ.บ.(คหกรรมศาสตรศึกษา –
อาหารแลโภชนาการ)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (1)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย

01-121-101 หลักการทางศิลปะ

หนวยกิต

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

3(1-4-4)

01-121-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
01-113-101 โภชนาการสําหรับการจัดอาหารครอบครัว 3(2-3-5)
01-111-101 หลักการประกอบอาหาร
3(2-3-5)
01-114-101 การถนอมอาหาร
3(2-3-5)
รวม
19(13-15-32)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (2)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร

ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (1)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2)
01-111-102 อาหารไทย
01-111-103 การจัดครัวและเครื่องมือเครื่องใชในงานอาหาร
01-113-102 โภชนศาสตรมนุษย

หนวยกิต

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

3(T-P-E)

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

รวม

18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร(3)

หนวยกิต

3(3-0-6)

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
3(3-0-6)
01-111-204 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
01-111-205 อาหารจํานวนมากและการพัฒนาสูตรมาตรฐาน 3(2-3-5)
01-112-201 เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-3-5)
01-114-202 สุขาภิบาลอาหาร
3(3-0-6)
01-114-203 วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
3(2-3-5)
รวม
21(18-9-39)

รหัสวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานมนุษยศาสตรและ

3(3-0-6)

สังคมศาสตร(1)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร(4)
01-113-203 โภชนศาสตรในวัฏจักรชีวิต
01-114-204 ความปลอดภัยในอาหาร
01-114-205 การทดลองอาหาร
01-114-206 จุลินทรียในอาหาร

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

รวม
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18(15-9-33)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(T-P-E)
01-122-001 ความรูเรื่องผาและการตัดเย็บ
3(2-3-5)
01-111-306 การจัดการอาหารในสถาบัน
3(2-3-5)
โปรแกรมสํ
า
เร็
จ
รู
ป
สํ
า
หรั
บ
งานคหกรรมศาสตร
01-111-307
1(0-3-3)
01-111-308 การเตรียมโครงงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ 1(1-0-2)
01-114-308 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร
3(2-3-5)
รวม
17(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร (2)

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ

01-111-309 โครงงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
01-113-304 ชีวเคมีทางโภชนาการ
01-113-305 โภชนาการชุมชน
01-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต

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

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-111-410 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
หรือ
01-111-411 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
01-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 2
01-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 3
01-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 4
01-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 5 (กรณีเลือกฝกประสบการณวิชาชีพ)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
1(1-0-4)
1(1-0-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(T-P-E)
หรือ
13(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-111-412 การฝกประสบการณวิชาชีพดานอาหารและโภชนาการ
หรือ
สหกิ
จ
ศึ
ก
ษาด
า
นอาหารและโภชนาการ
01-111-413

รวม
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หนวยกิต
3(0-40-0)
6(0-40-0)

3(T-P-E)
หรือ
6(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร

หนวยกิต
3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ

3(T-P-E)

ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
01-121-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร

3(3-0-6)

คณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
01-113-101 โภชนาการสําหรับการจัดอาหารครอบครัว
01-122-001 ความรูเรื่องผาและการตัดเย็บ
01-114-206 จุลินทรียในอาหาร
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-111-103 การจัดครัวและเครื่องมือเครื่องใชในงานอาหาร

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

01-114-204 ความปลอดภัยในอาหาร
01-114-205 การทดลองอาหาร
01-111-308 การเตรียมโครงงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
01-111-204 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาหารและโภชนาการ
01-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 1
01-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

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

รวม

21(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

3(3-0-6)

UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม

3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
01-114-307 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
3(2-3-5)
อาหารจํ
า
นวนมากและการพั
ฒ
นาสู
ต
รมาตรฐาน
01-111-205
3(2-3-5)
01-113-304 ชีวเคมีทางโภชนาการ
3(2-3-5)
01-111-306 การจัดการอาหารในสถาบัน
3(2-3-5)
01-111-309 โครงงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
3(1-6-4)
รวม
21(15-18-36)

รหัสวิชา

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

01-111-412 การฝกประสบการณวิชาชีพดานอาหารและ
โภชนาการ
รวม

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ

01-113-305 โภชนาการชุมชน
01-111-410 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
01-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 3
01-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 4
01-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 5
รวม

หนวยกิต

3(0-40-0)
3(0-40-0)
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(2-3-5)
1(1-0-4)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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131

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
91
12
54
25
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นางฉัตรดาว ไชยหลอ

ผศ.อัญชลี สุวรรณะ
ผศ.ดร.วิจิตรา ค้ําไพโรจน สุวรรณ

อาจารยประจําหลักสูตร
นางฉัตรดาว ไชยหลอ

ผศ.อัญชลี สุวรรณะ
ผศ.ดร.วิจิตรา ค้ําไพโรจน สุวรรณ

ผศ.สุจินต สุวรรณ
ผศ.สมศรี มุสิกวงศ

ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา)
คศ.บ.(คหกรรมศาสตรศึกษาคหกรรมศาสตรทั่วไป)
คศ.ม(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
คศ.บ.(คหกรรมศาสตรทั่วไป)
Ph.D. (Development Education)
คศ.บ.(โภชนาการชุมชน)
M.A.(Teaching Home Economics)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2522
Central Luzon States University Philippines 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531
The University of Northern Philippines 2530
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2526

ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา)
คศ.บ.(คหกรรมศาสตรศึกษาคหกรรมศาสตรทั่วไป)
คศ.ม.(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
คศ.บ.(คหกรรมศาสตรทั่วไป)
Ph.D. (Development Education)
คศ.บ.(โภชนาการชุมชน)
M.A.(Teaching Home Economics)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
คศ.บ.(ผาและเครื่องแตงกาย)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
คศ.บ.(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2522
Central Luzon States University Philippines 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531
The University of Northern Philippines 2530
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2526
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
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อาจารยผูสอน
นางธันยาภรณ ดําจุติ
นางปาลิตา เอกอุรุ
นางสุชาดา ศรีเชื้อ
นางสุวภัทร อําพันสุขโข
นางอัจฉรา รัตนมา
นางจินตนา เจริญเนตรกุล
นายอภิวัน สมบูรณดํารงกุล

อาจารยผูสอน
นายณรงค สุนทรอภิรักษ
นางจิราพร ศรีสายะ
นายนิพนธ กปลกาญจน
นางสาวอิงอร เพ็ชรเขียว

อาจารยพิเศษ
นายจิรณัฐ ศรีสนิท

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ค.บ.(การตลาด)
นบ.(กฎหมาย)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
วิทยาลัยโยนก 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523

วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ศม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
ศษ.บ.(เครื่องปนดินเผา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2534
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะชาง 2536

คศ.บ.(คหกรรมศาสตรศึกษาคหกรรมศาสตรทั่วไป)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2552

332

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-113-101 โภชนาการสําหรับการจัดอาหารครอบครัว
01-121-101 หลักการทางศิลปะ
01-121-104 การจัดดอกไม
05-311-108 องคการและการจัดการ
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
รวม

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

รหัสวิชา
01-121-102
01-121-103
01-121-105
01-121-106
01-122-001

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร
การจัดการทรัพยากรครอบครัว
ศิลปประดิษฐ
ศิลปะงานใบตอง
ความรูเรื่องผาและการตัดเย็บ

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

ความรู
ท

างด
า
นมนุ
ษ
ยศาสตร
แ
ละสั
ง
คมศาสตร
1
UU-VWX-YZZ
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
3(T-P-E)
รวม
21(T-P-E)
ชั้นปที่ 2

รหัสวิชา
01-121-207
01-121-208
01-121-209

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
พัฒนาการมนุษยและครอบครัว
การแกะสลักผักและผลไม
คอมพิวเตอรเพื่องานคหกรรมศาสตร

UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1

รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-3-5)

1(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-121-210 ศิลปประยุกต
01-122-202 เทคนิคการตัดเย็บงานประดิษฐ
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1

หนวยกิต
3(1-4-4)
3(2-3-5)
3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2

3(T-P-E)
3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3

รวม

18(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-121-311 บริโภคศึกษา
05-111-101 การบัญชีการเงิน
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลขและทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 1
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)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-121-312 การพัฒนาผลิตภัณฑงานคหกรรมศาสตร
01-121-313 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร
01-121-314 สัมมนาคหกรรมศาสตร

05-211-101 หลักการตลาด
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1
รวม
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หนวยกิต
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

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

ชั้นปที่ 4
สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกประสบการณวิชาชีพดานธุรกิจคหกรรมศาสตร
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
การฝ
ก
ประสบการณ
ว
ช
ิ
าชี
พ
ด
า
นธุ
ร
กิ
จ
คหกรรมศาสตร
01-121-415 โครงงานพิเศษทางคหกรรมศาสตร
3(1-6-4)
01-121-418
3(0-40-0)
01-121-416 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดาน
1(1-0-4)
ธุรกิจคหกรรมศาสตร
UU-VWX-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 1
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 7
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2
3(T-P-E)
รวม
16(T-P-E)
รวม
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 4
สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษาดานธุรกิจคหกรรมศาสตร
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-121-415 โครงงานพิเศษทางคหกรรมศาสตร
3(1-6-4)
01-121-419 สหกิจศึกษาดานธุรกิจคหกรรมศาสตร
01-121-417 การเตรียมสหกิจศึกษาดานธุรกิจคหกรรมศาสตร 1(1-0-4)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 1
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2
3(T-P-E)
รวม
13(T-P-E)
รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Bachelor of Arts Program in
English for International Communication

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชือ่ เต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชือ่ ยอภาษาอังกฤษ

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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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128

หนวยกิต

32
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
2
9
90
33
42
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
รศ.ทรรศนีย คีรีศรี
ผศ.ไพริน รักษสาคร

ผศ. สุมณฑา ดํารงเลาหพันธ
นางถนอมศรี เจนวิถีสุข
นางศศิธร สุวรรณปทมะ

อาจารยผูสอน
รศ. ทรรศนีย คีรีศรี
ผศ. ไพริน รักษสาคร

ผศ. สุมณฑา ดํารงเลาหพันธ
นางถนอมศรี เจนวิถีสุข
นางศศิธร สุวรรณปทมะ
นายบูชา เหน็บบัว

อ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ)
กศ.ม.(ภาษาศาสตรการศึกษา)
Ed.D (TESOL)
M.Ed.Studies (TESOL)
คบ.(ภาษาอังกฤษ-จิตวิทยา)
M.Ed.Studies (TESOL)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2529
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2525
University of South Australia 2554
University of South Australia 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524
University of South Australia 2539
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2520
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532

กศ.ม.(ภาษาศาสตรการศึกษา)
อ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส-อังกฤษ)
Ed.D (TESOL)
M.Ed. Studies (TESOL)
คบ.(ภาษาอังกฤษ-จิตวิทยา)
M.Ed.Studies (TESOL)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.Ed. Studies (TESOL)
M.A.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2525
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2529
University of South Australia 2554
University of South Australia 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524
University of South Australia 2539
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2520
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
Queensland University of Technology 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
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อาจารยผูสอน
นายจักรายุธ มุงศิริ
นางไพพรรณ มุงศิริ
v

นางสาวจุฑาภรณ ภารพบ
นายบุญฤทธิ์ โอมณี
ผศ.พัชรินทร ฆังฆะ
นางสาวสมพร มณีโชติ
นายณัฐธนา บุญทอง
นางสาวสติมา โรจนวงศชัย
นางสาวพัลลภา คทายุทธ

นางสาวธินัฐดา โกมล

นายเมธัส พานิช
Mr. Neil Cameron Cuthbertson
อาจารยพิเศษ
นางมัณฑริกา ทิพยวงศ
นางจิราภรณ โสตถิพันธุ

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.Ed. Studies (TESOL)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
อ.ม.(การแปล)
อ.บ.(สเปน-อังกฤษ)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา
นานาชาติ)
ศศ.บ.(ภาษาเพื่อการพัฒนา)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา
นานาชาติ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
ศศ.ม.(TCSOL)
ศศ.บ.(ภาษาจีน)
B.A. (TEFL Cert.)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2528
มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
University of Science, Malaysia 2551
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2554

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม.(การศึกษาผูใหญ)
กศ.บ.(มัธยมศึกษา)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2525
วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา 2515
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2554
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2549
Chongqing University, China 2011
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2551
King’s College, London, U.K. 2525

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

รหัสวิชา
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม

01-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
01-314-101 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
1(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(X-X-X)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-311-102 การฟง–การพูด 1
01-312-101 การอาน 1
01-314-102 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
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)
1(T-P-E)
3(3-0-6)
19(X-X-X)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชือ่ วิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ

หนวยกิต

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร

3(T-P-E)

3(T-P-E)

ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ

3(T-P-E)

คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
01-311-203 การฟง – การพูด 2
3(3-0-6)
01-312-202 การอาน 2
3(3-0-6)
01-313-201 การเขียน 1
3(3-0-6)
01-314-203 การแปล 1
3(3-0-6)
รวม
18(X-X-X)

01-313-202 การเขียน 2
01-314-204 การแปล 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(X-X-X)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-311-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขาสังคม
01-312-305 วรรณกรรมอังกฤษเบื้องตน
01-312-306 ภาษาอังกฤษในสื่อ
01-314-305 ภาษาศาสตรเบื้องตน
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

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(X-X-X)

รหัสวิชา

01-311-305 การพูดในที่ประชุมชน
01-312-307 สังคมและวัฒนธรรมเจาของภาษา
01-312-308 การอานขั้นสูง
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
01-315-301เตรียมการศึกษาอิสระ
รวม
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
2(2-0-4)
17(X-X-X)

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกประสบการณวิชาชีพ
01-311-406 การสนทนาขั้นสูง
3(3-0-6)
01-312-409 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
01-313-403 การเขียนขั้นสูง
3(3-0-6)
01-313-404 การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
01-315-402 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
01-315-403 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(1-0-2)
ดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รวม
16(16-0-32)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกประสบการณวิชาชีพ
01-315-405 การฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3(0-40-0)

รวม

3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา
01-311-406 การสนทนาขั้นสูง
01-312-409 สังคมและวัฒนธรรมไทย
01-313-404 การเขียนเชิงวิชาการ
01-315-402 การศึกษาอิสระ
01-315-404 การเตรียมสหกิจศึกษาดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รวม

หนวยกิต

รหัสวิชา

สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
13(13-0-26)

01-315-406 สหกิจศึกษาดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

รวม
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6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
01-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
01-311-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขาสังคม
01-313-201 การเขียน 1
01-314-101 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
รหัสวิชา

รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
01-311-203 การฟง – การพูด 2
01-312-202 การอาน 2
01-314-203 การแปล 1
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(X-X-X)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
รหัสวิชา

01-311-102 การฟง–การพูด 1
01-312-101 การอาน 1
01-313-202 การเขียน 2
01-314-102 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(X-X-X)
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หนวยกิต
1(T-P-E)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
19(X-X-X)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
01-311-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขาสังคม
01-312-305 วรรณกรรมอังกฤษเบื้องตน
01-314-204 การแปล 2
01-314-305 ภาษาศาสตรเบื้องตน
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
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(X-X-X)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-311-406 การสนทนาขั้นสูง
01-312-409 สังคมและวัฒนธรรมไทย
01-313-404 การเขียนเชิงวิชาการ
01-315-402 การศึกษาอิสระ
รวม

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

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-311-305การพูดในที่ประชุมชน
01-312-307สังคมและวัฒนธรรมเจาของภาษา
01-312-308 การอานขั้นสูง
01-313-403การเขียนขั้นสูง
01-315-301เตรียมการศึกษาอิสระ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-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)
2(2-0-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
20(X-X-X)
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 สาขาวิชาการผังเมือง

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
 สาขาวิชาจิตรกรรม
 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
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หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Architecture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถ.บ.
Bachelor of Architecture
B.Arch.

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยี
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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168

หนวยกิต

32
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
2
9
130
19
96
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.นราวัฒน เลิศวิทยาวิวัฒน

นายเสริมศักดิ์ สัญญาโณ

สถ.ม.(ออกแบบชุมชนเมือง)
สถ.บ.(สถาปตยกรรม)
สถ.ม.(สถาปตยกรรม)
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
สถ.ม.(ออกแบบชุมชนเมือง)
B.Sc.(Arch)
ผส.ม.(การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม)
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2523
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2548
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2537
University of Northern Philippines 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539

อาจารยผูสอน
นายสุรพงษ ถาวโรจน

สถ.ม.(สถาปตยกรรมเขตรอน)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2528
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2524
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2531
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2524
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2554
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2527

นางสาวอัญชนา สังขะกูล
นายมงคล ชนินทรสงขลา
นางจิฬา แกวแพรก

คอ.บ.(สถาปตยกรรม)
ดร.จเร สุวรรณชาต

ปร.ด.(สถาปตยกรรม)
สถ.ม.(สถาปตยกรรมเขตรอน)
คอ.บ.(สถาปตยกรรม)

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
คอ.ม.(สถาปตยกรรม)

นางประนอม ประทีปอุษานนท

คอ.ม.(สถาปตยกรรม)
คอ.บ.(สถาปตยกรรม)

นางปยาภรณ อรมุต
นายสําราญ ขวัญยืน

กศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
วศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นางสาวปยาภรณ ธุระกิจจํานง

คอ.ม.(สถาปตยกรรม)
คอ.บ.(สถาปตยกรรม)

นางสาวเดนเดือน ปญญาดา
นายนิพนธ กปลกาญจน
ผศ.พันธเทพ มารังกูร

ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)
กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

นายพัฒนา ธรรมสุวรรณ

สถ.ม.(ออกแบบชุมชนเมือง)
คอ.บ.(สถาปตยกรรม)

นายธาม วชิรกาญจน

ผส.ม.(การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม)
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
M.Sc.(Arch)
B.Sc.(Arch)

นายจามีกร มะลิซอน

อาจารยพิเศษ
นายสมชัย เจริญชีพ

สถ.บ.(สถาปตยกรรม)

นายภาณุวัฒน ฉิมมี

คอ.บ.(สถาปตยกรรม)

นายชายแดน เสถียร

คอ.บ.(สถาปตยกรรม)

นายพิษณุ อนุชาญ

สถ.ม.(สถาปตยกรรม)
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)

นางนภาพร จันทรักษ
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2538
มหาวิทยาลัยแมโจ 2539
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2534
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตุเทเวศร 2532
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
University of Santotomas 2535
Manul Luis Quezon University 2533

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2526
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-023-006 แบตมินตัน
01-040-003 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป
10-111-101 เขียนแบบเบื้องตน
10-111-102 การจัดองคประกอบทางสถาปตยกรรม
10-111-103 ภาพราง
10-111-105 ออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
3(1-6-4)
20(13-20-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-003 ไทยศึกษา
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-023-003 บาสเกตบอล
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
10-111-104 การแสดงแบบสถาปตยกรรม
10-112-101 ออกแบบสถาปตยกรรม 1
10-113-101 เทคโนโลยีการกอสราง 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
19(13-18-32)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
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(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
19(15-12-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทของโลกาภิวัฒน
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
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(3-0-6)
2(2-0-4)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
20(14-15-35)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
10-112-304 ออกแบบสถาปตยกรรม 4
4(2-6-6)
10-112-311 แนวความคิดในการออกแบบ 1
2(2-0-4)
10-113-304 เทคโนโลยีการกอสราง 4
3(1-6-4)
10-114-302 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม 3(2-3-5)
10-115-301 โครงสรางอาคาร 1
3(2-3-5)
10-116-301 สถาปตยกรรมไทย
3(2-3-5)
10-116-302 ตกแตงภายในเบื้องตน
2(1-3-3)
รวม
20(12-24-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-112-305 ออกแบบสถาปตยกรรม 5
10-112-312 แนวความคิดในการออกแบบ 2
10-113-305 เทคโนโลยีการกอสราง 5
10-114-303 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม 1
10-115-302 โครงสรางอาคาร 2
10-116-303 สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น
รวม
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หนวยกิต
4(2-6-6)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(11-21-29)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
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)
10-116-404 การจัดการงานกอสราง
2(2-0-4)
รวม
16(11-14-27)

รหัสวิชา
10-112-414 ฝกงาน

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-112-407 ออกแบบสถาปตยกรรม 7
10-113-411 การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
10-116-405 ภูมิสถาปตยกรรมเบื้องตน
10-116-406 สุนทรียศาสตร
10-116-407 การประมาณราคา
10-116-407 การวิเคราะหโครงการ
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
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-015-007 แบดมินตัน
10-111-101 เขียนแบบเบื้องตน
10-111-102 การจัดองคประกอบทางสถาปตยกรรม
10-111-105 ออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-040-003 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป
10-111-103 ภาพราง
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(1-6-4)
2(1-3-3)
3(1-6-4)
12(6-17-18)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-002 บาสเกตบอล
10-111-104 การแสดงแบบสถาปตยกรรม
10-112-101 ออกแบบสถาปตยกรรม 1
10-113-101 เทคโนโลยีการกอสราง 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-3-3)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
13(7-17-20)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
8(7-3-15)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-032-007 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
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
10-113-207 อุปกรณประกอบอาคาร 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(2-6-6)
3(1-6-4)
2(2-0-4)
17(13-12-30)

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
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
8(6-0-16)
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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
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 การวิเคราะหโครงการ
10-116-404 การจัดการงานกอสราง
2(2-0-4)
รวม
16(11-14-27)
รวม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทของโลกาภิวัฒน
01-021-003 ไทยศึกษา
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(3-0-6)
2(2-0-4)
8(8-0-14)
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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

352

หนวยกิต
2(0-40-0)
9(0-18-9)

11(0-58-9)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการผังเมือง
ชื่อหลักสูตร
ชือ่ ภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง
Bachelor of Technology Program in Urban Planning

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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

134
32
3
3
6
12
2
6
96
22
59
15
6
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายพัฒนา ธรรมสุวรรณ

นายธาม วชิรกาญจน

ผส.ม.(การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม)
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
ค.อ.บ.(สถาปตยกรรม)

ผศ.พันธเทพ มารังกูร
นายสําราญ ขวัญยืน

ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา )
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา )
ค.อ.บ.(โยธา-กอสราง )

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2527
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527

สถ.ม.(ออกแบบชุมชนเมือง)
B.S.(Architecture)
M.S.(Architecture)
B.S.(Architecture)
สถ.ม.(ออกแบบชุมชนเมือง)
สถ.บ.(สถาปตยกรรม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2537
University of Northern Philippines 2533
University of Santo Tomas 2534
Manuel Louis Quezon University 2532
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2523

ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอม)
ศ.บ.(การคลังรัฐบาล)
ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอม)
สถ.บ.(เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
ศศ.ม.(ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม)
วท.บ.(สถาปตยกรรม)
ปร.ด.(ประชากรและทรัพยากรมนุษย)
วท.ม.(ภูมิศาสตร)
วท.บ.(ภูมิศาสตร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2535
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2523
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552

อาจารยผูสอน
นายมงคล ชนินทรสงขลา
นายจามีกร มะลิซอน
ผศ.นราวัฒน เลิศวิทยาวิวัฒน
อาจารยพิเศษ
นายพิชัย อุทัยเชฎฐ

นางกนกวรรณพร ภัคมาน

นางสาวณัฐนีภรณ นอยเสงี่ยม
ดร.นิสากร กลาณรงค
นายวรุตม นาที

สถ.ม.(ออกแบบชุมชนเมือง)
ค.อ.บ.(สถาปตยกรรม)
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สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2549
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2542
The University of Adelaide 2547
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2545
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2538

อาจารยพิเศษ (ตอ)
นางสาวสายสิริ ไชยชนะ
นางสาวนริสา รักษาการ
นายยุทธนา ยาบาจิ

วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วิทยาศาสตรโพลีเมอร)
วศม. ขนสง (วิศวกรรมขนสง)
วศบ.โยธา (วิศวกรรมโยธา)
สถ.บ. (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535

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

16(10-14-26)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
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)
10-121-207 การใชประโยชนที่ดินและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปโภค
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)

356

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)
10-121-207 การใชประโยชนที่ดินและระบบสาธารณูปโภค 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)
คอมพิ
ว
เตอร
เ
พื
อ
่
งานผั
ง
เมื
อ
งและภาพถ
า
ยทางอากาศ
10-123-218
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
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
Bachelor of Fine Arts Program in Painting

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม)
ศล.บ. (จิตรกรรม)
Bachelor of Fine Arts (Painting)
B.F.A. (Painting)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูดานวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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132

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
92
39
38
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นายเอกพงษ คงฉาง
นายสาโรจน มีพวกมาก

ศ.ม.(จิตรกรรม)
ศ.บ.(จิตรกรรม)
ศป.ม.(ทัศนศิลป)
ศป.บ.(จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2

นายศุภชัย ศรีขวัญแกว

ศป.ม.(ทัศนศิลป)
ศ.บ.(ทัศนศิลป) เกียรตินิยมอันดับ 2

นายชวลิต อุยจาย
นายกิตติ พิมเสน

อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวอิงอร เพ็ชรเขียว

ศป.ม.(ศิลปไทย)
ศ.บ.(ศิลปไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
ศษ.บ.(ศิลปะภาพพิมพ )

ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
ศษ.บ.(เครื่องปนดินเผา) เกียรตินิยม อันดับ 1

นายพลากร พันธุมณี

ศษ.บ. (ประติมากรรมไทย)

นายธาม วชิรกาญจน

ผส.ม. (การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม)
สถ.บ (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)

อาจารยพิเศษ
นายชิโนรส รุงสกุล
นางสาวกษมา เครือเนียม
นางสาวเจียมจันทร จันทรคงหอม
นายจรูญ ศรียะพันธ
นายวิโชค มุกดามณี

ศ.ม.(จิตรกรรม)
ศ.บ.(จิตรกรรม)
ศป.บ. (นฤมิตรศิลป)
ค.ม.(ศิลปสมัยใหม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี 2548
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเพาะชาง 2534

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเพาะชาง 2534
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเพาะชาง 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต 2544

มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2548
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2530
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2519
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2530
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2517

ศ.ม.(จิตรกรรม)
ศ.บ.(จิตรกรรม)
ศ.ม.(จิตรกรรม)
ศ.บ.(จิตรกรรม)
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-003 ไทยศึกษา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
10-231-101 วาดเสน 1
10-233-102 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
10-234-101 จิตรกรรม 1
10-234-110 ศิลปะเบื้องตน
10-234-111 ทฤษฎีสี
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
20(15-10-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
10-231-102 วาดเสน 2
10-232-101 องคประกอบศิลป 1
10-233-101 ศิลปะไทยเบื้องตน
10-233-103 ประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก
10-233-104 ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
10-234-102 จิตรกรรม 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(14-8-34)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-023-002 ฟุตบอล
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
10-231-203 วาดเสน 3
10-232-202 องคประกอบศิลป 2
10-234-203 จิตรกรรม 3
10-234-212 กายวิภาค
10-238-005-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)
3(1-4-4)
19(8-22-27)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
10-231-204 วาดเสนสรางสรรค
10-232-203 องคประกอบศิลป 3
10-233-205 สุนทรียศาสตร
10-234-204 จิตรกรรม 4
10-236-107 ทฤษฎีการสรางสรรค
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(2-0-4)
4(1-6-5)
2(2-0-4)
17(9-16-26)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
10-234-305 จิตรกรรม 5
01-011-002 ทักษะการเขียน
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-234-306 จิตรกรรม 6
10-236-001 ศิลปะแนวทดลอง
10-236-003 ประวัติจิตรกรรม
10-237-002 ศิลปะพื้นบาน
10-235-001 คอมพิวเตอรเพื่องานทัศนศิลป
รวม

หนวยกิต
4(1-6-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
20(14-8-34)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
10-234-407 จิตรกรรม 7
10-236-308 หลักการวิจัยทางศิลปะ
10-236-004 การศึกษาคนควาทางศิลปะ
10-236-002 ศิลปะรวมสมัย
รวม

หนวยกิต
6(1-10-7)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
14(9-10-23)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
10-234-408 ศิลปนิพนธ
10-234-409 สัมมนาจิตรกรรม

รวม
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หนวยกิต
8(1-14-9)
2(1-2-3)

10(2-16-12)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
Bachelor of Fine Arts Program in
Fashion and Textile Design

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
ศล.บ. (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
Bachelor of Fine Arts (Fashion and Textile Design)
B.F.A. (Fashion and Textile Design)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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129

หนวยกิต

34
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3
3
1
12
89
24
50
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายนวัทตกร อุมาศิลป

นางสาวตะวัน เบ็ญโสะ

ศป.ม.(การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
ทล.บ.(ออกแบบสิ่งทอ)

นางสาวอภิฤดี อนันตพันธ

ศป.ม.(การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
ศป.บ.(การออกแบบผลิตภัณฑ)
คศ.ม.(คหกรรมศาสตรผาและเครื่องแตงกาย)
คศ.บ.(คหกรรมศาสตรผาและเครื่องแตงกาย)
ค.ม.(ศิลปศึกษา)
ค.บ.(ศิลปศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2523
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536

นางวัลลภา พัฒนา
นางสาวอิงอร เพ็ชรเขียว
นายเอกพงษ คงฉาง
นายชวลิต อุยจาย

บธ.ม.(สาขาบริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(สาขาการตลาด)
คศ.ม.(คหกรรมศาสตรผาและเครื่องแตงกาย)
คศ.บ.(คหกรรมศาสตรผาและเครื่องแตงกาย)
วศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
วศ.บ.(เทคโนโลยีเสื้อผา)
บธ.ม.(ธุรกิจระหวางประเทศ)
ศ.ม.(เครื่องเคลือบดินเผา)
ศ.ม.(จิตรกรรม)
ศป.ม.(ศิลปะไทย)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
Johnson & Well University 1999
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553

อาจารยพิเศษ
นางศศิธร ยอดมุนี
นางสาวกษมา เครือเนียม

ค.บ.(ศิลปศึกษา)
ศป.บ.(ศิลปกรรม)

วิทยาลัยครูเชียงใหม 2525
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545

ผศ.วิยะดา ยืนตระกูล
นางสาววรสุดา ขวัญสุวรรณ

อาจารยผูสอน
ผศ.วีรศักดิ์ ตุลยาพร
ผศ.วิยะดา ยืนตระกูล
นางสาวธยา ภิรมย

ศป.ม.(การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)
ศป.บ.(ออกแบบแฟชั่น)
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-021-003 ไทยศึกษา
01-023-001 พลศึกษา
02-033-001 คณิตศาสตรทั่วไป
10-241-101 ประวัติศาสตรศิลปและการออกแบบ
10-241-102 หลักการออกแบบเบื้องตน
10-241-103 การวาดเสนเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
18(13-10-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
10-241-104 จิตรกรรมเบื้องตน
10-241-105 ศิลปะไทย
10-241-106 ประติมากรรมเบื้องตน
10-241-107 การวาดภาพแฟชั่นเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
20(14-14-33)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
02-040-008 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
10-241-201 ศิลปะพื้นบานไทย
10-241-202 ประวัติศาสตรเครื่องแตงกาย
10-241-203 การวาดภาพแฟชั่นขั้นสูง
10-243-201 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผา
10-243-202 การสรางแบบตัดเสื้อผาเบื้องตน
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
19(10-18-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-009 สารัตถะแหงความงาม
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
10-241-204 การออกแบบแฟชั่นพื้นฐาน
10-241-205 คอมพิวเตอรกราฟฟคเบื้องตน
10-243-203 การสรางแบบตัดเสื้อผาขั้นสูง
10-242-201 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
17(10-14-27)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
10-241-301 สุนทรียศาสตร
2(2-0-4)
10-241-304 หลักการวิจัยทางศิลปะ
2(1-2-3)
10-242-301 การออกแบบลวดลายผาเบื้องตน
3(1-4-4)
10-243-301 การออกแบบและสรางแบบตัดจากหุนยืนเบื้องตน 3(1-4-4)
10-241-302 การสรางแนวคิดเพื่อการออกแบบแฟชั่น
3(1-4-4)
10-241-303 การออกแบบแฟชั่นดวยคอมพิวเตอร
3(1-4-4)
รวม
19(10-18-25)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-241-308 การฝกงานออกแบบแฟชั่น
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-241-306 ภาษาอังกฤษเพื่องานแฟชั่น
10-241-307 การออกแบบเครื่องประดับตกแตงแฟชั่น
10-243-302 การออกแบบและทําแบบตัดจากหุนยืนขั้นสูง
10-241-305 การออกแบบแฟชั่นแนวทดลอง
10-244-301 การสรางตราสินคาแฟชั่น การตลาด และการจัดการ

รวม

หนวยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)

15(5-20-20)

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-241-401 การเขียนโครงงานออกแบบแฟชั่นนิพนธ
10-244-401 การนําเสนอผลงานแฟชั่น
10-244-303 การออกแบบสายงานการผลิตเสื้อผา
รวม

หนวยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
9(3-12-12)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10-241-402 การออกแบบแฟชั่นนิพนธ
10-243-303 การสรางแบบตัดดวยคอมพิวเตอร 1
รวม

366

หนวยกิต
6(1-15-4)
3(1-4-4)
9(2-19-8)

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
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หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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
นายทวิชาติ เย็นวิเศษ
รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ
นายพิชิต เพ็งสุวรรณ

นายวีระยุทธ จันทรักษา
นายสุรพล สุภารัตน

อาจารยผูสอน
นายทวิชาติ เย็นวิเศษ
รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ
นายพิชิต เพ็งสุวรรณ

นายวีระยุทธ จันทรักษา
นายสุรพล สุภารัตน

วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา 2525
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2553
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2551
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2929
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา 2520

วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ป.บัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา 2525
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2553
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2551
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2929
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา 2520
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อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.นิวัฒน ศิริกุล

นางจําเนียร เลอเกียรติ

นายอภิรพ แกวมาก

วศ.ม. (โยธา)
น.บ. (นิติศาสตร)
วศ.บ. (โยธา)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ส.บ. (อาชีวะอนามัยและความ
ปลอดภัย)
ร.บ. (รัฐศาสตร)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2517
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 2553
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2548

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม (วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-005 สังคมกับสิ่งแวดลอม
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
01-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
14-015-101 การเขียนแบบวิศวกรรม
14-311-103 ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะและงานโลหะแผน 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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-007สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-014-007ภาษาอังกฤษ 2
01-015-011กีฬาลีลาศ
01-025-104แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
14-015-102วัสดุวิศวกรรม
14-015-103เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
14-311-101ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1
รวม

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
14-311-104 ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะและงานโลหะแผน 2
14-313-202 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
14-313-203 โลหะวิทยากายภาพ
รวม

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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(2-2-5)
14-011-202 เทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
14-015-105 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
14-015-106 สถิติสําหรับงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
14-311-102 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2
1(0-3-1)
14-311-206 เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2(1-3-3)
14-313-205 ปฏิบัติการโลหะวิทยา 1
1(0-3-1)
14-313-206 เทคโนโลยีการหลอโลหะ1
3(2-2-5)
รวม
19(13-16-34)
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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
14-016-303 การฝกงานทางวิศวกรรม
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
14-311-309 เทคโนโลยีการเชื่อม
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)
3(2-3-5)
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
14-014-501 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1
รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-014-502 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2
รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)
6(0-40-0)

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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)

นายปยะ ประสงคจันทร

ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา)
ค.อ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร)

นายปติพงศ เกิดทิพย

ค.อ.ม. (ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส)
อสบ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)

อาจารยผูสอน
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)

นายปยะ ประสงคจันทร

ค.อ.ม. (การบริหารงานอาชีวศึกษา)
ค.อ.บ. (ไฟฟาสื่อสาร)
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2549

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

อาจารยผูสอน (ตอ)
นายปติพงศ เกิดทิพย

ค.อ.ม. (ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส)

นายกรภัทร เฉลิมวงศ

อสบ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
ค.อ.ม. (ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส)
อสบ. (อิเล็กทรอนิกส)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2547

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- YZZกลุมวิชาภาษา
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- YZZกลุมวิชาภาษา
14-011-202 เทคโนโลยีการศึกษา
14-015-101 การเขียนแบบวิศวกรรม
14-015-102 วัสดุวิศวกรรม
14-112-103 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
14-112-106 คณิตศาสตรวิศวกรรม
รวม

377

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(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)

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
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-YZZ วิชาเลือกทางการศึกษา 1
14-013-YZZ วิชาเลือกทางการศึกษา 2
14-013-YZZ วิชาเลือกทางการศึกษา 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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตร
UU-VWX-YZZวิชาเลือกเสรี 1
UU-VWX-YZZวิชาเลือกเสรี 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-YZZ วิชาเลือกทางการศึกษา 1
14-013-YZZ วิชาเลือกทางการศึกษา 2
14-013-YZZ วิชาเลือกทางการศึกษา 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
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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
นายเฉลิม ศิริรักษ
นายสุจริต สิงหพันธุ

นายณชพร รัตนาภรณ

นางทรงนคร การนา

นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน

อาจารยผูสอน
นายสุจริต สิงหพันธุ

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551
ค.อ.บ. (เครื่องกล-เทคนิคยานยนต) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2528
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
วิทยาเขตพระนครเหนือ 2527
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
วศ.บ. ( วิศวกรรมเกษตร)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2540
ค.อ.ม. (ครุศาสตรไฟฟา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2553
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2549

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

นายณชพร รัตนาภรณ

ค.อ.ม. (เครื่องกล)

นางทรงนคร การนา

ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)

นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน

ค.อ.ม. (ครุศาสตรไฟฟา)

นายอรุณ สุขแกว

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.ม. (ครุศาสตรไฟฟา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
วิทยาเขตพระนครเหนือ 2527
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2553
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2540

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 5 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการคนควา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
14-015-107 การฝกปฏิบัติงานพื้นฐาน
14-212-101 เขียนแบบวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
2(1-3-3)
20(16-11-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
14-015-105 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
14-112-108 คณิตศาสตรวิศวกรรม
14-211-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
14-212-102 เขียนแบบวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 2
14-212-103 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
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)
3(2-3-5)
21(16-13-37)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-024-110 ปฏิบัติการฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
01-024-109 ฟสิกส 2 สําหรับวิศวกร
14-015-103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
14-112-101 อิเลคทรอนิคสพื้นฐาน
14-211-102 กลศาสตรวิศวกรรม 2
14-311-102 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(1-0-1)
20(16-13-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-005 สังคมกับสิ่งแวดลอม
01-014-011 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
14-015-102 วัสดุวิศวกรรม
14-114-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
14-112-102 อิเลคทรอนิคสวิศวกรรม
14-112-106 วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร
14-211-205 กลศาสตรของแข็ง
รวม
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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)
3(3-0-6)
21(17-11-38)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-011-201 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
14-011-202 เทคโนโลยีการศึกษา
14-012-302 การออกแบบและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
14-111-213 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
14-211-207 กลศาสตรเครื่องจักรกล
14-212-204 อุปกรณกลไฟฟา
14-311-310 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดุรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-016-303 การฝกงานทางวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
21(16-13-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-011-303จิตวิทยาการศึกษา
14-011-304การวัดและประเมินผลการศึกษา
14-011-307 หลักและวิธีจัดการเรียนรู
14-012-301หลักวิชาชีพครูอาชีวะ
14-111-205 เซนเซอรและการประยุกตใชงาน
14-211-208 นิวเมติกสและไฮโดรลิกสประยุกต
14-212-207 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิต
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-2-5)
3(2-3-5)
21(17-12-37)

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
14-011-306 การวิจัยทางการศึกษา
14-012-403 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1
14-013-302 โทรทัศนและวีดีทัศนเพื่อการศึกษา
14-013-304 สถิติการศึกษา
14-016-301 โครงงาน 1
14-212-211 การซอมบํารุงเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
14-212-319 ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
2(0-6-2)
3(1-6-4)
1(0-3-1)
17(9-22-26)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-015-YZZกลุมวิชาพลศึกษา
14-011-305 การพัฒนาหลักสูตร
14-012-404 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 2
14-013-305 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษา
14-016-302 โครงงาน 2
14-212-211 การควบคุมอัตโนมัติ
14-212-314 หุนยนตอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(1-4-4)
2(0-6-2)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
16(7-24-23)

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
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

385

386

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
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 กลุมความรูต ามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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135

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
95
24
52
19
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นายภาณุมาศ สุยบางดํา
นายธนะวิทย ทองวิเชียร
นายสถาพร ขุนเพชร

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2543

อาจารยประจําหลักสูตร
นายภาณุมาศ สุยบางดํา
นายธนะวิทย ทองวิเชียร
นายสถาพร ขุนเพชร

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2543

อาจารยผูสอน
นายภาณุมาศ สุยบางดํา
นายธนะวิทย ทองวิเชียร
นายสถาพร ขุนเพชร
นายกฤษณพงค สังขวาสี
นายพิชิต แกวแจง
นายปรีชา ชัยกูล
นายภูวนาถ แกวจันทร
นายเฉลิม แกวจันทร
นายวันประชา นวนสรอย
นายสมมารถ ขําเกลี้ยง
นายจตุพร ใจดํารง
นายจักรนรินทร ฉัตรทอง
นายซูไฮดี สนิ
นายประทีป ทิพยประชา
นายพรชัย เพชรสงคราม

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม.(เครื่องกล)
วท.ม.(ปฐพีวิทยา)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
ค.อ.ม.(เครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ปร.ด.(ไฟฟาศึกษา)
วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
วศ.ม.(วิศวกรรมการผลิต)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา2530
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-013 พลศึกษา
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
04-411-101 สถิตยศาสตร
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-6-3)
3(3-0-6)
19(13-15-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
03-011-101 หลักการเกษตร
04-431-101 เครื่องตนกําลังทางการเกษตร
04-511-101 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(15-8-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
04-331-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
04-412-201 เทอรโมไดนามิกส 1
04-433-001 ปฐพีวิทยามูลฐาน
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
15(14-3-29)

รหัสวิชา

01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
04-212-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-331-202 การบริหารงานอุตสาหกรรม
04-411-203 กลศาสตรวัสดุ
04-413-201 กลศาสตรของไหล 1
รวม
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(13-4-28)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
04-413-305 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
04-413-308 เครื่องจักรกลของไหล
04-413-302 วิศวกรรมแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
04-413-303 เครื่องจักรกลเกษตร 1
รวม

รหัสวิชา

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
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)
18(14-11-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
04-432-301 อุปกรณขนถายวัสดุและระบบการลําเลียงผลิตภัณฑ
04-431-306 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
04-431-307 เครื่องทําความเย็นและหองเย็น
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
04-431-305 การจัดการเครื่องตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
รวม

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

หนวยกิต

04-431-308 การฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3(0-40-0)
รวม
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา
04-431-410

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
โครงงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

04-432-304 เทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต

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

04-431-409 หัวขอเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3(3-0-6)
04-412-309 เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
รวม
12(8-12-19)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

04-431-412 สัมมนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร
04-432-407 เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิต
เกษตร
04-432-405 เทคโนโลยีเครื่องสีขาว
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
รวม
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หนวยกิต

1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-2-50
10(6-11-16)

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-015--13 พลศึกษา
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
03-011-101 หลักการเกษตร
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-411-101 สถิตยศาสตร
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-007 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
01-013-006 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-412-201 เทอรโมไดนามิกส 1
04-431-101 เครื่องตนกําลังทางการเกษตร
04-511-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-006 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-016-001 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
04-331-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
04-411-203 กลศาสตรวัสดุ 1
04-413-201 กลศาสตรของไหล 1
04-433-001 ปฐพีวิทยามูลฐาน
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
04-432-405 เทคโนโลยีเครื่องสีขาว
01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
04-431-305 การจัดการเครื่องตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-212-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
3(2-2-5)
04-313-101 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
04-432-301 อุปกรณขนถายวัสดุและระบบการลําเลียงผลิตภัณฑ 3(2-3-5)
04-413-308 เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
04-413-302 วิศวกรรมแทรกเตอรเพื่อการเกษตร
3(2-3-5)
04-431-307 เครื่องทําความเย็นและหองเย็น
3(2-3-5)
รวม
18(14-11-32)
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-413-305 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
04-431-306 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
04-413-303 เครื่องจักรกลเกษตร 1
04-412-309 เครื่องกําเนิดไอน้ํางานอุตสาหกรรม
04-431-410 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(1-6-3)
15(9-18-23)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-431-412 สัมมนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
04-431-409 หัวขอเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
04-432-304 เทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน
04-432-407 เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
รวม

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-431-308 การฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3(0-40-0)
รวม
3(0-40-0)
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หนวยกิต
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
10(7-9-17)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
Bachelor of Industrial Technology Program
in Computer Technology

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
อส.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
Bachelor of Industrial Technology
(Computer Technology)
B.Ind.Tech (Computer Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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129

หนวยกิต

34
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3
3
1
12
89
24
40
25
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นายวันประชา นวนสรอย

นายสมมารถ ขําเกลี้ยง

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ศบ.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)
ปร.ด.(ไฟฟาศึกษา)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)

นายศิวดล นวลนภดล

นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
นายอรุณรักษ ตันพานิช

วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วทม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วทบ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม.(ระบบสารเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2548
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2547

อ

อาจารยประจําหลักสูตร
นายวันประชา นวนสรอย

นายสมมารถ ขําเกลี้ยง

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ศบ.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)
ปร.ด.(ไฟฟาศึกษา)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)

นายศิวดล นวลนภดล

นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
นายอรุณรักษ ตันพานิช

วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วทม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วทบ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.ม.(ระบบสารเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2548
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2547

อาจารยผูสอน
นายวันประชา นวนสรอย

นายสมมารถ ขําเกลี้ยง

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ศบ.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)
ปร.ด.(ไฟฟาศึกษา)
ค.อ.ม.(ไฟฟา)

นายศิวดล นวลนภดล

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

ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ วทม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วทบ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายอรุณรักษ ตันพานิช
บธ.ม.(ระบบสารเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
นายสันติ สถิตวรรธนะ
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
นายอรรถพล คงหวาน
นายสิทธิโชค อุนแกว
นายกิติศักดิ์ วัฒนกุล
นายสุวิพล มหศักดิสกุล

นายชัยสิทธิ์ ชูสงค
นายนราธร สังขประเสริฐ

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร)
ค.อ.บ.(อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2548
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
01-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
01-032-002 ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
13-221-101 ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมายและสังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
01-032-002 ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
13-221-104 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-3-5)
รวม
18(17-3-35)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป
01-023-001 พลศึกษา
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
13-221-102 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับอุตสาหกรรม
13-221-103 วงจรไฟฟาพื้นฐาน
13-221-105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
13-221-106 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
รวม

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
13-221-201 ดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก
3(2-3-5)
13-222-201 ไมโครคอนโทรลเลอร
13-223-201 โครงสรางขอมูล
3(2-3-5)
13-223-202 ระบบปฏิบัติการ
13-223-203 การจัดการระบบฐานขอมูล
3(2-3-5)
13-223-205 หลักการโปรแกรมเว็บ
13-223-204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-3-5)
13-223-207 วิศวกรรมซอฟตแวรคอมพิวเตอร
13-224-201 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
13-224-202 ระบบเครือขายทีซีพีไอพี
รวม
18(14-12-32)
รวม
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หนวยกิต

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
19(15-11-34)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
18(14-12-32)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
13-223-301 ระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย
13-224-301 การวิเคราะหและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร
13-224-305 ความปลอดภัยในระบบเครือขาย
13-222-303 หุนยนตอุตสาหกรรม
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-225-402 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
15(10-15-25)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13-223-302 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
13-225-301 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
13-225-303 การเตรียมความพรอมฝกงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
13-223-304 คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตน
13-222-302 การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
13-223-303 การประมวลผลสัญญาณภาพ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
14(11-8-25)

หนวยกิต
6(0-40-4)
6(0-40-4)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

13-225-403 ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
13-223-302 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร
13-224-302 การเขียนโปรแกรมเครือขาย
13-224-303 การประมวลผลบนอุปกรณพกพาและการสื่อสารไรสายเบื้องตน
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต

3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
12(8-9-20)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

13-225-401 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา
รวม
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หนวยกิต

3(1-6-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(10-6-16)
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วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
แผนการเรียน
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- คณะเกษตรศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ
- วิทยาลัยอุตสาหกรรมและการจัดการ
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400

คณะเกษตรศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาพืชศาสตร
 สาขาวิชาสัตวศาสตร
 สาขาวิชาประมง
 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
 สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร

401

402

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร
Bachelor of Science Program in Plant Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร)
วท.บ. (พืชศาสตร)
Bachelor of Science (Plant Science)
B.Sc. (Plant Science)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูท างดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

136 หนวยกิต
34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
96
39
39
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต
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คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.สมศักดิ์ กาญจนนันทวงศ
ผศ.สํารอง ใสละมาย
ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
ผศ.จรัญ ทองเจือ
นายเวที วิสุทธิแพทย

อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.สมศักดิ์ กาญจนนันทวงศ
ผศ.สํารอง ใสละมาย
ผศ.ธรรมศักดิ์ พุทธกาล
ผศ.จรัญ ทองเจือ
นายเวที วิสุทธิแพทย

อาจารยผูสอน
รศ.นพ ศักดิเศรษฐ

รศ.สุนียรัตน ศรีเปารยะ

M.S.(Horticulture)
ทษ.บ.(พืชผัก)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
ทษ.บ.(พืชผัก)
วท.ม.(พืชศาสตร)
วท.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร-พืชศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร-พืชศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร-โรคพืช)
วท.บ.(เกษตรศาสตร-โรคพืช)

Central Luzon State University 2532
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2522

M.S.(Horticulture)
ทษ.บ.(พืชผัก)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
ทษ.บ.(พืชผัก)
วท.ม.(พืชศาสตร)
วท.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)

Central Luzon State University 2532
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2522

วท.ม.(พืชศาสตร)
วท.บ.(พืชศาสตร)
สส.บ.(สงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ)
Ph.D.(Plant Genetic Engineering)
วทม.(เกษตรศาสตร)
วทบ.(เกษตรศาสตร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2529
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528
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The University of Nottingham 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525

อาจารยผูสอน (ตอ)
รศ.สมพร ณ นคร

Z

ผศ.ทิวา รักนิ่ม
ผศ.ชัยพร เฉลิมพักตร
ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ
ผศ.ชัยสิทธ ปรีชา

ผศ.จรัญ ไชยศร
ผศ.สมคิด อินทรชว ย
วาที่ ร.ต.สัมพันธ หมวดเมือง
ผศ.อรพิน รัตนสุภา
นายประยงค คงนคร
ผศ.มุจลินท ติณสิรสิ ุข
นายสมยศ ศรีเพิ่ม
ผศ.ปราณี รัตนานุพงศ

ผศ.สารคาม แกวทาสี

ผศ.มนทนา รุจิระศักดิ์

Ph.D.(Horticulture)
Ms.C.(Crop science)
ทษบ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(กีฎวิทยา)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
Ph.D.(Tropical Agriculture)
วทม.(เกษตรศาสตร)
วทบ.(เกษตรศาสตร)
M.S.(Horticulture)
วท.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(การจัดการทรัพยากรดิน)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
ทษ.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
วท.บ.(เกษตรศึกษา)
Ph.D.(Agronomy)
วทม.(เกษตรศาสตร)
วทบ.(เกษตรศาสตร)
Ph.D.(Soil Science)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
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University of Philippines Los Banos 2538
Central Luzon State University 2532
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2524
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2525
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2519
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
Central Luzon Sate University 2542
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2529
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2530
University of Philippines Los Banos 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2527
University of Philippines Los Banos 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526

อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.ยืนยง วาณิชยปกรณ

ผศ.พัชราภรณ วาณิชยปกรณ

ผศ.พรศิลป สีเผือก
นายชลชาสน ชวยเมือง
นายสมใจ ชวยทุกข
นายชํานาญ ขวัญสกุล
นายเฉลิมชัย อนุสสาร
นางสาววรรณภา แซโล
นายอภินันท อินทรรัศมี
นางสุวรรณษา ชูเชิด

Ph.D.(Crop Genetic and Breeding)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
Ph.D.(Pesticide Science)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(โรคพืชวิทยา)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ทษ.บ.(พืชไร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ.(เทคโนโลยีภมู ิทัศน)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
วท.บ.(เกษตรศึกษา)
วท.บ.(เกษตรศึกษา)
วท.ม.(พืชศาสตร)
ทษ.บ.(ไมผล)
Z
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Southwest University 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2527
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2524
Southwest University 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
วิทยาลัยครูสุรินทร 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2536

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรฯ 1
02-214-001 ชีววิทยาทั่วไป
02-221-001 เคมีพื้นฐาน
03-000-101 หลักการเกษตร
รวม
รหัสวิชา

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรฯ 2
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
02-211-003 คณิตศาสตรเบื้องตน
02-223-001 เคมีอินทรียเบื้องตน
03-117-101 ฝกงานพืชศาสตร 1
03-511-102 พื้นฐานชางเกษตร
รวม
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(0-10-0)
3(2-3-5)
20(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
3(T-P-E)
02-231-001 ฟสิกสเบื้องตน
3(2-3-5)
02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
03-111-202 การขยายพันธุพืช
3(2-3-5)
03-612-201 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
รวม
21(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
3(T-P-E)
02-213-001 หลักสถิติ
3(3-0-6)
02-241-002 พันธุศาสตรทั่วไป
3(2-3-5)
03-114-201 กีฏวิทยาทางการเกษตร
3(2-3-5)
03-115-201 ปฐพีวิทยาเบื้องตน
3(2-3-5)
03-117-202 ฝกงานพืชศาสตร 2
2(0-10-0)
รวม
20(T-P-E)
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-224-001 ชีวเคมีเบื้องตน
03-000-302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
03-111-304 กฎหมายและระบบมาตรฐานการผลิตพืช
03-114-304 โรคพืชเบื้องตน
03-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 1
03-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-000-303 การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
03-111-303 สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-5)
03-111-306 หลักการปรับปรุงพันธุพืช
3(2-3-5)
03-111-307 อุตุนิยมวิทยาเกษตรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 2(2-0-4)
03-114-303 วัชพืชและการปองกันกําจัด
3(2-3-5)
03-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 3
3(2-3-5)
รวม

17(T-P-E)

หมายเหตุ : สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ใหลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา
03-000-304 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 1 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-117-403 ฝกงานพืชศาสตร 3
3(0-40-0)
03-117-404 สัมมนาพืชศาสตร
1(0-2-1)
03-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 4
3(2-3-5)
03-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 5
3(2-3-5)
03-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 6
3(2-3-5)
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2
3(2-3-5)
รวม
16(8-54-21)

ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-000-405 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)

รวม

6(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 1 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-117-405 ปญหาพิเศษ
3(0-9-3)

รวม

3(0-9-3)

ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 4
3(2-3-5)
03-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 5
3(2-3-5)
03-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 6
3(2-3-5)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
3(2-3-5)
รวม
12(8-12-20)

408

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร
Bachelor of Science Program in Animal Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชือ่ เต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร)
วท.บ. (สัตวศาสตร)
Bachelor of Science (Animal Science)
B.Sc. (Animal Science)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจํานวน
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูท างดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ / สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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138

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
98
39
47
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.สมคิด ชัยเพชร
ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย
ผศ.สมบัติ ศรีจันทร

ผศ.คณิต ขอพลอยกลาง
ผศ.สมศักดิ์ เลี่ยมนิมิตร

อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.สมคิด ชัยเพชร
ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย
ผศ.สมบัติ ศรีจันทร

ผศ.คณิต ขอพลอยกลาง
ผศ.สมศักดิ์ เลี่ยมนิมิตร

อาจารยผูสอน
รศ.พิน นวลศรีทอง
รศ.ราชศักดิ์ ชวยชูวงศ
ผศ.ถนัด รัตนานุพงศ

วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร-วิทยฯสุขภาพสัตว)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
M.S.(Animal Science)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
M.S.(Animal Science)
ทษ.บ.(โคนม)

วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร-วิทยฯสุขภาพสัตว)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว)

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2526
Central Luzon State University 2531
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2526
Central Luzon State University 2533
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2526

M.S.(Animal Science)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
M.S.(Animal Science)
ทษ.บ.(โคนม)

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2526
Central Luzon State University 2531
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2526
Central Luzon State University 2533
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2526

วท.ม.(เกษตรศาสตร)
ทษ.บ.(สัตวปก)
M.S.(Animal Science)
ทษ.บ.(โคนม)
Ph.D.(Animal Science)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2524
Central Luzon State University 2531
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
University of the Philippines Los Banos 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
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อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.นันทนา ชวยชูวงศ

รศ.เกียรติศักดิ์ สรอยสุวรรณ

ผศ.องอาจ อินทรสังข

ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษธนกุล
ผศ.กัณหา ไฝขาว
ผศ.เฉลิมศักดิ์ ศรีเปารยะ
ผศ.ประดิษฐ อาจชมภู
นายฉัตรชัย จันทรสมบูรณ

ผศ.วุฒิชัย สีเผือก
นางเอื้อมพร คงนคร
ผศ.ประพจน มลิวัลย
นายสุรินทร สิทธิชัย
นายบุญธรรม แสงแกว
นางสาวชมัยพร สิทธิเกษมกิจ

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.(สัตวปก)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
ทษ.บ.(โคนม)
วท.ด.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการเกษตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2529
Georg-August University Goettingen 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2522
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2524
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2522
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2551
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
รหัสวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลามัย
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ

หนวยกิต
3(T-P-E)

1(T-P-E)
3(T-P-E)

คณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
02-221-001 เคมีพื้นฐาน
3(2-3-5)
02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
03-000-101 หลักการเกษตร
3(3-0-6)
รวม
19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
รหัสวิชา

01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
02-223-001 เคมีอินทรียเบื้องตน
02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
03-211-101 หลักการเลี้ยงสัตว
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)

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

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

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร

02-211-003 คณิตศาสตรเบื้องตน
02-213-001 หลักสถิติ
02-224-001 ชีวเคมีเบื้องตน
03-218-201 ฝกงานสัตวศาสตร 1
รวม

หนวยกิต

3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(0-10-0)
20(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสวิชา

02-231-001 ฟสิกสเบื้องตน
02-241-002 พันธุศาสตรทั่วไป
03-211-202 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
03-212-201 โภชนศาสตรสัตว
03-218-202 ฝกงานสัตวศาสตร 2
03-511-102 พื้นฐานชางเกษตร
รวม
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หนวยกิต

3(T-P-E)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(0-10-0)
3(2-3-5)
20(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

03-000-302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
03-000-303 การจัดการธุรกิจเกษตร
03-211-303 การปรับปรุงพันธุสัตว
03-212-302 อาหารและการใหอาหารสัตว
03-212-303 การวิเคราะหอาหารสัตว
03-213-301 การผลิตสัตวปก
03-216-301 วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
รวม

หนวยกิต

รหัสวิชา

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

03-211-304 การจัดการปศุสัตว
03-214-301 การผลิตสุกร หรือ
03-215-303 การผลิตแพะ
03-215-301 การผลิตโคนม
03-215-302 การผลิตโคเนื้อ
03-217-401 ระบบคุณภาพและผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย
03-21X- YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

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)
18(T-P-E)

หมายเหตุ : สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ใหลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา
03-000-304 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 1 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-218-403 ฝกงานสัตวศาสตร 3
3(0-40-0)
03-21X- YZZ วิชาชีพเลือก 2
3(T-P-E)
03-21X- YZZ วิชาชีพเลือก 3
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
3(T-P-E)
รวม
15(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-000-405 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

รวม

6(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 1 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-218-405 สัมมนาสัตวศาสตร
1(0-2-1)
ป
ญ
หาพิ
เ
ศษทางสั
ต
วศาสตร
หรื
อ
3(0-9-3)
03-218-406
03-218-407 โครงการพิเศษทางสัตวศาสตร
3(0-9-3)
รวม

4(0-20-7)

ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-21X- YZZ วิชาชีพเลือก 2
3(T-P-E)
03-21X- YZZ วิชาชีพเลือก 3
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
3(T-P-E)
รวม
12(T-P-E)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประมง
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
Bachelor of Science Program in Fisheries

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
วท.บ. (ประมง)
Bachelor of Science (Fisheries)
B.Sc. (Fisheries)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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135

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
95
39
41
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.วรรณะ นนทนาพันธ
ผศ.ธรรมนูญ งานวิสุทธิพันธ
ผศ.กนกรัตน ทองสรอย
นางสาวอัมพร รัตนมูสิก
นายสุไหลหมาน หมาดโหยด

อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.วรรณะ นนทนาพันธ
ผศ.ธรรมนูญ งานวิสุทธิพันธ
ผศ.กนกรัตน ทองสรอย
นางสาวอัมพร รัตนมูสิก
นายสุไหลหมาน หมาดโหยด

อาจารยผูสอน
ผศ.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล

ผศ.วรรณิณี จันทรแกว
นายสัมพันธ พรหมหอม
นายนรสิงห เพ็ญประไพ

วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(วาริชศาสตร)
ทษ.บ.(ประมงน้ําจืด)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการเกษตร)
วท.บ.(ประมง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2519
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2529
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2554
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544

วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(วาริชศาสตร)
ทษ.บ.(ประมงน้ําจืด)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการเกษตร)
วท.บ.(ประมง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2519
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2529
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2554
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544

Ph.D.(Fish Parasitology)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ.(ประมงน้ําจืด)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
ทษ.บ.(ประมงน้ําจืด)
วท.ม.(วาริชศาสตร)
ทษ.บ.(ประมงน้ําจืด)

University of Malaya 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2532
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อาจารยพิเศษ
ผศ.สุริยะ จันทรแกว
นางอังคณา ใสเกื้อ

นายนเรศ ซวนยุก
ผศ.มาโนช ขําเจริญ
ผศ.วัฒนา วัฒนกุล
ผศ.พชร เพ็ชรประดับ

ผศ.วรรณชัย พรหมเกิด

วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ.(ประมง)
Dr.rer.nat. (Pharmacy)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
วท.ม.(วาริชศาสตร)
วท.บ.(ประมง)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
Heinrich Heine University 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาประมง (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุม
 ความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ ทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย

01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
02-221-001 เคมีพื้นฐาน
02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป
03-000-101 หลักการเกษตร
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
02-223-001 เคมีอินทรียเบื้องตน
03-311-101 หลักการผลิตสัตวน้ํา
03-312-101 สัตวไมมีกระดูกสันหลังในแหลงน้ํา
03-316-101 ฝกงานประมง 1
รวม
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(0-10-0)
203(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E)
 ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
UU-VWX-YZZ กลุม
02-211-003 คณิตศาสตรเบื้องตน
02-224-001 ชีวเคมีเบื้องตน
02-241-002 พันธุศาสตรทั่วไป
03-312-202 มีนวิทยา
03-312-203 นิเวศวิทยาทางน้ํา
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
 ความรูทางดานวิทยาศาสตร และ
UU-VWX-YZZ กลุม
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-213-001 หลักสถิติ
02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
03-312-204 โรคและปรสิตสัตวน้ํา
03-316-102 ฝกงานประมง 2
03-511-102 พื้นฐานชางเกษตร
รวม
รหัสวิชา
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(0-10-0)
3(2-3-5)
20(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
 ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4
UU-VWX-YZZ กลุม
03-000-302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
03-311-303 การเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืด
03-311-305 คุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
03-313-301 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง
03-31X-YZZ วิชาชีพเลือก 1
03-31X-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม
รหัสวิชา

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-231-001 ฟสิกสเบื้องตน
03-000-303 การจัดการธุรกิจเกษตร
03-311-310 อาหารสัตวน้ํา
03-313-305 การจัดการและอนุรักษทรัพยากรประมง
03-31X-YZZ วิชาชีพเลือก 3
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

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

หมายเหตุ : สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ใหลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา 03-000-304 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 1 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-316-403 ฝกงานประมง 3
3(0-40-0)
03-31X-YZZ วิชาชีพเลือก 4
3(T-P-E)
03-31X-YZZ วิชาชีพเลือก 5
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
3(T-P-E)
รวม
12(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-000-405 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)

รวม

6(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 1 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-316-404 สัมมนาทางประมง
1(0-2-1)
03-316-405 ปญหาพิเศษทางประมง
3(0-9-3)
รวม

4(0-11-4)

ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-31X-YZZ วิชาชีพเลือก 4
3(T-P-E)
03-31X-YZZ วิชาชีพเลือก 5
3(T-P-E)
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
9(T-P-E)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
Bachelor of Science Program in Landscape Technology
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิทัศน)
วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน)
Bachelor of Science (Landscape Technology)
B.Sc. (Landscape Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 3 หนวยกิต
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1 หนวยกิต
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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138

หนวยกิต

34
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3

หนวยกิต
หนวยกิต

98
38
45
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นายจําเลือง เหตุทอง

วท.ม.(เกษตรศาสตร)
ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)
ผม.(การวางผังเมือง)
ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)
วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ)
ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
มหาวิทยาลัยแมโจ 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2538

นางกนกวรรณ จันทรเกิด

วท.ม.(เกษตรศาสตร)
ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)
ผม.(การวางผังเมือง)
ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)
วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ)
ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)
M.S.(Crop Science (Horticulture)
วท.บ.(พืชศาสตร)
ศษ.บ.(ศิลปกรรม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
มหาวิทยาลัยแมโจ 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2538
Central Luzon State University 2542
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532

อาจารยผูสอน
นายเรวัตต จันทรเกิด
นางธันยนรีย โมราศิลป

ศษ.บ.(ศิลปกรรม)
คอ.บ.(สถาปตยกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2532
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2549
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547

ผศ.วัฒนา ณ นคร
นายสุรศักดิ์ ชูทอง

อาจารยประจําหลักสูตร
นายจําเลือง เหตุทอง
ผศ.วัฒนา ณ นคร
นายสุรศักดิ์ ชูทอง
ผศ.จรัญ ไชยศร

ศษ.ม.(ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม)
อาจารยพิเศษ
รศ.เอื้อมพร วีสมหมาย
นางสาวฐิติกา แกวสมวงศ

นายวีรพันธ ไพศาลนันท
นายอนิทัต รัตนกระจาง
นายอุเทน สวางดวงพัตรา
นายวรรณชัย สุวรรณนพ

M.A.(Landscape Design)
ศษ.บ.(มัณฑนศิลป)
สถ.ม.(สถาปตยกรรมเขตรอน)
สถ.บ.(สถาปตยกรรม)
B.L.A.(Landscape Architecture)
B.S.(Crop Science)
ทษ.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)
วท.บ.(เทคโนโลยีภูมิทัศน)
วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน)

420

University of California at Los Angeles 2521
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2518
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2543
Louisiana State University 2523
Texas A & I University 2516
มหาวิทยาลัยแมโจ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม

01-312-001ภาษาอังกฤษ 1
03-000-101หลักการเกษตร
03-411-101การเขียนแบบเบื้องตน
03-411-103หลักการออกแบบภูมิทัศน
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZกลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
01-312-002ภาษาอังกฤษ 2
02-241-001ชีววิทยาทั่วไป
03-111-202การขยายพันธุพืช
03-411-102การเขียนแบบภูมิทัศน
03-411-104การนําเสนองาน 1
03-416-101 ฝกงานภูมิทัศนน 1
03-511-102พื้นฐานชางเกษตร
รวม
รหัสวิชา

หนวยกิต
1(T-P-E)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(0-10-0)
3(2-3-5)
19(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ ความรูทางดานมนุ ษยศาสตร 1
UU-VWX-YZZ ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1

02-221-001เคมีพื้นฐาน
03-411-205การนําเสนองาน 2
03-412-201การออกแบบสถาปตยกรรมสําหรับงานภูมิทัศน 1
03-414-201วัสดุพืชพรรณ 1
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
20(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-211-003คณิตศาสตรเบื้องตน
03-115-201ปฐพีวิทยาเบื้องตน
03-411-206ภูมิทัศนเบื้องตน
03-413-201การกอสรางงานภูมิทัศน 1
03-414-202วัสดุพืชพรรณ 2
03-416-102ฝกงานภูมิทัศน 2
03-41X-YZZวิชาชีพเลือก 1
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
2(0-10-0)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
02-231-001 ฟสิกสเบื้องตน
03-000-303การจัดการธุรกิจเกษตร
03-412-303การออกแบบภูมิทัศน 1
03-413-302 การกอสรางภูมิทัศนน 2
03-415-301การปฏิบัติวิชาชีพภูมิทัศน
03-415-303 คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบภูมิทัศน
03-416-303 ฝกงานภูมิทัศน 3
รวม
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
3(0-40-0)
23(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ ความรูทางดานมนุษยศาสตร 2
01-021-001จริยธรรมสําหรับมนุษย
03-412-304การออกแบบภูมิทัศน 2
03-413-303งานระบบภูมิทัศน
03-415-302 การดูแลรักษาภูมิทัศน
03-41X- YZZวิชาชีพเลือก2
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รหัสวิชา

รวม

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

หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ตองลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา 03-000-304 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 1 ใหลงทะเบียนเรียนวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-416-404 ฝกงานภูมิทัศน 4
3(0-40-4)
03-416-406 ปญหาพิเศษทางภูมิทัศน
3(0-9-3)
03-41X-YZZวิชาชีพเลือก 3
3(T-P-E)
03-41X-YZZ วิชาชีพเลือก 4
3(T-P-E)
UU -VWX-YZZวิชาเลื อกเสรี 2
3(T-P-E)
รวม
15(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ใหลงทะเบียนเรียนวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-000-405สหกิจศึกษา
6(0-40-0)

รวม

6(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 1 ใหลงทะเบียนเรียนวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-416-405 สัมมนาทางภูมิทัศน
1(0-2-1)
03-41X-YZZ วิชาชีพเลือก 5
3(T-P-E)

รวม

4(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ใหลงทะเบียนเรียนวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
3(T-P-E)
03-41X-YZZวิชาชีพเลือก 3
3(T-P-E)
03-41X-YZZวิชาชีพเลือก4
03-41X-YZZวิชาชีพเลือก 5
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZวิชาเลือกเสรี 2
3(T-P-E)
รวม
12(T-P-E)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
Bachelor of Science Program in Agricultural Mechanization

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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139 หนวยกิต
34 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6
3
3
1
12
99
33
51
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.พิทยา อําพนพนารัตน

ผศ.ชวกร มุกสาน
นายสมชาย เรืองสวาง

นายปติพัฒน บุตรโคตร
นายเศรษฐวัฒน ถนิมกาญจน

ทล.บ.(เทคโนโลยี สารสนเทศธุรกิจ)
M.S.(Agricultural Engineering)
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการ พลังงาน)
วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
ค.อ.ม.(เครือ่ งกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.พิทยา อําพนพนารัตน

ผศ.ชวกร มุกสาน
นายสมชาย เรืองสวาง

นายปติพัฒน บุตรโคตร
นายเศรษฐวัฒน ถนิมกาญจน

ทล.บ.(เทคโนโลยี สารสนเทศธุรกิจ)
M.S.(Agricultural Engineering)
ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการ พลังงาน)
วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
ค.อ.ม.(เครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

อาจารยผูสอน
นางสาวบัณฑิตา ภูทรัพยมี

นายอนุวัฒน รัตนรัตน

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.บ.(วิศวกรรมอาหาร)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546
Central Luzon State University 2530
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2552
พระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยแมโจ 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2546
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2546
Central Luzon State University 2530
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2552
มหาวิทยาลัยแมโจ 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2546

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2554
มหาวิทยาลัยแมโจ 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
03-511-101 หลักเกษตรกลวิธาน
03-511-103 ทักษะชางเกษตร 1
03-511-105 หลักการเขียนแบบ
รวม
รหัสวิชา

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

หนวยกิต
3(T-P-E)

3(T-P-E)

01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2

3(3-0-6)

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

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-212-002 แคลคูลัส 1
02-221-001 เคมีพื้นฐาน
03-000-101 หลักการเกษตร
03-511-104 ทักษะชางเกษตร 2
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
02-231-001 ฟสิกสเบื้องตน
03-115-201 ปฐพีวิทยาเบื้องตน
03-512-203 แทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารม
03-513-201 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
รวม
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุม
 ความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
02-213-001 หลักสถิติ

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)

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

02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป
03-511-206 การเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
03-511-207 ไฟฟาพื้นฐาน
03-51X-2ZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

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

รหัสวิชา
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-511-308 กลศาสตรของวัสดุ
03-511-310 ไฟฟากําลังและการควบคุม
03-512-307 การถายทอดกําลังเครื่องทุนแรงฟารม
03-513-304 การกอสรางอาคารฟารม
03-513-305 ชลประทานเพื่อการเกษตร
03-513-306 หลักการสํารวจ
03-514-310 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลผลิตเกษตร
รวม

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)
3(2-3-5)
21(15-18-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-000-303 การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
03-511-309 งานเครื่องมือกล
3(2-3-5)
03-512-308 การจัดการทดสอบแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารม 3(2-3-5)
03-514-309 การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
3(2-3-5)
03-51X-3ZZ วิชาชีพเลือก 2
3(T-P-E)
03-51X-3ZZ วิชาชีพเลือก 3
3(T-P-E)
รวม

18(T-P-E)

หมายเหตุ : สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ตองลงทะเบียนเพิ่ม
รายวิชา 03-000-304 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 1 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-515-404 ฝกงานทางเกษตรกลวิธาน
3(0-40-0)
03-515-405 ปญหาพิเศษทางเกษตรกลวิธาน
3(0-9-3)
03-515-406 สัมมนาทางเกษตรกลวิธาน
1(0-3-1)
รวม
7(0-52-4)

ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาที่เรียนทางเลือกที่ 2 ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
03-000-405 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)

รวม

รหัสวิชา
03-51X-4ZZ วิชาชีพเลือก 4
03-51X-4ZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม
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6(0-40-0)

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
Bachelor of Science Program in Agricultural Development
and Agribusiness Management

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร)
วท.บ. (พัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร)
Bachelor of Science
(Agricultural Development and Agribusiness Management)
B.Sc. (Agricultural Development and Agribusiness 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
2.2.1 สําหรับนักศึกษาฝกงาน
2.2.2 สําหรับนักศึกษาสหกิจ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.3.1 สําหรับนักศึกษาฝกงาน
2.3.2 สําหรับนักศึกษาสหกิจ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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133

หนวยกิต

31
3
3
3
12
1
9
96
42

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

36
39

หนวยกิต
หนวยกิต

18
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
ห น ว ย กิ ต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รศ.นิพนธ ใจปลื้ม
ผศ.เยาวดี ติณสิริสุข
นายฤกษชัย ชวยมั่ง
ผศ.สมคิด อินทรชวย
นายสมยศ ศรีเพิ่ม

อาจารยประจําหลักสูตร
รศ.นิพนธ ใจปลื้ม
ผศ.สมคิด อินทรชวย
ผศ.เยาวดี ติณสิริสุข
นายฤกษชัย ชวยมั่ง
นายสมยศ ศรีเพิ่ม

อาจารยผูสอน
รศ.จําเริญ ชูชวยสุวรรณ

ผศ.มนทนา รุจิระศักดิ์

M.Sc. in Agricultural Extension
วท.บ.(ศึกษาศาสตร-เกษตร)
วท.ม.(การจัดการทรัพยากร)
ทษ.บ.(บริหารธุรกิจเกษตร)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
วท.บ.(เกษตรศึกษา)

University of Reading, United Kingdom 2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2518
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2529
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2530

M.Sc. in Agricultural Extension
วท.บ.(ศึกษาศาสตร-เกษตร)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(การจัดการทรัพยากร)
ทษ.บ.(บริหารธุรกิจเกษตร)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
วท.บ.(เกษตรศึกษา)

University of Reading, United Kingdom 2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2518
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2530

Development Education
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
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Central Luzon State University 2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2535
วิทยาลัยครูสงขลา 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526

อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.กัณหา ไฝขาว
นางอัมพร รัตนมูสิก
ผศ.จินตนา เลิศสกุล
ผศ.วิไลพร สุขสมภักดิ์
นางสาวจันทิรา ภูมา
ผศ.สุกัลยา ปรีชา
นายภูษณะ พลสงคราม
นางสาวชัญญานุช โมราศิลป
ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร
ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ
วาที่ ร.ต.สัมพันธ หมวดเมือง
นายเวที วิสุทธิแพทย
นางอรพิน รัตนสุภา

อาจารยพิเศษ
นายจวน บัวจันทร

นายพรชัย โชติวรรณ
นายวีรชาย จิยพงศ

ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ทษ.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(วาริชศาสตร)
ทษ.บ.(ประมงน้ําจืด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศบ.(เศรษฐศาสตรการเกษตร)
พบ.ม.(บริหารศาสตร)
ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรการคลังรัฐบาล)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
บธ.บ.(บริหารธุรกิจบัณฑิต)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม.(กีฎวิทยา)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(การจัดการทรัพยากรดิน)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2529
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2523
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2529
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2522
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526

M.A.(Rural -Social Development)
M.A.(Public Administration)
พธ.บ.(มนุษยสังคมศาสตร)
ศศ.ม.(รัฐศาสตรการปกครอง)
ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)
ศศ.บ.(นิเทศศาสตร)

University of Reading 2524
The University of Bombay 2518
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2514
มหามกุฎราชวิทยาลัย 2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2536
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2547
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-YZZ กลุมวิชาบูรณาการ
01-013-YZZ กลุมวิชาสังคมศาสตร
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-YZZ กลุมวิชาพลศึกษา
02-022-001 เคมีเบื้องตน
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตร 
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร (1)
02-016-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-024-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
03-511-102 พื้นฐานชางเกษตร
03-615-101 การฝกงานพื้นฐานเกษตร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
2(0-10-0)
20(14-21-32)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร (2)
05-311-101 องคการและการจัดการ
03-111-213 เทคโนโลยีการผลิตพืช
03-612-201 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร
03-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1)
05-311-232 หลักเศรษฐศาสตร
รวม

หนวยกิต

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-013-009 วิธีวิจัยเบื้องตน
02-411-102 โปรแกรมสําเร็จรูป
03-211-101 การผลิตสัตว
03-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2)
05-111-108 หลักการบัญชี
02-217-102 หลักสถิติ

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

18(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014- YZZ กลุมวิชาภาษา (เลือก)
03-311-213 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
03-611-202 กฎหมายและนโยบายเกษตร
03-612-203 สังคมวิทยาการพัฒนาชนบท
03-613-201 การตลาดเกษตร
05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ
07-114-305 การแปรรูปผลิตผลเกษตร
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-612-304 การวางแผนและการวิเคราะหโครงการพัฒนาการเกษตร
03-614-202 การผลิตสื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย
03-615-303 สัมมนา
03-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3)
03-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4)
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
03-612-304 การวางแผนและการวิเคราะหโครงการพัฒนาการเกษตร
03-613-410 การเปนผูประกอบการ
03-614-202 การผลิตสื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย
03-615-304 เตรียมสหกิจศึกษา
03-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3)
03-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4)
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

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

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

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาฝกงาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-613-410 การเปนผูประกอบการ
03-615-302 การฝกงานเฉพาะดาน
03-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (5)
03-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (6)
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(0-40-0)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 1
สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-615-406 สหกิจศึกษา

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาฝกงาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-615-405 ปญหาพิเศษ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (1)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (2)
รวม

หนวยกิต
3(0-9-3)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
9(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-615-405 ปญหาพิเศษ
03-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (5)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (1)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (2)
รวม
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หนวยกิต
3(0-9-3)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(T-P-E)
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

433

434

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Bachelor of Science Program in Biotechnology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Bachelor of Science (Biotechnology)
B.Sc. (Biotechnology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 ทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 ทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

34
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3
3
1
12
94
45
37
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวนอมจิตต แกวไทย

ผศ.ณรงคชัย ชูพูล
ผศ.วาที่ร.ต.ปรีชา มุณีศรี
ผศ.ศิรินาถ ศรีออนนวล

นายศรีอบุ ล ทองประดิษฐ

อาจารยผูสอน
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง
รศ.จําเริญ ชูชวยสุวรรณ

ผศ.พัชรินทร บุญอินทร
ผศ.พัชรินทร นวลศรีทอง
ผศ.เยาวดี ติณสิริสุข
ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท
ผศ.สุพจน นาคฤทธิ์

Ph.D.(Biotechnology)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
Ph. D.(Natural, Biotic and Social
Environment Engineering)
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
M.Sc. (Biotechnology)
วท.บ. (วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)

Royal Institute of Technology (Sweden) 2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537

วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวภาพ (พฤกษศาสตร)
วท.บ.(ศึกษาศาสตรชีววิทยา)
Ph.D. Development Education

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
Central Luzon state university
ประเทศฟลิปปนส 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537
วิทยาลัยครูสงขลา 2526
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2526
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2518
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525

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)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2534
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2529
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
University of Yamanashi (Japan) 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537

อาจารยผูสอน (ตอ)
นายสมหมาย คชนูด

นางสาวพัชรากร รัตนภูมี
ผศ.พรโรจน บัณฑิตพิสุทธิ์
นายยุทธนา พงษพิริยะเดชะ

นายสมชาย เรืองสวาง

ผศ.วันวิสาข เพ็ชรรัตนมุณี
ผศ.ภาวนา พุมไสว

ผศ.อวยพร วงศกูล
นายกมลวรรณ บุญเจริญ
นางสาววลัยรัชช นุนสงค

นางสาวนฤมล แสงดวงแข

Ph.D. Natural Resources &
Environmental Science
M.S. Soil & Water Management
คบ.(คณิตศาสตร – เคมี)
วท.ม.(ชีวเคมี)
คบ.(เคมี)
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.(เคมีวิเคราะห)
ศษ.บ.(เคมี)
วท.ม.(ธรณีฟสิกส)
วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
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Australian national university
ประเทศออสเตรเลีย 2544
Central Luzon state university
ประเทศฟลิปปนส 2531
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันราชภัฎภูเก็ต 2540
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527
Kyoto Phamaceutical Univercity 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
กรุงเทพฯ
ม.ราชภัฎเพชรบุรี ประเทศไทย 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
วิทยาลัยครูธนบุรี 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541

อาจารยผูสอน (ตอ)
นางสาวชุลีกร มณีโชติ

นางสาวเพียงออ ยีสา

ผศ.จรูญ บุญนํา

นายสุภาษิต ชูกลิ่น

ศึกษาตอปริญญาโท สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
สต.ม.(สถิต)ิ
วท.บ.(สถิต)ิ
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)
วท.บ.(เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ)
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (1) 3(3-0-6)
3(3-0-6)
02-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (1)
01-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานภาษาและการสื่อสาร (1) 3(3-0-6)

รหัสวิชา
01-021-001 กลุมความรูต ามหลักจริยธรรม
01-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (2)

01-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานภาษาและการสื่อสาร (2) 3(3-0-6)
01-023-YZZ ทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1(0-2-1)
02-231-001 ฟสิกสเบื้องตน
3(2-3-5)
3(2-3-5)
02-221-001 เคมีพื้นฐาน
รวม
19(16-8-35)

02-212-104 แคลคูลัส 1
02-223-001 เคมีอินทรียเ บื้องตน
02-241-101 ชีววิทยา
02-241-102 ปฏิบัติการชีววิทยา

หนวยกิต

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

02-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ทักษะ 3(3-0-6)
เชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)

รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานภาษาและการสื่อสาร (3) 3(3-0-6)
02-212-105 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
02-224-004 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
02-224-005 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-3-1)
02-226-201 เคมีวิเคราะห
3(2-3-5)
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0-3-1)
02-241-211 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
02-241-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-1)
รวม
18(14-12-32)

รหัสวิชา
01-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานภาษาและการสื่อสาร (4)
02-225-203 หลักเคมีเชิงฟสิกส
02-224-006 ชีวเคมี 2
02-224-007 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
02-241-209 พันธุศาสตร
02-241-210 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
02-217-208 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร
07-221-201 เทคโนโลยีชีวภาพ 1
รวม
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3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
20(16-9-35)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ

07-221-301 เทคโนโลยีชีวภาพ 2
07-221-302 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
07-221-303 ปฏิบัติการวิศกรรมเคมีชีวภาพ
07-221-304 เทคนิคและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
07-221-305 สรีรวิทยาของเซลล
07-221-306 เทคโนโลยีจุลินทรีย
11-150-103 เศรษฐศาสตรทั่วไป

รวม

หนวยกิต

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

21(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-021-YZZ กลุมความรูด านศิลปวัฒนธรรม
07-221-307 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
07-221-308 ชีวสารสนเทศศาสตร
07-221-309 จรรยาบรรณและกฎหมายทางเทคโนโลยีชีวภาพ
07-221-310 การจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
07-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1)
07-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2)
07-223-301 การเตรียมความพรอมในการฝกงานสําหรับ
นักเทคโนโลยีชีวภาพ (สําหรับนักศึกษาที่ฝกงาน)
07-223-302 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาสําหรับนัก
เทคโนโลยีชีวภาพ (สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจ
ศึกษา)
รวม

หนวยกิต

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

19(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกงาน
07-221-401 การควบคุมคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ 3(3-0-6)
07-223-401 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(0-3-1)
07-223-403 ฝกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(0-9-3)
07-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3)
3(T-P-E)
07-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4)
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (1)
3(T-P-E)
รวม
16(T-P-E)
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

07-223-402 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
07-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี (2)

รวม

หนวยกิต

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

6(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

สําหรับนักศึกษาสหกิจ
07-223-404 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสวิชา

6(0-40-0)

รวม

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

07-221-401 การควบคุมคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ
07-223-401 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
07-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (3)
07-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (4)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (1)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (2)
รวม
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หนวยกิต

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณและภาคสนาม
2.4 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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137

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
97
34
44
7
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล
นางทิพย บุญล้ํา
ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน
นางสาวรุงทิพย จูฑะมงคล

นายสุภาษิต ชูกลิ่น

อาจารยผูสอน
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง
รศ.จําเริญ ชูชวยสุวรรณ

ผศ.พัชรินทร บุญอินทร

ผศ.พัชรินทร นวลศรีทอง
ผศ.เยาวดี ติณสิริสุข
ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท
ผศ.สุพจน นาคฤทธิ์

วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร)
ทษ.บ.(เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร)
วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)
ทษ.บ.(เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร)
ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)
วท.บ.(เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2552
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2532
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543

วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวภาพ (พฤกษศาสตร)
วท.บ.(ศึกษาศาสตรชีววิทยา)
Ph.D. Development Education

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

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)
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นายสมหมาย คชนูด

ผศ.จรูญ บุญนํา

ผศ.พูลทรัพย อินทรสังข
ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล
ผศ.พรโรจน บัณฑิตพิสุทธิ์
นายยุทธนา พงษพิริยะเดชะ

นายสมชาย เรืองสวาง

ผศ.วันวิสาข เพ็ชรรัตนมุณี
ผศ.ภาวนา พุมไสว

ผศ.อวยพร วงศกูล
ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์
ผศ.ศิรินาถ ศรีออนนวล

Ph.D. Natural Resources &
Environmental Science
M.S. Soil & Water Management
คบ.(คณิตศาสตร – เคมี)
วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช)
วท.ม.(อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ )
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.(เคมีวิเคราะห)
ศษ.บ.(เคมี)
วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร)
ทษ.บ.(เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร)
Ph. D.(Engineering) Natural, Biotic and Social
Environment Engineering
วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)

443

Australian national university
ประเทศออสเตรเลีย 2544
Central Luzon state university
ประเทศฟลิปปนส 2531
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง 2530
มหาวิทยาลัยมหิดล 2542
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527
Kyoto Phamaceutical Univercity 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
กรุงเทพฯ
ม.ราชภัฎเพชรบุรี ประเทศไทย 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
วิทยาลัยครูธนบุรี 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2534
University of Yamanashi 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537

อาจารยผูสอน (ตอ)
นางสาวพัชรากร รัตนภูมี
นายกมลวรรณ บุญเจริญ
นางสาววลัยรัชช นุนสงค

นางสาวนฤมล แสงดวงแข
นางสาวชุลีกร มณีโชติ

นางสาวเพียงออ ยีสา

ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร

นางสาวชไมพร เพ็งมาก
นายวีรพงศ เชียรสงค
นางสาวอภิญญา วณิชพันธุ

นายกิตติภูมิ ศุภลักษณปญญา

นางสาวสุธาสินี ศรีวิไล

วท.ม.(ชีวเคมี)
คบ.(เคมี)
วท.ม.(ธรณีฟสิกส)
วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
ศึกษาตอปริญญาโท สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
สต.ม.(สถิต)ิ
วท.บ.(สถิต)ิ
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
M.Sc.(Food Science )
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร )
Ph.D.(Food Microbiology)
M.Sc.(Food Processing and Engineering)
วท.บ.(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร)
วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี)
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(Food Catering Technology)
คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ)
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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
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
University of Reading 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
University of Nottingham 2554
University Putra Malaysia 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2549

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดา นวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร (เลือก 1)

01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-023-YZZ กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
02-221-001 เคมีพื้นฐาน
02-231-001 ฟสิกสเบื้องตน
07-111-101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
รวม

หนวยกิต

3(x-x-x)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
17(x-x-x)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (เลือก 1)
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
02-212-001 แคลคูลัสเบื้องตน
02-223-001 เคมีอินทรียเบื้องตน
02-214-001 ชีววิทยาทั่วไป

หนวยกิต

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

รวม

18(16-5-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดา นวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร (เลือก 2)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
02-224-001 ชีวเคมีเบื้องตน
02-214-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
02-226-201 เคมีวิเคราะห
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
รวม

หนวยกิต

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

รหัสวิชา

01-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (เลือก 2) 3(3-0-6)
01-312-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (เลือก 1)
3(3-0-6)
02-213-001 หลักสถิติ
3(3-0-6)
02-225-203 หลักเคมีเชิงฟสิกส
3(2-3-5)
07-112-201 การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-5)
07-116-201 จุลชีววิทยาอาหาร
3(3-0-6)
07-116-202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
1(0-3-1)
รวม
19(16-9-35)
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ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

07-111-302 เคมีอาหาร
07-111-304 อาหารและโภชนาการ
07-112-302 การแปรรูปอาหาร 2
07-113-301 วิศวกรรมอาหาร
07-113-302 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
07-114-301 การควบคุมคุณภาพอาหาร
07-117-301 การออกแบบการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร
11-150-103 เศรษฐศาสตรทั่วไป

รวม

หนวยกิต

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

21(17-12-37)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

07-111-303 การวิเคราะหอาหาร
3(2-3-5)
07-114-302 สุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดลอมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0-4)
07-114-303 ความปลอดภัยในอาหารและระบบประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
07-114-304 มาตรฐานและกฎระเบียบดานอาหาร
2(2-0-4)
07-112-303 ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1(0-3-1)
07-115-301 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3(2-3-5)
07-112-YZZ วิชาชีพเลือก 1
3(2-3-5)
07-118-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง
1(1-0-2)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา)
หรือ
หรือ
การเตรียมความพรอมฝกงานทางวิทยาศาสตร
07-118-302 และเทคโนโลยีการอาหาร (สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกงาน)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
3(X-X-X)
รวม
21(X-X-X)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
แผนการเรียนสําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา
07-118-403 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
6(0-40-0)
รวม
6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
07-117-402 การจัดการธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
07-118-405 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-3-1)
07-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 2
3(2-3-5)

แผนการเรียนสําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกงาน
07-118-404 ฝกงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-9-3)
07-118-406 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-6-3)
รวม
6(0-15-6)

07-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 3
07-11X-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
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3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(X-X-X)
16(X-X-X)

คณะสัตวแพทยศาสตร
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
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หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Veterinary Medicine Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สพ.บ.
Doctor of Veterinary Medicine
D.V.M.

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
3
6
12
1
6
212
43
157
12
6

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

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.น.สพ.ธีระวิทย จันทรทิพย สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
ร.บ.(ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)
สพ.ญ.เมธาสุ จันทรรอด
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
สพ.ญ.วิภาวี แสงสรอย
Master of Veterinary Medicine
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549
National Chung Hsing University 2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550

อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.น.สพ.ธีระวิทย จันทรทิพย สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
ร.บ.(ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)
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.กิติกานต สกุณา
สพ.ญ.ศศิวิมล จันทรเขียว
สพ.ญ.วิภาวี แสงสรอย
สพ.ญ.วิภาพร จารุจารีต
สพ.ญ.นิสารัตน เพ็ชรหนู
น.สพ.คมปกร ตาณะสุต
สพ.ญ.สุภาพร สมรูป
อาจารยพิเศษ
นายพีระศักดิ์ จันทรประทีบ

นางมุขดา รัตนภาสกร

สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
Master of Veterinary Medicine
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)

มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548
National Chung Hsing University 2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554
มหาวิทยาลัยมหานคร 2554
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554
มหาวิทยาลัยมหานคร 2554

D.T.V.M. (Tropical Veterinary Medicine)
F.R.V.A.C. Microbiology Hygiene

University of Edinburge, Soctland 2516
The Royal Veterinary and
Agriculture College 2514
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2510
UPLE at Los Bamos Philippines 2530
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524

สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
MS. Animal Science
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
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อาจารยพิเศษ (ตอ)
นายธวัชชัย ศุภดิษฐ

วท.บ.(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เกษตรศาสตร
วท.บ.(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อายุรศาสตรเขตรอน)
นายมานพ มวงใหญ
Dr.med.vet. Protozoology
วท.ม.(สัตวแพทยศาสตร)
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
นายจิระศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
นายอนุชิต ชินาจริยวงศ
วท.บ.(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
วท.บ.(วิทยาศาสตรบัณฑิต)
นายสาทร โชติโกวิท
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
นายพิพล สุขสายไทยชะนะ สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
วท.บ.(วิทยาศาสตรบัณฑิต)
นายอาคม สังขวรานนท
วท.บ(วิทยาศาสตรการแพทย)
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
นายอรรถรัตน พัฒนวงศา
วท.บ.(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
วท.บ.(วิทยาศาสตรบัณฑิต)
นางพีรรัชต ไทยนะ
วท.บ.(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
เภสัชศาสตรบัณฑิต
นางสาวจิราพร ชินกุลพิทักษ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) เภสัชการ
เภสัชศาสตรบัณฑิต
นางสาวดุษฎี ชินนาพันธ
(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ชีวเคมี
(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีชีวภาพ
นายภัทรพล มณีออน
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร)
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหมสงเสริมการเกษตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สหพันรัฐเยอรมัน 2517
มหาวิทยามหิดล 2514
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2509
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2519
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2515
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2518
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2521
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2519
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2519
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2517
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2549
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2546
มหาวิทยาลัยมหิดล 2517
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2515
มหาวิทยาลัยมหิดล 2549
มหาวิทยาลัยมหิดล 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2545

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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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
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22(14-24-36)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-014-012 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
12-111-303 วิธีวิจัยทางสัตวแพทย
2(2-0-4)
12-112-309 การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0-6)
12-216-304 อนามัยสิ่งแวดลอมทางสัตวแพทย
2(2-0-4)
12-112-311 วิธีการสัมมนาทางสัตวแพทย
1(0-3-1)
12-113-306 กายวิภาคศาสตรและการทํางานของรางกายสัตว 2 4(2-6-6)
12-114-302 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 1
2(2-0-4)
12-216-302 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย 2
3(2-3-5)
12-216-303 วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย
2(1-3-3)
รวม
22(16-17-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
12-114-303 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 2
12-114-301 สัมมนาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย
12-115-301 ปาราสิตวิทยาทางสัตวแพทย
12-114-405 พิษวิทยาทางสัตวแพทย
12-216-305 ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 1
12-315-302 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย
12-317-301 วิทยาการสืบพันธุสัตว 1
12-114-509 เภสัชภัณฑทางเลือกในสัตว
รวม

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 การฝกปฏิบัติทางคลินิกเวียน 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
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
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
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ชั้นปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
12-216-509 วิทยาการระบาดและเวชศาสตรปองกันทางสัตวแพทย 3(3-0-6)
12-216-510 โรคสัตวติดสูคนและโรคอุบัติใหม
2(2-0-4)
12-311-506 การฝกปฏิบัติทางคลินิกเวียน 3
2(0-6-2)
12-315-504 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย
3(2-3-5)
12-315-505 การฝกปฏิบัติคลินิกพยาธิวิทยาทางสัตแพทย 1(0-2-1)
12-318-504 ศัลยศาสตรสัตวสําหรับบริโภค
2(1-3-3)
12-319-507 อายุรศาสตรสัตวเลี้ยง
5(5-0-10)
12-319-508 อายุรศาสตรสุกร
3(2-3-5)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 3
1(T-P-E)
รวม

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
 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ํามันปาลมและโอลิโอเคมี

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต
 สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Chemistry)
B.Sc. (Industrial Chemistry)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

34
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3
3
1
12
94
29
50
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.เพ็ญศรี เพ็ญประไพ

นางสาวกฤตยา หนูสาย

ปร.ด.(เคมี)
วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ.(เคมี)
Ph.D. Analytical Chemistry
วท.ม.(เคมีวิเคราะห)
วท.บ.(เคมีวิเคราะห)

ผศ.สุภามาส อินทฤทธิ์
ผศ.พัชรินทร นวลศรีทอง
นายวาณิช หลิมวานิช

อาจารยผูสอน
นางบุญเรือน สรรเพชร

นางรัตติยา สารดิษฐ
นางสาวสุวรรณา ผลใหม
นางสาวพัชรินทร บุญอินทร

นายเอกวิทย เพียรอนุรักษ

วท.ม.(เคมีศึกษา)
กศ.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีศึกษา)
วท.บ.(ศึกษาศาสตร–เคมี)
วท.ม.(เคมี)
วท.บ.(เคมี)

ปร.ด.(เคมี)
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมีเคมี)
วท.ม.(เคมีวิเคราะห)
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(การสอนเคมี)
กศ.บ.(เคมี)
Ph.D.Chemistry and Physical
chemistry of polymers
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)
วท.บ.(เทคโนโลยีการยาง)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
University of Yamanashi, Japan 2554
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2553
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2526
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2518
University of Maine, France 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536

อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.ดร.วณี ชูพงศ

นายเอกรัตน โภคสวัสดิ์

อาจารยพิเศษ
พ.ต.ต.หญิงจันทรจิรา ยอดรักษ
นางสาวชมพูนุท วรากุลวิทย

นายบุญเดช เบิกฟา

ดร.รุงทิวา ชิดทอง

วท.ด.(ชีววิทยา)
วท.ม.(นิเวศวิทยา)
วท.บ.(ปาราสิต)
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2521
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

วท.ม.(เคมีอินทรีย)
วท.บ.(เคมี)
ปร.ด.(เคมี)
ปร.ด.(เคมี)
วท.ม.(เคมี)
วท.บ.(เคมี)
ปร.ด.(เคมี)
วท.ม.(เคมี)
วท.บ.(เคมี)
ปร.ด.(เคมี)
วท.ม.(เคมี)
วท.บ.(เคมี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
University Bordeaux 1, France
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

459

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-212-002 แคลคูลัส 1
02-221-101 หลักเคมี 1
02-221-102 ปฏิบัติการหลักเคมี1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และ
UU-VWX-YZZ คณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-231-002 ฟสิกส 1
02-231-003 ปฏิบัติการฟสิกส 1
02-212-003 แคลคูลัส 2
02-221-103 หลักเคมี 2
02-221-104 ปฏิบัติการหลักเคมี 2
02-241-101 ชีววิทยา
02-241-102 ปฏิบัติการชีววิทยา
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1

UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2

รวม

20(T-P-E)

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)
1(0-3-1)
3(T-P-E)

3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-231-004 ฟสิกส 2
02-231-005 ปฏิบัติการฟสิกส 2
02-223-201 เคมีอินทรีย
02-223-202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
02-226-201 เคมีวิเคราะห
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร

หนวยกิต
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(T-P-E)
3(T-P-E)

และคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
รวม

3(T-P-E)
21(T-P-E)

UU-VWX-YZZ กลุมความรูท างดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-217-208 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
02-222-301 เคมีอนินทรีย
02-222-302 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
02-226-203 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ
02-226-204 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ
02-227-001 คอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตร
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม

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

20(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-225-201 เคมีเชิงฟสิกส
02-225-202 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
02-227-302 เคมีอุตสาหกรรม
02-227-303 ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
02-227-304 กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี
02-227-305 หนวยปฏิบัติการอุตสาหกรรมทางเคมี
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
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(T-P-E)
3(T-P-E)
20(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-227-306 ความปลอดภัยและการจัดการของเสีย
02-227-325 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
02-227-326 การจัดการโรงงานและการวางแผนการผลิต
02-228-401 สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
02-228-403 การเตรียมโครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม
02-228-405 การเตรีมความพรอมสหกิจศึกษาทางเคมีอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
20(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-228-402 การฝกงานทางเคมีอุตสาหกรรม
02-228-404 โครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม 2
หรือ
02-228-406 สหกิจศึกษาทางเคมีอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-9-3)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5

6(0-40-0)
6(T-P-E)

รวม
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
9(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต
Bachelor of Science Program in Applied Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต)
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต)
Bachelor of Science (Applied Biology)
B.Sc. (Applied Biology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
94
33
37
24
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ดร.วณี ชูพงศ

รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง
ผศ.ประกอบ ศรีจันทร
ผศ.ทิพยวรรณ คลายบานใหม
ผศ.อมรพันธ แกวศรีนวล

อาจารยผูสอน
นางสาวอังคณา ใสเกื้อ

ผศ.ไพลิน บุญลิปตานนท
นางจรินทร พูดงาม
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสง

นางสาวเปรมจิต รองสวัสดิ์

อาจารยพิเศษ
นางสาวเลิศลักษณ เงินสิริ

นายศุภฤกษ วัฒนสิทธิ์
นายนุกูล อินทระสังขา

วท.ด.(ชีววิทยา)
วท.ม.(นิเวศวิทยา)
วท.บ.(ปาราสิต)
วท.ม.(พฤกษศาสตร)
วท.บ.(ชีววิทยา)
กศ.ม.(ชีววิทยา)
กศ.บ.(ชีววิทยา)
กศ.ม.(ชีววิทยา)
กศ.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(พฤกษศาสตร)
กศ.บ.(ชีวิทยา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2521
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2524
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2523
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2518
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
กศ.บ.(วิทยาศาสตรกายภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(ชีววิทยา)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาทักษิณ 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ 2544
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546

Ph.D. Zoology and Entomology
วท.ม.(ชีววิทยา)
กศ.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(ชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
Ph.D. Microbiology
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)

University of Queensland, Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
University of Queensland, Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UV-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ1
UV-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
02-221-002 หลักเคมี
02-221-003 ปฏิบัติการหลักเคมี
02-241-101 ชีววิทยา
02-241-102 ปฏิบัติการชีววิทยา
02-213-001 หลักสถิติ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)

3(T-P-E)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
20(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UV-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
UV-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย

หนวยกิต
3(T-P-E)
1(T-P-E)

02-212-002 แคลคูลัส 1
02-223-201 เคมีอินทรีย
02-223-202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
02-231-002 ฟสิกส 1
02-231-003 ปฏิบัติการฟสิกส 1
02-241-103 พฤกษศาสตร
02-241-104 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร
รวม

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(T-P-E)

รหัสวิชา

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UV-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
รหัสวิชา

UV-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 1

02-226-201 เคมีวิเคราะห
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
02-241-205 สัตววิทยา
02-241-206 ปฏิบัติการสัตววิทยา
02-241-207 นิเวศวิทยา
02-241-208 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)

3(T-P-E)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UV-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
02-241-317 ชีวสถิติ
02-241-209 พันธุศาสตร
02-241-210 ปฏิบัติการพันธุศาสตร
02-241-211 จุลชีววิทยา
02-241-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
02-224-202 ชีวเคมี
02-224-203 ปฏิบัติการชีวเคมี
รวม
รหัสวิชา
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หนวยกิต
3(T-P-E)
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)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UV-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
02-241-314 ระเบียบวิจัยทางชีววิทยา
02-241-315 เทคโนโลยีสารสนเทศทางชีววิทยา
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รหัสวิชา

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
14(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E)
02-241-315 เทคนิคทางชีววิทยา
2(0-6-2)
02-246-301 สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต
1(0-3-1)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
3(T-P-E)
02-241-213 ชีววิทยาของเซลล
3(3-0-6)
รวม
15(T-P-E)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 7
02-246-403 ฝกงานทางชีววิทยาประยุกต
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(0-40-0)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
02-246-301 โครงงานดานชีววิทยาประยุกต
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 8
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2

รวม
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(0-9-3)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

12 (T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
Bachelor of Science Program in Rubber Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการยาง)
วท.บ. (เทคโนโลยีการยาง)
Bachelor of Science (Rubber Technology)
B.Sc. (Rubber Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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135

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
95
34
49
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายเอกวิทย เพียรอนุรักษ

นางจุฑาทิพย อาจชมภู
นางสาวขวัญฤทัย บุญสง
นายเดี่ยว สายจันทร
นางสาวศศินันท ทองมาก

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.เพ็ญศรี เพ็ญประไพ

ผศ.สุภามาส อินทฤทธิ์
นางสาวสุวรรณา ผลใหม
นางสาวลดาวรรณ โชติรัตน
นายปกรณ ชวยเจริญ
ผศ.พงษพันธ ราชภักดี
นายเอกรัตน โภคสวัสดิ์

Ph.D. Chemisty and Physical
chemisty of polymers
วท.ม.(วิศวกรรมเคมี)
วท.บ.(เทคโนโลยีการยาง)
วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการยาง)
วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการยาง)
วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร)
วท.บ.(ศึกษาศาสตรเคมี)
วท.ม.(วิทยาศาสตรพอลิเมอร)
วท.บ.(เคมี)

University of Main, France 2553

วท.ด.(เคมี)
วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2542
มหาวิทยาสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีศึกษา)
กศ.บ.(เคมี)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วศ.ม.(เทคโนโลยีวัสดุ)
วท.บ.(วิทยาศาสตรพอลิเมอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมพลาสติก)
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขภาพพลานามัย

02-221-002 หลักเคมี
02-221-003 ปฏิบัติการหลักเคมี
02-231-002 ฟสิกส 1
02-231-003 ปฏิบัติการฟสิกส 1
02-311-102 ยางธรรมชาติ
รวม

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

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร 3(T-P-E)
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ / สหวิชาการ
3(T-P-E)
02-223-201 เคมีอินทรีย 1
3(3-0-6)
02-223-202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
1(0-3-1)
02-311-103 สารเคมีสําหรับยาง
3(3-0-6)
02-424-001 โปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
รวม

19(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ
3(T-P-E)
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
02-212-002 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
02-311-104 เทคโนโลยีน้ํายาง
3(3-0-6)
02-311-105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง
1(0-3-1)
02-314-201 เคมีพอลิเมอรพื้นฐาน
3(3-0-6)
รวม
19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูดานศิลปวัฒนธรรม
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4
02-226-201 เคมีวิเคราะห

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)

02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
02-312-201 เทคโนโลยียางแหง
02-312-202 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางแหง
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
18(T-P-E)
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(สําหรับนักศึกษาที่เลือกการฝกงาน)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-314-306 เทอรโมไดนามิกส
02-311-307 เคมียาง
02-314-302 การสังเคราะหพอลิเมอร
02-314-303 ปฏิบัติการสังเคราะหพอลิเมอร
02-314-304 ยางสังเคราะห
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-217-208 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร
02-313-301 การทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
02-313-302 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
02-313-303 ผลิตภัณฑยาง 1
02-315-306 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
02-316-201 ทักษะวิชาชีพ
02-316-302 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-10-0)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

(สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-314-306 เทอรโมไดนามิกส
02-311-307 เคมียาง
02-314-302 การสังเคราะหพอลิเมอร
02-314-303 ปฏิบัติการสังเคราะหพอลิเมอร
02-314-304 ยางสังเคราะห
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(03-1)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-217-208 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร
02-313-301 การทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
02-313-302 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
02-313-303 ผลิตภัณฑยาง 1
02-315-306 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
02-316-302 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง
02-316-305 การเตรียมสหกิจศึกษา
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(03-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(03-1)
1(03-1)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

(สําหรับนักศึกษาที่เลือกการฝกงาน)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-313-308 การวิเคราะหพอลิเมอร
02-316-303 ความกาวหนาทางเทคโนโลยียาง
02-316-304 การฝกงานทางเทคโนโลยีการยาง
02-316-407 โครงงานทางเทคโนโลยีการยาง
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(0-40-0)
4(0-12-4)
3(T-P-E)
15(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)

6(T-P-E)

(สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-316-406 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการยาง

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-313-308 การวิเคราะหพอลิเมอร
02-316-407 โครงงานทางเทคโนโลยีการยาง
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
4(0-12-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16 (T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZกลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZกลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขภาพพลานามัย

02-221-002หลักเคมี
02-221-003ปฏิบัติการหลักเคมี
02-231-002ฟสิกส 1
02-231-003ปฏิบัติการฟสิกส 1
02-311-102ยางธรรมชาติ
รวม

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

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร 3(T-P-E)
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ / สหวิชาการ
3(T-P-E)
02-223-201 เคมีอินทรีย 1
3(3-0-6)
02-223-202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
1(0-3-1)
02-311-103 สารเคมีสําหรับยาง
3(3-0-6)
02-424-001 โปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

รวม

19(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ
3(T-P-E)
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
02-212-002 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
02-311-104 เทคโนโลยีน้ํายาง
3(3-0-6)
02-311-105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง
1(0-3-1)
02-314-201 เคมีพอลิเมอรพื้นฐาน
3(3-0-6)
รวม
19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูดานศิลปวัฒนธรรม
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4
02-226-201 เคมีวิเคราะห

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)

02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
02-312-201 เทคโนโลยียางแหง
02-312-202 ปฏิบัติการเทคโนโลยียางแหง
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
รวม

1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
18(T-P-E)
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(สําหรับนักศึกษาที่เลือกการฝกงาน)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-314-306 เทอรโมไดนามิกส
02-311-307 เคมียาง
02-314-302 การสังเคราะหพอลิเมอร
02-314-303 ปฏิบัติการสังเคราะหพอลิเมอร
02-314-304 ยางสังเคราะห
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-217-208 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร
02-313-301 การทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
02-313-302 ปฏิบัตกิ ารทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
02-313-303 ผลิตภัณฑยาง 1
02-315-306 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
02-316-201 ทักษะวิชาชีพ
02-316-302 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-10-0)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

(สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-314-306 เทอรโมไดนามิกส
02-311-307 เคมียาง
02-314-302 การสังเคราะหพอลิเมอร
02-314-303 ปฏิบัติการสังเคราะหพอลิเมอร
02-314-304 ยางสังเคราะห
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-217-208 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร
02-313-301 การทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
02-313-302 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
02-313-303 ผลิตภัณฑยาง 1
02-315-306 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
02-316-302 สัมมนาทางเทคโนโลยียาง
02-316-305 การเตรียมสหกิจศึกษา
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
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)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

(สําหรับนักศึกษาที่เลือกการฝกงาน)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-313-308 การวิเคราะหพอลิเมอร
02-316-303 ความกาวหนาทางเทคโนโลยียาง
02-316-304 การฝกงานทางเทคโนโลยีการยาง
02-316-407 โครงงานทางเทคโนโลยีการยาง
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(0-40-0)
4(0-12-4)
3(T-P-E)
15(T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)

6(T-P-E)

(สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-316-406 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการยาง

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-313-308 การวิเคราะหพอลิเมอร
02-316-407 โครงงานทางเทคโนโลยีการยาง
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
4(0-12-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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135

หนวยกิต

34
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3
3
1
12
95

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

53
30
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนว ยกิ ต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาววลัยรัชช นุนสงค

นางสาวศิริลักษณ อินทสโร
นางสาวชัชฎา หนูสาย

นางวิลาลักข คุณธนรุงโรจน
นางกลอยใจ ครุฑจอน

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
Ph.D. Information and Mechanical
System Engineering
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร)

อาจารยผูสอน
นางชริยา นนทกาญจน

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายสราญพงศ หนูยิ้มซาย

บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

นางสาวกลิ่นสุคนท นิ่มกาญจนา
นางสาวนิธิพร รอดรัตษะ
นางสาวศศิธร เลิศไกร

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศศ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

นางกรกฎ ถนิมกาญจน

วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร)
คอ.บ.(อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร)

นายสฤษดิ์ ปานจันทร

บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร)
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2543
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2538
University of Yamanashi, Japan 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2538
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2545
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 2551
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2552
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2548
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 2552

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 1
3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-411-101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-413-101 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
รวม

3(T-P-E)

1(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร 3(T-P-E)
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
3(T-P-E)
รหัสวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ

3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E)
02-414-101 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
02-411-102 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
02-413-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-2-5)
รวม

21(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
02-212-002 แคลคูลัส 1
02-412-201 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
02-412-202 ระบบดิจิตอลเบื้องตน
02-411-201 โครงสรางระบบสารสนเทศ
02-413-201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
02-414-201 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
รวม
รหัสวิชา

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4
02-412-203 ระบบปฏิบัติการ
02-412-204 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
02-412-205 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
02-413-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
02-413-203 ระบบฐานขอมูล
รหัสวิชา

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

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
02-414-301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
02-412-301 การควบคุมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
3(T-P-E)
รวม
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-413-301 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
02-411-301 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

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

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนโครงงาน
02-411-401 ฝกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-414-401 การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 7
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 8
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 9
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
13(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนโครงงาน
02-414-402 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 10

รวม

หนวยกิต
3(0-6-3)
3(T-P-E)

6(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา
02-411-402 การเตรียมสหกิจศึกษา
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 7
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 8
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 9
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 10
รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
13(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา
02-411-403 สหกิจศึกษา

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-413-101 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
02-411-201 โครงสรางระบบสารสนเทศ
02-414-301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-412-204 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
02-413-201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
02-412-203 ระบบปฏิบัติการ
รวม

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)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-414-101 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-411-102 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-413-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
02-413-301 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
02-411-301 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
รวม

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

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9(6-6-15)
ชั้นปที่ 2

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต
กลุ
ม

ความรู
ท

างด
า
นมนุ
ษ
ยศาสตร
แ
ละสั
ง
คมศาสตร
1
UU-VWX-YZZ
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
3(T-P-E)
02-414-401 การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1)
02-412-301 การควบคุมและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 7
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 8
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 9
3(T-P-E)
รวม
22(T-P-E)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-411-401 ฝกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZกลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
02-414-402 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-412-205 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
UU-VWX-YZZวิชาชีพเลือก 10
UU-VWX-YZZวิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZวิชาเลื อกเสรี 2
รหัสวิชา

รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

478

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

18(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ํามันปาลมและโอลิโอเคมี
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ํามันปาลมและโอลิโอเคมี
Bachelor of Science
Program in Palm Oil and Oleochemical Technology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีน้ํามันปาลมและโอลิโอเคมี)
วท.บ. (เทคโนโลยีน้ํามันปาลมและโอลิโอเคมี)
Bachelor of Science (Palm Oil an Oleochemical Technology)
B.Sc. (Palm Oil and Oleochemical 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

134
31
3
3
3
12
1
9
97
34
39
24
6
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี
นางสาวอวยพร วงศกูล
นางรัตติยา สารดิษฐ
นางบุญเรือน สรรเพชร

นางจรินทร พูดงาม

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.เพ็ญศรี เพ็ญประไพ

ผศ.สุภามาส อินทฤทธิ์
นางสาวสุวรรณา ผลใหม
นางสาววันทนา สังขชุม

นายเอกวิทย เพียรอนุรักษ

ผศ.พงษพันธ ราชภักดี

วศ.ม.(วิศวกรรมระบบการผลิต)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วท.ม.(เคมีวิเคราะห)
วท.บ.(ศึกษาศาสตร-เคมี)
วท.ม.(เคมีวิเคราะห)
วท.บ.(เคมี)
ปร.ด.(เคมี)
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิยาเขตเทเวศร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2543
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บางพระ ชลบุรี 2534

ปร.ด.(เคมี)
วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
University of Main, France 2553

วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีศึกษา)
กศ.บ.(เคมี)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(เคมีประยุกต)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
Ph.D. Chemisty and Physical
chemisty of polymers
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)
วท.บ.(เทคโนโลยีการยาง)
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540

อาจารยผูสอน (ตอ)
นายเอกรัตน โภคสวัสดิ์
นางจุฑาทิพย อาจชมภู
นายสุวัฒน รัตนพันธ
นายวาณิช หลิมวานิช
ผศ.สุธรรม ชุมพรอมญาติ

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการยาง)
วท.ม.(เทคโนโลยีพอลิเมอร)
วท.บ.(ฟสิกส)
วท.ม.(เคมี)
วท.บ.(เคมี)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร-ฟสิกส)
ศษ.ม.(ฟสิกส)
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2553
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สงขลา) 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536

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

รหัสวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
02-022-203 เคมีทั่วไป
02-022-204 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
01-VWX-YZZ กลุมวิชาพลศึกษา
01-VWX-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
01-VWX-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร

รวม

หนวยกิต

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

17(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
02-023-001 ฟสิกสเบื้องตน
02-023-002 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
02-212-104 แคลคูลัส 1
02-223-101 เคมีอินทรีย 1
02-223-102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
02-241-101 ชีววิทยา
02-241-102 ปฏิบัติการชีววิทยา
01-VWX-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตร
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)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02-022-212 ชีวเคมี
02-022-213 ปฏิบัติการชีวเคมี
02-226-201 เคมีวิเคราะห
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
02-251-201 ปาลมน้ํามัน
01-VWX- YZZ กลุมวิชาสังคมศาสตร
02-VWX- YZZ กลุม วิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รวม

หนวยกิต

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(T-P-E)
3(T-P-E)
20 (T-P-E)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

02-217-102 หลักสถิติ
02-226-203 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ
02-226-204 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ
02-241-211 จุลชีววิทยา
02-241-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
02-252-201 เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน
01-VWX- YZZ กลุมวิชาภาษา
UU-VWX- YZZ วิชาชีพเลือก 1
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)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
20(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

02-225-201 เคมีเชิงฟสิกส
02-225-202 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
02-252-302 กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมดิบ
02-253-301 การพัฒนาผลิตภัณฑโอลิโอเคมี
02-315-306 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
UU-VWX- YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX- YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต

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

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

02-227-001 คอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตร
02-227-309 หนวยปฏิบัติการอุตสาหกรรมเคมี
02-252-303 จลนพลศาสตรทางเคมี
02-256-301 สัมมนาทางเทคโนโลยีน้ํามันปาลมและโอลิโอเคมี
02-252-304 ปฏิบัติการวิศวกรรมทางอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมและการบํารุงรักษา
UU-VWX- YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX- YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต

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

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
02-512-407 เวชกรรมไทย 4
2(2-0-4)
02-512-408 ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 4
1(0-3-1)
02-516-404 สัมมนาทางการแพทยแผนไทย
1(0-3-1)
00-014-YZZ กลุมวิชาภาษาเลือก 1
3(2-2-5)
02-515-419 เวชกรรมแผนไทยและการบูรณาการแผนปจจุบัน 3(3-0-6)
02-515-420 การบริหารเวชกรรมไทย
3(3-0-6)
02-515-4ZZ กลุมวิชาชีพเลือก2
3(3-0-6)
รวม
16(T-P-E)

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)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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.Ind. Tech. (Industrial Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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89

หนวยกิต

15
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
68
18
41
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายเอกรัตน โภคสวัสดิ์

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
คอ.บ.(เชื่อม-ประกอบ)
วศ.ม.(ระบบการผลิต)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.ม.(เครื่องกล)
คอ.บ.(เครื่องกล)
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2531
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วข.เทเวศว 2532
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วข.ภาคใต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541

นายเสริมศักดิ์ เกิดวัน

ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งจักรกลเกษตร)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
คอ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

นายรุงโรจน จีนดวง

คอ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
คอ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
วิทยาเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 2525
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2554
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2554
ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุริ 2541
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2554
มหาวิทยาลัยเซนจอหน 2542

ผศ.ประเสริฐ คงแกว
ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี
นายประเสริฐ นนทกาญจน
ผศ.พงษพันธ ราชภักดี

อาจารยผูสอน
นายศุภเวทย สงคง
นายเสนห รักเกื้อ
ผศ.พนม อินทฤทธิ์

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)
นายสุธาพร เกตุพันธ

คอ.ม.(ไฟฟา)
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ตอเนื่อง) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-025-101 คณิตศาสตร 1
02-032-002 ฟสิกสทั่วไป
01-312- YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
04-330-101 การบริหารงานอุตสาหกรรม
04-330-102 จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-330-402 การฝกงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
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(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312- YZZกลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
01-025-102 คณิตศาสตร 2
02-032-001 เคมีทั่วไป
04-330-201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
04-315-102 สถิติวิศวกรรม 1
04-212-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
04-330-203 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต
04-330-204 การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
รวม

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

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-315-204 การศึกษาการทํางาน
3(3-0-6)
04-313-301 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
04-330-202 การบํารุงรักษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
04-330-301 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
1(1-0-2)
04-330-305 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต 3(3-0-6)
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
C(T-P-E)
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
C(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
C(T-P-E)
รวม
22(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-314-301 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
04-315-305 การวิจัยการดําเนินงาน
04-315-306 การวางแผนและควบคุมการผลิต
04-315-407 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
04-330-401 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
04-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
C(T-P-E)
C(T-P-E)
C(T-P-E)
21(T-P-E)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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

128

หนวยกิต

32
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
2
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

90
33

หนวยกิต
หนวยกิต

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ

42

หนวยกิต

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

15
6

หนวยกิต
หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.ปราณีต ทองแปน

ผศ.วันวิสาข เพ็ชรรัตนมุณี

ผศ.จิราภรณ เลี่ยมนิมิตร
ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร

นางกมลเนตร เอียดเกิด

อาจารยผูสอน
ผศ.ชูเกียรติ อักษรศรี
ผศ.วาที่รอยตรีสมมาตร ผดุง

ผศ.อุทิพย หยงสตาร
นายศักดิ์ฐาพงษ ไชยศร
นางสาวกฤตพร แซแง

นางราตรี เขียวรอด
ผศ.ฐาปนีย กาละกาญจน

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.(ภาษาศาสตรการศึกษาภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

University of Sydney 2536
Victoria University of Wellington 2533
มหาศิลปากร 2526
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
The National University of Singapore 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2530

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ศศ.บ.(พลศึกษา)
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร ปตตานี 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2520
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
วิทยาลัยครูสงขลา 2533
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2540
วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม 2536
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2551
มหาวิทยาลัยหอการคา 2547

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(พลศึกษา)
ศษ.ม.(การสงเสริมสุขภาพ)
ศศ.บ.(พลศึกษา)
สส.ม.(สังคมสงเคราะห)
ศศ.บ.(มนุษยศาสตร-ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร)
ศน.ม.(ศาสนศาสตร-สังคมวิทยา)
ค.บ.(สังคมศึกษา)
กศ.ม.(ภาษาไทย)
กศ.บ.(ภาษาไทย)
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2544
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2551
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 2532
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2523

อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.สุวรรณี คงทอง
นางสาวสุขกมล รัตนสุภา

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร
กศ.ม.(ภาษาไทยและวรรณคดีไทย)

นายอรุณ เอียดฤทธิ์

ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีไทย)
กศ.ม.(พลศึกษา)

ผศ.พรโรจน บัณฑิตพิสุทธิ์
นางสาวทิพวัลย รามรง

ค.ม.(พลศึกษา)
ค.บ.(พลศึกษา)
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2536
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2521
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม

01-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
01-314-101 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
1(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-311-102 การฟง–การพูด 1
01-312-101 การอาน 1
01-314-102 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
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)
1(T-P-E)
3(3-0-6)
19(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร

หนวยกิต
3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ

3(T-P-E)

คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
01-311-203 การฟง – การพูด 2
3(3-0-6)
01-312-202 การอาน 2
3(3-0-6)
01-313-201 การเขียน 1
3(3-0-6)
01-314-203 การแปล 1
3(3-0-6)
รวม
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร 3(T-P-E)
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
3(T-P-E)
รหัสวิชา

01-313-202 การเขียน 2
01-314-204 การแปล 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
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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
01-311-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขาสังคม
01-312-305 วรรณกรรมอังกฤษเบื้องตน
01-312-306 ภาษาอังกฤษในสื่อ
01-314-305 ภาษาศาสตรเบื้องตน
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-311-305 การพูดในที่ประชุมชน
01-312-307 สังคมและวัฒนธรรมเจาของภาษา
01-312-308 การอานขั้นสูง
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
01-315-301 เตรียมการศึกษาอิสระ
รวม

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

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกประสบการณวิชาชีพ
01-311-406 การสนทนาขั้นสูง
3(3-0-6)
01-312-409 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
01-313-403 การเขียนขั้นสูง
3(3-0-6)
01-313-404 การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
01-315-402 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
01-315-403 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(1-0-2)
ดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รวม
16(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกประสบการณวิชาชีพ
01-315-405 การฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3(0-40-0)

รวม
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3(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม

01-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
01-314-101 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
1(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-311-102 การฟง–การพูด 1
01-312-101 การอาน 1
01-314-102 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
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)
1(T-P-E)
3(3-0-6)
19(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร

หนวยกิต
3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ

3(T-P-E)

คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
01-311-203 การฟง – การพูด 2
3(3-0-6)
01-312-202 การอาน 2
3(3-0-6)
01-313-201 การเขียน 1
3(3-0-6)
01-314-203 การแปล 1
3(3-0-6)
รวม
18(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร 3(T-P-E)
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
3(T-P-E)

01-313-202 การเขียน 2
01-314-204 การแปล 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

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
01-311-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขาสังคม
01-312-305 วรรณกรรมอังกฤษเบื้องตน
01-312-306 ภาษาอังกฤษในสื่อ
01-314-305 ภาษาศาสตรเบื้องตน
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-311-305 การพูดในที่ประชุมชน
01-312-307 สังคมและวัฒนธรรมเจาของภาษา
01-312-308 การอานขั้นสูง
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
01-315-301 เตรียมการศึกษาอิสระ
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
2(2-0-4)
17(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกประสบการณวิชาชีพ
01-311-406 การสนทนาขั้นสูง
3(3-0-6)
รหัสวิชา

01-312-409 สังคมและวัฒนธรรมไทย
01-313-403 การเขียนขั้นสูง
01-313-404 การเขียนเชิงวิชาการ
01-315-402 การศึกษาอิสระ
01-315-403 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกประสบการณวิชาชีพ
01-315-405 การฝกประสบการณวิชาชีพ
3(0-40-0)
ดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รหัสวิชา

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

รวม

3(0-40-0)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา
01-311-406 การสนทนาขั้นสูง
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา
01-315-406 สหกิจศึกษาดานภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล
รหัสวิชา

01-312-409 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
01-313-404 การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
01-315-402 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
01-315-404 การเตรียมสหกิจศึกษาดานภาษาอังกฤษเพื่อ 1(1-0-2)
การสื่อสารสากล
รวม
13(T-P-E)

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ชือ่ หลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการแพทยแผนไทยบัณฑิต
Bachelor of Thai Traditional Medicine

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

145
31
3
3
3
12
1
9
108
42
45
6
15
6
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หนวยกิต
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)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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/วิทยาภูมิคุมกันและปรสิตวิทยา
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
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(3-0-6)
1(0-3-1)
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(13-14-33)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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
ภาคการศึกษาฤดูรอน
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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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
หนวยกิต
02-512-303 เวชกรรมไทย 2
2(2-0-4)
02-512-304 ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 2
1(0-3-1)
02-514-301 ผดุงครรภสําหรับแพทยแผนไทย
2(2-0-4)
02-515-311 พยาธิวิทยาและสรีรวิทยา
3(3-0-6)
02-515-312 การสรางเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทยแผนไทย
2(2-0-4)
02-515-313 การสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย 1(1-0-2)
02-016-007 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
UU-VXX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
3(3-0-6)
รวม
17(16-3-33)
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-516-303 ฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมไทย
รวม

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)

หนวยกิต
3(0-20-0)
3(0-20-0)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
02-512-407 เวชกรรมไทย 4
2(2-0-4)
02-512-408 ปฏิบัติการเวชกรรมไทย 4
1(0-3-1)
02-516-404 สัมมนาทางการแพทยแผนไทย
1(0-3-1)
00-014-YZZ กลุมวิชาภาษาเลือก 1
3(2-2-5)
02-515-419 เวชกรรมแผนไทยและการบูรณาการแผนปจจุบัน 3(3-0-6)
02-515-420 การบริหารเวชกรรมไทย
3(3-0-6)
02-515-4ZZ กลุมวิชาชีพเลือก2
3(3-0-6)
รวม
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)

498

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชาการตลาด
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 สาขาวิชาการเงิน
 สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส

499

500

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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136

หนวยกิต

31
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
9
99
41
42
16
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.สุกัลยา ปรีชา
นางสาวจตุพร กุมทอง
นางสาวอัญชลี สนดี

นายภูษณะ พลสงคราม
นางสาวนงลักษณ อธิรัตนมงคล

อาจารยผูสอน
นางพรรวจี จันทรนิ่ม
นายเฉลิมเกียรติ รางเล็ก
นางสาวพชรพร ปานชู
นางสาวธนัชชา สุริยวงศ
ผศ.ชุลินทร ทองอําภา

ผศ.จินตนา เลิศสกุล
ผศ.วไลพร สุขสมภักดิ์
นางสาวจันทิรา ภูมา
ดร.อรพรรณ จันทรอินทร

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและ
ควบคุม)
บช.บ.
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525
มหาวิทยาลัยบูรพา 2550
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
มหาวิทยาลัยรังสิต 2545

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)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 2541
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2545
University Utara Malaysia 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 2522
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2523
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร 2529
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
University Utara Malaysia 2553
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตรการเกษตร)
พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรการคลังรัฐบาล)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
PH.D.(Management)
คอ.ม.(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา)
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต 2543

อาจารยผูสอน (ตอ)
นางพนิดา รัตนสุภา
นางสาว รวงทอง ใจกระจาง
นายปยะ เพชรสงค
นางสุวัฒนา พวงสุวรรณ
นางสุธิกาญจน แกวคงบุญ
วาที่รอยตรี.สมมาตร ผดุง
ผศ.จิราภรณ เลี่ยมนิมิตร
ผศ.ปราณีต ทองแปน

Ms. Eleanor S. Campos
ผศ.สุวรรณี คงทอง
ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร

ผศ.ฐาปนีย กาละกาญจน
ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย
นางราตรี เขียวรอด

นางสาวกฤตพร แซแง
นางจิราพันธ เหมาะสมสกุล

นางเฉลิมขวัญ พันธะกิจ

บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.ม.
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษX
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)
ศน.ม.(ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
(สังคมวิทยา)
คบ.(สังคมศึกษา)
สส.ม.(สังคมสงเคราะห)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี
บช.บ.(การสอบบัญชี)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
บธ.ม.(บริหารธรุกิจ)
ป.บัณฑิตการบัญชีและการภาษีอากร
บธ.บ.(การบัญชี)
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี 2546
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 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
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2551
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 2532
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒประสานมิตร 2552
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2539
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2538
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2553
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต 2542

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (4 ป)
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1

05-111-102 การบัญชีชั้นตน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต

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

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

3(T-P-E)
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
3(T-P-E)
05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
05-311-006 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค
05-311-108 องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
รวม
21(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานมนุษยและสังคมศาสตร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานมนุษยและสังคมศาสตร 2

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3

05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค
05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
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)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
05-111-205 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
รวม
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หนวยกิต

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

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

05-111-306 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-113-303 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-003 การภาษีอากร
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 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)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

3(3-0-6)
05-111-307 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
05-113-301 การสอบบัญชี
3(3-0-6)
05-113-302 ภาษีอากรกับการบัญชี
3(3-0-6)
05-114-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
05-111-416 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานการบัญชี 1(1-0-2)
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
3(T-P-E)
รวม
16(T-P-E)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-111-418 สหกิจศึกษาดานการบัญชี

หนวยกิต
6(0-40-0)

รวม

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต

รวม

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

รหัสวิชา
05-111-408 สัมมนาการบัญชี
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-311-430 การจัดการเชิงกลยุทธ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
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หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) ภาคปกติ
แผนการศึกษาแบบฝกงานดานบัญชี
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
05-111-102 การบัญชีชั้นตน
05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
05-311-003 การภาษีอากร
05-311-001 สถิติธุรกิจ
01-011-002 ทักษะการเขียน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
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)
2(0-4-2)
20(17-6-37)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
05-113-303 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6(5-2-11)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค
รหัสวิชา

รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-114-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-113-301 การสอบบัญชี
05-111-205 การบัญชีชั้นสูง 1
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-111-310 การบัญชีเฉพาะกิจการ
รวม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-410 โครงงานทางการบัญชี
05-114-404 การใชคอมพิวเตอรในการสอบบัญชี
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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-306 การบัญชีชั้นสูง 2
05-111-408 สัมมนาการบัญชี
05-113-302 ภาษีอากรกับการบัญชี
05-311-430 การจัดการเชิงกลยุทธ
05-111-307 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6(4-4-10)
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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)
15(14-2-29)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) ภาคสมทบ
แผนการศึกษาแบบฝกงานดานบัญชี
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
05-111-102 การบัญชีชั้นตน
05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
05-311-003 การภาษีอากร
05-311-001 สถิติธุรกิจ
01-011-002 ทักษะการเขียน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
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)
2(0-4-2)
20(17-6-37-)

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
05-113-303 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
6(5-2-11)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-114-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-113-301 การสอบบัญชี
05-111-205 การบัญชีชั้นสูง 1
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-111-310 การบัญชีเฉพาะกิจการ
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-410 โครงงานทางการบัญชี
05-114-404 การใชคอมพิวเตอรในการสอบบัญชี
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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-306 การบัญชีชั้นสูง 2
05-111-408 สัมมนาการบัญชี
05-113-302 ภาษีอากรกับการบัญชี
05-311-430 การจัดการเชิงกลยุทธ
05-111-307 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6(2-2-10)

507

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15(14-2-29)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
94
35
44
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางพนิดา รัตนสุภา
นางสุธิกาญจน แกวคงบุญ
นางสาวิตรี มุณีศรี
นางสาวอิศราพร ใจกระจาง
นางสุภาพร ไชยรัตน

อาจารยผูสอน
ผศ.อิศราพร ใจกระจาง
ผศ.สาวิตรี มุณีศรี
นางสาวสุพัตรา คําแหง
นางสาวเย็นจิต นาคพุม

นางสาวพชรพร ปานชู
นางสาวจตุพร กุมทอง
ผศ.จินตนา เลิศสกุล
ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย
นายชาย สวางวงศ

นายนิธิพัฒน รัตนบุรี

บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

บธม.(บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ.(เศรษฐศาตรเกษตร)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2545

บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ค.บ.(ภาษาไทย)
วทม.(การจัดการอุตสาหกรรม)
วศบ.(วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว)
น.ม.(นิติศาสตร)
น.บ.(นิติศาสตร)
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาลัยครูนครสวรรค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.สุวรรณี คงทอง
นายปยะ เพชรสงค
นายเฉลิมเกียรติ รางเล็ก
ผศ.ชุลินทร ทองอําภา
นางสาวจันทิรา ภูมา
นางสาวรวงทอง ใจกระจาง
นางสุธิกาญจน แกวคงบุญ
วาที่รอยตรีสมมาตร ผดุง

ผศ.จิราภรณ เลี่ยมนิมิตร
ผศ.ปราณีต ทองแปน

Ms. Eleanor S. Campos
ผศ.สุวรรณี คงทอง
ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร

ผศ.ฐาปนีย กาละกาญจน
ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย
นางราตรี เขียวรอด
นางสาวกฤตพร แซแง

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
บธ.ม. (การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษาการตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
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)
ศน.ม.(ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
สังคมวิทยาคบ.สังคมศึกษา
สส.ม.สังคมสงเคราะห
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2521
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 2522
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 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
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป 2548
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2551
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 2532
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2552

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (4 ป) ภาคปกติ
แผนการศึกษาแบบฝกงานดานการตลาด
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
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)
2(0-4-2)
20(18-4-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-121-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกภิวัตน
01-012-005 จิตวิทยาทั่วไป
02-131-001 คณิตศาสตรทั่วไป
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-108 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)
3(3-0-6)
21(21-0-42)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
01-023-009 กีฬาลีลาศ
05-211-201 พฤติกรรมผูบริโภค
05-311-003 การภาษีอากร
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-212-203 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
รวม

หนวยกิต
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)
19(18-2-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
05-211-202 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
05-211-205 การจัดการคาปลีก
05-211-206 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
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(3-0-6)
21(21-0-42)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-301 การสื่อสารการตลาด
05-211-302 การจัดการตราสินคา
05-211-303 การจัดการชองทางและโลจิสติกส
05-212-301 การตลาดระหวางประเทศ
05-311-317 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
05-212-201 การวิจัยตลาดเบื้องตน
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
05-211-304 การจัดการขาย
05-211-305 การจัดการตลาด
05-212-302 การวิจัยการตลาด
05-212-303 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
05-212-202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
05-211-203 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
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
หนวยกิต
05-212-401 กลยุทธการตลาด
3(3-0-6)
05-212-402 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด 3(2-2-5)
05-212-403 สัมมนาการตลาด
1(0-2-1)
05-212-407 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานการตลาด
1(1-0-2)
05-212-405 โครงงานทางการตลาด
3(2-2-5)
05-211-204 การจัดการลูกคาสัมพันธ
3(3-0-6)
รวม
14(11-6-25)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-212-406 การฝกงานดานการตลาด

รวม
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หนวยกิต
3(0-40-0)

3(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (4 ป) ภาคปกติ
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
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)
2(0-4-2)
20(18-4-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-121-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกภิวัตน
01-012-005 จิตวิทยาทั่วไป
02-131-001 คณิตศาสตรทั่วไป
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-108 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)
3(3-0-6)
21(21-0-42)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
01-023-009 กีฬาลีลาศ
05-211-201 พฤติกรรมผูบริโภค
05-311-003 การภาษีอากร
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-212-203 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
รวม

หนวยกิต
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)
19(18-2-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
05-211-202 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
05-211-205 การจัดการคาปลีก
05-211-206 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
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(3-0-6)
21(21-0-42)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-301 การสื่อสารการตลาด
05-211-302 การจัดการตราสินคา
05-211-303 การจัดการชองทางและโลจิสติกส
05-212-301 การตลาดระหวางประเทศ
05-311-317 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
05-212-201 การวิจัยตลาดเบื้องตน
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
05-211-304 การจัดการขาย
05-211-305 การจัดการตลาด
05-212-302 การวิจัยการตลาด
05-212-303 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
05-212-202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
05-211-203 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
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
หนวยกิต
05-212-401 กลยุทธการตลาด
3(3-0-6)
05-212-402 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด 3(2-2-5)
05-212-403 สัมมนาการตลาด
1(0-2-1)
05-212-407 การเตรียมความพรอมเพื่อสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
05-211-204 การจัดการลูกคาสัมพันธ
3(3-0-6)
รวม
11(9-4-20)

รหัสวิชา
05-212-408 สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
01-023-009 กีฬาลีลาศ
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-302 การจัดการตราสินคา
05-211-304 การจัดการขาย
05-212-303 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
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)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
24(21-6-45)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 จิตวิทยาทั่วไป
02-131-001 คณิตศาสตรทั่วไป
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-108 องคการและการจัดการ
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-211-201 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)

21(21-042)

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

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-311-003 การภาษีอากร
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-212-203 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
05-211-202 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-311-004 การเงินธุรกิจ
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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-121-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัมน
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
05-212-201 การวิจัยตลาดเบื้องตน
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
05-211-205 การจัดการคาปลีก
05-211-206 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-301 การสื่อสารการตลาด
05-211-303 การจัดการชองทางและโลจิสติกส
05-212-301 การตลาดระหวางประเทศ
05-311-317 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
05-211-203 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
05-211-305 การจัดการตลาด
05-212-302 การวิจัยการตลาด
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 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-212-406 การฝกงานดานการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
3(3-0-6)
05-212-202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
05-212-401 กลยุทธการตลาด
05-212-402 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด 3(2-2-5)
05-212-403 สัมมนาการตลาด
1(0-2-1)
05-212-404 การเตรียมความพรอมฝกงานดานการตลาด
1(0-2-1)
05-212-405 โครงงานทางการตลาด
3(2-2-5)
3(3-0-6)
05-211-204 การจัดการลูกคาสัมพันธ
รวม
17(13-8-30)
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หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
01-023-009 กีฬาลีลาศ
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-302 การจัดการตราสินคา
05-211-304 การจัดการขาย
05-212-303 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
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)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
24(21-6-45)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-005 จิตวิทยาทั่วไป
02-131-001 คณิตศาสตรทั่วไป
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-108 องคการและการจัดการ
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-211-201 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)

21(21-0-42)

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

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
05-311-003 การภาษีอากร
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-212-203 การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
05-211-202 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
05-311-004 การเงินธุรกิจ
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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-121-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัมน
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
05-212-201 การวิจัยตลาดเบื้องตน
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
05-211-205 การจัดการคาปลีก
05-211-206 การตลาดธุรกิจขนาดยอม
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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-211-301 การสื่อสารการตลาด
05-211-303 การจัดการชองทางและโลจิสติกส
05-212-301 การตลาดระหวางประเทศ
05-311-317 การจัดการผลิตและการดําเนินงาน
05-211-203 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
05-211-305 การจัดการตลาด
05-212-302 การวิจัยการตลาด
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 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-212-406 การฝกงานดานการตลาด
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
3(3-0-6)
05-212-202 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
05-212-401 กลยุทธการตลาด
05-212-402 การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด 3(2-2-5)
05-212-403 สัมมนาการตลาด
1(0-2-1)
05-212-404 การเตรียมความพรอมฝกงานดานการตลาด
1(0-2-1)
05-212-405 โครงงานทางการตลาด
3(2-2-5)
3(3-0-6)
05-211-204 การจัดการลูกคาสัมพันธ
รวม
17(13-8-30)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
94
35
44
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.สุวรรณี โภชากรณ
ผศ.จินตนา เลิศสกุล
นางโพยมพร รักษาชล

นางสาวอานิสรา สังขชวย
นางสาวชัญญานุช โมราศิลป

อาจารยผูสอน
ผศ.วไลพร สุขสมภักดิ์
ผศ.วรรณา แกวคง
นางสาวอรพรรณ จันทรอินทร

นายปยะ เพชรสงค
นางสุวัฒนา พวงสุวรรณ
นายนิธิพัฒน รัตนบุรี
นางสาวเกศกุฏา โกฏิกุล
นางสาวกฤติกา จินาชาญ

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(เลขานุการ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาตรเกษตร)
กจ.ม (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
กจ.ม.(การจัดการ)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การบัญชี)

พบ.ม.(พัฒาการเศรษฐกิจ)
ศ.บ.(การคลังรัฐบาล)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
Ph.D. (Management)
คอ.ม.(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
บธ.บ.(ธุรกิจการศึกษา)
วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
น.บ.(นิติศาสตร)
น.ม.(นิติศาสตร)
บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส
วท.บ.(พัฒนาการเกษตร)
วท.ม.(การจัดการโลจิสติกสและ
ซัพพลายเชน)
ศศ.บ.(การทองเที่ยว)
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มหาวิทยาลัยพายัพ 2541
มหาวิทยาลัยเกริกบัณฑิต 2524
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคใต
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University Utara Malaysia
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารยผูสอน (ตอ)
นายธิรนันท วัฒนโยธิน
นายธิรนันท วัฒนโยธิน
นางพรรวจี จันทรนิ่ม
นายเฉลิมเกียรติ รางเล็ก
นางสาวพชรพร ปานชู
นางสาวธนัชชา สุริยวงศ
ผศ.ชุลินทร ทองอําภา
นางสาวจันทิรา ภูมา
นางพนิดา รัตนสุภา
นางสาว รวงทอง ใจกระจาง
นางสุธิกาญจน แกวคงบุญ
วาที่รอยตรี.สมมาตร ผดุง
ผศ.จิราภรณ เลี่ยมนิมิตร
ผศ.ปราณีต ทองแปน

บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน)
ศศ.บ.(การทองเที่ยว)
บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน)
วท.บ.(วิศวกรรมซอฟแวร)
บช.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.(การบริหารการศึกษา)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-การตลาด)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.บ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.ม.
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Applied Linguistics)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
Dip.TESL
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มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2545
University Utara Malaysia 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 2522
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี 2546
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.ปตตานี 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2520
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
University of Sydney, ออสเตรเลีย 2536
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2526
Victoria University of Wellington
นิวซีแลนด 2533

อาจารยผูสอน (ตอ)
Ms. Eleanor S. Campos
ผศ.สุวรรณี คงทอง
ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร

ผศ.ฐาปนีย กาละกาญจน
ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย
นางราตรี เขียวรอด
นางสาวกฤตพร แซแง
นางจิราพันธ เหมาะสมสกุล

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)
ศน.ม.(ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(สังคมวิทยา)
ค.บ.(สังคมศึกษา)
สส.ม.(สังคมสงเคราะห)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี
บช.บ.(การสอบบัญชี)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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Western Mindanao state University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2521
The National University of Singapore 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2530
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2523
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป 2548
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2551
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 2532
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2552
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2539
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2538

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (4 ป) ภาคปกติ
แผนการเรียนฝกงานทางดานการจัดการ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
17(15-4-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-022-001 วัฒนวิธีแหงการดํารงชีวิต
01-012-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-023-009 กีฬาลิลาศ
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-311-109 พฤติกรรมองคการ
05-411-101 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)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-032-007 สิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-311-003 การภาษีอากร
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
05-313-403 การผลิตเอกสารสํานักงาน
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
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-313-103 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
05-311-001 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-004 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการจัดการ 3(2-2-5)
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
3(3-0-6)
รวม
18(17-2-35)
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-316 การจัดการสมัยใหม
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของใต
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-311-428 การจัดการโครงการ
05-313-104 เทคนิคการนําเสนอ
05-311-308 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
02-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
05-313-309 การจัดการสํานักงาน
05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
xx-xxx-xxx 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)
18(18-0-36)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-432 สัมมนาการจัดการ
05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน
05-311-438 โครงงานทางการจัดการ
05-311-210 การพัฒนาองคการ
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
14(13-6-25)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-435 การฝกงานทางการจัดการ

รวม
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หนวยกิต
3(0-40-0)

3(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (4 ป) ภาคปกติ
แผนการเรียนสหกิจศึกษาดานการจัดการ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
17(15-4-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-022-001 วัฒนวิธีแหงการดํารงชีวิต
01-012-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-023-009 กีฬาลิลาศ
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-311-109 พฤติกรรมองคการ
05-411-101 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)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-032-007 สิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-311-003 การภาษีอากร
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
05-313-403 การผลิตเอกสารสํานักงาน
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
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-313-103 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
05-311-001 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-004 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการจัดการ 3(2-2-5)
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
3(3-0-6)
รวม
18(17-2-35)
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-316 การจัดการสมัยใหม
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของใต
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-311-428 การจัดการโครงการ
05-313-104 เทคนิคการนําเสนอ
05-311-308 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
02-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
05-313-309 การจัดการสํานักงาน
05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
xx-xxx-xxx 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)
18(18-0-36)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-432 สัมมนาการจัดการ
05-311-434 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
05-311-210 การพัฒนาองคการ
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
14(9-4-20)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-437 สหกิจศึกษาดานการจัดการ

รวม

526

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-002-001 วัฒนวิธีแหงการดํารงชีวิต
02-04--006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
01-023-009 กีฬาลิลาศ
01-312-001 ภาษาอังกฤษ1
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-313-309 การจัดการสํานักงาน
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
05-311-428 การจัดการโครงการ
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
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)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
39(39-2-79)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-312-002 ภาษาอังกฤษ2
05-313-413 การผลิตเอกสารสํานักงาน
05-313-104 เทคนิคการนําเสนอ
05-311-003 การภาษีอากร
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-109 พฤติกรรมองคการ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
05-313-103 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

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)
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)
3(3-0-6)

30(30-0-60)

v

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-021-004 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน
xx-xxx-xxx เลือกเสรี 1
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)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
25(x-x-x)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการจัดการ
01-033-001 เทคนิคการใชสารสนเทศเพื่อการศึกษา
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-432 สัมมนาการจัดการ
05-311-435 การฝกงานทางดานการจัดการ
05-311-438 โครงงานทางการจัดการ
05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-311-201 การพัฒนาองคการ
05-311-316 การจัดการสมัยใหม
xx-xxx-xxx เลือกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
1(0-2-1)
3(0-40-0)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
22(x-x-x)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ภาคสมทบ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-023-009 กีฬาลีลาศ
01-312-001 ภาษาอังกฤษ1
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-313-309 การจัดการสํานักงาน
รวม

รหัสวิชา

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
05-311-428 การจัดการโครงการ
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
33(33-2-67)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

01-312-002 ภาษาอังกฤษ2
02-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
05-313-413 การผลิตเอกสารสํานักงาน
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-109 พฤติกรรมองคการ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
05-313-103 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
01-002-001 วัฒนวิธีแหงการดํารงชีวิต

รวม

หนวยกิต

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

529

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)
3(3-0-6)

27(27-0-54)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
05-313-104 เทคนิคการนําเสนอ
01-021-004 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
05-311-201 การพัฒนาองคการ
05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
xx-xxx-xxx เลือกเสรี 1
รวม

รหัสวิชา

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการจัดการ
01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

รหัสวิชา

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)
3(x-x-x)
27(x-x-x)

02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน
05-311-003 การภาษีอากร
05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
05-311-316 การจัดการสมัยใหม
xx-xxx-xxx เลือกเสรี 2

รวม

หนวยกิต

รวม

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

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

หนวยกิต

05-311-432 สัมมนาการจัดการ
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-438 โครงงานทางการจัดการ
05-311-435 การฝกงานทางดานการจัดการ
รวม

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-40-0)
10(5-44-12)
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หนวยกิต

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

19(x-x-x)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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 System)
B.B.A (Business Information System)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 ความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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137

หนวยกิต

34
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3
3
1
12
97
35
47
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวจันทิรา ภูมา

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)

นางสาวรวงทอง ใจกระจาง

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายปยะพงศ เสนานุช

คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)

นางสาวนุชากร คงยะฤทธิ์

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายพรประเสริฐ ทิพยเสวต

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)

อาจารยผูสอน
นางกรกนก โภคสวัสดิ์
นายปราโมทย สองเจริญกุล

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

คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
นายเบนจามิน ชนะคช

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
นายอภิชัย จันทรอุดม

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) (สื่อสาร)
นางสาวสิรนุช เหมทานนท

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สศ.บ.(สารสนเทศศึกษา)
นางสาวนลินี จินา

วท.ม.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
นายกีฬา จินตนากรพันธ

ผศ.สุวรรณี โภชากรณ
ผศ.จินตนา เลิศสกุล
นางโพยมพร รักษาชล

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(เลขานุการ)
บธม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาตรเกษตร)
กจ.ม.(การจัดการ)
บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม)
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยแมโจ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตไกลกังวล

อาจารยผูสอน (ตอ)
นางสาวอานิสรา สังขชวย
นางสาวชัญญานุช โมราศิลป
ผศ.วไลพร สุขสมภักดิ์
ผศ.วรรณา แกวคง
นางสาวอรพรรณ จันทรอินทร

นายปยะ เพชรสงค
นางสุวัฒนา พวงสุวรรณ
นายนิธิพัฒน รัตนบุรี
นางสาวเกศกุฏา โกฏิกุล
นางสาวกฤติกา จินาชาญ

นายธิรนันท วัฒนโยธิน

นางพรรวจี จันทรนิ่ม
นายเฉลิมเกียรติ รางเล็ก
นางสาวพชรพร ปานชู
นางสาวธนัชชา สุริยวงศ

กจ.ม.(การจัดการ)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การบัญชี)
พบ.ม.(พัฒาการเศรษฐกิจ) ศ.บ.
(การคลังรัฐบาล)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร
Ph.D.(Management)
คอ.ม.(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
บธ.บ.(ธุรกิจการศึกษา)
วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
น.บ.(นิติศาสตร)
น.ม.(นิติศาสตร)
บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส)
วท.บ.(พัฒนาการเกษตร)
วท.ม.(การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน)
ศศ.บ.(การทองเที่ยว)
บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชน)
วท.บ.(วิศวกรรมซอฟแวร)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การเงิน)
บธ.บ.(การบัญชี)
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มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University Utara Malaysia
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2545
University Utara Malaysia 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549

อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.ชุลินทร ทองอําภา
นางพนิดา รัตนสุภา
นางสุธิกาญจน แกวคงบุญ
วาที่รอยตรี.สมมาตร ผดุง
ผศ.จิราภรณ เลี่ยมนิมิตร
ผศ.ปราณีต ทองแปน

Ms. Eleanor S. Campos
ผศ.สุวรรณี คงทอง
ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร

ผศ.ฐาปนีย กาละกาญจน
ผศ.อลิสา เลี้ยงรืน่ รมย
นางราตรี เขียวรอด

นางสาวกฤตพร แซแง
นางสาวกฤตพร แซแง
นางจิราพันธ เหมาะสมสกุล

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-การตลาด)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ศษ.ม.
ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A. Applied Linguistics
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
Dip. TESL Victoria
M.A. Applied Linguist
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)
ศน.ม.(ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
(สังคมวิทยา)
คบ.(สังคมศึกษา)
สส.ม.(สังคมสงเคราะห)
สส.ม.(สังคมสงเคราะห)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี)
บช.บ.(การสอบบัญชี)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 2522
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2520
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
University of Sydney, ออสเตรเลีย 2536
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2526
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
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป 2548
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2551
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 2532
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒประสานมิตร 2552
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒประสานมิตร 2552
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2539
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2538

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (4 ป) ภาคปกติ
แผนการศึกษาแบบฝกงานดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและพลานามัย

05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
UU-VWX-YZZ

กลุมความรูท างดานวิท ยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิง
ตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

05-211-101 หลักการตลาด
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3

หนวยกิต
3(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 1

3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ

รหัสวิชา

05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
05-311-233 การเปนผูประกอบการสมัยใหม
3(3-0-6)
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
3(T-P-E)
รวม
21(T-P-E)

รหัสวิชา

กลุมความรูทางดา นวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ

05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

535

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
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

หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E)
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
1(1-0-2)
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
3(T-P-E)
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
3(T-P-E)
รวม
19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
05-311-003 การภาษีอากร
05-411-313 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานสารสนเทศ
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
รวม
รหัสวิชา

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

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-411-415 การฝกงานดานสารสนเทศ

รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)

3(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-412-210 การเขียนโปแรกมเชิงวัตถุ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

536

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

หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (4 ป) ภาคปกติ
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและพลานามัย

05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
รหัสวิชา

UU-VWX-YZZ

กลุมความรูทางดา นวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

05-211-101 หลักการตลาด
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3

หนวยกิต
3(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 1

3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ

05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
05-311-233 การเปนผูประกอบการสมัยใหม
3(3-0-6)
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
3(T-P-E)
รวม
21(T-P-E)

กลุมความรูทางดา นวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ

05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

537

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
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

หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E)
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
1(1-0-2)
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
3(T-P-E)
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
3(T-P-E)
รวม
19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
05-311-003 การภาษีอากร
05-411-312 การเตรียมความพรอมสหกิจดานสารสนเทศ
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
รวม
รหัสวิชา

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

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-411-416 สหกิจศึกษาดานสารสนเทศ

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-412-210 การเขียนโปแรกมเชิงวัตถุ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

538

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

หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) ภาคปกติ
แผนการศึกษาแบบฝกงานดานสารสนเทศ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและพลานามัย
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส

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

05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส

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

รวม

รหัสวิชา

30(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
05-311-003 การภาษีอากร
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
UU-VWX-YZZ

กลุมความรูทางดา นวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

05-211-101 หลักการตลาด
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
รวม

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E)
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
3(T-P-E)
รวม
12(T-P-E)

539

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3

หนวยกิต
3(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 1

3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ

05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
05-311-233 การเปนผูประกอบการสมัยใหม
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
05-411-313 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานสารสนเทศ
05-412-210 การเขียนโปแกรมเชิงวัตถุ
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
28

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-411-415 การฝกงานดานสารสนเทศ
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)

รหัสวิชา

รหัสวิชา

กลุมความรูทางดา นวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

540

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
3(1-4-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
30

หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) ภาคสมทบ
แผนการศึกษาแบบฝกงานดานสารสนเทศ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและพลานามัย
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส

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

05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส

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

รวม

รหัสวิชา

30(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
05-311-003 การภาษีอากร
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
UU-VWX-YZZ

กลุมความรูทางดา นวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

05-211-101 หลักการตลาด
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
รวม

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา

หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E)
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
3(T-P-E)
รวม
12(T-P-E)
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
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)
1(1-0-2)
34(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3

หนวยกิต
3(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 1

3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ

รหัสวิชา

05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
05-311-233 การเปนผูประกอบการสมัยใหม
3(3-0-6)
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
3(2-2-5)
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
3(T-P-E)
05-411-313 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานสารสนเทศ 1(1-0-2)
05-412-210 การเขียนโปแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
3(T-P-E)
รวม
28(T-P-E)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-411-415 การฝกงานดานสารสนเทศ
รวม

รหัสวิชา

กลุมความรูทางดา นวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ

05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
3(1-4-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
30(T-P-E)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
Bachelor of Business Administration Program in Finance

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
บธ.บ. (การเงิน)
Bachelor of Business Administration (Finance)
B.B.A. (Finance)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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135

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
95
36
40
19
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.สุกัลยา ปรีชา
นางสาวจตุพร กุมทอง
นางสาวอัญชลี สนดี

นายภูษณะ พลสงคราม
นางสาวนงลักษณ อธิรัตนมงคล

อาจารยผูสอน
นางพรรวจี จันทรนิ่ม
นายเฉลิมเกียรติ รางเล็ก
นางสาวพชรพร ปานชู
นางสาวธนัชชา สุริยวงศ
ผศ.ชุลินทร ทองอําภา

ผศ.จินตนา เลิศสกุล
ผศ.วไลพร สุขสมภักดิ์
นางสาวจันทิรา ภูมา
ดร.อรพรรณ จันทรอินทร

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชีเพื่อการวางแผนและ
ควบคุม)

บช.บ.
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525
มหาวิทยาลัยบูรพา 2550
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
มหาวิทยาลัยรังสิต 2545
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต 2543

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)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตรการเกษตร)
พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรการคลังรัฐบาล)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
PH.D. (Management)
คอ.ม.(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา)

544

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 2541
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2545
University Utara Malaysia 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 2522
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2523
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร 2529
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
University Utara Malaysia 2553
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537

อาจารยผูสอน (ตอ)
นางพนิดา รัตนสุภา
นางสาว รวงทอง ใจกระจาง
นายปยะ เพชรสงค
นางสุวัฒนา พวงสุวรรณ
นางสุธิกาญจน แกวคงบุญ
วาที่รอยตรี.สมมาตร ผดุง
ผศ.จิราภรณ เลี่ยมนิมิตร
ผศ.ปราณีต ทองแปน

Ms. Eleanor S. Campos
ผศ.สุวรรณี คงทอง
ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร

ผศ.ฐาปนีย กาละกาญจน
ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย
นางราตรี เขียวรอด

นางสาวกฤตพร แซแง
นางจิราพันธ เหมาะสมสกุล

นางเฉลิมขวัญ พันธะกิจ

บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
คบ.(คอมพิวเตอรศกึ ษา)
วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
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)
ศน.ม.(ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(สังคมวิทยา)
คบ.(สังคมศึกษา)
สส.ม.(สังคมสงเคราะห)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี
บช.บ.(การสอบบัญชี)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
บธ.ม.(บริหารธรุกิจ)
ป.บัณฑิตการบัญชีและ
การภาษีอากร
บธ.บ.(การบัญชี)

545

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี 2546
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 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
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2551
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 2532
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒประสานมิตร 2552
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2539
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2538
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2553
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต 2542

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน (4 ป) ภาคปกติ
แผนการศึกษาแบบฝกงาน
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุมความรูท างดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (1)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูท างดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (1)
11-110-101 องคการและหลักการจัดการ
11-311-101 การบัญชีเบื้องตน
11-414-101 การใชระบบสารสนเทศในองคกร
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)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(2)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (2)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย

02-212-002 แคลคูลัส 1
11-150-104 เศรษฐศาสตรจุลภาค
11-210-101 การตลาด
11-311-102 ภาษีอากรธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
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)
19(18-2-19)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ (1)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม (1)
11-150-201 สถิติประยุกตสําหรับธุรกิจ
11-150-202 หลักกฎหมายธุรกิจ
11-150-205 เศรษฐศาสตรมหภาค
11-312-201 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
11-321-101 หลักการเงิน
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)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2)

11-321-202 การบริหารการเงิน
11-322-201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
11-323-201 หลักการลงทุน
11-322-202 จริยธรรมทางธุรกิจและบรรษัทภิบาล
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(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-0-36)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
11-321-304 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
11-321-305 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
11-321-307 การวิเคราะหเชิงปริมาณการเงิน
11-323-302 การวิเคราะหหลักทรัพย
UU-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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (3)
11-321-306 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
11-323-303 การวิเคราะหโครงการลงทุน
11-324-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รหัสวิชา

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 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
11-324-405 การฝกงานทางการเงิน
11-324-406 โครงงานทางการเงิน

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (4)
11-110-402 กลยุทธทางธุรกิจ
11-324-403 การเงินระหวางประเทศ
11-324-407 สัมมนาทางการเงิน
11-324-408 สัมมนาการฝกงานทางการเงิน
รหัสวิชา

UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2

รวม

6(2-42-5)

รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
17(15-4-19)

หลักสูตรสาขาวิชาการเงิน (4 ป) ภาคปกติ
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาทางการเงิน
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุมความรูท างดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (1)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูท างดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (1)
11-110-101 องคการและหลักการจัดการ
11-311-101 การบัญชีเบื้องตน
11-414-101 การใชระบบสารสนเทศในองคกร
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)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(2)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (2)
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย

02-212-002 แคลคูลัส 1
11-150-104 เศรษฐศาสตรจุลภาค
11-210-101 การตลาด
11-311-102 ภาษีอากรธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
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)
19(18-2-37)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ (1)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม (1)
11-150-201 สถิติประยุกตสําหรับธุรกิจ
11-150-202 หลักกฎหมายธุรกิจ
11-150-205 เศรษฐศาสตรมหภาค
11-312-201 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
11-321-101 หลักการเงิน
รวม
รหัสวิชา

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)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2)

11-321-202 การบริหารการเงิน
11-322-201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
11-323-201 หลักการลงทุน
11-322-202 จริยธรรมทางธุรกิจและบรรษัทภิบาล
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(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-0-18)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
11-321-304 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
11-321-305 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
11-321-307 การวิเคราะหเชิงปริมาณการเงิน
11-323-302 การวิเคราะหหลักทรัพย
UU-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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(18-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (3)
11-321-306 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
11-323-303 การวิเคราะหโครงการลงทุน
11-324-302 เตรียมสหกิจศึกษา
11-520-318 ระเบียบวีธีวิจัยทางการเงิน
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม
รหัสวิชา

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)
16(15-2-31)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
11-324-404 สหกิจศึกษาทางการเงิน

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (4)
11-110-402 กลยุทธทางธุรกิจ
11-324-403 การเงินระหวางประเทศ
11-324-407 สัมมนาทางการเงิน
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
รหัสวิชา
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16(15-2-36)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
Bachelor of Business Administration Program in
Electronic Business

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส)
บธ.บ. (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส)
Bachelor of Business Administration
(Electronic Business)
B.B.A. (Electronic Business )

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

37
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
15
91
36
39
16
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางกรกนก โภคสวัสดิ์
นายปราโมทย สองเจริญกุล

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา)

นายอภิชัย จันทรอุดม

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นางสาวนลินี จินา

คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา) (สื่อสาร)
วท.ม.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

นายกีฬา จินตนากรพันธ

บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)

อาจารยผูสอน
นางสาวจันทิรา ภูมา
นางสาวรวงทอง ใจกระจาง
นายปยะพงศ เสนานุช

นางสาวนุชากร คงยะฤทธิ์
นายพรประเสริฐ ทิพยเสวต
นายเบนจามิน ชนะคช
นางสาวสิรนุช เหมทานนท
ผศ.สุวรรณี โภชากรณ
ผศ.จินตนา เลิศสกุล
นางโพยมพร รักษาชล

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คบ.(คอมพิวเตอรศึกษา)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สศ.บ.(สารสนเทศศึกษา)
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(เลขานุการ)
บธม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาตรเกษตร)
กจ.ม.( การจัดการ)
บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม)
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มหาวิทยาลัยแมโจ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันราชภัฎสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตไกลกังวล

อาจารยผูสอน (ตอ)
นางสาวอานิสรา สังขชวย
นางสาวชัญญานุช โมราศิลป
ผศ.วไลพร สุขสมภักดิ์
ผศ.วรรณา แกวคง
นางสาวอรพรรณ จันทรอินทร

นายปยะ เพชรสงค
นางสุวัฒนา พวงสุวรรณ
นายนิธิพัฒน รัตนบุรี
นางสาวเกศกุฏา โกฏิกุล
นางสาวกฤติกา จินาชาญ
นายธิรนันท วัฒนโยธิน

นางพรรวจี จันทรนิ่ม
นายเฉลิมเกียรติ รางเล็ก
นางสาวพชรพร ปานชู
นางสาวธนัชชา สุริยวงศ

กจ.ม การจัดการ
บธ.บ การบัญชี
บธ.ม.การจัดการทั่วไป
บธ.บ.การบัญชี
พบ.ม. (พัฒาการเศรษฐกิจ)
ศ.บ.(การคลังรัฐบาล)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
Ph.D. (Management)
ค.อ.ม.(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
บธ.บ.(ธุรกิจการศึกษา)
วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
น.บ.(นิติศาสตร)
น.ม.(นิติศาสตร)
บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส)
วท.บ.(พัฒนาการเกษตร)
วท.ม.(การจัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน)ศศ.บ.(การทองเที่ยว)
บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกสและ
ซัพพลายเชน)
วท.บ.(วิศวกรรมซอฟแวร)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การเงินการธนาคาร)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การเงิน)
บธ.บ.(การบัญชี)
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มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
University Utara Malaysia
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2545
University Utara Malaysia 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549

อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.ชุลินทร ทองอําภา
นางพนิดา รัตนสุภา
นางสุธิกาญจน แกวคงบุญ
วาที่รอยตรี.สมมาตร ผดุง
ผศ.จิราภรณ เลี่ยมนิมิตร
ผศ.ปราณีต ทองแปน

Ms. Eleanor S. Campos
ผศ.สุวรรณี คงทอง
ผศ.วิกรม ฉันทรางกูร

ผศ.ฐาปนีย กาละกาญจน
ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย
นางราตรี เขียวรอด

นางสาวกฤตพร แซแง
นางจิราพันธ เหมาะสมสกุล

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-การตลาด)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)
ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
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)
ศน.ม.(ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(สังคมวิทยา)
คบ.(สังคมศึกษา)
สส.ม.(สังคมสงเคราะห)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี
บช.บ.(การสอบบัญชี)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

553

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 2522
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 2539
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วข.ปตตานี 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 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
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป 2548
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2551
วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 2532
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒประสานมิตร 2552
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2539
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2538

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (4 ป) ภาคปกติ
แผนการศึกษาแบบฝกงาน
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูท างดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (1)

หนวยกิต
3(3-0-6)

กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1(0-2-1)
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
11-110-101 องคการและหลักการจัดการ
3(3-0-6)
11-311-101 การบัญชีเบื้องตน
3(3-0-6)
สถาป
ต
ยกรรมคอมพิ
ว
เตอร
แ
ละระบบปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
11-412-101
3(2-2-5)
11-414-101 การใชระบบสารสนเทศในองคกร
3(2-2-5)
รวม
19(16-6-34)

UU-VWX-YZZ

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (1)
01-042-002 ภาษาอังกฤษ 2
11-210-101 การตลาด
11-311-102 ภาษีอากรธุรกิจ
11-411-101 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
11-413-101 ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจ
11-413-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (1)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)
11-112-201 การจัดการโซอุปทานและการดําเนินงาน
11-321-201 หลักธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
11-413-203 ระบบจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (2)
11-150-103 เศรษฐศาสตรทั่วไป
11-150-201 สถิติประยุกตสําหรับธุรกิจ

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

11-150-202 หลักกฎหมายธุรกิจ
11-411-202 การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
11-413-204 การเขียนโปรแกรมเว็บพลวัต
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาชี พเลื อก(1)
รวม

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

3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(T-P-E)
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (3)
11-412-302 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
11-414-306 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาเลือกเสรี (1)
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาชี พเลื อก(2)
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุม
 ความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร (2)
3(3-0-6)
11-411-303 การพาณิชยบนอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-5)
11-411-307 สัมมนาทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
1(0-2-6)
11-414-314 การตลาดอิเล็กทรอนิกสและการบริการลูกคาสัมพันธ 3(2-2-5)
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาเลือกเสรี (2)
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาชี พเลื อก(3)
3(T-P-E)
รวม
19(T-P-E)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
11-414-418 การฝกงาน
11-414-419 โครงงานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส

รวม

หนวยกิต
3(3-40-3)
3(1-4-3)

6(4-44-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
11-110-402 กลยุทธทางธุรกิจ
11-411-406 ระบบความมั่นคงสําหรับ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
11-411-407 การประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
11-414-417 จริยธรรมและกฎหมาย
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-21)

หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (4 ป) ภาคปกติ
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูท างดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (1)

หนวยกิต
3(3-0-6)

กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1(0-2-1)
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
11-110-101 องคการและหลักการจัดการ
3(3-0-6)
11-311-101 การบัญชีเบื้องตน
3(3-0-6)
สถาป
ต
ยกรรมคอมพิ
ว
เตอร
แ
ละระบบปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
11-412-101
3(2-2-5)
11-414-101 การใชระบบสารสนเทศในองคกร
3(2-2-5)
รวม
19(16-6-35)

UU-VWX-YZZ

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
3(T-P-E)
สารสนเทศ (1)
01-042-002 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
11-210-101 การตลาด
3(3-0-6)
11-311-102 ภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
11-411-101 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
11-413-101 ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
11-413-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม 3(2-2-5)
รวม
21(T-P-E)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (1)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)
11-112-201 การจัดการโซอุปทานและการดําเนินงาน
11-321-201 หลักธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
11-413-203 ระบบจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (2)
11-150-103 เศรษฐศาสตรทั่วไป
11-150-201 สถิติประยุกตสําหรับธุรกิจ

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

11-150-202 หลักกฎหมายธุรกิจ
11-411-202 การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
11-413-204 การเขียนโปรแกรมเว็บพลวัต
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาชี พเลื อก(1)
รวม

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

3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18(T-P-E)
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (3)
11-412-302 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
11-414-306 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาเลือกเสรี (1)
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาชี พเลื อก(2)
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2) 3(3-0-6)
11-411-303 การพาณิชยบนอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-5)
การตลาดอิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
ก
ส
แ
ละการบริ
ก
ารลู
ก
ค
า
สั
ม
พั
น
ธ
11-414-314
3(2-2-5)
11-414-316 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาเลือกเสรี (2)
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาชี พเลื อก(3)
3(T-P-E)
รวม
19(T-P-E)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
11-414-420 สหกิจศึกษาทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
11-110-402 กลยุทธทางธุรกิจ
11-411-406 ระบบความมั่นคงสําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
11-411-407 การประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
11-414-417 จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12(12-0-21)
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 สาขาวิชาการจัดการ
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณพิต
 สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
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560

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย

บัญชีบัณฑิต

ชื่อยอภาษาไทย

บช.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ

Bachelor of Accountancy

ชื่อยอภาษาอังกฤษ

B.Acc.

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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136

หนวยกิต

31
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
9
99
41
42
16
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางนิตยา ทัดเทียม

นายอาทิตย สุจเสน
นางสาวอาภรณ แกลวทนงค

นางกมลนันท ลิ้มศรัทธา

นางสาวพิมพิศา พรหมมา
อาจารยผูสอน
นางสาวจิราภา ชาลาธราวัฒน

นางสาวเมธาพร มีเดช
นางจําเริง ฤทธิ์นิ่ม
นางสาวพิมพรรณ พิณโท
นายวชิระ ยั่งยืน
นางอารีรัตน ชูพันธ
นางสาวจามรี สินจรูญศักดิ์

บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง
บธ.ม.(บัญชีบริหาร)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
ปร.ด.(การบัญชี)
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
กศ.บ.(เคมี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(สารสนเทศศึกษา)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ศษ.ม.(วิทยาศาสตรการศึกษาการสอนเคมี)
วท.บ.(ศึกษาศาสตร-เคมี)
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2552
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2547
มหาวิทยาลัยบูรพา 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 2546
มหาวิทยาลัยบูรพา 2551
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2547
มหาวิทยาลัยสยาม 2542
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2545
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2520
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2537
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2551
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545

อาจารยผูสอน (ตอ)
นางสาวชุลี หมีรักษา
นางสาวจริญญา ศรีมณี
นายพฤกษา อุยสุย
นางภิริญาภรณ ชูนิ่ม
นางเกษรา พูลติ้ม
นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา
นางสาวดวงพร โสมสุข
อาจารยพิเศษ
นางจตุพร สุจเสน

ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
วท.บ.(พลศึกษา)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
วท.ม.(ฟสิกส)
กศ.บ.(วิทยาศาสตร-ฟสิกส)
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ศศ.บ.(การบัญชี)
ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539
สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี 2538
วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2549
Aligarh Muslim University.(India) 2550

วท.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
วท.บ.(คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2546
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (4 ป แบบฝกงานดานการบัญชี) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1

05-111-102 การบัญชีชั้นตน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานมนุษยและสังคมศาสตร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานมนุษยและสังคมศาสตร 2
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-311-006 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค
05-311-108 องคการและการจัดการ
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค
05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
05-111-205 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
รวม
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-306 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-113-303 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-003 การภาษีอากร
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 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
05-111-307 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
05-113-301 การสอบบัญชี
05-113-302 ภาษีอากรกับการบัญชี
05-114-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

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 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-408 สัมมนาการบัญชี
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-111-410 โครงงานทางการบัญชี
05-111-415 การเตรียมความพรอมการฝกงาน
05-311-430 การจัดการเชิงกลยุทธ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-417 การฝกงานดานการบัญชี

รวม

565

หนวยกิต
3(0-40-0)

3(T-P-E)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (4 ป แบบสหกิจ) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1

05-111-102 การบัญชีชั้นตน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานมนุษยและสังคมศาสตร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานมนุษยและสังคมศาสตร 2
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-311-006 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค
05-311-108 องคการและการจัดการ
รวม
รหัสวิชา

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค
05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
05-111-205 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
รวม
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-306 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-113-303 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-003 การภาษีอากร
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 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
05-111-307 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
05-113-301 การสอบบัญชี
05-113-302 ภาษีอากรกับการบัญชี
05-114-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

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 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-408 สัมมนาการบัญชี
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-111-416 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
05-311-430 การบริหารเชิงกลยุทธ
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-418 สหกิจศึกษาดานการบัญชี

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-003 การภาษีอากร
05-111-102 การบัญชีชั้นตน
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1

05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค 1
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-112-304 การวางแผนกําไรและควบคุม
05-113-405 การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
05-311-004 การเงินธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
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(2-2-5)
21(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 3(T-P-E)
05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1
3(3-0-6)
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
3(2-2-5)
05-111-205 การบัญชีชั้นสูง 1
3(3-0-6)
05-112-202 การบัญชีตนทุน
3(3-0-6)
05-114-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
รวม
24(T-P-E)

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

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-410 โครงงานทางการบัญชี
05-111-306 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-113-303 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
05-113-301 การสอบบัญชี
05-113-302 ภาษีอากรกับการบัญชี
05-311-108 องคการและการจัดการ
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
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-307 การรายงานวิเคราะหงบการเงิน
05-111-408 สัมมนาการบัญชี
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-114-404 การใชคอมพิวเตอรในการสอบบัญชี
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21(19-8-38)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
94
35
44
15
6

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

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)

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
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2549
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2545
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2520

อาจารยผูสอน (ตอ)
นางสาวจริญญา ศรีมณี
นายชัยยุทธ จุลเสวตร
นางสาวจามรี สินจรูญศักดิ์
นางสาวจิตติมา ชูพันธุ

ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
คบ.(คณิตศาสตร )
ศษ.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา -เคมี)
วท.บ.(ศึกษาศาสตร-เคมี )
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ)
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
มหาวิทยาราชภัฎนครศรีธรรมราช 2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2547
มหาวิทยาสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-311-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
17(15-4-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป
01-012-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-023-009 กีฬาลีลาศ
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-311-109 พฤติกรรมองคการ
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
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(2-2-5)
22(17-4-36)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
05-311-003 การภาษีอากร
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 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
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-211 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือกเสรี 1
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือกเสรี 3
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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา
05-313-309 การจัดการสํานักงาน
05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
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)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-427 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
05-311-428 การจัดการโครงการ
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
05-311-438 โครงงานทางการจัดการ
05-311-432 สัมมนาการจัดการ
05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน
05-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-435 การฝกงานดานการจัดการ

รวม

573

หนวยกิต
3(0-40-0)

3(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน
01-023-009 กีฬาลีลาศ
05-311-003 การภาษีอากร
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-311-109 พฤติกรรมองคการ
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 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-314-301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
05-311-001 สถิติธุรกิจ
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-111-101 การบัญชีการเงิน
02-032-027 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีภาคใต
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 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(3-0-6)
21(21-0-42)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
05-314-302 ผูนําและการทํางานเปนทีม
3(3-0-6)
05-311-004 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื
อ
่
การวางแผนทางการจั
ด
การ
05-311-211
3(2-2-5)
05-311-319 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-318 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน
1(1-0-2)
รวม
22(21-2-43)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-432 สัมมนาการจัดการ
05-311-428 การจัดการโครงการ
05-312-409 การจัดการโลจิสติกสและโชอุปทาน
05-311-427 การวิจัยทางธุรกิจ
05-311-438 โครงงานทางการจัดการ
05-313-309 การจัดการสํานักงาน
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
05-311-326 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
รวม
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หนวยกิต
1(0-2-1)
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)
22(20-4-36)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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 System)
B.B.A (Business Information System)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 ความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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137

หนวยกิต

34
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3
3
1
12
97
35
47
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสุพัชชา คงเมือง
นางอารีรัตน ชูพันธ
นายวชิร ยั่งยืน
นางสาววิภาดา เพชรรัตน
นางสาวรัชนี สิทธิศักดิ์
อาจารยผูสอน
นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา
นางสาวชุลี หมีรักษา
นางสาวจามรี สินจรูญศักดิ์
นางสาวจริญญา ศรีมณี
นางสาวนิฐิกาญจน สามพิมพ
นางสาวดวงพร โสมสุข
นางสาวนาตยา ชูพันธ
นายจําเริง ฤทธิ์นิ่ม
นางสาวพิมพรรณ พิณโท
นางสาวเมธาพร มีเดช
นายเกริกวุฒิ กันเที่ยง
นายอาทิตย สุจเสน

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
บธ.บ(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สส.บ.(สารสนเทศศึกษา)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วศ.บ.(คอมพิวเตอร)
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร
การจัดการระบบสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2552
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2542
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2550
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2550

ค.บ.(จิตวิทยา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
วท.บ.(พลศึกษา)
ศษ.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา -เคมี)
วท.บ.(ศึกษาศาสตร-เคมี)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
B.A.English
บธ..ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
กศ.บ.(เคมี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ)
บธ..ม.(การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน)
บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม)
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)

วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2537
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มศว.ประสานมิตร 2537
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2547
มหาวิทยาสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2542
Aligarh Muslim University,Aligarh 2007
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
สถาบันราชภัฎธนบุรี 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2520
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2537
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2545
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2539
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2552
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2553
วิทยาลัยปทุมธานี 2547
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นางกมลนันท ลิ้มศรัทธา

นางสาวอาภรณ แกลวทนงค

นางเกษรา พูลติ้ม
อาจารยพิเศษ
นางจตุพร สุจเสน

บธ.ม.(บัญชีบริหาร)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การบัญชี)
บช.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป (บัญชี))

มหาวิทยาลัยบูรพา 2551
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยบูรพา 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 2545

วท.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
วท.บ.(คณิตศาสตร)

มหาวิทยาลัยบูรพา 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2546
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1

UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและพลานามัย

05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ
05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)

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

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1
05-211-101 หลักการตลาด
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-108 องคการและการจัดการ
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
รหัสวิชา

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 1

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)

05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
05-311-233 การเปนผูประกอบการสมัยใหม
3(3-0-6)
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
3(T-P-E)
รวม
21(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)

3(T-P-E)
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

หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E)
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
3(3-0-6)
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
1(1-0-2)
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
3(T-P-E)
3(T-P-E)
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
รวม
19(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(สําหรับผูเลือก สหกิจศึกษาดานสารสนเทศ)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
3(T-P-E)
3(3-0-6)
05-311-003 การภาษีอากร
05-411-312 การเตรียมความพรอมสหกิจดานสารสนเทศ
1(1-0-2)
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
3(2-2-5)
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
3(T-P-E)
รวม
16(T-P-E)
รหัสวิชา
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(สําหรับผูเลือก ฝกงานดานสารสนเทศ)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
05-311-003 การภาษีอากร
05-411-313 การเตรียมความพรอมฝกงานดานสารสนเทศ
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

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

ชั้นปที่ 4
(สําหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาการฝกงานดานสารสนเทศ)
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-411-415 การฝกงานดานสารสนเทศ
3(0-40-0)
05-412-210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
รวม
3

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

ชั้นปที่ 4
(สําหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษาดานสารสนเทศ)
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-411-416 สหกิจศึกษาดานสารสนเทศ
6(0-40-0)
05-412-210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
6(0-40-0)
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
15(T-P-E)
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หลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-001 สถิติธุรกิจ
01-023-009 กีฬาลีลาศ
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร
05-111-101 การบัญชีการเงิน
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร
05-413-203 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 1
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-412-421 การคนคืนสารสนเทศ
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
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)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
22(16-6-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
05-412-210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
05-412-206 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี
รวม

หนวยกิต
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(T-P-E)
21(T-P-E)

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

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟฟก
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
05-311-317 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
รวม

รหัสวิชา
05-411-415 การฝกงาน

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
ชื่อวิชา
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-311-003 การภาษีอากร
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05-411-313 เตรียมฝกงานดานสารสนเทศ
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
05-4WX-YZZวิชาชีพเลือก
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี
รวม

หนวยกิต
3(3-40-0)
3(3-40-0)
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(T-P-E)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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147

หนวยกิต

31
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
9
110
34
70
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายสันติ การีสันต
นายไพโรจน แสงอําไพ
นายปริญญา สุนทรวงศ

อาจารยผูสอน
นายอาคม ลักษณะสกุล
นายอภิรัญธ จันทรทอง
นายสุพร ฤทธิ์ภักดี
นางสาวมรกต การดี
นายอุเทน ใจรังษี
อาจารยพิเศษ
นายบวร วิทยสมบูรณ

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2552
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2543

คอ.ม.(ไฟฟา)
คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
คอ.ม.(ไฟฟา)
คอ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นนทบุรี 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคใต 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2538
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2548

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-024-102 ฟสิกส 1
04-411-101 คณิตศาสตร 1
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
04-211-101 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
01-023-YZZ วิชาพลศึกษา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
21(16-14-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-024-103 ฟสิกส 2
01-025-102 คณิตศาสตร 2
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
04-211-102 วงจรดิจิตอล
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(20-6-42)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
4(3-3-7)
01-024-101 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-025-203 คณิตศาสตร 3
3(3-0-6)
04-211-204 วงจรไฟฟา
1(0-3-1)
04-211-205 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
3(3-0-6)
04-211-206 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
04-211-207 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
1(0-3-1)
04-211-208 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
01-02X-YZZ วิชาความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 3(3-0-6)
รวม
21(18-9-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-211-209 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-212-201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
04-212-202 ไมโครคอนโทรลเลอร
04-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
04-213-202 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1
01-02X-YZZ วิชาความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2
02-03X-YZZ วิชาความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรฯ 1
0U-04X-00Z วิชาความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
22(T-P-E)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-212-303 ระบบควบคุม
04-212-304 ปฏิบัติการระบบควบคุม
04-213-303 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
04-213-304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 2
04-214-301 ระบบไฟฟากําลัง
01-021-00Z วิชาความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
04-21X-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
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(T-P-E)
3(T-P-E)
20(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-213-305 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-213-306 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
04-214-302 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
04-214-303 ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
04-214-305 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
04-215-302 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
04-215-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
02-03X-YZZ วิชาความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรฯ 2
04-21X-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม

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

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-215-406 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา

รวม

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
04-214-407 ปฏิบัติการการปองกันระบบไฟฟากําลัง
04-214-408 การออกแบบระบบไฟฟา
04-214-409 โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย
04-215-407 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-5)
3(T-P-E)
16(T-P-E)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

ปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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149

หนวยกิต

31
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
9
112
57
45
10
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นายสมมาตร สวัสดิ์
นางสาวจุฑามาศ ลักษณะกิจ
นายอรุณ ลูกจันทร
นายจํานงค เพชรประกอบ

นายอัมพร หมัดแสละ
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี
นายชูเกียรติ ชูสกุล
นายนภดล ศรภักดี
นายชยณัฐ บัวทองเกื้อ
นายวัชรงค ยองบุตร

นายภานุ พรอมพุทธางกูร

อาจารยผูสอน
ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี
นายชูเกียรติ ชูสกุล
นายนภดล ศรภักดี

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2541
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2547
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2546

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)
Ph.D.(Geotechnology)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2532
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2521
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
University of Sheffield,UK 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2537

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2532
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2521
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นายวัชรงค ยองบุตร

นายภานุ พรอมพุทธางกูร

นายดิษฐพร แกวมุนีโชค
นายรัตนพล ฉิมมี
นายดุสิต ชูพันธ
นายศุภวัฒน จันทรปราง

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
Ph.D.(Geotechnology)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา – ปฐพี)
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
คอ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
University of Sheffield,UK 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2549

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
01-025-101 คณิตศาสตร1
01-024-101 เคมีพื้นฐาน
01-024-102 ฟสิกส 1
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
รวม
รหัสวิชา

หนวยกิต
1(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(2-3-5)
3(1-6-4)
21(12-15-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
01-024-103 ฟสิกส 2
01-025-102 คณิตศาสตร 2
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
22(14-6-31)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-025-203 คณิตศาสตร 3
04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ
04-112-201 ธรณีวิศวกรรม
04-114-201 การฝกทักษะวิศวกรรมโยธา
04-115-201 ชลศาสตร
04-115-203 อุทกวิทยา
04-121-101 การสํารวจ
04-121-102 ปฏิบัติการสํารวจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(0-6-2)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
19(16-9-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรฯ
04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
04-111-203 คอนกรีตเทคโนโลยี
04-111-204 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
04-111-306 สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต
04-112-202 ปฐพีกลศาสตร
04-115-202 ปฏิบัติการชลศาสตร
04-125-201 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
รวม
รหัสวิชา
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-6-1)
20(10-15-24)

ชั้นปที่ 3
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูท างดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 1

01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
04-111-305 การวิเคราะหโครงสราง
04-111-307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
04-112-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
04-114-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
04-115-305 วิศวกรรมชลศาสตร
04-122-201 การสํารวจเสนทาง
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
1(0-3-1)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
21(15-9-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรฯ
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
04-111-308 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
04-114-305 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
04-115-406 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
04-114-302 วิชาชีพเลือก 1 (การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
22(12-2-25)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
04-114-411 วิชาชีพเลือก 2 (สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา)

รวม

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

หนวยกิต
6(0-40-0)

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 2

6(0-40-0)

04-112-404 วิศวกรรมฐานราก
04-113-302 การทดสอบวัสดุการทา
04-114-410 โครงงานวิศวกรรมโยธา
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(1-6-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(4-9-11)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณพิต
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.4 กลุมวิชาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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151

หนวยกิต

31
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3
3
1
9
114
30
60
15
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวจุฑามาศ พรหมมา
นางสาวสิริสาสน พันธมณี

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)
ศศ.บ.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)
ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)

ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว)
นางสาวจริญญา ศรีมณี
นางชุลี หมีรักษา

นางภิริยาภรณ ชูนิ่ม

อาจารยผูสอน
นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา
นางสาวจุฑามาศ พรหมมา
นางสาวสิริสาสน พันธมณี
นางสาวจริญญา ศรีมณี
นางชุลี หมีรักษา

นางภิริยาภรณ ชูนิ่ม

อาจารยพิเศษ
นายกนกศักดิ์ บุญเกื้อสง

ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
วท.บ.(พลศึกษา)
บธ.บ.(บัญชี)
ศศ.,ม.(ไทยคดีศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2551
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2541
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539

บธ.บ.(การจัดการโรงแรม)

วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2548
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2551
ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว)
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 2551
ศศ.ม.(ภาษาศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548
บธ.บ.(บัญชี)
วิทยาลัยศรีโสภณ 2551
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
วท.บ.(พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2541
ศศ.,ม.(ไทยคดีศึกษา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2544
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539
ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)
ศศ.บ.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และภาพยนตร)
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มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2550

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-021-YZZ กลุมความรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
01-312-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
01-015-YZZ กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
01-013-YZZ กลุมความรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
02-016-YZZ กลุมความรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

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

08-111-101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ
3(3-0-6)
โรงแรมและการทองเที่ยว
08-111-102 ศิลปะการตอนรับและบริการใน
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
รวม
19(15-8-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ
01-013-YZZ กลุมความรูดานศิลปวัฒนธรรม
01-312-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
01-312-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
01-VWX-YZZ กลุมทักษะดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
08-111-103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการ
โรงแรมและการทองเที่ยว
08-112-101 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ

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
08-111-204 การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการทองเที่ยว
08-112-202 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา
08-112-203 การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
08-113-201 ภูมิศาสตรและการจัดการทรัพยากร
08-113-202 การทองเที่ยวหลักการมัคคุเทศกเบื้องตน
08-114-201 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว 1
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาชี พเลื อก/โท 1

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)
3(T-P-E)

21(T-P-E)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
08-111-205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการโรงแรมและ
การทองเที่ยว
08-112-204 การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน
08-112-205 การดําเนินงานและการจัดการครัว
08-113-203 การปฏิบัติงานดานมัคคุเทศก
08-113-204 ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
08-113-205 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
08-114-202 ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรมและการทองเที่ยว 2
08-115-201 ทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใน
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
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)
1(0-2-1)
22(17-10-39)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
08-112-306 งานสปาในธุรกิจโรงแรม
08-112-307 หลักงานศิลปในธุรกิจโรงแรม
08-113-306 ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยว
08-113-307 การตลาดการทองเที่ยว
08-114-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาชี พเลื อก/โท 2
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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
หนวยกิต
08-112-308 การออกแบบและตกแตงดานงานโรงแรม
3(2-2-5)
08-113-308 อาเซียนศึกษาเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
08-113-309 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 3(3-0-6)
08-114-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
08-115-302 ทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว
1(0-2-1)
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาชี พเลื อก/โท 3
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาชี พเลื อก/โท 4
3(T-P-E)
รวม
19(T-P-E)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
08-112-409 การออกแบบอาหารสําหรับงานโรงแรม
08-112-410 การจัดการดานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
08-113-410 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
08-114-405 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว
08-115-406 การเตรียมสหกิจศึกษา
UU-VWX-YZZ กลุ มวิชาชี พเลื อก/โท 5
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
08-115-407 สหกิจศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

594

วิทยาเขตตรัง
แผนการเรียน
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
- วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

595

596

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น
 สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Bachelor of Science Program in Aquaculture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
Bachelor of Science (Aquaculture)
B.Sc. (Aquaculture)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณและภาคสนาม
2.4 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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135

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
95
33
40
7
15
6

หนวยกิต
หนวยกิจ
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นาย มาโนช ขําเจริญ
วาที่ พ.ต.ดํารงค โลหะลักษณาเดช
นายกฤษฎา พราหมณชูเอม

อาจารยประจําหลักสูตร
นาย มาโนช ขําเจริญ
วาที่ พ.ต.ดํารงค โลหะลักษณาเดช
นายกฤษฎา พราหมณชูเอม
นายนรสิงห เพ็ญประไพ
นายสุชาติ แดงหนองหิน
อาจารยผูสอน
นายวัฒนา วัฒนกุล
นายโกสินทร พัฒนมณี
นายปรีดา เกิดสุข

นายวรวุฒิ เกิดปราง

วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(เกษตรศึกษา-สัตวศาสตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล2529

วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(เกษตรศึกษา-สัตวศาสตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2543
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2531
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540

วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทวั่ ไป)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2534
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2527
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 2527
Tohoku University, Japan2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2537
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล2535

Ph.D.(Agricultural Science)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ.(ประมง)
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นางปรีดา ภูมี

นางสุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช
นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ

อาจารยผูสอน
นางสาวรัตนาพร อนันตสุข

นายอภิรักษ สงรักษ

Ph.D.(Aquatic Biology)
วท.ม.(วาริชศาสตร)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(ผลิตภัณฑประมง)
วท.บ.(ประมง)
ปร.ด.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(การจัดการประมง)
วท.บ.(ประมงน้ําจืด)

Universiti Sains Malaysia, Malaysia2554
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2532
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2534

M.Sc. (Aquaculture and Aquatic
Resources Management )
วท.บ.(การจัดการประมง)
วท.ม.(การจัดการประมง)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

Asian Institute of Technology,
Thailand 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-VWX–YZZ ความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(1)
UU-VWX-YZZความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (1)
01-0 2 3-YZZทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
02-211-003 คณิตศาสตรเบื้องตน
02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน
06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-VWX–YZZ ความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (2) 3(T-P-E)
01-021-YZZ ความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
3(T-P-E)

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
17(8-719)

01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-221-001 เคมีพื้นฐาน
06-113-101 มีนวิทยา
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZความรูเชิงบูรณาการ /สหวิชาการ
UU-VWX-YZZความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2)
01-VWX-YZZ ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (1)
02-231-001 ฟสิกสพื้นฐาน
02-241-003 จุลชีววิทยาทัว่ ไป
06-113-202 ชีววิทยาของพืชและสัตวน้ําเศรษฐกิจ
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)

3(T-P-E)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(6-12-15)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-VWX-YZZ ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร (2
02-213-001 หลักสถิติ

02-241-002 พันธุศาสตรทั่วไป
06-112-201 นิเวศวิทยาทางน้ํา
06-116-202 พื้นฐานชางในฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
06-112-302 คุณภาพน้ําทางการประมง
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
18(11-12-26)

ชั้นปที่ 3
(สําหรับนักศึกษาที่เลือกโครงงานนักศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-111-302 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
06-111-303 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
06-111-410 พันธุศาสตรสัตวน้ํา
06-114-301 อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา
06-116-301 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตวน้ํา
06-117-201 การวางแผนการทดลองทางการประมง
06-117-302 ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
06-125-403 การจัดการฟารมสัตวน้ํา
รวม

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(0-6-0)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
20(14-18-25)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-111-304 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
06-111-305 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
06-115-301 โรคและปรสิตสัตวน้ํา
06-117-301 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
06-122-202 คอมพิวเตอรเพื่อการประมง
06-117-304 ปฏิบัติงานทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2
06-117-401 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (1)
รวม
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หนวยกิต
2(2-0-4)
2(0-6-0)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-3-0)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
18(7-17-21)

ชั้นปที่ 3
(สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-111-302 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
06-111-303 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
06-111-410 พันธุศาสตรสัตวน้ํา
06-114-301 อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา
06-116-301 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตวน้ํา
06-117-201 การวางแผนการทดลองทางการประมง
06-117-302 ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
06-125-403 การจัดการฟารมสัตวน้ํา
รวม

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(0-6-0)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
20(14-18-25)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-111-304 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
06-111-305 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
06-115-301 โรคและปรสิตสัตวน้ํา
06-117-301 ระเบียบวิธีการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
06-122-202 คอมพิวเตอรเพื่อการประมง
06-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือก(1)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (1)
รวม

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(0-6-0)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(9-11-20)

ชั้นปที่ 4
(สําหรับนักศึกษาที่เลือกโครงงานนักศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-117-402 การฝกงานทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
06-117-403 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
06-117-407 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2
06-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือก(1)
06-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือก(2)
06-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือก(3)
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
1(0-2-1)
2(0-6-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
15(0-48-3)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือก(4)
06-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือก(5)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (2)

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

9(T-P-E)

ชั้นปที่ 4
(สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
06-117-305 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1(0-2-0)
06-117-403 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1(0-2-1)
06-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือก(2)
3(T-P-E)
06-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือก(3)
3(T-P-E)
06-VWX-YZZกลุมวิชาชีพเลือก(4)
3(T-P-E)
06-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือก(5)
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (2)
3(T-P-E)
รวม
17(T -4-1)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-117-406 สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น
ชื่อหลักสูตร
ชือ่ ภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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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134

หนวยกิต

32
6
3
3
12
2
6
96
29
40
39
27

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
ห น ว ย กิ ต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นางสาวนุชนาฏ นิลออ

นางสาวบุญจงรักษ จิ้วตั้น
นายเอนก สาวะอินทร
นายวิกิจ ผินรับ
นางสาวทัศนภา วองสนั่นศิลป

อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.สุวิทย จิตรภักดี

ผศ.จิโรจน พีระเกียรติขจร
ผศ.อนันต ปญญาศิริ
นางสาวฌานิกา แซแง

ผศ.พชร เพ็ชรประดับ

ผศ.มาลินี ฉิมนานนท

วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ.(วิศวกรรมสิง่ แวดลอม)
วท.ม.(ชีววิทยา)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.ม.(พฤกษศาสตร)
วท.บ.(ชีววิทยา)

ปร.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดลอม)
วท.ม.(สัตววิทยา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร-ชีววิทยา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
กศ.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร)
Dr.rer.nat.(เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ
ทางทะเล)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร) (เคมี)
กศ.บ.(เคมี)

ผศ.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ

ปร.ด.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ.(ประมงน้ําจืด)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2545
Dusseldorf University 2547
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2534

อาจารยประจําหลักสูตร (ตอ)
นายประเสริฐ ทองหนูนุย

นายสมรักษ รอดเจริญ

ผศ.สิทธิโชค จันทรยอง
นางสาวขวัญตา ตันติกําธน

นายพรอุมา ไกรนรา
นางสาวกมลวรรณ โพธิ์แกว
นางพรทิพย หนักแนน

อาจารยพิเศษ
นายไพศาล เกื้ออรุณ
นายศุภชัย นาวิกภูมิ

Ph.D.(Global Agricultural Sciences)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวิภาพ)
วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
วท.ม.(ชีววิทยา)
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.บ.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(ศึกษาศาสตร) (วิทยาศาสตรทั่วไป)

The University of Tokyo 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
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) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-YZZ กลุมวิชาบูรณาการ 1
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015-YZZ กลุมวิชาพลศึกษา 1
02-021-001 คณิตศาสตรทั่วไป
02-022-001 เคมีเบื้องตน
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
02-217-102 หลักสถิติ
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(2-2-5)
1(T-P-E)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
19(12-8-27)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-012-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตร 1
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015-YZZ กลุมวิชาพลศึกษา 2
02-023-001 ฟสิกสเบื้องตน
02-023-002 ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
06-411-101 นิเวศวิทยา
06-411-102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(T-P-E)
3(2-2-5)
1(T-P-E)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
18(10-10-23)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-YZZ กลุมวิชาสังคมศาสตร 1
01-014-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา 1
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 1
02-022-007 เคมีอินทรียเบื้องตน
06-421-209 การมีสวนรวมในชุมชน
06-422-201 จริยศาสตรและสังคมวิทยาสิ่งแวดลอม
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(2-2-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(10-5-22)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 2
02-022-011 เคมีวิเคราะหเบื้องตน
02-024-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
06-421-201 หลักการจัดการสิ่งแวดลอม
06-421-202 การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมเบื้องตน
06-422-202 สิ่งแวดลอมศึกษา
รวม
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หนวยกิต
3(T-P-E)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
3(3-0-6)
18(11-12-26)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-421-301 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
06-421-302 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
06-4WX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในแขนง วิชาที่ 1
06-4WX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในแขนง วิชาที่ 2
06-4WX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในแขนง วิชาที่ 3
06-4WX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในแขนง วิชาที่ 4
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(6-5-12)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-423-301 กฎหมายสิ่งแวดลอม
06-423-303 ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น
06-423-307 ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
06-4WX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในแขนง วิชาที่ 5
06-4WX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในแขนง วิชาที่ 6
06-4WX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในแขนง วิชาที่ 7
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)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
06-425-401 หัวขอเรื่องที่นาสนใจทางการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น
06-425-405 โครงงานทางการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น 1
06-425-407 การฝกงานทางการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น
06-4WX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในแขนง วิชาที่ 8
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
2(1-2-3)
1(1-0-2)
3(0-9-3)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(2-11-8)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
06-425-402 สัมมนา
06-425-406 โครงงานทางการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น 2
06-4WX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในแขนง วิชาที่ 9
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2
รวม
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หนวยกิต
1(0-3-1)
3(1-6-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
10(1-9-5)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Industry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมอาหาร)
Bachelor of Science (Food Industry)
B.Sc. (Food Industry)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
แผน ก (โครงงานนักศึกษา)
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
6
6
12
2
3
98
41
51
6
6

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

แผน ข (สหกิจศึกษา)
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

32
3
6
6
12
2
3
98
41
51
6
6
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นางสาวนพรัตน มะเห

นางสาวดลฤดี จันทรปาโล

ผศ.สุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช
ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย
ผศ.อุไรวรรณ วัฒนกุล

อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาวนพรัตน มะเห

นางสาวดลฤดี จันทรปาโล

ผศ.สุแพรวพันธ โลหะลักษณาเดช
ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย
ผศ.อุไรวรรณ วัฒนกุล

ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.บ.(วิทยาศาสตรการอาหารและ
โภชนาการ)
วท.ม.(ผลิตภัณฑประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ.(ประมง)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา)

ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.บ.(วิทยาศาสตรการอาหารและ
โภชนาการ)
วท.ม.(ผลิตภัณฑประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ.(ประมง)
วท.ม.(ชีวเคมี)
วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2534
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2534
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538

อาจารยผูสอน
นางสาวชุตินุช สุจริต

นายรอมลี เจะดอเลาะ

นางสาวณัฐทิตา โรจนประศาสน

นายกิตติกร ขันแกลว
นายกิตติศักดิ์ ทวีศิลปโสภา

อาจารยพิเศษ
นายชัยรัตน ศิริพัธนะ

นายไวกูณฐ ฤทธิรุฒม

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการอาหารและ
โภชนาการ)
วท.บ.(วิทยาศาสตรการอาหารและ
โภชนาการ)
ปร.ด.(ประชากรศึกษา)
สต.ม.(สถิต)ิ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-บัญชี)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551

Ph.D. (Chemical Engineering
M.AppL.Sci. (Food Engineering
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)
ปร.ด.(อุตสาหกรรมเกษตร)
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)
วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)

The University of Queensland (ออสเตรเลีย) 2535
University of New South Wales (ออสเตรเลีย) 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2525
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยมหิดล 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2521
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011- YZZ กลุมวิชาบูรณาการ
01-012- YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตร (1)
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-015- YZZ กลุมวิชาพลศึกษา 1
02-021-007 แคลคูลัสเบื้องตน
02-022-003 เคมีทั่วไป
02-022-004 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

รวม

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

17(11-7-25)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-015- YZZกลุมวิชาพลศึกษา 2
01-013- YZZกลุมวิชาสังคมศาสตร(1)
02-022-008 เคมีอินทรีย
02-022-009 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
02-023-003 ฟสิกสพื้นฐาน 1
02-023-004 ปฏิบัตกิ ารฟสิกสพื้นฐาน 1
02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
06-132-101 อุตสาหกรรมอาหารเบื้องตน
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(2-3-5)
1(1-0-2)
19(14-13-33)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013- YZZ กลุมวิชาสังคมศาสตร (2)
01-014- YZZ กลุมวิชาภาษา (3)
02-022-212 ชีวเคมี 1
02-022-213 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
02-024-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
02-226-201 เคมีวิเคราะห
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
06-132-202 วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
19(14-9-23)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-012- YZZกลุมวิชามนุษยศาสตร (2)
01-014- YZZกลุมวิชาภาษา (4)
02-016- YZZกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
02-217-102 หลักสถิติ
05-311-232 หลักเศรษฐศาสตร
06-132-203 การแปรรูปอาหาร 1
06-136-201 จุลชีววิทยาทางอาหาร
รวม

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

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
06-131-301 เคมีอาหาร
3(2-3-5)
06-131-302 โภชนศาสตรมนุษย
3(3-0-6)
06-132-304 การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-5)
06-133-301 วิศวกรรมอาหาร
4(3-3-7)
06-134-301 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-5)
06-139-301 การวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
รวม
19(15-12-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-131-303 หลักการวิเคราะหอาหาร
06-134-302 ความปลอดภัยทางอาหาร
06-134-303 ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพอาหาร
06-138-301 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (1)
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก (2)
รวม
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หนวยกิต
3(2-3-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
14(9-6-20)

ชั้นปที่ 4
(แผน ก. โครงงานนักศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
06-134-404 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
2(2-0-4)
06-137-401 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
06-137-402 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0-6)
06-137-403 การเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6)
06-139-402 การฝกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร
3(0-40-0)
06-139-403 สัมมนาทางอุตสาหกรรมอาหาร
1(0-2-1)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (1)
3(T-P-E)
รวม
18(11-42-22)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-139-404 ปญหาพิเศษทางอุตสาหกรรมอาหาร
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (2)

รวม

หนวยกิต
3(0-6-3)
3(T-P-E)

6(0-6-3)

ชั้นปที่ 4
(แผน ข.สหกิจศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
06-134-404 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
2(2-0-4)
06-137-401 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
06-137-402 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0-6)
06-137-403 การเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร 3(3-0-6)
06-139-403 สัมมนาทางอุตสาหกรรมอาหาร
1(0-2-1)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (1)
3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี (2)
3(T-P-E)
รวม
18(11-2-24)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-139-405 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
Bachelor of Science Program in
Fishery Management and Aquatic Business

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา)
วท.บ. (การจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา)
Bachelor of Science
(Fishery Management and Aquatic Business)
B.Sc. (Fishery Management and Aquatic Business)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณและภาคสนาม
2.4 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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132

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
92
36
37
7
12
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.อภิรักษ สงรักษ
นางสาวรัตนาพร อนัตตสุข

นางสาวกันยสินี พันธวนิชดํารง

อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.อภิรักษ สงรักษ
นางสาวรัตนาพร อนัตตสุข
นางสาวกันยสินี พันธวนิชดํารง
นายปรีดา เกิดสุข
นางสาวดาริกา

อาจารยผูสอน
ผศ.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ

ผศ.ดํารงค โลหะลักษณาเดช
ผศ.ณัฐฑิตา โรจนประศาสน

วท.ม.(การจัดการประมง)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
M.Sc.(Aquaculture and Aquatic
Resource Management
วท.บ.(การจัดการประมง)
วท.ม.(การจัดการประมง)
วท.บ.(การจัดการประมง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
Asian Institute of Technology,
Thailand 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549

วท.ม.(การจัดการประมง)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
M.Sc.(Aquaculture and Aquatic
Resource Management
วท.ม.(การจัดการประมง)
วท.บ.(การจัดการประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
Asian Institute of Technology,
Thailand 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2554

ปร.ด. (วาริชศาสตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ.(ประมงน้ําจืด)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ.(ประมง)
ปร.ด.(ประชากรศึกษา)
สต.ม.(สถิต)ิ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-บัญชี)
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2549

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2534
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
มหาวิทยาลัยมหิดล 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2521

อาจารยผูสอน (ตอ)
นางสาวชาคริยา ฉลาด
นางสาวนพรัตน มะเห

รศ.สุวัจน ธัญรส

อาจารยพิเศษ
นายอํานวย คงพรหม
นางสาวอัสนี หวังพิทยา

วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(ศึกษาศาสตร/ชีววิทยา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตรการอาหาร)
วท.ม.(เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง)
วท.บ. (วาริชศาสตร)
Doctor (Aquaculture and Aquatic) Of Tech.Sc.
วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ. (ประมง)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2534
Asian Institute of Technology, Thailand 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533

วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วทบ.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(การจัดการประมง)
วทบ.(วาริชศาสตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา (4 ป และเทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-023-YZZ กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
02-211-003 คณิตศาสตรเบื้องตน
02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน
06-121-102 การประมงทั่วไป
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
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(17-5-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-VWZ-YZZ กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
01-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
02-221-001 เคมีพื้นฐาน
06-125-101 ธุรกิจสัตวน้ํา
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
01-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
01-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ
3(T-P-E)
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการ
ใชเทคโนโลยี
02-213-001 หลักสถิติ
3(3-0-6)
06-123-201 สรีรวิทยาและอนุกรมวิธานสัตวน้ําเศรษฐกิจ 3(2-3-5)
06-138-301 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
3(2-3-5)
รวม
18(13-3-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
06-121-204 การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรประมง

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

06-122-202 คอมพิวเตอรเพื่อการประมง
06-123-301 การวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อการจัดการประมง
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

3(2-2-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
18(12-8-27)

618

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
06-121-306 การจัดการประมง
3(3-0-6)
06-122-308 ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องตน
3(2-2-5)
06-124-303 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 3(3-0-6)
06-124-305 ทักษะทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 1(0-2-1)
06-125-301 เศรษฐศาสตรประมง
3(3-0-6)
06-125-302 การจัดการการเลี้ยงปลา
3(2-3-5)
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
3(T-P-E)
รวม
19(10-9-21)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-121-408 การสงเสริมการประมง
06-124-304 สัมมนาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
06-125-403 การจัดการฟารมสัตวน้ํา
06-125-405 การจัดการอุตสาหกรรมกุง
06-211-205 ชีววิทยาการประมง
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
16(10-8-23)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-121-413 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
06-124-407 ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา1
06-124-409 การฝกงานทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
06-125-402 การจัดการอุตสาหกรรมและตลาดสัตวน้ํา
06-125-406 หลักการขายเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(0-40-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
16(9-42-19)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-124-408 ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา2
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2

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

8(0-4-2)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล
Bachelor of Science Program in Marine Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทางทะเล)
Bachelor of Science (Marine Science)
B.Sc. (Marine Science)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและกลุมวิชาสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะ การใชเทคโนโลยี
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณและภาคสนาม
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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135 หนวยกิต
34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
95
33
37

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

7
18
6

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นางสาววรพร ธารางกูร

ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ
ผศ.สิทธิโชค จันทรยอง

อาจารยประจําหลักสูตร
นางสาววรพร ธารางกูร

ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ
ผศ.สิทธิโชค จันทรยอง
นายนิคม ออนสี
นายจรัญ บุญรงค
อาจารยผูสอน
รศ.สุวัจน ธัญรส

นายประเสริฐ ทองหนูนุย

PhD.(Marine Biology)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

University of Copenhagen,
ประเทศเดนมารก 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

Ph.D. (Marine Biology)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)

University of Copenhagen 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539

D.Tech. Sci.(Aquaculture and Aquatic
Resources Management)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)
Ph.D.(Agricultural Sciences)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)

Asian Institute of Technology 2543
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
The University of Tokyo 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.ชาญยุทธ สุดทองคง

ผศ.พชร เพ็ชรประดับ

ผศ.ณัฐฑิตา โรจนประศาสน

อาจารยพิเศษ
นางสาวปทมา สิงหรักษ

นางพรพิมล เชื้อดวงผุย

Ph.D.(Integrated Tropical Coastal
Zone Management)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(ประมง)
Dr.rer.nat (Pharmacy)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
ปร.ด.(ประชากรศึกษา)
สต.ม.(สถิต)ิ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-บัญชี)

Asian Institute of Technology 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534

Ph.D.(Physical Oceanography)
วท.ม.วิทยาศาสตรทางทะเล
(สมุทรศาสตรฟสิกส)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)

University of East Anglia 2551
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546

Ph.D.(Aquaculture and Aquatic )
M.Sc (Resources Management
Aquaculture)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
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Heinrich Heine University Duesseldorf 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยมหิดล 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2531

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2539
Asian Institute of Technology 2549
Asian Institute of Technology 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรทางทะเล (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-0WX-YZZ กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
01-0WX-YZZ กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)
1(T-P-E)

01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
02-211-001 เคมีพื้นฐาน
3(2-3-5)
02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
02-0WX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
3(T-P-E)
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการ
ใชเทคโนโลยี
รวม
21(10-6-22)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-0WX-YZZกลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและกลุมวิชาสังคมศาสตร
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
02-0WX-YZZกลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
06-VWX-YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 1
06-VWX-YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 2
06-VWX- YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 3

รวม

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

18(3-0-6)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
02-213-001 หลักสถิติ
3(3-0-6)
กลุ
ม

ความรู
ท

างด
า
นมนุ
ษ
ยศาสตร
แ
ละกลุ
ม

วิ
ช
าสั
ง
คมศาสตร
01-0WX-YZZ
3(T-P-E)
06-211-202 ชีววิทยาทางทะเล
3(2-3-5)
06-211-203 อนุกรมวิธานแพลงกตอนทะเล
3(2-3-5)
06-213-201 การวิเคราะหน้ําทะเล
3(2-3-5)
06-VWX-YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 4
3(T-P-E)
รวม

18(9-9-21)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
06-211-204 การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรชายฝง
06-211-206 ชีววิทยาสัตวทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลัง
06-213-202 สมุทรศาสตรเคมี
06-214-201 ทักษะทางวิทยาศาสตรทางทะเล
06-VWX-YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 5
06-VWX-YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 6
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(10-8-23)

ชั้นปที่ 3
(แผนโครงงานนักศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-040-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
06-213-301 สมุทรศาสตรฟสิกส
06-214-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรทางทะเล
06-214-302 การฝกงานทางวิทยาศาสตรทางทะเล
06-VWX-YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 7
06-VWX-YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 8
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(0-40-0)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(8-43-17)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
06-213-302 ธรณีวิทยาทางทะเล
06-VWX-YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 9
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม
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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(6-0-12)

ชั้นปที่ 3
(แผน สหกิจศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-040-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหการ
06-213-301 สมุทรศาสตรฟสิกส
06-214-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรทางทะเล
06-VWX-YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 7
06-VWX-YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 8
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(7-3-17)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-213-302 ธรณีวิทยาทางทะเล
06-VWX-YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 9
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
รวม

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

ชั้นปที่ 4
(แผน โครงงานนักศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-211-401 นิเวศวิทยาทางทะเล
06-214-401 สัมมนาทางวิทยาศาสตรทางทะเล
06-214-402 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรทางทะเล 1
06-VWX-YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 10
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
14(2-7-7)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-214-403 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรทางทะเล 2
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2

รวม

หนวยกิต
2(0-4-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

11(0-4-2)

ชั้นปที่ 4
(แผน สหกิจศึกษา)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
06-211-401 นิเวศวิทยาทางทะเล
06-214-401 สัมมนาทางวิทยาศาสตรทางทะเล
06-VWX-YZZ วิชาชีพบังคับแขนง 10
06-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
19(5-5-12)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-214-405 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรทางทะเล

รวม

624

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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137

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
1
12
97
26
50
21
6

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นางพรทิพย หนักแนน
นางกมลวรรณ โชติพันธ
นางสาวชาคริยา ฉลาด
นายพรอุมา ไกรนรา
นางดาราวรรณ ไกรนรา

อาจารยประจําหลักสูตร
นางพรทิพย หนักแนน
นางกมลวรรณ โชติพันธ
นางสาวชาคริยา ฉลาด
นายพรอุมา ไกรนรา
นางดาราวรรณ ไกรนรา

อาจารยผูสอน
ผศ.จิโรจน พีระเกียรติขจร
ผศ.สุวิทย จิตรภักดี

ผศ.อนันต ปญญาศิริ
นางสาวฌานิกา แซแง

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ.((ศึกษาศาสตร)วิทยาศาสตรทั่วไป)
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
ศม.(เศรษฐศาสตร)
สส.บ.(สงเสริมการเกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ.((ศึกษาศาสตร)วิทยาศาสตรทั่วไป)
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
ศม.(เศรษฐศาสตร)
สส.บ.(สงเสริมการเกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539

วท.ม.(วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม)
กศ.บ.(ชีววิทยา)
ปร.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดลอม)
วท.ม.(สัตววิทยา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร-ชีววิทยา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2545
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อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.พชร เพ็ชรประดับ

อาจารยผูสอน
ผศ.มาลินี ฉินนานนท

นายสมรักษ รอดเจริญ

นางสาวขวัญตา ตันติกําธน

นางสาวนุชนาฎ นิลออ

นางสาวบุญจงรักษ จิ้วตั้น
นายเอนก สาวะอินทร
นางสาวทัศนภา วองสนั่นศิลป

อาจารยพิเศษ
นายไพศาล เกื้ออรุณ

Dr.rer.nat (เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ
ทางทะเล)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)

Düsseldorf university 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร(เคมี)
กศ.บ.(เคมี)
วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม.(ชีววิทยา)
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.บ.(วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม)
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป)
วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วท.ม.(พฤกษศาสตร)
วท.บ.(ชีววิทยา)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543

พ.บ.(แพทยศาสตร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
02-211-002 คณิตศาสตรพื้นฐาน
02-221-001 เคมีพื้นฐาน
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)
1(T-P-E)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตร และ
3(T-P-E)
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
รวม
19(8-3-17)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
02-231-001 ฟสิกสพื้นฐาน
02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน
06-411-101 นิเวศวิทยา
06-411-102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

รวม

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

19(13-9-29)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตร และ
3(T-P-E)
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
02-223-001 เคมีอินทรียเบื้องตน
3(2-3-5)
06-411-203 หลักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
06-413-201 อนามัยสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
รวม
18(11-3-23)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
02-213-001 หลักสถิติ
06-411-205 หลักการใชเครื่องมือ

06-412-202 มลพิษทางน้ํา
06-412-203 เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
06-413-305 หลักพิษวิทยา
รวม
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หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(16-6-34)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4
06-411-301 การวิเคราะหทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
06-412-301 มลพิษทางอากาศและการควบคุม
06-421-301 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
06-423-301 กฎหมายสิ่งแวดลอม
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในกลุมวิชายอย วิชาที่ 1
รวม
รหัสวิชา

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(1-6-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
18(13-6-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-411-303 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
06-421-201 หลักการจัดการสิ่งแวดลอม
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในกลุมวิชายอย วิชาที่ 2
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในกลุมวิชายอย วิชาที่ 3
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในกลุมวิชายอย วิชาที่ 4
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในกลุมวิชายอย วิชาที่ 5
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(5-3-11)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
06-414-401 หัวขอเรื่องที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
06-414-403 โครงงาน 1
06-414-405 การฝกงานทางสิ่งแวดลอม
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในกลุมวิชายอย วิชาที่ 6
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในกลุมวิชายอย วิชาที่ 7
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(0-40-0)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
15(3-40-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
06-414-402 สัมมนา
06-414-404 โครงงาน 2
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาชีพเลือกในกลุมวิชายอย วิชาที่ 8
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2

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

10(1-8-5)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม
Bachelor of Science Program in Industrial Chemist

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Chemistry)
B.Sc. (Industrial Chemistry)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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134

หนวยกิต

34
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
12
94
29
50
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.มาลินี ฉินนานนท

นายตะวัน โบวพัฒนกุล

วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร)

นางสาวอนันตกิจ โพธิถาวร

วท.บ.(เคมี)
วท.บ.(ศึกษาศาสตร คณิตศาสตร)
คม.(คณิตศาสตร)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2542
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547

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.(คณิตศาสตร-เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(คณิตศาสตร)
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรและสารนเทศศาสตร)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร)
ศศ.ม.(การแนะแนว)
ศศ.บ.(การแนะแนว)
Dr.rer.nat.(เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)

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

ดร.ลักษมี วิทยา

นางสุนันทา ของสาย

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)
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อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.ดร.วรวุฒิ เกิดปราง

นางสาวชุตินุช สุจริต

อาจารยผูสอน
นางสาวชาคริยา ฉลาด
ดร. สมรักษ รอดเจริญ

Ph.D.(Agricultural Scienc)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ.(ประมง)
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ )
วท.บ.(ชีววิทยา)

Tohoku University 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2542
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2538

วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

มหวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-022-004 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-212-002 แคลคูลัส 1
02-221-101 หลักเคมี 1
02-221-102 ปฏิบัติการหลักเคมี1
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
01-023-009 กีฬาลีลาศ
01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
20(18-5-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-231-002 ฟสิกส 1
02-231-003 ปฏิบัติการฟสิกส 1
02-212-003 แคลคูลัส 2
02-221-103 หลักเคมี 2
02-221-104 ปฏิบัติการหลักเคมี 2
02-241-101 ชีววิทยา
02-241-102 ปฏิบัติการชีววิทยา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
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)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
21(15-9-33)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-231-004 ฟสิกส 2
02-231-005 ปฏิบัติการฟสิกส 2
02-223-201 เคมีอินทรีย
02-223-202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
02-226-201 เคมีวิเคราะห
02-226-202 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห

หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตร และ
3(T-P-E)
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
3(T-P-E)
รวม
21(9-9-21)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-217-208 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
02-222-301 เคมีอนินทรีย
02-222-302 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
02-226-203 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ
02-226-204 ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ
02-227-001 คอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตร
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม

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

20(12-6-26)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-225-201 เคมีเชิงฟสิกส
02-225-202 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส
02-227-302 เคมีอุตสาหกรรม
02-227-303 ปฏิบัติการเคมีอตุ สาหกรรม
02-227-304 กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี
02-227-305 หนวยปฏิบัติการอุตสาหกรรมทางเคมี
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2

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(T-P-E)
3(T-P-E)

20(12-6-26)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-227-306 ความปลอดภัยและการจัดการของเสีย
02-227-325 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
02-227-326 การจัดการโรงงานและการวางแผนการผลิต
02-228-401 สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
02-228-403 การเตรียมโครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม
หรือ
02-228-405 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางเคมีอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
20(9-6-2)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-228-402 การฝกงานทางเคมีอุตสาหกรรม
02-228-404 โครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม
หรือ
02-228-406 สหกิจศึกษาทางเคมีอุตสาหกรรม
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-9-3)

รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2

6(0-40-0)
6(0-40-0)

รวม
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หนวยกิต
T-P-E
T-P-E

T-P-E

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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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145

หนวยกิต

31
6
3
3
12
1
6
108
43
40
25
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)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552

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)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
University of the Ryukyus 2553
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2529
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2537
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา
01-015-YZZ กลุมวิชาพลศึกษา
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
04-221-101 ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
01-221-102 ปฏิบัติการไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
04-221-103 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-006 ภาษาอังกฤษ 1
01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
01-024-108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
02-016-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
02-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
02-024-116 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
19(9-15-34)

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(1-6-4)
22(15-14-35)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-013-YZZ กลุมวิชาสังคมศาสตร
01-014-007 ภาษาอังกฤษ 2
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
04-211-202 วงจรไฟฟา
04-221-201 อิเล็กทรอนิกสวศิ วกรรม
04-221-203 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
04-224-201 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
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(2-3-5)
22(19-11-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-YZZ กลุมวิชาบูรณาการ
01-012- YZZกลุมวิชามนุษยศาสตร
04-221-202 สนามแมเหล็กไฟฟา
04-222-201 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
04-223-201 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส
04-224-202 ไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกต
04-221-204 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
รวม
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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)
3(3-0-6)
21(15-8-39)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-YZZ กลุมวิชาบูรณาการ
04-212-202 หลักการเครื่องจักรกลไฟฟา
04-221-301 หลักการของระบบสื่อสาร
04-221-302 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2
04-222-301 การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส

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

04-224-301 ฟสิกสสารกึ่งตัวนําและอุปกรณ
3(3-0-6)
04-225-305 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
04-VWZ-YZZ วิชาเลือก 1 ในกลุมวิชาชีพเลือก
3(T-P-E)
รวม
18(6-0-12)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-014-YZZ กลุมวิชาภาษา
04-221-303 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3
04-222-302 วงจรรวมพื้นฐาน
04-223-301 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
04-225-30X การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา/ฝกงานทาง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
04-225-306 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
04-VWX-YZZ วิชาเลือก 2 ในกลุมวิชาเลือก
04-VWX-YZZ วิชาเลือก 3 ในกลุมวิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(0-6-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(9-11-22)

หมายเหตุ 04-225-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสใชทางเลือกวิชาสหกิจศึกษา
04-225-302 การเตรียมความพรอมฝกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสใชทางเลือกวิชาการศึกษา เชิงปฏิบัติการ
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-225-304 การฝกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
3(0-40-0)
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-225-303 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
6(0-40-0)

รวม

6(0-40-0)

ภาคการศึกษาที่ 1
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน การศึกษาเชิงปฏิบัติการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-223-401 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
04-225-406 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2
2(0-6-2)
04-225-404 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
3(3-0-6)
3(T-P-E)
04-VWZ-YZZ วิชาเลือก 4 ในกลุมวิชาชีพเลือก
UU VWZ-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
3(T-P-E)
รวม
14(6-6-8)
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-223-401 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
04-225-406 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2
2(0-6-2)
04-xxx-xxx วิชาเลือก 4 ในกลุมวิชาชีพ
3(T-P-E)
04-xxx-xxx วิชาเลือก 5 ในกลุมวิชาชีพ
3(T-P-E)
04-xxx-xxx วิชาเลือก 6 ในกลุมวิชาชีพ
3(T-P-E)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
3(T-P-E)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
3(T-P-E)
รวม
20(3-6-8)

ภาคการศึกษาที่ 2
แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียน การศึกษาเชิงปฏิบัติการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
04-xxx-xxx วิชาเลือก 5 ในกลุมวิชาชีพเลือก
3(T-P-E)
04-xxx-xxx วิชาเลือก 6 ในกลุมวิชาชีพเลือก
3(T-P-E)
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
3(T-P-E)

รวม
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9(T-P-E)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อหลักสูตร
ชือ่ ภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Bachelor of Technology Program
in Industrial Technology
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Technology
(Industrial Technology)
B. Tech. (Industrial Technology)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135
หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31
หนวยกิต
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
3
หนวยกิต
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6
หนวยกิต
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการ
6
หนวยกิต
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
3
หนวยกิต
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปะวัฒนธรรม
3
หนวยกิต
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลามัย
1
หนวยกิต
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
9
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
95
หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
22
หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
31
หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
42
หนวยกิต
2.3.1 วิชายอยเทคโนโลยีไฟฟา
2.3.2 วิชายอยเทคโนโลยีเครื่องกล
2.3.3 วิชายอยเทคโนโลยีโยธา
2.2.4 วิชายอยเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
4. หมวดวิชาการฝกงาน
3
หนวยกิต
หมายเหตุ : นักศึกษาจะตองฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลาไมนอยกวา 300 ชั่วโมง หรือไมนอยกวา 7 สัปดาห
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คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

นางขวัญชีวา หยงสตาร
นายสุรินทร กาญจนะ
นางสาวฐาปนี ศรีชุมพวง
ผศ.สําราญ โชคสวัสดิกร

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.ม.(วิศวกรรมวัสดุ)
วท.บ.(วัสดุศาสตร)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2529

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
วศ.ม.(วิศวกรรมวัสดุ)
วท.บ.(วัสดุศาสตร)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541
สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง 2549
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2542
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2529

อาจารยประจําหลักสูตร
นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา
นางขวัญชีวา หยงสตาร
นายสุรินทร กาญจนะ
นางสาวฐาปนี ศรีชุมพวง
ผศ.สําราญ โชคสวัสดิกร
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อาจารยผูสอน
ผศ.ปภัศรชกรณ อารียกุล

นายกิตติกร ขันแกลว
นายสุรศักดิ์ เกตบุญนาค
นายชัยวัฒน สากุล

นายสุพิศ บุญรัตน

อาจารยผูสอน
นายคมวิทย สุรชาติ
นายนเรศ ขวัญทอง

Ph.D (Interdisciplinary Intelligent
Systems Engineering)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
อส.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟาวิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟา)

วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
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university of the Ryukyus, JAPAN 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2537
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 2545
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 2550

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
3(3-0-6)
01-021-YZZ กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
3(T-P-E)
01-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6)
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
06-321-101 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
06-321-102 วัสดุอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
06-322-101 เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
รวม
21(17-3-35)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6)
01-023-YZZ กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลามัย
1(0-2-1)
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
02-040-YZZ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
3(T-P-E)
06-321-103 กลศาสตรวิศวกรรม1
3(3-0-6)
06-322-102 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
รวม
19(15-2-31)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-VWX-YZZ กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

06-321-201 การฝกพื้นฐานชางอุตสาหกรรม
06-322-201 ไฟฟาอุตสาหกรรม
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
21(7-6-16)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-321-202 ความแข็งแรงของวัสดุ
06-322-202 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 7
รวม
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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(5-3-11)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-321-301 ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม

หนวยกิต
3(3-0-6)

06-322-301 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

06-322-302 การจัดการและควบคุมสภาวะสิ่งแวดลอมทางอุตสาหกรรม

3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18(9-0-18)

UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 8
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 9
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 10

รวม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-327-301 การฝกงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
06-321-302 การประเมินความเสี่ยงและการจัด การความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย
06-322-303 การวางแผนและควบคุมการผลิต

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 11

3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 12

3(T-P-E)
3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 13

รวม

16(6-0-12)

หนวยกิต
3(0-40-0)
300 ชั่วโมง
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
06-322-401 ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
06-322-402 ผูประกอบการดานเทคโนโลยี
3(3-0-6)
06-322-403 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(1-0-2)
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 1
3(T-P-E)
รวม
10(7-0-14)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-321-401 สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06-322-404 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 14
UU-VWX-YZZ วิชาเลื อกเสรี 2

รวม
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หนวยกิต
1(0-3-1)
3(1-6-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
9(1-9-5)

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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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135
34
3
6
6
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
3
หนวยกิต
1
หนวยกิต
12
หนวยกิต
95
หนวยกิต
12
หนวยกิต
53
หนวยกิต
30
หนวยกิต
6
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายศุภวัฒน อินทรเกิด

นางสาวชญาณพัฒน กุลบุญ
นางสาวสุมนา ปาธะรัตน
นายพงศธร ตันวิมล
นางสาวศวรณรัศม อภัยพงศ
อาจารยผูสอน
นายศุภวัฒน อินทรเกิด

นางสาวชญาณพัฒน กุลบุญ
นางสาวสุมนา ปาธะรัตน
นายพงศธร ตันวิมล
นางสาวศวรณรัศม อภัยพงศ
นางสาวพาสนา เอกอุดมพงศ
นางสาวสิริรักษ ขันฒนุรักษ
นายนเรศ ขวัญทอง
นายคมวิทย สุรชาติ
นายภูมินทร อินทรแปน

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
MCom Information Systems
บธ.บ.(การตลาด)
ค.อ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี)
คธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สส.บ.การจัดการสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)
MCom Information Systems
บธ.บ.(การตลาด)
ค.อ.ม.(ครุศาสตรเทคโนโลยี)
คธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สส.บ.การจัดการสารสนเทศ
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วท.บ.(การจัดการสารสนเทศ)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
University of Western Sydney Austraiia 2552
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 2552
มหาวิทยาลัยวลัยลักษ 2549

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
University of Western Sydney Austraiia 2552
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2546
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 2552
มหาวิทยาลัยวลัยลักษ 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2551
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 2549

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ป และเทียบโอน)
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร 1

หนวยกิต
3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและ

3(T-P-E)

คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
02-411-101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-413-101 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
รวม

1(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22(9-0-18)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
UU-VWX-YZZ กลุ มความรูทางดานวิ ทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร 3(T-P-E)
ทักษะชิงตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2
3(T-P-E)

UU-VWX-YZZ กลุ มความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ

3(T-P-E)
3(T-P-E)
02-414-101 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
02-411-102 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
02-413-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-2-5)

UU-VWX-YZZ กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

รวม

21(8-2-17)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3
02-212-002 แคลคูลัส 1
02-412-201 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
02-412-202 ระบบดิจิตอลเบื้องตน
02-411-201 โครงสรางระบบสารสนเทศ
02-413-201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
02-414-201 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21(15-6-33)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
UU-VWX-YZZ กลุ มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4
02-412-203 ระบบปฏิบัติการ
02-412-204 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
02-412-205 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
02-413-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
02-413-203 ระบบฐานขอมูล
รวม

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

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-412-301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
02-412-301 การควบคุมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 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(6-0-12)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-413-301 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
02-411-301 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 6
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2
รวม
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หนวยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
16(2-4-6)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(โครงงาน)
02-411-401 ฝกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
02-414-401 การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 7
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 8
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 9
รวม

หนวยกิต
3(0-40-0)
1(0-2-1)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-411-402 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 10

3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
13(9-42-1)

รวม

หนวยกิต
3(3-6-3)
3(T-P-E)

6(3-6-3)

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
(สหกิจศึกษา)
02-411-402 การเตรียมสหกิจศึกษา
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 7
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 8
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 9
UU-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 10
รวม
รหัสวิชา

หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
02-411-403 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1(0-2-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
13(9-42-1)

รวม

648

หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชาการบัญชี
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูท างดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
2.4 กลุมวิชาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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151

หนวยกิต

31
3
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6
3
3
1
9
114
30
60
15
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
นางสาวปยภัทร อินทวิสัย
นางสาวนัยนา คํากันศิลป
นายกนกศักดิ์ บุญเกื้อสง
นางสาวฟาพิไล ทวีสินโสภา
นายสุชาติ อินกล่ํา

อาจารยผูสอน
นางสาวศศิรัศ อินยะรัตน
นางเพ็ญพร เกิดสุข
นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย
นางจันทรเพ็ญ ชิดเชื้อ
นางสาวกฤติยา สุขเสงี่ยม
นางสาวปยนุช ไกรเทพ
นางสาวกรศิรักษ ชูเสียงแจว
อาจารยผูสอน
นายบุญชวย แซตั้ง

ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว)
ศศ.ม.(การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)
ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษา)
ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว)

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
สถาบันราชภัฎสุราษฎรธานี 2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2545
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 2539
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและภาพยนต) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2550
ศศ.ม.(ประวัติศาสตรเอเชีย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
ศศ.บ.(ประวัติศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2541
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547
ศศ.บ.(การทองเที่ยว)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2542

ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
คบ.(ภาษาไทย)
M/TEEL(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M/TEEL(การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
ศบ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
คศ.บ.(คหกรรมศาสตรทั่วไป)
ศศ.บ.พัฒนาการทองเที่ยว

มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2540
University of South Australia 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
University of South Australia 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2552
มหาวิทยาลัยแมโจ 25439

ปวส.เกษตรกรรม

วิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง 2525

ศศ.บ.คหกรรมศาสตรอาหารและโภชนาการ
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01022-004 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-023-009 กีฬาลีลาศ
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
08-111-101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
05-111-102 ศิลปะการตอนรับและบริการในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
รวม

หนวยกิต
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(3-0-6)
22(21-2-43)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-040-003 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
01-021-003 ไทยศึกษา
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน
08-111-103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการโรงแรมและการทองเที่ยว
08-112-101 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
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 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
08-111-204 การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
08-112-202 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา
08-112-203 การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
08-113-201 ภูมิศาสตรและการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว
08-113-202 หลักการมัคคุเทศกเบื้องตน
08-114-201 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว 1
uu-vwx-yzz กลุมวิชาชีพเลือก/โท 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(17-8-38)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หนวยกิต
08-111-205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว 3(2-2-5)
08-112-204 การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน
3(2-2-5)
08-112-205 การดําเนินงานและการจัดการครัว
3(2-2-5)
08-113-203 การปฏิบัติงานดานมัคคุเทศก
3(2-2-5)
08-113-204 ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
3(3-0-6)
08-113-205 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมและการโรงแรมและการทองเที่ยว 3(3-0-6)
08-114-202 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 2 3(3-0-6)
08-115-201 ทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว 1(0-2-1)
22(17-10-39)
รวม
ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
08-112-306 งานสปาในธุรกิจโรงแรม
08-112-307 หลักงานศิลปในธุรกิจโรงแรม
08-113-306 ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยว
08-113-307 การตลาดการทองเที่ยว
08-114-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
uu-vwx-yzz กลุมวิชาชีพเลือก/โท 2
uu-vwx-yzz วิชาเลือกเสรี 1
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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
หนวยกิต
08-112-308 การออกแบบและตกแตงดานงานโรงแรม
3(2-2-5)
08-113-308 อาเซียนศึกษาเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
08-113-309 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 3(3-0-6)
08-114-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
08-115-302 ทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว
1(0-2-1)
uu-vwx-yzz กลุมวิชาชีพเลือก/โท 3
3(T-P-E)
uu-vwx-yzz กลุมวิชาชีพเลือก/โท 4
3(T-P-E)
19(T-P-E)
รวม
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ชั้นปที่ 4
สําหรับนักศึกษาฝกงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
08-112-409 การออกแบบอาหารสําหรับงานโรงแรม
08-112-410 การจัดการดานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
08-113-410 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
08-114-405 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว
uu-vwx-yzz กลุมวิชาชีพเลือก/โท 5
uu-vwx-yzz วิชาเลือกเสรี 2
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
08-115-403 สัมมนาการโรงแรมและการทองเที่ยว
08-115-404 โครงงานทางการโรงแรมและการทองเที่ยว
08-115-405 การฝกงานการโรงแรมและการทองเที่ยว

รวม

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(1-4-4)
3(0-40-0)

7(1-10-5)

ชั้นปที่ 4
สําหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
08-112-409 การออกแบบอาหารสําหรับงานโรงแรม
08-112-410 การจัดการดานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
08-113-410 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
08-114-405 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว
08-115-406 เตรียมสหกิจศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว
uu-vwx-yzz กลุมวิชาชีพเลือก/โท 5
uu-vwx-yzz วิชาเลือกเสรี 2
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
08-115-407 สหกิจศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
Bachelor of Arts Program in
English for International Communication

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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128

หนวยกิต

32
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
2
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

90
33
42
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นางเพ็ญพร เกิดสุข
นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย
นางสาวทิพากร เทพสุริวงศ
นางสาวนภัส เนืองฤทธิ์
นายปยะพัฒน ชวยอินทร

อาจารยผูสอน
Mr.Michael J.Schaaf
Miss Sarah Schefers

MA.(TEFL)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
MA.(TEFL)
กศบ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Language and Communication)
วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ)
ศศ.ม(ภาษาอังกฤษ)
บธ.บ.(การจัดการโรงแรม)
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษานานาชาติ)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

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
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553

Juris Doctor Degree
B.A.(Specialization Spanish language)
B.A.English (Honors Program)

Capital University 1981
Denison University 1971
Hood College 2005
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2551

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ป) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-314-101 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-023-009 กีฬาลีลาศ
01-311-101 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
รวม

หนวยกิต
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)
19(18-2-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
01-023-007 วายน้ํา
1(0-2-1)
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีภาคใต 3(3-0-6)
01-311-102 การฟง-การพูด 1
3(3-0-6)
01-312-101 การอาน 1
3(3-0-6)
01-314-102 ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
รวม
19(18-2-37)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-314-203 การแปล 1
01-311-203 การฟง-การพูด 2
01-313-201 การเขียน 1
01-312-202 การอาน 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)
18(18-0-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
uu-vwy-yzz วิชาชีพเลือก 1
uu-vwy-yzzวิชาชีพเลือก 2
01-313-202 การเขียน 2
01-314-204 การแปล 2
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(15-6-33)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-311-304 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขาสังคม
01-312-305 วรรณกรรมอังกฤษเบื้องตน
01-312-306 ภาษาอังกฤษในสื่อ
01-314-305 ภาษาศาสตรเบื้องตน
uu-vwy-yzz วิชาชีพเลือก 2
uu-vwy-yzz วิชาชีพเลือก 3
รวม

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(14-2-29)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-311-305 การพูดในที่ชุมชน
01-312-307 สังคมและวัฒนธรรมเจาของภาษา
01-312-308 การอานขั้นสูง
01-315-301 เตรียมการศึกษาอิสระ
uu-vwy-yzzวิชาชีพเลือก 4
uu-vwy-yzzวิชาชีพเลือก 5
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
17(11-0-22)

ทางเลือกที่ 1 สําหรับนักศึกษาที่เลือกฝกประสบการณวิชาชีพ
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-311-406 การสนทนาขั้นสูง
01-312-409 สังคมและวัฒนธรรมไทย
01-313-403 การเขียนขั้นสูง
01-313-404 การเขียนทางวิชาการ
01-315-402 การศึกษาอิสระ
01-315-403 การเตรียมประสบการณวิชาชีพเลือกดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
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)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
สหกิ
จ
ศึ
ก
ษาด
า
นภาษาอั
ง
กฤษเพื
อ
่
การสื
อ
่
สารสากล
01-315-405
3(0-40-0)

16(6-0-32)

รวม

3(0-40-0)

ทางเลือกที่ 2 สําหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-311-404 การสนทนาขั้นสูง

หนวยกิต
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-315-405 การฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล

01-312-409 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
01-313-403 การเขียนขั้นสูง
3(3-0-6)
01-315-404 การเขียนทางวิชากร
3(3-0-6)
01-315-402 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
01-315-404 การเตรียมสหกิจศึกษาดานภาษาอังกฤษเพื่อ 1(1-0-2)
การสื่อสารสากล
รวม
16(6-0-32)

รวม
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หนวยกิต
3(0-40-0)

3(0-40-0)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

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

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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136

หนวยกิต

31
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
1
9
99
41
42
16
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยประจําหลักสูตร
นายศิววงศ เพชรจุล
นางสาวกรรณิกา แทนทอง

นางระริน เครือวรพันธุ
นางสาวศิริวรรณ ศิลารักษ
นางสาวศุภานัน ชอมณี

อาจารยผูสอน
นางสาวกรรณิกา แทนทอง

นางระริน เครือวรพันธุ
นางสาวศิริวรรณ ศิลารักษ
นางสาวศุกพิชญาณ บุญเกื้อ

นางสาวกัลยาณี ยุทธการ
นางสาวศุภานัน ชอมณี
นางสาวชยนรรจ ขาวปลอด
ผศ.จันทรเพ็ญ ชิดเชื้อ
นางสาวจตุพร ฮกทา
นางจันทรา อุยเอง

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.(การบัญชี)
บธ.บ. (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2550
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2545
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543

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)
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศ.บ.(การเงินและการคลัง)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
ศบ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
บธ.ม.(การเงิน)
ศศ.บ.(วิเทศธุรกิจ:จีน)
วท.ม.(สถิต)ิ
วท.บ.(สถิต)ิ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2550
มหาวิทยาลัยอีสเทิรน เอเชีย 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2545
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยรังสิต (กําลังศึกษา)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2544
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2524
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2548
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
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อาจารยพิเศษ
นางจีรภรณ ภูริยะพันธ
นางรัตติยา พาณิชยกุล มีบุศย

นางสาวภริดา บรรณวัฒน

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การบัญชี)
M.Ed.(Information Technology in Bu)
M.Ed.(Information Technology in ED)
ศบ.(ภาษาอังกฤษ)
บธ.ม.(การบัญชี)
บธ.บ.(การบัญชี)
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2539
Clark University 2551
Saint Micheal College 2547
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2544
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2538

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (4 ป) ภาคปกติ
1. แผนการศึกษาแบบฝกงานดานการบัญชี
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-023-009 กีฬาลีลาศ
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน
05-111-102 การบัญชีชั้นตน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
18(14-8-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-311-006 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค
05-311-108 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)
3(3-0-6)
21(21-0-42)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-211-111 หลักการตลาด
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค
05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
05-111-311 ทฤษฎีการบัญชี
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(20-4-41)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
05-111-205 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
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(2-2-5)
21(19-4-40)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-306 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05113-303 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
05311-001 สถิติธุรกิจ
05311-003 การภาษีอากร
05-111-310 การบัญชีเฉพาะกิจการ
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
05-111-307 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
05-113-301 การสอบบัญชี
05113-302 ภาษีอากรกับการบัญชี
05-114-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05112-304 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
05-113-405การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
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 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-408 สัมมนาการบัญชี
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-111-410 โครงงานทางการบัญชี
05-111-415 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานการบัญชี
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
05-114-404 การใชคอมพิวเตอรในงานสอบบัญชี
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
16(12-8-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-417 การฝกงานดานการบัญชี

รวม
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หนวยกิต
3(0-40-0)

3(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (4 ป) ภาคปกติ
2. แผนการศึกษาแบบสหกิจ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
01-023-009 กีฬาลีลาศ
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน
05-111-102 การบัญชีชั้นตน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
18(14-8-32)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1
05-311-006 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค
05-311-108 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)
3(3-0-6)
21(21-0-42)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
05-211-111 หลักการตลาด
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค
05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
05-111-311 ทฤษฎีการบัญชี
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
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
05-111-205 การบัญชีชั้นสูง 1
05-112-202 การบัญชีตนทุน
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
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(2-2-5)
21(19-4-40)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-306 การบัญชีชั้นสูง 2
05-112-303 การบัญชีบริหาร
05-113-303 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
05-311-001 สถิติธุรกิจ
05-311-003 การภาษีอากร
05-111-310 การบัญชีเฉพาะกิจการ
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
05-111-307 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
05-113-301 การสอบบัญชี
05113-302 ภาษีอากรกับการบัญชี
05-114-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
05-112-304 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
05-113-405การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
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 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
05-111-408 สัมมนาการบัญชี
3(2-2-5)
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี
3(2-2-5)
05-111-416 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานการบัญชี 1(1-0-2)
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
05-114-404 การใชคอมพิวเตอรในงานสอบบัญชี
3(2-3-5)
รวม
13(10-7-23)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-418 สหกิจศึกษาดานการบัญชี

รวม
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หนวยกิต
6(0-40-0)

6(0-40-0)

หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) ภาคปกติ
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
05-311-006 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค
05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-311-003 การภาษีอากร
05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
05-111-102 การบัญชีชั้นตน
05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-111-311 ทฤษฎีการบัญชี
05-112-304 การบัญชีเพื่อการงางแผนและควบคุม
05-311-429 การจัดการเชิงกลยุทธ
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)
2(0-4-2)
20(17-6-37)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05311-213 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
05-111-103การบัญชีชั้นกลาง 1
05-111-204การบัญชีชั้นกลาง 2
05-311-007 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค
05-311-001สถิติธุรกิจ
05-112-202 การบัญชีตนทุน
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
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)

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

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-112-303 การบัญชีบริหาร
05-113-302 ภาษีอากรกับการบัญชี
05-111-205 การบัญชีชั้นสูง 1
05-114-201 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
05-111-307 การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
05-111-306 การบัญชีชั้นสูง 2
05-113-303 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รวม

หนวยกิต
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)
21(20-2-41)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
05-111-409 วิธีวิจัยทางการบัญชี
05-113-301 การสอบบัญชี
05-111-408 สัมมนาการบัญชี
05-111-410 โครงงานทางการบัญชี
05-114-302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
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(2-2-5)
3(3-0-6)
21(18-6-39)

สวนที่ 5
แผนการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

667

668

สงขลา
แผนการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิศวกรรมศาสตร
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670

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

671

672

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
Master of Business Administration
Program in Small and Medium Enterprises Management
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

36

หนวยกิต

15
9
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

15
15
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หลักสูตร
1. จํานวนหนวยกิต หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
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
ดร.พิเชษฐ พรหมใหม

ดร.จิราภา ฮอลล

อาจารยประจําหลักสูตร
รศ.เยาวพา ณ นคร
ดร.พิเชษฐ พรหมใหม

ดร.จิราภา ฮอลล

ผศ.พศิกา สัตตบงกช
ผศ.ดร.ยุพาภรณ อุไรรัตน

อาจารยผูสอน
รศ.เยาวพา ณ นคร
ดร.พิเชษฐ พรหมใหม

ดร.จิราภา ฮอลล

ผศ.พศิกา สัตตบงกช

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)

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)
ปร.ด.(บริหารธุรกิจ)
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 2553
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2525

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)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2521
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2548
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523

674

อาจารยผูสอน (ตอ)
ผศ.ดร.ยุพาภรณ อุไรรัตน

ปร.ด.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
ผศ.ไพริน รักษสาคร
M. Ed. Studies (TESOL)
Dip. in TESOL
Cert. in the Teaching of English
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ – จิตวิทยา)
รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษพนั ธ
บช.ม.(การบัญชีบริหาร)
ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร
ปร.ด.(บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ
รศ.ดร.จิราวัลย จิตรถเวช
Ph. D.(Statistics)
ดร.อวยชัย จิตรถเวช
Ph. D.(Statistics)
ดร.อรจันทร ศิริโชติ
Ph. D.(Marketing)
ดร.ทวิฒ เลิศบุษศราคัม
BBA.(บริหารธุรกิจ)
MBA.(บริหารธุรกิจ)
Ph.D.(บริหารธุรกิจ)
ดร.ชัยรัตน จุสปาโล
บธ.ด.(บริหารธุรกิจ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
ผศ. ดร. เสกสรร สุธรรมานนท Ph.D.(Industrial Engineering)
MSIE (Industrial Engineering)
วศบ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
รศ. จินตนา บุญบงการ
MBA.(การจัดการ)
บธ.บ.(บัญชีบัณฑิต)
ผศ. ดร. นิษฐิดา เอลซ
Ph.D.(Computer Engineering)
M. Sc. (Computer Science)
วท.ม.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)
วท.บ.(คณิตศาสตร)
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2553
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2525
University of South Australia 2539
University of South Australia 2538
Leeds University U. K. 2531
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2532
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2551
University of Georgia, USA. 2527
University of Georgia, USA. 2527
The University of Newcastle, Australia 2549
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2547
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 2552
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537
University of Miami (USA), 2546
University of Miami (USA), 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
University of Northerm Airzona U.S.A. 2515
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2513
La Trobe University, Melbourne, Australia
University of Melbourne, Australia
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-300-501 การบริหารธุรกิจสําหรับนักบริหาร
***S,U
05-300-502 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
05-110-501 การบัญชีและการเงินเพือ่ การตัดสินใจ
สําหรับนักบริหาร
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-410-502 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและกิจการดิจิตอล
(ล.3)
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-510-503 การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับธุรกิจขนาด
(ล.1) กลางและขนาดยอม
05-310-504 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนสําหรับ
(ล.2) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
05-310-501 การจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
รวม

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

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-300-504 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

หนวยกิต
3(2-2-5)

05-310-502 สัมมนาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
***AU ภาษาอังกฤษเพื่อบัณฑิตศึกษา
รวม

3(2-2-5)

6(4-4-10)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-300-505 การคนควาอิสระ (2)
รวม

หนวยกิต
3(0-9-0)
3(0-9-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
05-110-504 การบริหารภาษีอากร
(ล.4)
05-210-503 สัมมนาปญหาการตลาดกับ
(ล.5) กลยุทธการตัดสินใจ
05-300-505 การคนควาอิสระ (1)
รวม
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-9-0)
9(5-11-11)

คณะวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

677
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชือ่ หลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Master of Engineering (Civil Engineering)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
Master of Engineering Program in Civil Engineering
M.Eng. (Civil Engineering)

หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 1
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
2. วิทยานิพนธ

36

หนวยกิต

ไมนับหนวยกิต
36
หนวยกิต

รายวิชาตามแผน ก แบบ ก 1
1. หมวดวิชาบังคับ จํานวน – หนวยกิต
2. วิทยานิพนธ

(ไมนับหนวยกิต)
36
หนวยกิต

หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ

36

หนวยกิต

7
14
15
รวม 36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รายวิชาตาม แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาบังคับ
จํานวน 7
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
จํานวน 14
หนวยกิต
3. วิทยานิพนธ
จํานวน 15
หนวยกิต
หมายเหตุ
นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรตามแผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2 ตองผานการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ
หรือไดรับการยกเวนตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูกําหนด ในกรณีที่สอบภาษาอังกฤษไมผานนักศึกษาจะตอง
ลงทะเบียนเรียนและสอบใหผาน(Pass) โดยลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาเปนวิชาเงื่อนไขที่ไมนับหนวยกิต
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คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รศ.มนัส อนุศิริ
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
นายนันทชัย ชูศิลป
ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
นายภาณุ พรอมพุทธางกูร
Ph.D.(Civil Engineering)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
อาจารยประจําหลักสูตร
รศ.มนัส อนุศิริ
นายนันทชัย ชูศิลป

นายภาณุ พรอมพุทธางกูร

ผศ.จรูญ เจริญเนตรกุล
ผศ.จํารูญ สมบูรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
University of Sheffield , UK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2537

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
Ph.D.(Civil Engineering)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2537
University of Sheffield , UK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2542
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2537
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2535
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2528
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-110-501 คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
04-110-504 กลศาสตรของวัสดุขั้นสูง
04-VWX-5ZZ วิชาเลือก 1
04-VWX-5ZZ วิชาเลือก 2
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
04-110-503 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
04-VWX-5ZZ วิชาเลือก 3
04-VWX-5ZZ วิชาเลือก 4
04-110-599 วิทยานิพนธ
รวม

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

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
04-VWX-5ZZ วิชาเลือก 5
04-110-599 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
5(0-15-0)
8(T-P-E)

รหัสวิชา
04-110-599 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม

หนวยกิต
8(0-24-0)
8(0-24-0)

หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรตามแผน ก แบบ ก 2 ตองผานการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ หรือไดรับการยกเวน
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูกําหนด ในกรณีที่สอบภาษาอังกฤษไมผาน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและ
สอบใหผาน (Pass) โดยลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาเปนวิชาเงื่อนไข ที่ไมนับหนวยกิต
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682

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
แผนการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- คณะเกษตรศาสตร

683

684

คณะเกษตรศาสตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาสัตวศาสตร
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพีช
 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการการทรัพยากรประมง

685

686

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

36

หนวยกิต

หลักสูตร
1. หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก1
1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1.2 โครงสรางหลักสูตร
วิทยานิพนธ

36

หนวยกิต

36

หนวยกิต

36

หนวยกิต
36(0-108-0)

36

หนวยกิต

9
12
15
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1.3 รายวิชาตาม แผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ
03-211-598 วิทยานิพนธ
Thesis
2. หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก2
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ
รวม
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คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.ถนัด รัตนานุพงศ

รศ.เกียรติศักดิ์ สรอยสุวรรณ

ผศ.นันทนา ชวยชูวงศ

อาจารยประจําหลักสูตร
นายถนัด รัตนานุพงศ

นายเกียรติศักดิ์ สรอยสุวรรณ

นางนันทนา ชวยชูวงศ

นาย ศิริศักดิ์ บริรักษธนกุล
นายประดิษฐ อาจชมภู

อาจารยผูสอน
นายราชศักดิ์ ชวยชูวงศ
นายพิน นวลศรีทอง
นายองอาจ อินทรสังข

Ph.D.(Animal Science)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ด.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ด.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)

University of the Philippines Los Banos 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525

Ph.D.(Animal Science)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ด.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ด.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
ทษ.บ.(สัตวศาสตร-โคนม)

University of the Philippines Los Banos 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2522
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2537

M.S.(Animal Science)
ทษ.บ.(สัตวศาสตร-โคนม)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
ทษ.บ.(สัตวศาสตร-สัตวปก)

Central Luzon State University 2531
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2526
Georg-AugustUniversity Goettingen 2542

Dr.sc.agr (Animal Physiology and
Animal Nutrition)

วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
นายคณิต ขอพลอยกลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
Central Luzon State University 2531
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2526

M.S.(Animal Science)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นายสมบัติ ศรีจันทร

นางเอื้อมพร คงนคร
นางสาวกัณหา ไฝขาว
นายเผด็จ สังขไพฑูรย
นายสมศักดิ์ เลี่ยมนิมติ ร
นายประพจน มลิวัลย
นายสมคิด ชัยเพชร
นายเฉลิมศักดิ์ ศรีเปารยะ
นายฉัตรชัย จันทรสมบูรณ
นายวุฒิชัย สีเผือก

อาจารยพิเศษ
นายวินัย ประลมพกาญจน
นายนิวัต เมืองแกว
นายสุรศักดิ์ คชภักดี
นายสมเกียรติ ประสานพานิช

วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ทษ.บ.(สัตวศาสตร-สัตวปก)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
M.S. (Animal Science)
ทษ.บ.(สัตวศาสตร-โคนม)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)
วท.ม.(สัตวศาสตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2522
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2543
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2524
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2528
Central Luzon State University 2533
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2526
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)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร (แผน ก แบบ ก 2)
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
03-211-501
03-211-502
03-211-503
03-211-504

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร

หนวยกิต
3(2-3-5)
ความปลอดภัยทางชีวภาพในการจัดการฟารมสัตว 3(3-0-6)
1(1-0-3)
สหวิทยาการทางสัตวศาสตร
1(1-0-2)
สัมมนา 1
รวม
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)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 3
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 4
03-211-599 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
5(0-15-0)
11(T-P-E)

รหัสวิชา
03-211-599 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม
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หนวยกิต
8(0-24-0)

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
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)

36

หนวยกิต

12
9
15
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รศ.สมพร ณ นคร

รศ.ดร.สุนียรัตน ศรีเปารยะ

ผศ.ดร.ปราณี รัตนานุพงศ

ผศ.ดร.สารคาม แกวทาสี

ผศ.ดร.ชัยสิทธ ปรีชา

อาจารยประจําหลักสูตร
นางสุนียรัตน ศรีเปารยะ

นางปราณี รัตนานุพงศ

นายสารคาม แกวทาสี

นายสมพร ณ นคร

นายชัยสิทธ ปรีชา

Ph.D.( Horticulture)
Ms.C.( Crop science)
ทษ.บ.(พืชศาสตร)
Ph.D.(Plant Genetic Engineering)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
Ph.D.(Agronomy)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
Ph.D.( Soil Science)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
Ph.D.(Tropical Agriculture)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)

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 2527
University of Philippines Los Banos 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526

Ph.D.(Plant Genetic Engineering)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
Ph.D.(Agronomy)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
Ph.D.(Soil Science)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
Ph.D.(Horticulture)
Ms.C.(Crop science)
ทษ.บ.(พืชศาสตร)
Ph.D.(Tropical Agriculture)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)

The University of Nottingham 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
University of Philippines Los Banos 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2527
University of Philippines Los Banos 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
University of Philippines Los Banos 2540
Central Luzon State University 2531
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2523
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
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อาจารยผูสอน
นายนพ ศักดิเศรษฐ

นางสุนียรัตน ศรีเปารยะ

นายสมพร ณ นคร

นายจรัญ ทองเจือ
นางทิวา รักนิ่ม
นายวานิช อําภาวรรณ
นายชัยพร เฉลิมพักตร
นายทิพาวรรณ ทองเจือ
นายชัยสิทธ ปรีชา

นายจรัญ ไชยศร
นายสมคิด อินทรชวย
วาที่ร.ต.สัมพันธ หมวดเมือง
นายเวที วิสุทธิแพทย
นางอรพิน รัตนสุภา
นายประยงค คงนคร

วท.ม. (พืชศาสตร)
วท.บ.(พืชศาสตร)
สส.บ (สงเสริมการเกษตรและสหกรณ)
Ph.D. (Plant Genetic Engineering)
วทม.(เกษตรศาสตร)
วทบ.(เกษตรศาสตร)
Ph.D.( Horticulture)
Ms.C.( Crop science)
ทษบ. (พืชศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(พืชศาสตร)
วท.บ.(พืชไร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(กีฎวิทยา)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
Ph.D.(Tropical Agriculture)
วทม.(เกษตรศาสตร)
วทบ.(เกษตรศาสตร)
M.S.(Horticulture)
วท.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
ทษ.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
วท.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(การจัดการทรัพยากรดิน)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.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 2540
Central Luzon State University 2531
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2523
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 Sate University 2542
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2529
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2547
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2522
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2523

อาจารยผูสอน (ตอ)
นายสํารอง ใสละมาย
นายสมศักดิ์ กาณจนนันทวงศ
นายมุจลินท ติณสิริสุข
นายธรรมศักดิ์ พุทธกาล
นายสมยศ ศรีเพิ่ม
นางปราณี รัตนานุพงศ

นายสารคาม แกวทาสี

นางมนทนา รุจิระศักดิ์
นายยืนยง วาณิชยปกรณ
นางพัชราภรณ วาณิชยปกรณ
นางพรศิลป สีเผือก

วท.ม.(เกษตรศาสตร)
ทษ.บ.(พืชศาสตร)
M.S.(Horticultube)
ทษ.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
ทษ.บ.(พืชศาสตร)
วท.ม.(พืชศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศึกษา)
วท.ม.(พัฒนาการเกษตร)
วท.บ.(เกษตรศึกษา)
Ph.D.(Agronomy)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
Ph.D.( Soil Science)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
วท.ม.(โรคพืชวิทยา)
วท.บ.(เกษตรศาสตร)

694

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527
Central Luzon Sate University 2532
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2527
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2535
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2550
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2530
University of Philippines Los Banos 2539
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2527
University of Philippines Los Banos 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2528
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2527
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2524
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2532
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2528
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544

แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก แบบ ก 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
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(0-6-0)
10(T-P-E)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 3
03-121-599 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
5(0-15-0)
8(T-P-E)

รหัสวิชา
03-121-599 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม
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หนวยกิต
8(0-16-0)
8(0-16-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง
Master of Science
Program in Aquaculture and Fishery Resources Management
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง)
วท.ม. (การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง)
Master of Science
(Aquaculture and Fishery Resources Management)
M.Sc. (Aquaculture and Fishery Resources Management)

หลักสูตร
1. หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก1
1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1.2 โครงสรางหลักสูตร
วิทยานิพนธ
1.3 รายวิชาตาม แผน ก แบบ ก1
03-321-598
วิทยานิพนธ
Thesis
2. หลักสูตรตาม แผน ก แบบ ก2
2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ

36

หนวยกิต

36

หนวยกิต
36(0-108-0)

รวม

36

หนวยกิต

9
12
15
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2.3 รายวิชา แผน ก แบบ ก 2
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไมนับหนวยกิต
03-321-501 ประมงทั่วไป
3(3-0-6)
General Fishery
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาประมง เทคโนโลยีการประมง หรือ เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดรับการยกเวน
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คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล

ผศ.พชร เพ็ชรประดับ

นางอังคณา ใสเกื้อ

อาจารยประจําหลักสูตร
นายธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล

นายพชร เพ็ชรประดับ

นางอังคณา ใสเกื้อ

นางวรรณิณี จันทรแกว
นายสัมพันธ พรหมหอม

อาจารยผูสอน
นายธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล

นายพชร เพ็ชรประดับ

Ph.D.(Fish Parasitology)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
Dr. rer. nat. (Pharmacy)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)

University of Malaya 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2528
Heinrich Heine University 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541

Ph.D.(Fish Parasitology)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
Dr. rer. nat. (Pharmacy)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ.(ประมงน้ําจืด)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
ทษ.บ.(ประมงน้ําจืด)

University of Malaya 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2528
Heinrich Heine University 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2531

Ph.D.(Fish Parasitology)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
Dr. rer. nat. (Pharmacy)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)

University of Malaya 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2528
Heinrich Heine University 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นางอังคณา ใสเกื้อ

นางวรรณิณี จันทรแกว
นายสัมพันธ พรหมหอม
นาย ธรรมนูญ งานวิสุทธิพันธ
นางสาววรรณะ นนทนาพันธ
นางกนกรัตน ทองสรอย
นางสาวอัมพร รัตนมูสิก
นายสุไหลหมาน หมาดโหยด
นายวัฒนา วัฒนกุล
ดร. ชาญยุทธ สุดทองคง

นาย วรวุฒิ เกิดปราง

อาจารยพิเศษ
นาย นเรศ ซวนยุก
นางสาวชุติมา ตันติกิตติ

นางธนิษฐา ทรรพนันทน ใจดี

นาย สุริยะ จันทรแกว

วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
ทษ.บ.(ประมงน้ําจืด)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
ทษ.บ.(ประมงน้ําจืด)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(วาริชศาสตร)
ทษ.บ.(ประมงน้ําจืด)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการเกษตร)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
วท.บ.(ประมง)
Ph.D.(Integrated tropical coastal zone
management)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
Ph.D. (Agricultural Sciences)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2545
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2539
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2533
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2528
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2520
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2546
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2529
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2554
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
Asian Institute of Technology 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
Ph.D. (Fish Nutrition)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
กศ.บ.(ชีววิทยา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
University of British Columbia 2537
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2525
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
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Tohoku University 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538

อาจารยพิเศษ (ตอ)
นายวรรณชัย พรหมเกิด
นางสาวนิรัติศัย เพชรสุภา

นายสุพฎา คีรีรัฐนิคม

วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)
Ph.D. (Aquatic veterinary)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม.(วาริชศาสตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
University of Stirling 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2537

แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการจัดการทรัพยากรประมง (แผน ก แบบ ก2)
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-000-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
03-000-503 จริยธรรมกับชีวิตและเทคโนโลยี
03-000-504 ความปลอดภัยทางดานชีวภาพดานการเกษตร
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 1
รวม

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

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-321-502 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 2
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 3
03-321-599 วิทยานิพนธ
รวม

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

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
03-321-503 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรประมง
03-VWX-5ZZ วิชาเลือก 4
03-321-599 วิทยานิพนธ
รวม

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

รหัสวิชา
03-321-599 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม

700

หนวยกิต
8(0-24-0)

8(0-24-0)

วิทยาเขตตรัง
แผนการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง

701

702

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
 สาขาวิชาการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ

703

704

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
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 แผน คือ
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.(ชีววิทยาสิง่ แวดลอม)
วท.ม.(สัตววิทยา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร-ชีววิทยา)
นางสาวฌานิกา แซแง
ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
นายสมรักษ รอดเจริญ
วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
อาจารยประจําหลักสูตร
ผศ.สุวิทย จิตรภักดี

นางสาวฌานิกา แซแง

นายสมรักษ รอดเจริญ

ผศ.จิโรจน พีระเกียรติขจร
ผศ.อนันต ปญญาศิริ
อาจารยผูสอน
ผศ.พชร เพ็ชรประดับ

นางสาวนุชนาฎ นิลออ

นางกมลวรรณ โชติพันธ
นายเอนก สาวะอินทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533

ปร.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดลอม)
วท.ม.(สัตววิทยา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร-ชีววิทยา)
ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.บ.(เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.ม.(วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม)
กศ.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2531
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2543
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2540
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2522
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2523

Dr.rer.nat (เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วศ.ม.(วิศวกรรมสิง่ แวดลอม)
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

Düsseldorf university 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2552
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2544
มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2549
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อาจารยผูสอน (ตอ)
นางสาวบุญจงรักษ จิ้วตั้น
ผศ.จันทรเพ็ญ ชิดเชื้อ
อาจารยพิเศษ
นายไพศาล เกื้ออรุณ
ดร.พุทธ สองแสงจินดา

พ.ต.อ.สุนทร พิศปน
นายศุภชัย นาวิกภูมิ
นายเฉลิมชัย โชติมาศ
นายณัฐวุฒิ ธานี

Assoc.Prof.Murray Potter

วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ.เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตรการเกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2554
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2524

พ.บ.(แพทยศาสตร)
Ph.D.(Applied Bioligical Science)
วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดลอม)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร)
วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(วนศาสตร)
Ph.D.(plant Healt)
วท.ม.(ชีววิทยาสิ่งแวดลอม)
วท.บ.(ชีววิทยา)
Ph.D. (Zoology)
M.Sc.(Hons Class II Div I (Zoology))
B.Sc.( Zoology)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2527
Hiroshima University 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2530
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2526
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2542
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 2529
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2533
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2545
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
Massey University 2541
มหาวิทยาลัยมหิดล 2523
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2521
Massey University 2533
University of Auckland 2526
University of Auckland 2524
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แผนการศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
ชั้นปที่ 1
สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-400-598 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-400-598 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

ชั้นปที่ 2
สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-400-598 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-400-598 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

ชั้นปที่ 1
สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2
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(4-5-10)

สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-400-502 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
06-400-5ZZ วิชาเลือก 3
06-400-5ZZ วิชาเลือก 4
06-400-599 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(0-9-0)
12(3-9-6)

ชั้นปที่ 2
สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-400-599 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
6(0-18-0)
6(0-18-0)

สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-400-599 วิทยานิพนธ
รวม

708

หนวยกิต
6(0-18-0)
6(0-18-0)

ชั้นปที่ 1
สําหรับนักศึกษาแผน ข
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-400-501 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
06-400-502 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
06-400-503 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดลอม
06-400-504 สัมมนา
06-400-5ZZ วิชาเลือก 1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
1(0-2-1)
3(T-P-E)
12(7-5-16)

รหัสวิชา
06-400-5ZZ วิชาเลือก 2
06-400-5ZZ วิชาเลือก 3
06-400-5ZZ วิชาเลือก 4

สําหรับนักศึกษาแผน ข
ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)

9(0-0-0)

ชั้นปที่ 2
สําหรับนักศึกษาแผน ข
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(0-18-0)

สําหรับนักศึกษาแผน ข
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(0-18-0)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ
Master of Science Program in
Integrated Coastal Zone Management

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการชายฝงแบบบูรณาการ)
วท.ม. (การจัดการชายฝงแบบบูรณาการ)
Master of Science
(Integrated Coastal Zone Management)
M.Sc. (Integrated Coastal Zone Management)

หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรไดจัดแผนการศึกษาไวใหนักศึกษาไดเลือก 3 แผนคือ
1. แผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ
รวม
2. แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ
รวม
3. แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การคนควาอิสระ
รวม
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36

หนวยกิต

36
36

หนวยกิต
หนวยกิต

9
12
15
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9
21
6
36

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

คณาจารย
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รศ.สุวัจน ธัญรส

D.Tech. Sci.(Aquaculture and Aquatic Resources Management)

ผศ.ชาญยุทธ สุดทองคง

Ph.D.(Integrated Tropical Coastal Zone Management)

นายประเสริฐ ทองหนูนุย

Ph.D.(Agricultural Sciences)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)

อาจารยประจําหลักสูตร
รศ.สุวัจน ธัญรส

ผศ.ชาญยุทธ สุดทองคง

วท.บ.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(ประมง)

D.Tech. Sci.(Aquaculture and Aquatic D.Tech.
Sci.(Aquaculture and Aquatic
วท.บ.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)
Ph.D.(Integrated Tropical Coastal Zone Management)

วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(ประมง)
นายประเสริฐ ทองหนูนุย

ผศ.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ

ผศ.ณัฐฑิตา โรจนประศาสน

Ph.D.(Agricultural Sciences)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
ปร.ด.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(การจัดการประมง)
วท.บ.(ประมงน้ําจืด)
ปร.ด.(ประชากรศึกษา)
สต.ม.(สถิต)ิ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-บัญชี)
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Asian Institute of Technology 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
Asian Institute of Technology 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534
The University of Tokyo 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538

Asian Institute of Technology 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
Asian Institute of Technology 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534
The University of Tokyo 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ2534
มหาวิทยาลัยมหิดล 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2531

อาจารยผูสอน
รศ.สุวัจน ธัญรส

D.Tech. Sci.(Aquaculture and Aquatic
Resources Management)
วท.บ.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)

ผศ.ชาญยุทธ สุดทองคง

Ph.D.(Integrated Tropical Coastal Zone Management)

ผศ.พชร เพ็ชรประดับ

Dr.rer.nat (Pharmacy)

ผศ.ณัฐฑิตา โรจนประศาสน

ผศ.พรเทพ วิรัชวงศ
ผศ.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ

นายประเสริฐ ทองหนูนุย

นางสาววราพร ธารางกูร

อาจารยพิเศษ
นายวิจารณ มีผล

นางสุรีย สตภูมนิ ต

นายสราวุธ รัตนจงเกียรติ
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)

วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(ประมง)

วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
ปร.ด.(ประชากรศึกษา)
สต.ม.(สถิต)ิ
บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-บัญชี)
วท.ม.(วิทยาศาสตรการประมง)
วท.บ.(ประมง)
ปร.ด.(วาริชศาสตร)
วท.ม.(การจัดการประมง)
วท.บ.(ประมงน้ําจืด)
Ph.D.(Agricultural Sciences)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(เทคโนโลยีการประมง)
Ph.D.(Marine Biology)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.บ.(วาริชศาสตร)

Ph.D.(Forestry)
วท.ม.(วนศาสตร)
วท.บ.(วรศาสตร)
Ph.D.(Maine Biology)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล) (ชีววิทยาทางทะเล)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
Ph.D.(Environmental Chemistry)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
(สมุทรศาสตรเคมี)
วท.บ.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
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Asian Institute of Technology 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2533
Asian Institute of Technology 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2534
Heinrich Heine University
Duesseldorf 2548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
มหาวิทยาลัยมหิดล 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2531
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2535
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 2534
The University of Tokyo 2549
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2540
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538
Universiyt of Copenhagen 2553
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546
มหาวิยาลัยสงขลานครินทร 2542

University of the Philippines 2543
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533
University of Copenhagen 2545
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2535
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2530
University of Plymouth 2547
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย2541
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2537

อาจารยพิเศษ (ตอ)
นางสาวปทมา สิงหรักษ

Ph.D.(Physical Oceanography)
วท.ม.(วิทยาศาสตรทางทะเล) (สมุทรศาสตรฟสิกส)

วศ.บ..(วิศวกรรมไฟฟา)
นางพรพิมล เชื้อดวงผุย

Ph.D.(Aquaculture and) Aquatic Resources Management

นางสาวศิริพร ประดิษฐ

Ph.D.(Ecological Marine) Management
M.S.(Ecological Marine) Management
วท.บ.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
D.Tech.Sci.(Integrated Tropical
Coastal Zone Management)
วท.ม.(สัตววิทยา) (นิเวศวิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตรทางทะเล)
วท.ม.(นิเวศวิทยา)
วท.บ.(วาริชศาสตร)

นางสาวอนัญญา เจริญพรนิพันธ

นายอุดมศักดิ์ ดรุมาศ

M.Sc (Aquaculture)
วท.บ.(วาริชศาสตร)
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University of East Anglia 2547
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 2537
Asian Institute of Technology 2549
Asian Institute of Technology 2538
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2532
Vrije Universiteit Brussel 2552
Vrije Universiteit Brussel 2546
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2542
Asian Institute of Technology 2547
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2536
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2530
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2540
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2534

แผนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก1
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ
ชั้นปที่ 1
รหัสวิชา
06-300-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

รหัสวิชา
06-300-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

ชั้นปที่ 2
รหัสวิชา
06-300-598 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
รวม

หนวยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)

รหัสวิชา
06-300-598 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
06-300-501 หลักการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ
06-300-502 นิเวศวิทยาชายฝงและความหากหลายทางชีวภาพ
06-300-503 เทคนิคการวิจัยทางการจัดการชายฝง
รวม

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

รหัสวิชา
06-300-5ZZ รายวิชาเลือก 1
06-100-5ZZ รายวิชาเลือก 2
06-300-599 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(0-9-0)
10(0-9-0)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-300-5ZZ รายวิชาเลือก 3
06-300-5ZZ รายวิชาเลือก 4
06-300-599 วิทยานิพนธ
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(0-9-0)
9(0-9-0)

รหัสวิชา
06-300-599 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม
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หนวยกิต
9(0-9-0)

9(0-9-0)

สําหรับนักศึกษาแผน ข
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-300-501 หลักการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ
06-300-502 นิเวศวิทยาชายฝงและความหากหลายทางชีวภาพ
06-300-503 เทคนิคการวิจัยทางการจัดการชายฝง
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

รหัสวิชา
06-300-5ZZ รายวิชาเลือก 1
06-100-5ZZ รายวิชาเลือก 2
06-100-5ZZ รายวิชาเลือก 3
06-100-5ZZ รายวิชาเลือก 4

9(7-6-16)

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา

รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
12(0-0-0)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-300-5ZZ รายวิชาเลือก 5
06-300-5ZZ รายวิชาเลือก 6
06-300-5ZZ รายวิชาเลือก 7
06-300-597 การคนควาอิสระ
รวม

หนวยกิต
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(0-9-0)
12(0-9-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
06-300-597 การคนควาอิสระ

รวม

715

หนวยกิต
3(0-9-0)

3(0-9-0)
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สวนที่ 6
คําอธิบายรายวิชา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา

717
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คําอธิบายรายวิชา
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

719

720

คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
01-001-001

01-001-003

01-001-004

01-002-001

01-003-005

01-004-001

01-004-002

การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชภาษาไทย เพื่อ พัฒนาทัก ษะการสื่อ สารในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ ความรู
พื้นฐานการใชภาษาไทย การฟง จับใจความ การฟงอยางมีวิจารณญาณ การอานจับใจความ หนังสือราชการ จดหมายสมัคร
งาน และการพูดในที่ชุมชน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
Fundamental English I
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะความรูดานโครงสราง คําศัพท สํานวนที่จําเปนเพื่อใชในการฟงระดับงาย การพูด การตอบ
คําถามในการสนทนา การอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความสําคัญและการเขียนขอความสั้น ๆ การเขียนบรรยายเหตุการณ
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
Fundamental English II
วิชาบังคับกอน : ศึก ษาและปฏิ บัติเกี่ย วกับ ทั กษะ ความรู โครงสรางประโยคที่ซับซอน การฟงระดับปานกลางถึงระดับยาก การสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ การอานเนื้อหาที่หลากหลาย และการเขียนเพื่อการสรุปความ
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Everyday Life
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับขอบขายของจิตวิทยา ความแตกตางระหวางบุคคล การพัฒนาของมนุษ ย ระบบอวัยวะตาง ๆ ของมนุษ ย
โดยสังเขป เชาวนปญญา การรับรู การจูงใจ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการปรับตัว
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Everyday Life
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไป ความสําคัญของการเลือกใชทรัพยากรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บทบาททางเศรษฐกิจของ
หนวยธุรกิจและรัฐบาล ในการจัดสรรทรัพ ยากรในการผลิตและการพัฒนาประเทศ กลไกราคาและการประยุก ตใชใน
ชีวิตประจําวัน การหารายไดและการเลือกประเภทอาชีพ งบประมาณการบริโภคของตนเองและครอบครัว การวางแผนทาง
การเงินและการทําบัญชีครัวเรือน การออมและการลงทุนของครอบครัว ระบบเงินตราและสถาบั นการเงินในการทําธุรกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบัน การพิทักษสิทธิและผลประโยชนในฐานะผูบริโภค
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
วิชาบังคับกอน : ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย สวัสดิการ กฎ กติกา มารยาทในการเลนกีฬา
นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
วิชาบังคับกอน : ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมทางนันทนาการ การจัดกิจกรรมกลางแจงและในรม
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01-120-001

01-210-001

01-310-101

01-320-103

01-320-104

01-610-001

01-620-001

02-005-003

02-006-001

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-3)
Live and Social Skills
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตและการทํางานของบุคคล
การสรางแนวคิดและทัศนคติตอตนเอง
ธรรมะกับการสรางคุณภาพชีวิต บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การบริหารตนใหเขากับชีวิตและ
สังคมและการปรับตนเพื่อรวมกิจกรรมทางสังคม
ศึกษาเทคนิคการครองใจคนและการสรางผลิตผลในการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ
การเขียนรายงานและการใชหองสมุด
3(3-0-3)
Report Writing and Library
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหองสมุดทั่วๆ ไป หองสมุดของเรา วัสดุสารนิเทศหนังสืออางอิง การจัดหมวดหมูหนังสือ การจัดเรียงวัสดุ
สารนิเทศเครื่องชวยคนวัสดุสารนิเทศสวนตาง ๆ ของหนังสือและการระวังรักษารายงานทางวิชาการ ขั้นตอนการเขียน
รายงานและรูปแบบของรายงานหลักเกณฑการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ
ภาษาไทย 1
3(3-0-3)
Thai 1
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการรับสารและการสงสาร การพูดในโอกาส และสถานการณ ไดแก การสนทนา การ
แสดงความคิดเห็น การประชุม การพูดในที่ชุมชน การกลาวในโอกาสตาง ๆ มารยาทในการพูดและการฟง การเขียน
จดหมาย รายงานสรุปความ บันทึก โครงการ บทคัดยอ การกรอกแบบฟอรม เชน ใบสมัคร คํารอง เอกสารสัญญา เปนตน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(2-2-2)
Fundamental English 1
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะการฟง พูด อานและเขียน โดยเนนทักษะการอานเพื่อจับใจความสําคัญและ
รายละเอียด การพัฒนาความรูดานคําศัพท รูปแบบและการใชภาษาอยางถูกตอง การเขียนระดับประโยคและขอความสั้น ๆ
การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การพูดเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(2-2-2)
Fundamental English 2
วิชาบังคับกอน : 01-320-103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ศึกษาและฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ ฟง พูด อานและเขียน โดยเนนทักษะการเขียนระดับยอหนาโดยใชรูปแบบภาษาที่
ซับซอนขึ้นเทคนิคการอานเพื่อ จับใจความสําคัญ การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ และการพูด เพื่อสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
วิชาบังคับกอน : ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสงเสริมสมรรถภาพรางกาย สวัสดิภาพ กฎ กติกา มารยาทในการแขงขันกีฬา โดย
เลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
วิชาบังคับกอน : ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการขององคกรตาง ๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการในโอกาสตาง ๆ และเลือกกิจกรรม
ฟสิกสเบื้องตน
3(2-3-5)
Introduction to Physics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางฟสิกส เครื่องมือและหนวยในการวัดปริมาณทางฟสิกส แรงและกฎการเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่แบบตาง ๆ งาน พลังงานและโมเมนตัม ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสและคลื่นแมเหล็กไฟฟา อุณหภูมิและความรอน
คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Mathematics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับฟงกชัน ตรีโกณมิติ เอ็กซโพเนนเซียล และลอการิทึม ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ และ ปริพันธ
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04-000-101

04-001-103

04-201-102

04-302-103

04-302-202

04-302-205

04-332-105

04-332-106

04-332-108

กลศาสตรของแข็ง
3(3-0-3)
Solid Mechanics
วิชาบังคับกอน : 04-001-103 กลศาสตรวิศวกรรม
ศึกษาเกี่ยวกับความเคนและความเครียด ภาชนะอัดความดันและการเชื่อมตอ การบิด แรงเฉือน และโมเมนตดัดในคาน
ความเคนดัดในคานและความเคนเฉือนในคาน
กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-3)
Engineering Mechanics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกลศาสตร แรงโมเมนตสมดุล โครงสราง โครงกรอบและเครื่องมือกล แรงกระจายและความเสียด
ทาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(1-4-2)
Computer Technology
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร การติดตั้งโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต และการใชงาน
ระบบอินเตอรเน็ต
เทอรโมไดนามิกส
3(3-0-3)
Thermodynamics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานทางเทอรโมไดนามิกส พลังงานแกสอุดมคติ สารบริสุทธิ์ กระบวนการทางเทอรโม
ไดนามิกสวัฎจักรทางเทอรโมไดนามิกส
กลศาสตรของไหล
3(3-0-3)
Fluid Mechanics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของกลศาสตรของไหล สมบัติของของไหล ของไหลสถิตย การไหลของของไหล โมเมนต
ตัมและแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของไหล การไหลในทอของของไหลและเครื่องมือวัดของไหล
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3(2-3-2)
Hydraulics And Pneumatics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
อุปกรณและสัญลักษณของระบบ
ไฮดรอลิกส และนิวแมติกส การควบคุมระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส การแกปญหาขอขัดแยงและการบํารุงรักษา
ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
แทรกเตอร 1
3(2-3-2)
Tractor 1
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องยนต ระบบบังคับควบคุมและมาตราวัดระบบไฮดรอลิกส ระบบสงกําลัง ระบบบังคับเลี้ยว
ระบบเบรก ระบบพวงอุปกรณ ลอขับเครื่องและน้ําหนักถวง ระบบไฟฟาในรถแทรกเตอร
เครื่องจักรกลเกษตร 1
3(2-3-2)
Agricultural Machinery 1
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการเครื่องจักรกลเกษตร เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องปลูก เครื่องใหปุย เครื่องกําจัดวัชพืช
และเครื่องพนสารเคมี
เขียนแบบเครื่องกล
2(1-3-2)
Mechanical Drawing
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบ รางแบบตามมาตรฐานการกําหนดคาพิกัดความเผื่อ พิกัดงานสวม การเขียน
สัญลักษณผิวงานและสัญลักษณงานเชื่อม สัญลักษณของชิ้นสวนมาตรฐานการเขียนภาพตัด การเขียนภาพประกอบ และการ
เขียนแยกชิ้นสวน 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
วิชาบังคับกอน : ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียด เครื่องตัด เครื่องเจียระไน เครื่องเจาะ เครื่องกลึงและเครื่องไส
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
3(3-0-3)
Design of Machine Element
วิชาบังคับกอน : 04-000-101 กลศาสตรของแข็ง
ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล ระบบงานสวมมาตรฐาน ISO ความเคนผสม ทฤษฎีความ
เสียหาย สปริง งานเชื่อม เพลา รองลื่น ลิ่ม สลัก เกลียว และเฟอง
ปฏิบัติงานชางกลเกษตร
2(0-6-0)
Farm Shop Practice
วิชาบังคับกอน : ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการและการบํารุงรักษารถแทรกเตอร เครื่องยนตเพื่อการเกษตร เครื่องจักรกลเกษตรกอนการเก็บ
เกี่ยวและเก็บเกี่ยวการปรับแตงและการซอมแซมรถแทรกเตอร เครื่องยนตเพื่อการเกษตรเครื่องจักรกลเกษตรกอนการเก็บ
เกี่ยวและเก็บเกี่ยว
ประดิษฐกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
3(1-6-1)
Agricultural Machinery Project
วิชาบังคับกอน : 04-332-204 การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบคนปญหาโครงงานประดิษฐกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
การตรวจสอบวัสดุ การ
ประเมินราคา การประดิษฐเครื่องจักรกล การทําสีและประกอบเครื่องจักรและการทดสอบและประเมินผล
ปฐพีวิทยา
3(2-3-2)
Soil Science
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดิน กําเนิดของดินสมบัติทางกายภาพของดินน้ําและอากาศในดิน สมบัติ
ทางเคมีของดินสิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุในดิน ปุย และการกรอนดิน และอนุรักษดิน
เครื่องจักรกลเกษตร 2
3(2-3-2)
Agricultural Machinery 2
วิชาบังคับกอน : 04-332-106 เครื่องจักรกลเกษตร 1
ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของเครื่องเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องเก็บเกีย่ วพืชอาหารสัตว เครื่องเก็บ
เกี่ยวธัญพืชและพืชเฉพาะอยาง เครื่องแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องสีขาว
การออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
2(1-3-2)
Computer Aided Design
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมและคําสั่งในการเขียนแบบ การเขียนชิ้นสวนภาพ และคําสั่งชวยในการเขียน
แบบ การแกไขชิ้นสวนภาพ การเปลี่ยนแปลงชิ้นสวนภาพ การเขียนลายตัดบล็อก และการแสดงภาพ การกําหนดขนาด การ
เขียนแบบภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ
การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
3(2-3-2)
Principles of Agricultural Product Storage
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร การเตรียมผลผลิตกอนการเก็บรักษา การขนถายวัสดุและ
เคลื่อนยาย ระบบไซโล และหองเย็นอุตสาหกรรม
เครื่องมือกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมยาง
3(2-3-2)
Processing Equipment
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับน้ํายางพารา การผลิตน้ํายางขนและยางแหง การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํายางและยางแหง
เครื่องมือแปรสภาพผลผลิตทางการเกษตร
3(2-3-2)
Farm Product Processing Equipment
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องมือสําหรับกระบวนการแปรสภาพผลิตผลเกษตร
เครื่องทําความ
สะอาด เครื่องคัดแยกขนาด เครื่องลดขนาด เครื่องผสม เครื่องแปรสภาพโดยการทําแหงอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การ
สกัดและกลั่น
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04-362-205

04-401-101

13-011-132

13-011-133

13-012-001

13-012-002

13-012-003

13-012-005

13-013-001

เครื่องเย็นอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-3-2)
Agro – Industry Refrigeration and Cold Storage
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการทําความเย็นวัฎจักรการทําความเย็น การเก็บรักษาผลิตผลทางการ
เกษตรดวยระบบเครื่องเย็น การคํานวณขนาดเครื่องทําความเย็น การแชเยือกแข็ง และการบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและ
อุปกรณ
การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-3)
Productivity Management
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับองคการและการบริหาร การเพิ่มผลผลิต เทคนิคการเพิ่มผลผลิต การพัฒนางานบุคลากรในงานการผลิต การ
พัฒนางาน การวางแผนงานการผลิตและควบคุมคุณภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ที่เปนปจจุบัน
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
3(3-0-3)
Calculus and Analytic Gemometry 1
วิชาบังคับกอน : ความรูคณิตศาสตร ในระดับ ปวช.หรือ ม.6
เมตริกซและดีเทอรมิแนนท ทฤษฎีบททวินาม จํานวนเชิงซอน เรขาคณิตวิเคราะหเสนตรง ฟงกชัน ลิมิตและความ
ตอเนื่อง การหาอนุพันธของฟงกชันและการประยุกต
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
3(3-0-3)
Calculus and Analytic Gemometry 2
วิชาบังคับกอน : 13-011-132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
การอินทิเกรต เทคนิคการอินทิเกรต ภาคตัดกรวย ระบบพิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัล จํากัดเขต และการประยุกต
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับการใชศัพท สํานวน และโครงสรางที่เหมาะสมในการสนทนาในสถานการณตาง ๆ การอานและเขียน
ขอความสั้น ๆ ในการบอกขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบรรยายลักษณะสิ่งของทั่ว ๆ ไป การอธิบายเหตุการณในอดีต ปจจุบัน
และอนาคต โดยเนนการจับสาระสําคัญของเรื่อง
การสรุปความและการตอบคําถาม
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับการฟง การพูด การอาน และการเขียนในโครงการสรางภาษาที่ซับซอนและการใชภาษาพูดและเขียนเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณตาง ๆ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English in Everyday Life
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในการทักทาย แนะนํา บอกทิศทาง การพัฒนาทักษะการฟงและอานสารที่พบใน
ชีวิตประจําวัน การอานขาว โฆษณา การใชภาษาในการโทรศัพท การนัดหมาย การสํารองที่นั่ง การซื้อสินคาและการ
ตอรองราคา
สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ การสนทนาในเรื่องสัพเพเหระ การถามทิศทาง การซื้อของและ
การตอรองราคา การสั่งอาหาร การเชาที่พัก การสอบถามขอมูลตาง ๆ ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียนและ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร ระบบนิเวศวิทยา และสมดุลธรรมชาติทรัพยากร
ธรรมชาติ การอนุรักษมลพิษสิ่งแวดลอม วิธีการปองกันและแกไข การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม
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13-014-003

13-015-001

13-016-001

13-016-002

13-111-101

13-111-102

13-112-101

13-112-105

13-113-101

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางสถิติ ความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การ
แจกแจงของสิ่งตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับขอบขายของวิชาจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม พัฒนาการของมนุษยระบบอวัยวะตาง ๆ
ของมนุษยโดยสังเขป เชาวนปญญา การรับรู การเรียนรู การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต และพฤติกรรม
ทางสังคม
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
วิชาบังคับกอน : ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสงเสริมสมรรถภาพรางกาย สวัสดิภาพ กฎกติกา มารยาทในการแขงขันกีฬา โดย
เลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
วิชาบังคับกอน : ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการขององคกรตาง ๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการในโอกาสตาง ๆ และเลือกกิจกรรม
นันทนาการที่เหมาะสมกับตนเอง
การบัญชี 1
3(2-2-5)
Accounting I
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนทางการบัญชี การวิเคราะหรายการคา บันทึกสมุดบัญชีขั้นตน สมุดบัญชีขั้นปลาย
งบทดลอง รายการปรับปรุง ปดบัญชี และจัดทํางบการเงินของกิจการใหบริการ การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร
การบัญชี 2
3(2-2-5)
Accounting II
วิชาบังคับกอน : 13-111-101 การบัญชี 1
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินคา การบันทึกบัญชีของกิจการซื้อขายสินคา สินคาคงเหลือ การปรับปรุงบัญชี
โดยละเอียด การปดบัญชีการจัดทํางบการเงินกิจการซื้อขายสินคา และการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะ
หลักการบัญชี
3(3-0-6)
Principles of Accounting
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการบัญชี และ
ขอสมมติทางการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกตามหลักบัญชีคู การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวัน
เฉพาะและการผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทํางบทดลอง กระดาษ
ทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซื้อขายสินคาใหบริการและกิจการผลิตระบบเงินสด หลักการและวิธีการของระบบใบสําคัญ
การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและความสําคัญของภาษีอากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป และภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากรและภาษีทองถิ่น
การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
Intermediate Accounting I
วิชาบังคับกอน : 13-112-101 หลัการบัญชี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีสินทรัพย ประกอบดวยการบัญชีเกี่ยวกับงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูก หนี้
ตั๋วเงินรับ เงินลงทุนในความตองการของตลาด สินคาคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน
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13-113-102

13-113-103

13-113-104

13-113-205

13-113-206

13-113-207

13-113-208

การบัญชีชั้นกลาง 2
3(2-2-5)
Intermediate Accounting II
วิชาบังคับกอน : 13-112-101 หลักการบัญชี
ศึกษาและปฏิบัติเกีย่ วกับการบัญชีหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไมหมุนเวียน การบัญชีหางหุนสวนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การ
ดําเนินการ การับหุนสวนใหม การเปลี่ยนแปลงหุนสวน การเลิกหางหุนสวนและการชําระบัญชี การบัญชีบริษัทจํากัด
เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท การจําหนายหุน การเพิ่มทุน การลดทุนกําไรตอหุน การจัดสรรกําไร การเลิกบริษทั และการชําระ
บัญชี และการแสดงรายการและเปดเผยขอมูลของหนี้สินและสวนของเจาของในงบการเงิน
การบัญชีตนทุน 1
3(2-2-5)
Cost Accounting I
วิชาบังคับกอน : 13-112-101 หลักการบัญชี
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการบัญชี ตนทุน องคประกอบตนทุนการผลิต วิธีก ารบัญชีและการควบคุม
เกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต การจัดทํางบตนทุนการผลิต การบัญชีตนทุนงานสั่งทํา
วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของมีตําหนิและเศษซาก
การบัญชีชั้นตน 2
3(2-2-5)
Cost Accounting II
วิชาบังคับกอน : 13-113-103 การบัญชีตนทุน 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนตอนหรือกระบวนการ ปญหาการปนสวนตนทุน แนวคิดตนทุนฐานกิจกรรม
การบัญชีของผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได ตนทุนมาตรฐานและการวิเคราะหผลตาง ๆ การวิเคราะหความสัมพันธ
ตนทุน ปริมาณ กําไร แนวคิดการคํานวณกําไรดวยวิธีตนทุนทางตรงและตนทุนรวม
การบัญชีชั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Accounting I
วิชาบังคับกอน : 13-113-101 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
13-113-102 การบัญชีชั้นกลาง 2
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีคารวม การฝากขาย การขายผอนชําระ การเชาซื้อ การบัญชีสํานักงานใหญ สาขา และ
ตัวแทน การบัญชีเกี่ยวกับรายการคาที่เปนเงินตราตางประเทศ และระบบบัญชีเดี่ยว
การบัญชีชั้นสูง 2
3(2-2-5)
Advanced Accounting II
วิชาบังคับกอน : 13-113-101 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
13-113-102 การบัญชีชั้นกลาง 2
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีการรวมธุรกิจ การบัญชีของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม การแปลงคางบ
การเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ และการจัดทํางบการเงินรวม
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Report Analysis
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การนําเสนองบการเงิน การเปดเผยขอ มูล ทางบัญชีผลกระทบตอ การเลื อ กใชนโยบาย
บัญชีที่แตกตางกัน การนําเทคนิคและวิธีก ารตาง ๆ มาใชในการวิเคราะหงบการเงิน การประเมินผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลตอการวิเคราะหทางการเงิน การประเมินจุดออ นของขอ มูล และขอ จํากัดของงบการเงิน
งบกระแสเงินสด การแปลความหมาย และการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจ
ระบบบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Systems
วิชาบังคับกอน : 13-113-101 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
13-113-102 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
13-113-103 การบัญชีตนทุน 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชีและการควบคุม การใชรหัสบัญชี การใชเอกสารหรือแบบพิมพทางธุรกิจ
ขั้นตอนในการวางรูประบบบัญชี การใชแบบฟอรม บัญชี สมุดบัญชีขั้นตน สมุดบัญชีขั้นปลาย แยกประเภทผังบัญชี
หลัก การและเทคนิ ค การวางระบบบัญ ชีเกี่ ยวกั บวงจรรายไดและรายจา ย การบริห ารสิ นคา คงคลัง ตนทุ นการผลิ ต
การบริ ห ารทรั พ ย ถ าวร ตลอดจนระบบ
เงินเดือนและคาแรง
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13-113-209

13-113-210

13-114-001

13-114-207

13-114-210

13-114-211

13-121-101

การสอบบัญชี
3(2-2-5)
Auditing
วิชาบังคับกอน : 13-113-206 การบัญชีชั้นสูง 2
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี
มาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี มรรยาทและความ
รับผิดชอบของผูสอบบัญชี การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน แนวการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบเกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได คาใชจาย และการทํารายงานการสอบบัญชี
การฝกงานทางการบัญชี
4(0-40-0)
Job Training for Accounting
วิชาบังคับกอน : เนนการฝกปฏิบัติงานดานบัญชีในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน นักศึกษาจะตองเขาฝกปฏิบัติงานเต็ม
เวลาในหนวยงานนั้นไมนอยกวา 300 ชั่วโมง โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่หนวยงานมอบหมายใหทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา เพื่อการประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3(2-2-5)
Software Package for Accounting
วิชาบังคับกอน : 13-112-101 หลักการบัญชี และ
13-132-104 คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชกับงานบัญชี สามารถบันทึกขอมูลทางบัญชี เพื่อนําเสนองบการเงิน และ
รายงานทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการวิเคราะหขอมูลทางบัญชี
การบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : 13-113-104 การบัญชีตนทุน 2
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร ประเภทของขอ มูล ที่ใชในการวางแผนและตัดสินใจของผูบริห ารหลัก ในการ
จัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณการลงทุน ความสัมพันธของขอมูลทางการบัญชีกับการตัดสินใจของผูบริหาร การใช
ประโยชนจากขอมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผนควบคุมและตัดสินใจ
การบัญชีภาษีอากร
3(2-2-5)
Tax Accounting
วิชาบังคับกอน : 13-112-105 การภาษีอากร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําหลักเกณฑของกฎหมายตามประมวลรัษฎากรมาใชในการบันทึกบัญชีภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและการปรับกําไรสุทธิทางบัญชีเปน
กําไรเพื่อเสียภาษีอากร
การตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Internal Auditing
วิชาบังคับกอน : 13-113-209 การสอบบัญชี
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในโครงสรางองคกรและการบริหารงานตรวจสอบภายใน
การวางแผนและวิธีการจัดทํา
แนวการตรวจสอบภายใน การเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน และการติดตามผล
แนวคิดการควบคุมการ
ตรวจสอบภายในกรณีที่กิจการใชคอมพิวเตอร
การขาย
3(3-0-6)
Selling
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการขายและการตลาด ชองทางการจัดจําหนายประเภทและลักษณะของการขาย ความรูพื้นฐาน
ของพนักงาน โอกาสและความกาวหนาของพนักงานขาย ความรูเกี่ยวกับกระบวนการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของ
พนักงานขาย ความสําคัญของเทคนิคการขาย การแสวงหาลูกคา การเตรียมตัวกอนเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต
การเผชิญขอโตแยง การปดการขาย การติดตามผลการขาย บริการหลังขายและการใชเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวขอ งกับ
งานขาย
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13-122-102

13-122-106

13-123-101

13-123-102

13-123-103

13-123-104

13-123-105

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของตลาดที่มีผลตอสังคมเศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดการตลาด กิจกรรม
และหนาที่ตาง ๆ ทางการตลาดลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแตละตลาด ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดสวนประสม
การตลาด กลยุทธการตลาดที่เหมาะสมสําหรับแตละสวนประสม การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในกิจกรรม
การตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Economics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทานของสินคา การกําหนดราคา
โดยอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎี พฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิต รายรับและกําไรจากการผลิต
การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณ และทฤษฎีตลาดปจจัยการผลิต
พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี ที่ไดจากการวิจัยทางจิตวิทยาสังคม การวิเคราะห พฤติกรรมผูบริโภค พิจารณาปจจัยดาน
ปจเจกบุคคล จิตวิทยา วัฒนธรรมและสังคม ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภครูปแบบ (Models) ตาง ๆ
ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ การประยุกตความรูด านพฤติกรรมผูบริโภคในการกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาด
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Advertising and Public Relations
วิชาบังคับกอน : ศึก ษาและปฏิบัติ เกี่ยวกั บการโฆษณาและการประชาสั ม พันธ บทบาทหนาที่ และจรรยาบรรณของการโฆษณา และ
ประชาสัมพันธอิทธิพลของกฎหมายตอการโฆษณาและการประชาสัมพันธ กระบวนการเลือกใชเครื่องมือและการกําหนด
กลุมเปาหมายในการประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติการผลิตชิ้นงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ
การสงเสริมการขาย
3(2-2-5)
Sales Promotion
วิชาบังคับกอน : 13-122-102 หลักการตลาด
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย อุปสรรค และปจจัยที่มีผลตอการกําหนดเครื่องมือการสงเสริมการขาย การ
วางแผนการสงเสริม การขาย การกําหนดกลุม เปาหมายของกาสงเสริม การขาย เครื่อ งมือ ในการสงเสริม การขายมุงสู
ผูบริโภคเครื่องมือ ในการสงเสริม การขายมุงสูคนกลาง และเครื่อ งมือ ในการสงเสริม การขายมุงสูพ นัก งานขายและฝก
ปฏิบัติการสรางเครื่องมือการสงเสริมการขาย
การจัดการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
วิชาบังคับกอน : 13-122-102 หลักการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการองคกรฝายขาย ความสัมพันธของฝายขายกับหนวยงานอื่นของธุรกิจ การกําหนดหกนาที่ และ
ความรับผิดชอบของผูจัดการฝายขาย และพนักงานขาย การบริหารงานบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับฝายขาย การกระตุนการ
ขาย การกําหนดอาณาเขตการขาย การควบคุม และการประเมินผลงานของพนักงานขาย
คณิตศาสตรการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Mathematics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานความสําเร็จ ในการประกอบธุรกิจ การตั้งราคาสินคา การคํานวณสวนมากเพิ่ม และ
การคํานวณสวนลดราคา การซื้อขายสินคาแบบผอนชําระ การคํานวณเกี่ยวกับยอดขายและกําไร การวิเคราะหจุดตนทุน
การพยากรณยอดขายและสวนครองตลาด การวางแผนและการบริหารสินคาคงคลัง ภาระทางภาษีตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงานทางการตลาด
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13-123-206

13-123-207

13-123-208

13-123-209

13-123-210

13-124-101

นโยบายการจัดจําหนาย
3(3-0-6)
Distribution Policy
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจําหนาย สถาบันคนกลาง และสถาบันอื่นที่เกี่ยวของกับการจัดจําหนาย การกําหนด
นโยบาย และวางแผนชองทางการจัดจําหนายการกระจายสินคา
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเกี่ยวกับชองทาง
การจําหนายและการกระจายสินคา และการประยุกตเทคโนโลยีสําหรับการบริหารการจัดจําหนาย
การจัดการการคาปลีก
3(3-0-6)
Retailling Management
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับหลั และพื้นฐานการดําเนินงานการคาปลีก การจัดตั้งกิจการ การเลือกสถานที่ตั้ง การจําแนกประเภทกิจการ
ลักษณะการดําเนินงานคาปลีก การจัดซื้อ การกําหนดราคาตราสินคา หรือเครื่องหมายการคาของกิจการคาปลีก การนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช เพื่อสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันไดเปนอยางดี การพัฒนาภาพพจนของกิจการ
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารการคาปลีก การนําผลการวิจัยมาใชประโยชนในการบริหารกิจการคาปลีก
การนําเขาและการสงออก
3(3-0-6)
Import and Export
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับหลัก การคาระหวางประเทศ ปจจัยสิ่งแวดลอ มทางธุรกิจที่มีผลกระทบตอ การทําธุรกิจนําเขา – สงออก
หนวยงานและองคการที่เกี่ยวของกับธุรกิจนําเขา - สงออก ขั้นตอนการนําเขาและสงออก การหาลูก คาในตางประเทศ
เทอมการคาสากล (Incoterms) เอกสารการคาระหวางประเทศ การขนสงระหวางประเทศ และการประกันภัยทางทะเล
พิกัดอัตราศุลกากร การปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออก การปฏิบัติพิธี การศุลกากรขาเขา และสิทธิประโยชนในการสงออก
ปญหาและอุปสรรคในการนําเขา - สงออก
ระเบียบวิธีวิจัยการตลาดเบื้องตน
3(2-2-5)
Marketing Research Methodology
วิชาบังคับกอน : 13-014-003 สถิติเบื้องตน หรือ
13-122-102 หลักการตลาด
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชขอมูลการตลาด ชวยในการบริหารงานธุรกิจสมัยใหมวิธีการจัดหาขอมูลการตลาด การวิจัย
ตลาดประเภทตาง ๆ หลักการและขั้นตอนในกระบวนการวิจัย การฝก ปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามและการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการประมวลผล
การฝกงานทางการตลาด
4(0-40-0)
Job Training for Marketing
วิชาบังคับกอน : เนนการฝกฏิบัติงานดานบัญชีในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน นักศึกษาจะตองเขาฝกปฏิบัติงานเต็ม
เวลาในหนวยงานนั้นไมนอ ยกวา 300 ชั่วโมง โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่หนวยงานมอบหมายใหทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา เพื่อการประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน
การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Services Marketing
วิชาบังคับกอน : 13-122-102 หลักการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทางการตลาดบริการ ภาพรวมของธุรกิจบริการ การจัดแบงประเภทธุรกิจ พฤติกรรมผูบริโภค
ในธุรกิจบริการ กลยุทธ ตลาดบริการ การบริหารความสัมพันธกับลูกคา การวางตําแหนงทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
การกําหนดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ การสรางความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน การจัดการ
อุปสงคผลิตภัณฑบริการ การปรับปรุงคุณภาพและผลิตภาพในการบริการ จริยธรรมและคุณธรรมในการทําการตลาด
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13-124-102

13-124-210

13-124-211

13-132-104

13-133-101

13-133-102

13-133-103

การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
Direct marketing
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดทางตรง แนวโนมการเจริญเติบโตของการตลาดทางตรง บทบาทของการตลาดทางตรงตอระบบ
การตลาดปจจุบัน ขอดีและขอเสียของการตลาดทางตรง หลักการและการวางแผนการทําตลาดทางตรง เครื่องมือของ
การตลาดทางตรง และการใชฐานขอมูลสําหรับการตลาดทางตรง การใชการตลาดทางตรงเพื่อสรางความสําเร็จในธุรกิจ
เทคนิคการนําเสนอ
3(2-2-5)
Presentation Techniques
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการนําเสนอ หลักการนําเสนอ จิตวิทยาในการนําเสนอประเภทตาง ๆ ของการนําเสนอ การจัดทํา
เครื่องมือและอุปกรณในการนําเสนอ วิธีการนําเสนอ การทดสอบและการติดตามประเมินผลการนําเสนอ งบประมาณใน
การจัดทํา ปญหาและอุปสรรคการนําเสนอและวิธีการแกปญหา
การตลาดธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
Small Business Marketing
วิชาบังคับกอน : 13-122-102 หลักการตลาด
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบริหารธุรกิจขนาดยอม ความสําคัญของธุรกิจขนาดยอม การวางแผนธุรกิจ การแสวงหา
โอกาสในการประกอบธุรกิจ การวางแผนการตลาดการจัดการผลิต จัดหาเงินทุน และระบบบัญชี การจัดการทรัพยากร
มนุษย กฎหมายและขอบังคับของรัฐที่สงผลตอการประกอบธุรกิจขนาดยอม บทบาทและความรับผิดชอบในการ
บริหารธุรกิจขนาดยอมอยางมีคุณธรรม
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Computers in Business
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตาง ๆ ในการประมวลขอมูล สวนประกอบและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร การเขียนผัง
โปรแกรม แนวความคิดในการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานธุรกิจประเภทตาง ๆ วิธีการเลือกใชเครื่องมืออุปกรณทาง
คอมพิวเตอร ใหเหมาะสมกับธุรกิจแตละชนิด ระบบงาน และความสัมพันธของระบบงานตาง ๆ ในทางธุรกิจ ลักษณะของ
ระบบงาน การใชคอมพิวเตอรหรืองานธุรกิจทางดานบริหารการจัดการสารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงานธุรกิจในปจจุบัน เรียนรูหลักการใชระบบงาน เครือขายวิธีการ และหลักการใช
อินเตอรเน็ต
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Mathematics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตัวเลข ระบบเลขฐานและการคํานวณเลขฐานพีชคณิตแบบบูลิน Logic Gate และรูปแบบ
จัดเก็บขอมูลประเภทตาง ๆ ในคอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด หนาทีแ่ ละเปาหมายของระบบปฏิบัติการ การปฏิบัติงานแบบระบบหลายภารกิจ การจัดการ
หนวยความจํา การจัดลําดับงาน ระบบแฟมขอมูล หนวยรับและแสดงผลการปฏิบัติและศึกษาการทํางานของ
ระบบปฏิบัติการ
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Architecture
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับประวัติวิวัฒนาการของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร กลไกการทํางานภายในของคอมพิวเตอรในรูปแบบระบบ
ดิจิตอล การทํางานของหนวยประมวลผลทางดานคณิตศาสตรและตรรก หนวยควบคุม หนวยความจํา การเชื่อ ม
ประสานดวยฮารดแวรและซอฟตแวรและขั้นตอนการออกแบบฮารดแวร
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13-133-204

13-133-205

13-133-206

13-133-207

13-133-208

13-133-209

13-133-210

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
Using Information Technology for Business
วิชาบังคับกอน : 13-133-102 ระบบปฏิบัติการ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของระบบสารสนเทศที่มีตอ ธุรกิจ ลัก ษณะสวนประกอบของระบบสารสนเทศ
ฐานขอมูลและการนําเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในงานธุรกิจ คุณธรรมและจริยธรรมในการนําสารสนเทศไปใช
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-2-5)
Computer Programming I
วิชาบังคับกอน : 13-133-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผังงาน ภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรม ประเภทขอมูลแบบตาง ๆ คาคงที่ ตัวแปร นิพจน และ
ตัวกระทําการ รูปแบบและคําสั่งในการควบคุมการทํางาน อารเรยโปรแกรมยอยและอารกิวเมนต การเขียนโปรแกรมที่ดี
และการเทคนิคการแกปญหาตาง ๆ
ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Management System
วิชาบังคับกอน : 13-138-205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดของระบบฐานขอมูล สถาปตยกรรม โครงสรางการเก็บขอมูล ตัวแบบของขอมูลและ
คําสั่งสําหรับการจัดการกับขอมูล ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ภาษาสอบถาม การสรางโมเดลจําลอง ความสัมพันธระหวาง
ขอมูล การทํานอรมัลไลเซซัน (Normalization) การออกแบบฐานขอมูล การจัดการระบบฐานขอมูล การควบคุมความ
ถูกตอง
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Data Communication and Computer Networks
วิชาบังคับกอน : 13-133-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารขอมูล สวนประกอบของระบบสื่อสารสื่อสงขอมูล การสงผานขอมูลรูปแบบ
ตาง ๆ สถาปตยกรรม การสื่อสาร การควบคุมการสงขอมูลมาตรฐานในการสื่อสารขอมูลการบํารุงรักษาระบบเครือขาย
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : 13-133-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการวิเคราะหและพัฒนาระบบงานในแบบตาง ๆ วิเคราะหระบบงานปจจุบัน การออกแบบ
ระบบงานใหม การพัฒนาระบบงาน การนําระบบไปใชงานและงานประเมินผล เครื่องมือที่ใชการประเมินผล เครือ่ งมือที่
ใชในการวิเคราะห การจัดทําเอกสาร
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6)
Data Structure and Algorithm
วิชาบังคับกอน : 13-133-205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบของโครงสรางขอมูล อารเรย สแตก คิว ลิง ลิสท ไบนารีทรี อัลกอริทึม พื้นฐานที่ใชกับ
โครงสรางขอมูล เทคนิคการเรียงลําดับขอมูลใหม หนวยความจํา หลักแบบตาง ๆ การพัฒนาอัลกอริทึม การวิเคราะห
อัลกอริทึมอยางงาย
การฝกงานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
4(0-40-0)
Job Training for Business Computer
วิชาบังคับกอน : 13-133-103 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
เนนการฝกปฏิบัติงานดานบัญชีในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน นักศึกษาจะตองเขาฝกปฏิบัติงานเต็ม
เวลาในหนวยงานนั้นไมนอยกวา 300 ชั่วโมง โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่หนวยงานมอบหมายใหทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการฝกปฏิบัติงานใหกบั นักศึกษา เพื่อการประเมินผลการฝก
ปฏิบัติงาน
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การใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน
3(2-2-5)
Use of Computer in Office
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหลักษณะงานสํานักงาน เพื่อสรุปแนวคิดในการนําคอมพิวเตอรมาใช พิจารณาถึง
ขอดีและขอเสียในการใชคอมพิวเตอรในงานสํานักงาน ศึกษาแนวทางการบันทึกขอมูลในงานสํานักงานดวยคอมพิวเตอร
ศึกษาตัวอยางของโปรแกรมประยุกตที่ใชในงานสํานักงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรฮารแวร ซอฟตแวร ขอมูล การโทรคมนาคม
และระบบเครือขาย การประยุกตเทคโนโลยี การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการยุคใหม การขยายขีด
ความสามารถของผูบริหารในการตัดสินใจ การรักษา ความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ
พัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
Website Development Package
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยครอบคลุมดวยการจัดการรูปแบบ ขอความ
รูปภาพ การสรางฟอรม การเชื่อมโยง การจัดการภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต การผสมผสานรูปแบบมัลติมีเดีย เว็บเพจ
เพื่อประยุกตใชในงานธุรกิจ
โครงการเฉพาะบุคคล
3(1-4-4)
Computer Student Project
วิชาบังคับกอน : 13-133-205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ โดยนักศึกษาแตละคนไดรับรายละเอียดของระบบงานธุรกิจแหงหนึ่ง เพื่อนําไปคิดวิธีที่จะ
ปรับปรุงระบบงานนั้น โดยการนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรเขามาใชใหระบบงานทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักศึกษา
จะตองเขียนรายงานวิจัยระบบเดิม แสดงขอเสนอในการที่จะเปลีย่ นมาเปนระบบใหม พรอมทั้งแจกแจงถึงผลที่จะเกิด
ตามมาทั้งที่ดีและเสียอีกดวย ในการคนควาและทํารายงานสําหรับโครงการเฉพาะบุคคลจะมีอาจารยที่ปรึกษาคอยควบคุม
ดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด
ธุรกิจเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Business
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รูปแบบขององคกรธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจ ดานการ
ผลิต การตลาด การเงินการบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย ระบบการแลกเปลี่ยน การออมและการลงทุน สถาบัน
การเงิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจขนสง เอกสารทางธุรกิจ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
เครื่องใชสํานักงาน
3(2-2-5)
Office Equipment
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและเอกสารธุรกิจ การใชเครื่องใชสํานักงานประเภทตาง ๆ ประกอบดวย
เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องอัดสําเนา โทรสาร ฯลฯ การบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
อยางมีประสิทธิภาพ การพิมพสัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว ความแมนยําทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
Organizational and Management
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ขององคการและการจัดการ แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ โครงสราง
องคการและการออกแบบองคการ กระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การนํา การควบคุม การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การจัดการติดตอสื่อสาร และเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร การจัดการความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการ
จัดการในยุคโลกาภิวัฒน จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
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การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
3(3-0-6)
Productivity Management
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับองคการและการจัดการ การเพิ่มผลผลิต การพัฒนางานบุคลากรในงานการผลิต การพัฒนางานการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
คณิตศาสตรชางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Technical Mathematics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ ลิมิตและความตอ เนื่อ ง อนุพันธและปริพันธของฟงกชั่น คาจริง การกระจายอนุก รมเทเลอรของ
ฟงกชั่นมูลฐาน และการประยุกตใชงาน
กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรงและโมเมนตของแรง แรงลัพธและโมเมนตลัพธ จุดเซ็นทรอยดและจุดศูนยถวง โมเมนตความเฉื่อ ย
ของพื้นที่ การสมดุลและแผนภาพวัตถุอิสระ แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ
กลศาสตรของแข็ง
3(3-0-6)
Solid Mechanics
วิชาบังคับกอน : 13-212-103 กลศาสตรวิศวกรรม
ศึกษาเกี่ยวกับความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด ความเคนที่เกิดจากอุณหภูมิ ภาชนะ
อัดความดันและการเชื่อมตอ การบิดตัวของเพลาตันและเพลากลวง การเขียนไดอะแกรมแรงเฉือ นและโมเมนตดัด การ
คํานวณหาคาความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน และการหาคาระยะโกงที่เกิดขึ้นในคาน
เทอรโมไดนามิกส
3(3-0-6)
Thermodynamics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเทอรโมไดนามิก สของสาร กฎของเทอรโมไดนามิก ส ระบบและกระบวนการทางเทอรโม
ไดนามิกส เอนโทรป วัฏจักร พลังงานและการเปลี่ยนรูป การถายเทความรอนเบื้องตน
กลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของของไหล ความดันของของไหล แรงที่ของไหลกระทําตอวัตถุ การไหลของของไหล สมการหลัก
สําหรับการเคลื่อนที่ของของไหล การไหลภายในทอ
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม
3(2-3-5)
Small Business Industrial Management
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดยอม ประเภท และรูปแบบของการดําเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ การวิเคราะหสถานการณ การเขียนโครงการ การหาแหลงเงินทุน กฎระเบียบวาดวยการจัดตั้งสถานประกอบการ
การบริหารงานทางธุรกิจในดานการตลาด การผลิต การเงิน การบัญชี รวมทั้งเอกสารทางธุรกิจเพื่อใชในการดําเนินงาน การ
จัดการบุคคลโดยผสมผสานทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอรชวยออกแบบ
3(2-3-5)
Computer Aided Design
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณรวมสําหรับระบบการเขียนแบบ ความเขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับเมนูและองคประกอบของโปรแกรมชวยในการเขียนแบบ การเขียนภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ เทคนิคการเขียนตัวอัก ษร
การบอกขนาด การทําตนแบบ การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่อ งกล การออกแบบชิ้นสวนเครื่อ งกลเบื้อ งตน การพลอ ตและ
การพิมพ
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การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Design of Machine Elements
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของการออกแบบเครื่อ งจัก รกล การเลือ กวัสดุม าใชงานใหเหมาะสมกับเครื่อ งจัก รกล ทฤษฎีและ
หลักการออกแบบเบื้องตน ความเคนผสม และทฤษฎีความเสียหายของชิ้นงานเครื่องจักรกล การออกแบบสําหรับการแตกหัก
เนื่องจากความลา การออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ํา สลักเกลียวลิ่ม และสลักเกลียวยืด สปริง เพลา คับปลิ้ง และสกรูสงกําลัง
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3(2-3-5)
Hydraulics and Pneumatics
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานเบื้องตนของระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส ไฮดรอลิก สไฟฟาและนิวแมติก สไฟฟา
ชิ้นสวนประกอบและสัญลักษณ การหาขนาดของอุปกรณ การออกแบบวงจรควบคุม ชนิ ดตาง ๆ และการควบคุม ระบบ
ไฮดรอลิกสและนิวแมติกสดวยตัวควบคุมแบบโปรแกรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(1-4-4)
Computer Technology
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติของคอมพิวเตอร สวนประกอบหลัก ของคอมพิวเตอร อุปกรณรอบขางของคอมพิวเตอร
ฮารดแวรและซอฟตแวร การติดตั้ง ปรับแตงและใชงานโปรแกรมระบบปฏิบัติก าร โปรแกรมประยุก ต ระบบอินเทอรเน็ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Computer Programming
วิชาบังคับกอน :ศึก ษาและปฏิบัติ เกี่ย วกั บหลั ก การเบื้อ งตนของโปรแกรมภาษาคอมพิว เตอร โครงสร างภาษาคอมพิว เตอร ชุดคํ าสั่ ง
ภาษาคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม และการนําภาษาคอมพิวเตอรไปประยุกตใชงาน
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(2-3-5)
Data Structure and Algorithm
วิชาบังคับกอน : 13-233-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับขอมูลตัวแปรแถวอันดับ และลิสตเชิงเสน การเก็บขอมูลในหนวยความจํา
แบบตอเนื่อง และแบบเชื่อมโยง เทคนิคการเรียงลําดับขอมูล และการคนหาขอมูล
ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operating System
วิชาบังคับกอน :ศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร ชนิดของระบบปฏิบัติก ารของคอมพิวเตอร การจัดสรรทรัพ ยากร ความ
เขาใจเกี่ยวกับโปรเซส การติดตอระหวางโปรเซส การจัดการของโปรเซสเซอร การจัดการของหนวยความจํา การจัดการของ
อุปกรณ การแบงหนวยความจํา และชุดคําสั่งเปนสวนและแบงเปนหนา การปองกันแหลงทรัพยากร และความปลอดภัย
การฝกงานดานเทคนิคคอมพิวเตอร
4(0-40-0)
Computer Technology Internship
วิชาบังคับกอน :ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานเทคนิคคอมพิวเตอร ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน นักศึกษาจะตองเขาฝก
ปฏิบัติงานเต็มเวลา 320 ชั่วโมง โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่หนวยงานมอบหมาย ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองสงหนังสือบันทึกผลการปฏิบัติงาน เพื่ออาจารยที่ปรึกษาและพนักงานที่
ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการพิจารณาและประเมินผล
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การวิเคราะหและการออกแบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
วิชาบังคับกอน :ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ การวิเคราะหระบบ เครื่องมือตาง ๆ ที่ชวยในการวิเคราะหระบบ พจนานุกรม
ขอมูล กระบวนการวิเคราะห ดวยโมเดลแบบตาง ๆ การออกแบบระบบ การออกแบบซอฟตแวร
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และการจัดทําเอกสาร
ระบบฐานขอมูล
3(2-3-5)
Database System
วิชาบังคับกอน : 13-233-102 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบของขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ โครงสรางฐานขอมูลเชิงตรรก เอนทิตี้และ
ความสัมพันธ การปรับบรรทัดฐานของขอมูล ภาษานิยมฐานขอมูล ภาษาจัดการฐานขอมูลเพื่อการกําหนดและสอบถาม การ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล การเก็บสํารองขอมูล การรักษาความถูกตอง ความเชื่อถือไดและความคงสภาพของขอมูล
การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
3(2-3-5)
Data Communication and Computer Network
วิชาบังคับกอน :ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครือขายการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด การสงขอมูล การควบคุมในระดับเชื่อมโยง
ขอมูล เทคโนโลยีของเครือขายคอมพิวเตอร บริเวณเฉพาะที่และบริเวณกวาง สถาปตยกรรมการสื่อสาร และโปรโตคอล
ระเบียบในการติดตอสื่อสารหรือโปรโตคอล
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-3-5)
Object-Oriented Programming
วิชาบังคับกอน : 13-233-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกําหนดวัตถุ การใชวัตถุ การซอนวัตถุ การกําหนด
ประเภทของวัตถุ การสืบทอดประเภทของวัตถุ โครงขายของวัตถุ โครงสรางของโปรแกรมวัตถุ การติดตอกับผูใช การทํา
หลายงานพรอมกัน และการติดตอระหวางงาน
โครงงานดานเทคนิคคอมพิวเตอร
4(0-12-4)
Project in Computer Technology
วิชาบังคับกอน :ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การเขียนโครงงาน การนําเสนอ การวางแผนดําเนินโครงงาน การออกแบบ
การจัดหาวัสดุ การสางและทดสอบ การบันทึกขอมูลและการประเมินผล และการจัดทําโครงงานฉบับสมบูรณ
การติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครือขาย
3(1-6-4)
Network Installation and Maintenance
วิชาบังคับกอน : 13-233-206 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเครือขายเบื้องตน การติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร การทํางานของอุปกรณ
เครือขาย และการตรวจสอบระบบเครือขาย
การโปรแกรมเว็บ
3(2-3-5)
Web Programming
วิชาบังคับกอน : 13-233-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานของเว็บ หลักการเบื้องตนของการสรางฟอรม การโปรแกรมเว็บ การโปรแกรมคําสั่ง
เชิงวัตถุ การสรางหนาเว็บที่ซับซอน แผนผังภาพ และตาราง การติดตอกับฐานขอมูล และการรักษาความปลอดภัย
โปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-3-5)
Software Packages
วิชาบังคับกอน :ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับงาน
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอ
ขอมูลในงานกราฟก และในการสรางเว็บไซต การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานและการแสดงผลขอมูลจากโปรแกรม
สําเร็จรูป
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คอมพิวเตอรกราฟฟก
3(3-0-6)
Computer Graphics
วิชาบังคับกอน :ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชทางดานกราฟฟก เทคนิคการสรางภาพโดยจุด เสนตรงและเสนโคง การยายแกน การสรางแบบ
ภาพ การแปลงภาพใน 2 มิติและ 3 มิติ การยายภาพเขาสูอุปกรณเสมือนสากล การแปลงแบบยาย การแปลงแบบหมุน การ
แปลงยอยขยายภาพ เมตริกสําหรับการแปลงแบบตาง ๆ ทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ การกําหนดหนาตาง และวิวมองการขลิบภาพ
การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Computer Installation and Maintenance
วิชาบังคับกอน :ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางการทํางานของไมโครคอมพิวเตอร
การทํางานของอุปกรณที่อยูในระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร การประกอบและติดตั้งไมโครคอมพิวเตอร และการตรวจสอบและบํารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร
วงจรไฟฟา
3(2-3-5)
Electrical Circuits
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนในวงจรไฟฟา องคประกอบวงจรไฟฟา ผลตอบสนองของตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา
และตัวเก็บประจุตอไฟฟากระแสตรง การกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ผลตอบสนองของตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บ
ประจุตอวงจรไฟฟากระแสสลับ วงจรเรโซแนนซ กําลังไฟฟา วงจรไฟฟาสามเฟส และการแกปญหาวงจรไฟฟา
วงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-3-5)
Electronic Circuits
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรทรานซิสเตอร วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก การตอบสนองความถี่ แหลงจายกระแสคงที่
แหลงจายแรงดันอางอิง โครงสรางพื้นฐานของออปแอมป วงจรภายในไอซีดิจิตอล พื้นฐานการออกแบบวงจรรวม และการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหวงจร
วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3(2-3-5)
Digital Circuits and Logical Design
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบจํานวนและรหัส การดําเนินการเชิงตรรกและเกตเชิงตรรก พีชคณิตบูลีน การเปลี่ย นรูปและ
การทํานิพจนเชิงตรรกใหอยูในรูปอยางงาย การใชแผนผังและการใชตาราง วงจรตรรกเชิงจัดหมู วงจรเขารหั สและวงจร
ถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กและดีมัลติเพล็ก วงจรเปรียบเทียบ วงจรตรรกเชิงลําดับ ฟลิปฟลอป วงจรนับ และวงจรถายโอน
ไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-3-5)
Microcontroller
วิชาบังคับกอน : 13-252-102 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับฮารดแวรของระบบไมโครคอนโทรลเลอร ระบบหนวยความจํา ระบบอินพุต ระบบเอาตพุต
การอินเตอรรัพท วิธีการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบ การตรวจสอบแกไขโปรแกรม การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก และ
การประยุกตใชงาน
เครื่องยนตแกสโซลีน
3(1-6-4)
Gasoline Engine
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถอดประกอบชิ้นสวนเครื่อ งยนตแกสโซลีนหัวฉีด การตรวจวิเคราะหชิ้นสวนและการใช
เครื่องมือวัด การวิเคราะหระบบหลอลื่น ระบบหลอเย็น ระบบเชื้อ เพลิงและระบบประจุอ ากาศของเครื่อ งยนตแก สโซลีน
หัวฉีด การวิเคราะหหาขอขัดของของเครื่องยนตแกสโซลีนหัวฉีดและการใชเครื่องมือวัด การตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษ
ของไอเสีย
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13-263-102

13-263-103

13-263-104

13-263–109

13-263-205

13-263-206

13-263-207

13-263-208

ระบบเครื่องลางและสงกําลัง
3(1-6-4)
Chassis and Transmission Systems
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรองรับน้ําหนักของรถยนต ระบบบังคับเลี้ยว การปรับตั้งมุม ลอ ระบบเบรก ระบบสงกําลัง
และระบบเกียรอัตโนมัติ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต
3(1-6-4)
Electronic and Electrical in Motor Vehicle
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน อุปกรณอิเล็ก ทรอนิก ส วงจรไฟฟาใน ยานยนต ระบบสตารท ระบบประจุไฟฟา
ระบบจุดระเบิด ระบบรักษาความปลอดภัยยานยนต ระบบอํานวยความสะดวก และเสริมความปลอดภัย
เครื่องยนตดีเซล
3(1-6-4)
Diesel Engine
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซล การตรวจวัดและวิเคราะหชิ้นสวน การตรวจสอบระบบ
หลอลื่น ระบบหลอเย็น การตรวจสอบระบบประจุไอดีและเชื้อเพลิง การปรับแตงเครื่องยนตดีเซล การตรวจสอบขอ ขัดขอ ง
ของเครื่องยนต
การฝกงานดานชางยนต
4(0-40-0)
Mechanical Power Technology Internship
วิชาบังคับกอน : ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานชางยนตในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน นักศึกษาจะตองเขาฝกปฏิบัติงานเต็มเวลา 320
ชั่วโมง โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่หนวยงานมอบหมายทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน นักศึกษาตองสงหนังสือบันทึกผลการปฏิบัติงาน เพื่ออาจารยที่ปรึกษาและพนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการพิจารณาและประเมินผล
ปมและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล
3(1-6-4)
Diesel Fuel Pump and Injector
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแผนปายรหัสของปม และหัวฉีดเชื้อ เพลิง การทดสอบและการปรับแตงหัวฉีด ปม ฉีด
เชื้อเพลิงและการทดสอบ และการปรับแตงปมฉีดเชื้อเพลิง
การทําความเย็นและปรับอากาศ
3(2-3-5)
Refrigeration and Air Conditioning
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานทางเทอรโมไดนามิกสของระบบทําความเย็น ระบบทําความเย็นแบบตาง ๆ วัฏจัก รการทํา
ความเย็นแบบอัดไอ สารทําความเย็น คุณสมบัติของอากาศ กระบวนการปรับอากาศ ภาระของระบบการทําความเย็นและการ
ปรับอากาศ
ระบบควบคุมเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส
3(1-6-4)
Electronic Control System in Engine
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมการจายน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต แกสโซลีน และเครื่องยนตดีเซล ระบบประจุอากาศ
อุปกรณตรวจจับสัญญาณ ระบบควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุมมลพิษ และระบบวิเคราะหขอบกพรอง
อุปกรณเชื้อเพลิงกาซรถยนต
3(1-6-4)
Gas Fuel Equipment in Automotive
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบกาซที่ใชในรถยนต หลักการติดตั้งอุปกรณระบบกาซ การบํารุงรักษาอุปกรณกาซรถยนต
ขอกฎหมาย บทบัญญัติ และการตรวจสอบระบบกาซรถยนต
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13-263-210

13-264-101

13-264-202

โครงงานดานชางยนต
4(0-12-4)
Project in Mechanical Power Technology
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การเขียนโครงงาน การนําเสนอ การวางแผนดําเนินการ การออกแบบ การจัด หา
วัสดุ การสรางและทดสอบ การบันทึกขอมูลและประเมินผล การจัดทําโครงงานฉบับสมบูรณ
เชื้อเพลิงและสารหลอลื่น
3(3-0-6)
Fuel and Lubricant
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน เชื้อเพลิงแข็ง ปโตรเลียม เชือ้ เพลิงกาซ เชื้อเพลิงเหลว การจําแนกประเภทของเชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ
การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงและ สารหลอลื่น การหลอลื่น และพลังงานทดแทน
กลศาสตรยานยนต
3(3-0-6)
Mechanics of Motor Vehicle
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับแรงกระทําตอชิ้นสวนยานยนต คํานวณหาแรงขับเคลื่อนและแรงตานทานการเคลื่อนที่ สมรรถนะและ
คุณลักษณะของเครื่องยนต การทรงตัวและ การบังคับเลี้ยวของรถขณะเคลื่อนที่ไปในทางตรงและทางโคง พลศาสตรของ
เบรกกลไกและระบบสงกําลังแบบสงผานคลัตช และการสงกําลังผานของเหลวในยานยนต
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01-012-005

01-012-007

01-013-004

วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(2-2-5)
Life Style Enhancement
วิชาบังคับกอน : การดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะแบบองครวมบนพื้นฐานคุณธรรม จิตสาธารณะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่นรักษ
สิ่งแวดลอม การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย และการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการ
อยางยั่งยืน
ทักษะการเขียน
3(3-0-6)
Writing Skills
วิชาบังคับกอน: ชนิดของงานเขียน การใชคํา ประโยค และสํานวนโวหาร ในการเขียน หลักการและยุทธวิธีใชสํานวนถอยคําในงานเขียนรูปแบบ
ของการเขียน ขอเขียนชวยจํา อนุทิน ชีวประวัติ การบันทึก ขอมูลนําเสนอ การเขียนรายงาน งานประพันธ ความสัมพันธระหวาง
ผูอาน ผูเขียน ภาษา และหัวขอเรื่อง กลยุทธในการวางเคาโครง การราง การตรวจสอบ ปรับแตง และการเรียบเรียง
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Life and Sufficiency Economy
วิชาบังคับกอน: ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของโครงสรางระบบเศรษฐกิจไทย การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในชีวิตและชุมชน การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา
ในโครงการพระราชดําริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรธุรกิจและอุตสาหกรรม และกรณีตัวอยางเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชน
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
วิชาบังคับกอน: ความหมายและขอบขายของจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมพัฒนาการและสรีรวิทยาของมนุษย การรับสัมผัสและ
การรับรู เจตคติ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ การเรียนรู การจูงใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว สุขภาพจิต และพฤติกรรม
ทางสังคมของมนุษย
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development Techniques
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่พึงประสงค เทคนิคการสงเสริมและปรับปรุง
บุคลิกภาพ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ สุขภาพจิตและการปรับตัว และบุคลิกภาพแปรปรวน
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Technology for Research Study
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษาคนควา
และวิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ พื้นฐานความรูทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
มนุษยสัมพันธและมนุษยสัมพันธกับหลักจริยธรรมที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
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01-013-005

01-013-006

01-013-007

01-013-009

01-014-001

01-014-002

01-014-006

สังคมกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
วิชาบังคับกอน: สังคมกับสิ่งแวดลอม สังคมกับสิ่งแวดลอมตามแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
และธรรมชาติและการจัดการเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Everyday Life
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไป ความสําคัญของการเลือกใชทรัพยากรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บทบาททางเศรษฐกิจของหนวยธุรกิจและ
รัฐบาลในการจัดสรรทรัพยากรในการผลิตและการพัฒนาประเทศ กลไกราคาและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การหารายได
และการเลือกประเภทอาชีพ งบประมาณการบริโภคของตนเองและครอบครัว การวางแผนทางการเงินและการทําบัญชีครัวเรือน
การออมและการลงทุนของครอบครัว ระบบเงินตราและสถาบันการเงินในการทําธุรกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับปจจุบัน และการพิทักษสทิ ธิและผลประโยชนในฐานะผูบริโภค
สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
วิชาบังคับกอน: วิวัฒนาการของสังคมและระบบเศรษฐกิจ การกําหนดเปาหมายในทางเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม บทบาทการเมืองและผูมีอิทธิพลกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบาน
ปญหาเศรษฐกิจไทย นโยบายและแนวทางแกไขปญหา
วิธีวิจัยเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Research Methodology
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคและประเภทของงานวิจัย ขั้นตอนสําคัญในการวิจัย การออกแบบการวิจัย ตัวแปร
ประเภทตาง ๆ วิธีการสุมตัวอยาง การเก็บขอมูล วิธีการทางขอมูล การวิเคราะห การตีความ การนําเสนอขอมูล การเขียนรายงานการ
วิจัย และการเขียนเคาโครงงานวิจัย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย และการฝกทักษะการใชภาษาแตละประเภทที่สามารถนําไปใชสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
เทคนิคการเขียน
3(2-2-5)
Writing Techniques
วิชาบังคับกอน: การเขียน การเลือกใชคํา หลักเกณฑการเขียน ศึกษาการเขียนเรียงความ บทความ บทวิเคราะหและบทวิจารณ และการฝกเขียน
ประเภทตางๆ เพื่อใหเกิดทักษะ
ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
วิชาบังคับกอน: ทักษะเกี่ยวกับการใชศัพท สํานวน และโครงสรางที่เหมาะสมในการสนทนาในสถานการณตาง ๆ การอานและเขียนขอความสั้น ๆ
ในการบอกขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบรรยายลักษณะสิ่งของทั่วๆไป การอธิบายเหตุการณในอดีตปจจุบัน และอนาคต โดยเนน
การจับสาระสําคัญของเรื่อง การสรุปความ และการตอบคําถาม
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ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชาบังคับกอน: ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในโครงสรางภาษาที่ซับซอนและการใชภาษาพูดและเขียนเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ
สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
วิชาบังคับกอน: ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ การสนทนาในเรื่องสัพเพเหระ การถามทิศทาง การซื้อของและการตอรองราคา
การสั่งอาหาร การเชาที่พกั การสอบถามขอมูลตางๆ ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียนและความแตกตางทาง
วัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
English in Everyday Life
วิชาบังคับกอน: การใชภาษาอังกฤษในการทักทาย แนะนํา บอกทิศทาง การพัฒนาทักษะการฟงและอานสารที่พบในชีวิตประจําวัน การอานขาว
โฆษณา การใชภาษาในการโทรศัพท การนัดหมาย การสํารองที่นั่ง การซื้อสินคาและการตอรองราคา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
วิชาบังคับกอน: การสื่อความคิดของตนเองดวยทักษะการพูด การฟง การอาน และการเขียนอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะ
ใน
สถานการณจําลอง และการแสดงบทบาทโดยใชภาษาที่เหมาะกับสาขาอาชีพ
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
Reading Skills in English
วิชาบังคับกอน: การอานเพื่อใหเกิดทักษะทางการอาน การตั้งวัตถุประสงคในการอาน การใชพจนานุกรมหาความหมายของคําศัพท การเดา
ความหมายของคําศัพทจากสวนประกอบของคําศัพท โครงสรางประโยคและบริบทคําอางอิง เครื่องสัมพันธความ การอานโดย
การเดาขอความลวงหนา การตีความ การใชความรูเดิมและความรูรอบตัวชวยในการอาน การหาความคิดหลัก ประโยคใจความ
หลัก ประโยคสนับสนุนความคิดหลักในอนุเฉท และวิธีการจดบันทึกยออยางเปนระบบ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
Writing Skills in English
วิชาบังคับกอน: ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน การฝกทักษะ การเขียนประโยค การเขียนเรียงความระดับยอ
หนา การกรอกแบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัว การเขียนบันทึกประจําวันและบันทึกที่ใชในสํานักงาน การจดขอความโดย
ยอ การเขียนสรุปและการยอความจากเรื่องที่อานหรือฟง
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
วิชาบังคับกอน: ทักษะการพูด การฟงเพื่อสื่อความหมายในสถานการณตาง ๆ ในสถานประกอบการ การสัมภาษณงาน การแสดงความ
คิดเห็น การโตแยง การแนะนํา การนําเสนอ และการสอบถามขอมูล
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บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไป การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการ
ดําเนินการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล
แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
วิชาบังคับกอน: ความรูทวั่ ไป การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน กลยุทธการเลนสราง เสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการ
ดําเนินการแขงขันกีฬาแบดมินตัน
กีฬาลีลาศ
1(0-2-1)
Dance Sport
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไป การปฏิบัติทักษะพื้นฐานจังหวะตางๆ สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท พัฒนาทักษะทาทาง
ตางๆ สามารถเลือกระดับขั้นไดตามความเหมาะสม และการดําเนินการแขงขันกีฬาลีลาศ
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไป ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท การจัดการและการ
ดําเนินการแขงขัน โดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
จริยธรรมสําหรับมนุษย
3(3-0-6)
Ethics for Human Beings
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาทางจริยศาสตร ทฤษฎีทางจริยธรรม จริยศาสตรเชิงคุณธรรม กรณียธรรมและอันตวิทยา จริยศาสตรเชิงหนาที่ อัตนิยม
ปรัตนิยม และประโยชนนิยม การใหเหตุผลสนับสนุนทางจริยธรรม ศีลธรรมกับศาสนา จริยศาสตรประยุกตในสถานการณ
ปจจุบัน พฤติกรรมทางเพศ การทําแทงและอิสระทางเพศ ความขาดแคลน ความทุกขทรมาน สวัสดิภาพสัตว
มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Human Relations and Personality Development
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย การปรับปรุงตนเองเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคล
ในองคการและสังคม มารยาททางสังคมและการนันทนาการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
วิชาบังคับกอน: ความเปนมาของชนชาติไทย สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย ศาสนา ประเพณีไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย
ทัศนศิลป หัตถกรรม นาฏศิลปและดนตรีไทย อาหารไทย และวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาไทย
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
วิชาบังคับกอน: ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา รูปแบบของพฤติกรรม ขบวนการทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย การรับสัมผัส การรับรู
การเรียนรู เชาวนปญญา อารมณ การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต ปจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคมตอพฤติกรรมของ
มนุษย การปรับตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต
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วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
3(3-0-6)
Southern Cultures and Traditions
วิชาบังคับกอน: อัตลักษณของชาวใต ภาษาพื้นเมืองและสําเนียงภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อ คติชนและภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณีและพิธีกรรม
ทางศาสนา สังคมไทยมุสลิมและไทยพุทธ เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง การปกปกรักษาประเพณีของชาวใตในยุคปจจุบัน
ทัศนศึกษาและกิจกรรม
อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
Thai Civilization in the Globalization Context
วิชาบังคับกอน: ความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคกอนประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ สภาพการเมือง
สังคม เศรษฐกิจไทยสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก และการปรับเปลี่ยนอารยธรรม
ไทยในกระแสโลกาภิวัตน
สารัตถะแหงความงาม
3(3-0-6)
Beauty Matters
วิชาบังคับกอน: ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย ความงามและรสนิยม ความงามของมนุษย ความงามตามธรรมชาติและความงาม
สรางสรรค คุณคาของความงาม และสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป และการละเลนพื้นบาน สุขภาพ
กายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ มารยาทงามตามคติของไทย และการอยูรวมกันอยางมีความสุข
วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Life Style Enhancement
วิชาบังคับกอน: สุขภาวะองครวม ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิ่น พหุ
วัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย และการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics for Everyday Use
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร การเลือกกับอรรถประโยชนและตนทุนคาเสียโอกาส บทบาทของรัฐบาลและองคกรทางธุรกิจ
ในระบบเศรษฐกิจ การพิทักษสิทธิ์และผลประโยชนของผูบริโภค เศรษฐกิจครัวเรือน การเปนผูประกอบการ การเงินและการ
ธนาคาร และกลไกราคากับการประยุกตในชีวิตประจําวัน
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัตเิ กี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย การทํางานเปนทีม ระเบียบ กติกา มารยาท
การจัดการและการดําเนินการแขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการ
ดําเนินการแขงขัน
บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการ
ดําเนินการแขงขัน
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แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการ
ดําเนินการแขงขัน
วายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการ
ดําเนินการแขงขัน
กีฬาลีลาศ
1(0-2-1)
DanceSport
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐาน การฝกปฏิบัติจังหวะพื้นฐาน การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท การพัฒนาทาทาง และ
การดําเนินการแขงขันกีฬาลีลาศ
โยคะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Yoga for Health
วิชาบังคับกอน: ความหมายและประวัติของโยคะ หลักการของหัตถะโยคะ ความสัมพันธระหวางโยคะและอายุรเวช การเตรียมพรอมรางกาย
การยืดเหยียดขอตอและกลามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกลามเนื้อ การฝกทาอาสนะ การควบคุมลมหายใจและลมปราณ
สิ่งควรระวังและความปลอดภัยในการฝกโยคะ
เคมีพื้นฐาน
4(3-3-7)
Fundamental Chemistry
วิชาบังคับกอน: มวลสารสัมพันธและมูลฐานของทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของกาซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน
จลนศาสตรเคมี โครงสรางของอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติพิริออดิก สารเรพรีเซนทาทีฟ อโลหะ และโลหะแทรนซิชั่น เคมี
อินทรียเบื้องตน ปฏิบัติการทดลองใหครอบคลุมทุกเนื้อหา
ฟสิกส 1
4(3-3-7)
Physics I
วิชาบังคับกอน: แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ระบบของอนุภาค การเคลื่อนที่เชิงเสนและการหมุนของวัสดุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบ
ฮาโมนิค คลื่นทางกล ทฤษฎีจลนของแกส เคมีเทอรโมไดนามิกส กลศาสตรของไหล การประยุกตหลักการทางฟสิกส และ
ปฏิบัติการทดลองใหครอบคลุมทุกเนื้อหา
ฟสิกส 2
4(3-3-7)
Physics II
วิชาบังคับกอน: ไฟฟาเบื้องตน การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา ไดอิเลกทริกและสารแมเหล็ก ทัศนะศาสตรเชิงกายภาพและเชิง
เรขาคณิต แนะนําฟสิกสควอนตัม การประยุกตหลักการทางฟสิกสและปฏิบัติการทดลองใหครอบคลุมทุกเนื้อหา
ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics I for Engineers
วิชาบังคับกอน: การวัด เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของสารและ
กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตรและการประยุกต การสั่นและคลื่น
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01-024-108

01-024-109

01-024-110

01-024-115

01-024-116

01-025-101

01-025-102

01-025-203

01-025-104

ปฏิบัติการฟสิกส 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
วิชาบังคับกอน: 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
วิชาบังคับกอน: ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เคมิคัลเทอรโมไดนามิกส
ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิ
ชัน เคมีนิวเคลียร และเคมีกับสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry for Engineers Laboratory
วิชาบังคับกอน : 01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 01-024-115 เคมีสําหรับวิศวกร
คณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
Mathematics I
วิชาบังคับกอน: พีชคณิตเวคเตอร ลิมิตและภาวะตอเนื่อง การหาอนุพันธและปริพันธ สําหรับฟงกชั่นคาจริง ของตัวแปรจริงและการประยุกต
รูปแบบไมแนนอน เทคนิคในการปริพันธ ปริพันธไมตรงแบบ
คณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
Mathematics II
วิชาบังคับกอน : 01-025-101 คณิตศาสตร 1
ประวัติแนะนําสมการเชิงอนุพันธ และการประยุกต อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง การกระจายอนุกรม
เทยเลอร และการประมาณคาสําหรับฟงกชั่นมูลฐาน
คณิตศาสตร 3
3(3-0-6)
Mathematics III
วิชาบังคับกอน : 02-025-102 คณิตศาสตร 2
การหาปริพันธเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสสําหรับฟงกชั่นคาจริงสําหรับสองตัวแปร เวคเตอร เสน ระนาบ และพื้นผิว ใน
ปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสสําหรับฟงกชั่นคาจริงสําหรับหลายตัวแปรและการประยุกต
แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus I for Engineers
วิชาบังคับกอน: เมทริกซ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาจริง เทคนิคการหาปริพันธรูปแบบยังไมกําหนด การกระจาย
อนุกรมเทเลอรของฟงกชัน มูลฐาน ปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธไมตรงแบบ การประยุกตอนุพันธและปริพันธ
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01-025-105

01-033-001

01-040-003

01-040-005

01-040-006

01-111-101

01-111-102

แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus II for Engineers
วิชาบังคับกอน : 01-025-104 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร
พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอรของ ตัวแปรจริงและการประยุกตใชทางวิศวกรรม
ปริพันธเชิงเสนเบื้องตน พิกัดเชิงขั้ว เสน ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงสองตัวแปร แคลคูลัสของ
ฟงกชันคาจริงหลายตัวแปรและการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information Technology for Study Skills
วิชาบังคับกอน: แนะนําการประยุกตใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ วิธีแสวงหาสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะห
สารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศ การจัดการและการเก็บรวบรวมขอมูลและฐานขอมูล จริยธรรมและระบบ
ปองกันขอมูลสารสนเทศ การฝกฝนและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Human Relations for Living
วิชาบังคับกอน: ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ การประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาในการสรางความสัมพันธของมนุษยทั้งในชีวิต
สวนตัวและการทํางาน เทคนิคของการสรางทัศนะดานมนุษยสัมพันธ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความสัมพันธและปญหาที่
เกี่ยวของ
เอเชียอาคเนยศึกษา
3(3-0-6)
Southeast Asian Studies
วิชาบังคับกอน: ประวัติศาสตร สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของเอเชียอาคเนย การเมืองการปกครองและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา
และประเพณี ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากร ธรรมชาติ และสภาพแวดลอม ความขัดแยงและการรวมมือระหวางประเทศ สังคม
สมัยใหมและความเปนสากล การพัฒนาและความรวมมือทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการคา การจัดระบบเศรษฐกิจ
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Life and Sufficiency Economy
วิชาบังคับกอน: ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของโครงสรางระบบเศรษฐกิจไทย การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในชีวิตและชุมชน การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โครงการ
พระราชดําริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
หลักการประกอบอาหาร
3(2-3-5)
Principles of Food Preparation
วิชาบังคับกอน: ลักษณะองคประกอบและคุณสมบัติทางวิทยาศาสตรของอาหาร หลักวิธีการประกอบอาหารหลัก 5 หมู ศัพทการประกอบอาหาร
เครื่องปรุงและสารปรุงแตงอาหารที่มีปฏิกิริยาตออาหาร การเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร ฝกปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติ
ของอาหาร และการประกอบอาหารหลัก 5หมู
อาหารไทย
3(2-3-5)
Thai Cuisine
วิชาบังคับกอน: ความรูเกี่ยวกับอาหารไทย เครื่องปรุงและอุปกรณเครื่องใชในการประกอบอาหารไทย หลักการประกอบอาหารคาว อาหารวาง
อาหารหวาน อาหารไทยในโอกาสและเทศกาลตาง ๆ
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01-111-103

01-111-204

01-111-205

01-111-306

01-111-307

01-111-308

01-111-309

01-111-410

การจัดครัวและเครื่องมือเครื่องใชในงานอาหาร
3(2-3-5)
Management of Kitchen and Food Equipment
วิชาบังคับกอน: หลักการจัดครัวมาตรฐาน ชนิดของเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาหารและการบริการ การเลือกซื้อ วิธีการใช การทําความ
สะอาด การเก็บ และการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช และการสุขาภิบาลสถานที่
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
English for Food and Nutrition Profession
วิชาบังคับกอน: การใชศัพท สํานวนในการอธิบายประเภท สวนผสมและขั้นตอนการผลิตอาหาร การนําเสนอบริการดานอาหารและโภชนาการ
ภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารกับผูใชบริการดานอาหารและโภชนาการ การอานและเขียนโฆษณา รายการอาหารและขอมูลที่เกี่ยวของ
กับงานอาหารและโภชนาการ
อาหารจํานวนมากและการพัฒนาสูตรมาตรฐาน
3(2-3-5)
Quantity Food and Standard Menu Development
วิชาบังคับกอน: หลักและวิธีการกําหนดรายการอาหาร ประเภทของอาหารจํานวนมาก การเลือกซื้อ การเก็บรักษา การเบิกจาย ตํารับมาตรฐาน
การประกอบอาหารและการบริการอาหารจํานวนมาก
การจัดการอาหารในสถาบัน
3(2-3-5)
Food Management in Institute
วิชาบังคับกอน: การวางแผนการดําเนินงานจัดบริการอาหารในสถาบัน การบริหารงานบุคคล การวางผังและจัดอุปกรณเครื่องใชสําหรับบริการ
อาหาร การควบคุมคุณภาพในการจัดบริการอาหาร การประกอบอาหารในสถาบัน การศึกษานอกสถานที่
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานคหกรรมศาสตร
1(0-3-3)
Program Package for Home Economics
วิชาบังคับกอน: ฝกปฏิบัติใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต Excel, Power point และ SPSS
การเตรียมโครงงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
1(1-0-2)
Preparation for Special Project on Food and Nutrition
วิชาบังคับกอน: รูปแบบและขั้นตอนการทําโครงการวิจัยทางดานอาหารและโภชนาการ การนําเสนอและการอภิปราย แนวทางในการพัฒนา
งานทางดานอาหารและโภชนาการ
โครงงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
3(1-6-4)
Special Project on Food and Nutrition
วิชาบังคับกอน : 01-111-308 การเตรียมโครงงานพิเศษดานอาหารและโภชนาการ
การศึกษา คนควา และพัฒนางานดานอาหารและโภชนาการ
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(1-0-2)
Preparation for On-the-job Training
วิชาบังคับกอน: การเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ การเชิญวิทยากรเฉพาะดานมาบรรยาย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในดาน
อาหารและโภชนาการ
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01-111-411

01-111-412

01-111-413

01-112-007

01-112-201

01-113-101

01-113-102

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ
งานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกัน สังคม
กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
การฝกประสบการณวิชาชีพทางดานอาหารและโภชนาการ
3(0-40-0)
On-the-job Training in Food and Nutrition
วิชาบังคับกอน : 01-111-410 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
ฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ทางดานอาหารและโภชนาการ อยางเปนระบบ เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 280 ชั่วโมง ทําใหเกิดประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา
สหกิจศึกษาทางดานอาหารและโภชนาการ
6(0-40-0)
Cooperative Education in Food and Nutrition
วิชาบังคับกอน: 01-111-411 การเตรียมสหกิจศึกษา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานอาหารและโภชนาการ เสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ มีภาระงานตรงตาม
สาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถ เปนระยะไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของ
สถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผู
นิเทศงานงานการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการ
พัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา
อาหารนานาชาติ
3(2-3-5)
International Cuisine
วิชาบังคับกอน: อาหารนานาชาติที่อยูในความนิยม วัตถุดิบและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารนานาชาติ เทคนิคในการประกอบอาหาร
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
เทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-3-5)
Food and Beverage Services Technique
วิชาบังคับกอน: หลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเตรียมและรูปแบบการจัดอาหาร อุปกรณ
เครื่องมือในการจัดโตะอาหาร รายการอาหาร มารยาทและการปฏิบัติในการตอนรับและการบริการ
โภชนาการสําหรับการจัดอาหารครอบครัว
3(2-3-5)
Nutrition for Family Catering
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของโภชนาการกับสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู สารอาหาร ความตองการพลังงานและสารอาหารสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ
และบุคคลภาวะพิเศษ การกําหนดรายการอาหาร ประเภทของอาหารที่นิยมรับประทานในครอบครัว
การประกอบอาหาร
ครอบครัวอยางสงวนคุณคา
โภชนศาสตรมนุษย
3(2-3-5)
Human Nutrition
วิชาบังคับกอน : 01-113-101 โภชนาการสําหรับการจัดอาหารครอบครัว
ระบบการยอย การดูดซึม การขับถายและกระบวนเมตาบอลิซึมของสารอาหาร บทบาทและหนาที่ของสารอาหารตอรางกาย
ความตองการสารอาหารและพลังงานของรางกาย ภาวะโภชนาการ ปญหาสุขภาพที่มีผลมาจากการไดรับสารอาหารไมสมดุล การ
คํานวณพลังงานที่รางกายควรไดรับในหนึ่งวัน การใชตารางแสดงคุณคาทางโภชนาการของอาหารไทย
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01-113-203

01-113-304

01-113-305

01-114-101

01-114-202

01-114-203

01-114-204

01-114-205

โภชนศาสตรในวัฏจักรชีวิต
3(2-3-5)
Nutrition in Life Cycle
วิชาบังคับกอน: ความตองการสารอาหารและพลังงานสําหรับบุคคลวัยตางๆ และบุคคลภาวะพิเศษ การคํานวณและประกอบอาหารสําหรับบุคคล
วัยตาง ๆและบุคคลภาวะพิเศษใหถูกหลักโภชนาการ
ชีวเคมีทางโภชนาการ
3(2-3-5)
Nutritional Biochemistry
วิชาบังคับกอน: องคประกอบทางเคมีของสารอาหารตางๆ ความสําคัญขององคประกอบทางเคมีตอภาวะโภชนาการปกติและผิดปกติ เมธาบอลิซึม
ของ คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน นิวคลีโอไทด วิตามิน เกลือแร อันตรกริยาของสารอาหารกับสารอาหาร และสารอาหารกับ
ภาวะโภชนาการ การประเมินคุณภาพทางโภชนาการของอาหารในหองปฏิบัติการ
โภชนาการชุมชน
3(2-3-5)
Community Nutrition
วิชาบังคับกอน: ปญหาโภชนาการในประเทศที่มีผลตอสุขภาพชุมชน การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหปญหาโภชนาการชุมชน หลักการ
ประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน การปรับปรุงและสงเสริมภาวะโภชนาการชุมชน การปรับปรุงอาหารในทองถิ่นใหมีคุณคา
สูงขึ้น
การถนอมอาหาร
3(2-3-5)
Food Preservation
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ประวัติ และความสําคัญของการถนอมอาหาร การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของอาหาร การเสื่อมคุณภาพของอาหาร
ทางดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ ประเภทของการถนอมอาหาร
สุขาภิบาลอาหาร
3(3-0-6)
Food Sanitation
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาสวนบุคคล การจัดการของเสีย การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค ความรูเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยดานอาหาร เทคนิคการเลือกซื้อ เลือกบริโภคใหปลอดภัย วิธีการใชและการเก็บรักษาอาหาร หลักการเลือกสถานที่
จําหนายบริการอาหาร หนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริโภคสามารถรองเรียนเมื่อเกิดปญหา
วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร
3(2-3-5)
Science of Cookery
วิชาบังคับกอน: โครงสราง สมบัติทางเคมีและชีวเคมีขององคประกอบอาหาร การเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาที่เกี่ยวของของอาหารระหวางการเก็บ
เกี่ยว หลังเก็บเกี่ยว แปรรูปและเก็บรักษา ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบอาหารกับผลิตภัณฑอาหาร วิธีปองกัน
ความปลอดภัยในอาหาร
3(3-0-6)
Food Safety
วิชาบังคับกอน: อันตรายจากสิ่งปนปนในอาหาร การเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากอาหาร สารเจือปนและระดับการใชตามมาตรฐาน ความปลอดภัยของ
อาหารในชีวิตประจําวันและการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร
การทดลองอาหาร
3(2-3-5)
Food Experimentation
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานในการทดลองอาหาร หัวขอ วัตถุประสงค และสมมติฐานการทดลองอาหาร เอกสารที่เกี่ยวของกับการทดลอง
อาหาร ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล การวางแผนการทดลอง การเขียนรายงาน
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01-114-206

01-114-307

01-121-101

01-121-102

01-121-103

01-121-104

01-121-105

01-121-106

จุลินทรียในอาหาร
3(2-3-5)
Microbial in Food
วิชาบังคับกอน: จุลินทรียที่มีความสําคัญตออาหาร ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของ จุลินทรีย จุลินทรียในการผลิตอาหาร จุลินทรียท ี่ทํา
ใหอาหารเนาเสีย จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค มาตรฐานและการตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหาร
การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร
3(2-3-5)
Food Quality Control and Assurance
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหาร คุณภาพอาหารและการวัดคาโดยใชเครื่องมือ
การประเมินคาคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส มาตรฐานและระบบประกันคุณภาพอาหาร
หลักการทางศิลปะ
3(1-4-4)
Principles of Art
วิชาบังคับกอน: ประวัติศิลปะ ความหมายของศิลปะ หลักของศิลปะ และองคประกอบของศิลปะ คุณคาของศิลปะ การนําศิลปะไปใชพัฒนาจิตใจ
บุคลิกภาพและรสนิยมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง
หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Home Economics Profession
วิชาบังคับกอน: นิยาม ปรัชญา ประวัติ ความมุงหมาย ขอบขายและประโยชนของวิชา คหกรรมศาสตร ในหลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ ของไทย
แนวคิดในปจจุบัน อนาคต และการพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร ตลาดงานคหกรรมศาสตรในปจจุบัน เศรษฐศาสตรทางธุรกิจ
กระบวนการเขาสูงานอาชีพภาครัฐ ภาคเอกชน และการประกอบอาชีพสวนตัว การประกอบอาชีพคหกรรมศาสตรใหประสบ
ความสําเร็จ
การจัดการทรัพยากรครอบครัว
3(3-0-6)
Family Resource Management
วิชาบังคับกอน: ความหมายและประเภทของทรัพยากรครอบครัว ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรครอบครัว หลักการจัดการและการตัดสินใจ
ในการใชทรัพยากร และอนุรักษสิ่งแวดลอม ตลอดจนการจัดการทรัพยากรในครอบครัวในสถานการณตาง ๆ
การจัดดอกไม
3(1-4-4)
Flower Arrangement
วิชาบังคับกอน: วัสดุ อุปกรณ หลักเกณฑในการจัดดอกไม การจัดดอกไม การเลือกดอกไม ใบไม การเก็บรักษา การออกแบบและประยุกตใชให
เหมาะสมกับโอกาส
ศิลปประดิษฐ
3(1-4-4)
Art of Crafts
วิชาบังคับกอน: การประดิษฐเครื่องใช เครื่องแตงกาย และงานฝมือตาง ๆ งานเย็บ ปก ถัก รอย งานดอกไมสด งานประดิษฐจากดอกไมแหงและ
ใบตอง ตามความตองการของแตละทองถิ่น
ศิลปะงานใบตอง
3(1-4-4)
Classical Art of Banana Leaves
วิชาบังคับกอน: ผลิตภัณฑงานใบตอง การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ การออกแบบ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ
ผลิตภัณฑงานใบตอง เพื่อใชในงานประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษ
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01-121-207

01-121-208

01-121-209

01-121-210

01-121-311

01-121-312

01-121-313

01-121-314

พัฒนาการมนุษยและครอบครัว
3(3-0-6)
Human and Family Development
วิชาบังคับกอน: พัฒนาการของมนุษย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการ และพัฒนาการในชวงวัย แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พัฒนาการ
ของครอบครัว วงจรชีวิตของครอบครัว การเตรียมตัวสําหรับชีวิตสมรส กฎหมายครอบครัว ความสัมพันธของครอบครัวกับ
สังคม ปญหาครอบครัวและแนวทางแกไข
การแกะสลักผักและผลไม
3(1-4-4)
Vegetable and Fruit Carving
วิชาบังคับกอน: การแกะสลักผักและผลไมขั้นพื้นฐานเพื่อการตกแตง คุณคาและโอกาสใชสอยผักและผลไมแกะสลัก การเลือก การเตรียม การใช
และการดูแลรักษาอุปกรณ รูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกะสลัก การใชงานแกะสลักในโอกาสพิเศษและในลักษณะตาง ๆ
คอมพิวเตอรเพื่องานคหกรรมศาสตร
3(2-3-5)
Computer for Home Economics Career
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมจัดทําเอกสาร โปรแกรมการคํานวณ และโปรแกรมการนําเสนอผลงาน
คหกรรมศาสตร
ศิลปประยุกต
3(1-4-4)
Applied Art
วิชาบังคับกอน: หลักการของศิลปะ การนําองคประกอบของศิลปะมาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ การเลือกใชสีสําหรับตกแตงและพัฒนาศิลปะ
ประดิษฐ ตลอดจนการนําศิลปะไปใชพัฒนาจิตใจ บุคลิกภาพและรสนิยม
บริโภคศึกษา
3(3-0-6)
Consumption Studies
วิชาบังคับกอน: แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค การประยุกตความรูดาน
พฤติกรรมผูบริโภคกับกิจกรรมทางการตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑงานคหกรรมศาสตร
3(1-4-4)
Development for Home Economics Products
วิชาบังคับกอน: หลักการและสภาพปญหาผลิตภัณฑงานคหกรรมศาสตร ปจจัยทั่วไปที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจงานคหกรรมศาสตร การพัฒนาและ
ปรับแตงผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ
การจัดการธุรกิจงานคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Management of Home Economics Business
วิชาบังคับกอน: การวิเคราะหประเภทธุรกิจงานคหกรรมศาสตร การวางแผนและการควบคุมธุรกิจงานคหกรรมศาสตร หลักการและความสําคัญ
ของภาษีอากร การประยุกตหลักการจัดการธุรกิจในงานคหกรรมศาสตร
สัมมนาคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Seminar in Home Economics
วิชาบังคับกอน: รูปแบบและขั้นตอนการจัดสัมมนา การคนควาในความรูที่ทันสมัยและเกี่ยวของกับวิชาเอก การนําเสนอ การอภิปรายเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู หาแนวทางในการพัฒนางานคหกรรมศาสตร
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01-121-415

01-121-416

01-121-417

01-121-418

01-121-419

01-122-001

01-122-202

โครงงานพิเศษทางคหกรรมศาสตร
3(1-6-4)
Special Project in Home Economics
วิชาบังคับกอน: การคนควา ออกแบบ การทดลองใชวัสดุเพื่อประดิษฐเปนของใช ของที่ระลึก เครื่องประดับบาน การพัฒนาธุรกิจงานคหกร
รมศาสตรในเชิงวิชาการ
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานธุรกิจคหกรรมศาสตร
1(1-0-4)
Preparation for On-the-job Training in Home Economics Business
วิชาบังคับกอน: การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และหรือศึกษาจากประสบการณตรงเพื่อเตรียม
ความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ
การเตรียมสหกิจศึกษาดานธุรกิจคหกรรมศาสตร
1(1-0-4)
Preparation for Cooperative Education in Home Economics Business
วิชาบังคับกอน: การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกปฎิบัติงานในสถานประกอบการณดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการปฏิบัติงานใน
สถานการณ/รูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในอาชีพโดยศึกษาจากสื่อตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริงและหรือศึกษาจาก
ประสบการณตรงเพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกประสบการณวิชาชีพดานธุรกิจคหกรรมศาสตร
3(0-40-0)
On-the-job Training in Home Economics Business
วิชาบังคับกอน : 01-121-416 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานธุรกิจคหกรรมศาสตร
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ศึกษาระบบการทํางานกระบวนการผลิต เทคนิคและวิธีการจัดการและฝกทักษะวิชาชีพ
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 280 ชั่วโมง ทําใหเกิดประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา
สหกิจศึกษาดานธุรกิจคหกรรมศาสตร
6(0-40-0)
Cooperative Education in Home Economics Business
วิชาบังคับกอน : 01-121-417 การเตรียมสหกิจศึกษาดานธุรกิจคหกรรมศาสตร
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ มีภาระงานตรงตามสาขาวิชาและเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการใน
ระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศงานงานการ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทาใหเกิดการพัฒนาตนเองและมี
ประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา
ความรูเรื่องผาและการตัดเย็บ
3(2-3-5)
Textiles and Clothing Construction
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งทอ สมบัติของเสนใยสิ่งทอ การจําแนกประเภทและชนิดของเสนใย เสนดาย ความรูพื้นฐานในการผลิต
ผืนผาและการตกแตงเบื้องตน การเลือกซื้อ การนําไปใชรวมทั้งการดูแลรักษาผา เครื่องมือเครื่องใชอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการ
ตัดเย็บ การทําตะเข็บ หลักและวิธีการสรางแบบตัดเสื้อ กระโปรง
เทคนิคการตัดเย็บงานประดิษฐ
3(2-3-5)
Techniques for Handicraft Sewing
วิชาบังคับกอน: การประดิษฐเครื่องใชเครื่องประดับโดยการใชศิลปะการเย็บ การตัดตอผา เทคนิคการตัดเย็บพิเศษ เพื่อตัดเย็บงานประดิษฐ

756

01-211-101

01-211-102

01-211-103

01-211-205

01-211-206

จิตวิทยาการบริการเพื่อการโรงแรม
3(3-0-6)
Service Psychology for Hotel
วิชาบังคับกอน: ความหมายของจิตวิทยาการบริการ องคประกอบของการบริการ จิตวิทยาการบริการและงานตอนรับในโรงแรม กลยุทธการบริการ
การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา การแกไขปญหาเฉพาะหนา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Introduction to Hotel Business and Tourism
วิชาบังคับกอน: บทบาท ความสําคัญ และองคประกอบของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว ลักษณะและประเภทของธุรกิจการโรงแรม
และการทองเที่ยว องคกรที่เกี่ยวของกับการโรงแรมและการทองเที่ยว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
วิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรม ความสําคัญของธุรกิจโรงแรม ประเภทและบริการของโรงแรม รูปแบบการดําเนินการและการ
จัดการ โครงสรางการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ แผนกบริการตาง ๆ ภายในโรงแรม คําศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับโรงแรม
การจัดการองคการและการบริหารทรัพยากรมนุษยในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Organization Management and Human Resource Administration in Hotel Business
วิชาบังคับกอน: พฤติกรรมมนุษย ธรรมชาติของมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การจายตอบแทน ทฤษฎี
บุคลิกภาพ ทฤษฎีองคการ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในองคการ การจูงใจ การสื่อสาร การตัดสินใจ อํานาจและอิทธิพลใน
องคการ การจัดการความขัดแยง การสรางมนุษยสัมพันธในการทํางาน
การตลาดโรงแรมและการขาย
3(3-0-6)
Hotel Marketing and Sales
วิชาบังคับกอน: ความหมายและความสําคัญของการตลาดในธุรกิจโรงแรม บทบาทของการตลาดในธุรกิจโรงแรม การประยุกตใชการตลาดใน
ธุรกิจโรงแรม การวางแผนกลยุทธผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย การตลาดโรงแรมในอาเซียน
จริยธรรมการตลาดและการขาย การจัดการและการดําเนินการขาย กระบวนการบริหารการขายและการวางแผนการขาย
จรรยาบรรณและกฎหมายสําหรับธุรกิจโรงแรม

3(3-0-6)

Ethics and Laws for Hotel Business
วิชาบังคับกอน: -

01-211-207

01-211-208

กฎหมายวาดวยการจัดตั้งโรงแรม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจโรงแรม กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสิ่งแวดลอม
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูประกอบการ ผูบริโภคและแรงงาน กฎหมายสําหรับสถานบันเทิงและนันทนาการในโรงแรม หลัก
จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับธุรกิจโรงแรม
การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
Accounting and Finance for Hotel Business
วิชาบังคับกอน: ระบบบัญชีโรงแรม ประเภทบัญชีในโรงแรม การวิเคราะหงบการเงิน ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงของรายไดและ
รายจายของโรงแรม การวางแผนจัดทํางบประมาณ การทํารายงานทางการเงิน การจัดการทรัพยสิน
ออกแบบเบื้องตนเพื่องานโรงแรม
3(2-3-5)
Fundamental Design for Hotel Functions
วิชาบังคับกอน: หลักการออกแบบเบื้องตน การจัดองคประกอบทั้งสองมิติและสามมิติ การประยุกตใชหลักการออกแบบในโรงแรม

757

01-211-311

01-211-409

01-211-410

01-211-412

01-211-413

01-211-414

01-211-415

01-212-101

การวิจัยทางการโรงแรม
3(2-2-5)
Research on Hotel
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค ประเภทของงานวิจัย การออกแบบและ ขั้นตอนสําคัญของการวิจัย ตัวแปรประเภทตาง ๆ
วิธีการสุมตัวอยาง การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล การเขียนโครงรางงานวิจัยและรายงานการวิจัย
การจัดการธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
Hotel Business Management
วิชาบังคับกอน: ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาธุรกิจโรงแรม การวิเคราะหสาเหตุและความเปนไปไดของการจัดตั้งธุรกิจโรงแรม กระบวนการใน
การวางแผน การจัดการรายได การงบประมาณ แนวทางการดําเนินงานโรงแรม การควบคุมคุณภาพและการประเมินผล
ผลกระทบขอตกลงอาเซียนตอธุรกิจโรงแรม ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
การจัดสัมมนาการโรงแรม
3(3-0-6)
Seminar on Hotel
วิชาบังคับกอน: ปญหาดานการบริการและการจัดการในโรงแรม การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการวิเคราะหปญหาดานการบริการและการจัดการ
การแกปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานโรงแรม การนําผลการวิจัยมาเปนเกณฑประกอบการพิจารณา การนําเสนอผลงานและการ
จัดการสัมมนา
การเตรียมความพรอมการฝกประสบการณวิชาชีพทางการโรงแรม
1(1-0-4)
Preparation for On-the-job Training in Hotel
วิชาบังคับกอน: การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน การแกปญหาเฉพาะหนา
การฝกประสบการณวิชาชีพทางการโรงแรม
3(0-40-0)
On-the-job Training in Hotel
วิชาบังคับกอน : 01-211-403 การเตรียมความพรอมการฝกประสบการณวิชาชีพทางการโรงแรม
การปฏิบัติงานดานการโรงแรมในสถานประกอบการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวของโดยมีระยะเวลาในการฝกไมนอยกวา 40 ชั่วโมง ตอ
สัปดาหและเปนเวลา 3 เดือนเขียนรายงานและนําเสนอ
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางการโรงแรม
1(1-0-4)
Preparation for Cooperative Education in Hotel
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการ
สัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม การใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนา
สหกิจศึกษาทางการโรงแรม
6(0-40-0)
Cooperative Education in Hotel
วิชาบังคับกอน : 01-211-404 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางการโรงแรม
ปฏิบัติงานในโรงแรมเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ ซึง่ ปฏิบัติงานภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยง เปนระยะ
เวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห มีผูนิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดการพัฒนาตนเอง
และมีประสบการณจากการปฏิบัติงานกอนสําเร็จการศึกษา
การปฏิบัติงานแมบาน
3(2-2-5)
Housekeeping Operation
วิชาบังคับกอน: ขอบเขตพื้นฐานของงานแมบานในโรงแรม โครงสราง ลักษณะงานและความรับผิดชอบของแผนกแมบาน การจัดเก็บและ
บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานแมบาน การทําความสะอาดหองพักแขกและพื้นที่ภายในบริเวณโรงแรม ความรู
เกี่ยวกับการจัดดอกไมเบื้องตน การเขียนรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของกับงานแมบาน
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01-212-105

01-212-107

01-212-117

01-212-118

01-211-204

01-212-302

01-212-303

01-213-201

การแกะสลักและการจัดดอกไมในโรงแรม
3(2-3-5)
Carving and Flower Arrangement in Hotel
วิชาบังคับกอน : การจัดผักและผลไม การปอก การควาน การแกะสลักผักและผลไม การตกแตงโตะอาหาร การออกแบบและประดิษฐภาชนะ
จากใบตอง การจัดดอกไมสําหรับงานเลี้ยง การเลือกดอกไม ใบไมและภาชนะทีใ่ ชในการจัด การถนอมดอกไม การจัดดอกไมใน
โอกาสตาง ๆ
การจัดการธุรกิจสปา
3(3-0-6)
Spa Business Management
วิชาบังคับกอน : การจัดการธุรกิจสปา การวางแผนธุรกิจสปา กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ การประกอบธุรกิจสปา
การออกแบบเพื่องานโรงแรม 1
3(2-3-5)
Design for Hotel Function I
วิชาบังคับกอน : การออกแบบตกแตงดวยดอกไม ผา และวัสดุสําหรับงานภายในโรงแรม การตกแตงสถานที่ภายนอกตัวอาคาร
การประชาสัมพันธในการโรงแรม
3(3-0-6)
Public Relations in Hotel
วิชาบังคับกอน: ประวัติความเปนมาของการประชาสัมพันธ แนวคิดและทักษะเบื้องตนที่ใชในการประชาสัมพันธ บทบาทของงานประชาสัมพันธ
หนาที่ความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธในโรงแรม
ระบบสารสนเทศในการโรงแรม
3(3-0-6)
Information Technology System in Hotel
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในโรงแรม การรับจองหองพัก ตั๋วเครื่องบิน รถเชา เรือสําราญและทัวรเหมา
จาย การติดตอสื่อสารกับหนวยงานตาง ๆ การฝกอบรมกับโปรแกรมสําเร็จรูป
การปฏิบัติงานสวนหนา
3(2-2-5)
Front Office Operation
วิชาบังคับกอน: โครงสรางการบริหารงานสวนหนาของโรงแรม ระบบสารสนเทศในงานสวนหนา การสํารองหองพัก การตอนรับและการ
ลงทะเบียนเขาพัก การบริหารดานสัมภาระ การบริการขอมูลขาวสาร วิธีการชําระเงิน การประสานงาน อุปกรณเครื่องใชในงาน
สวนหนา การปฐมพยาบาลเบื้องตน
การจัดการฝายหองพัก
3(2-2-5)
Room Division Management
วิชาบังคับกอน: โครงสรางฝายหองพัก ความรับผิดชอบฝายหองพัก การวางแผนและการจัดการคุณภาพบริการ การจัดการความปลอดภัย บริหาร
จัดการและแกปญหาความขัดแยง ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Services
วิชาบังคับกอน: ขอบขายของการดําเนินงานดานการบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม โครงสรางแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม
คุณสมบัติของพนักงานอาหารและเครื่องดื่ม ลักษณะของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชนิดของการบริการ ความรูเกี่ยวกับ
รายการอาหาร ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่ม การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การใชเครื่องมือเครื่องใชในการบริการ สุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน
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01-213-202

01-213-203

01-213-204

01-213-206

01-214-013

01-214-014

01-214-015

01-214-016

การปฏิบัติงานครัว
3(2-2-5)
Practicum in Kitchen
วิชาบังคับกอน: ประเภท รูปแบบ เทคนิคและวิธีการประกอบอาหารในโรงแรม การเลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร วัสดุอุปกรณที่ใชใน
การประกอบอาหาร การเก็บรักษาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณตาง ๆ สุขอนามัยและความปลอดภัยของการประกอบอาหาร
การจัดการภัตตาคาร
3(2-2-5)
Restaurant Management
วิชาบังคับกอน: วิวัฒนาการของภัตตาคาร ประเภทของภัตตาคาร โครงสรางและการดําเนินงานภัตตาคารในรูปแบบตาง ๆ การจัดการ การวางแผน
การออกแบบภัตตาคาร การควบคุมการผลิตและบริการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวางแผนการตลาด การจัดซื้อ การดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ การสุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยในการทํางานในภัตตาคาร ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
การผสมเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Beverage Preparation
วิชาบังคับกอน: ความหมายของเครื่องดื่มผสม ชนิดของเครื่องดื่มผสม สวนผสมของเครื่องดื่ม เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม การเลือกใชอุปกรณใน
การผสมเครื่องดื่ม การจัดเตรียมบาร การเสิรฟ การจัดซื้อ การเก็บรักษาเครื่องดื่ม สุขอนามัยในการผสมเครื่องดื่ม การดูแลทํา
ความสะอาดอุปกรณเครื่องมือที่ใชในงานใหบริการเครื่องดื่ม
การจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Banquet Operation
วิชาบังคับกอน: ประเภทและรูปแบบการจัดเลี้ยง โครงสรางแผนกจัดเลี้ยง คุณสมบัติของพนักงานจัดเลี้ยง รูปแบบของการบริการในงานจัดเลี้ยง
การเตรียมอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชในการจัดเลี้ยง สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
ภาษาจีนเพื่อการบริการในธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
Chinese for Services in Hotel Business
วิชาบังคับกอน: ทักษะการใชภาษาจีนในงานโรงแรม เปนการใชภาษาจีนสําหรับการใหบริการลูกคา เกี่ยวกับแผนกสวนหนา แผนกแมบาน แผนก
บริการอาหารและเครื่องดื่ม และแผนกอื่น ๆ
ภาษาจีนสําหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Chinese for Food and Beverage Services
วิชาบังคับกอน: ทักษะการใชภาษาจีนในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม รูจักคําศัพททใช
ี่ ในแผนกบริการและเครื่องดื่ม เกี่ยวกับการตอนรับลูกคา
รายการอาหาร การคิดเงิน
ภาษาจีนสําหรับงานแมบาน
3(2-2-5)
Chinese for Housekeeping
วิชาบังคับกอน: ทักษะการใชภาษาจีนในแผนกแมบาน รูจักคําศัพทที่ใชในแผนกแมบาน เกี่ยวกับเครื่องใชในหองพักแขก ประโยคสนทนาโตตอบ
กับกรณีที่แขกรองขอสิ่งตาง ๆ เชน การขอใหพนักงานทําความสะอาดหองพัก หรือการใชบริการอื่น ๆ ในหองพัก
ภาษาจีนสําหรับงานบริการสวนหนา
3(2-2-5)
Chinese for Front Office
วิชาบังคับกอน: ทักษะการใชภาษาจีนในแผนกบริการสวนหนา การตอนรับลูกคา การรับจองหองพัก การลงทะเบียนเขาพัก การเงินสวนหนา การ
ใชบริการขอมูลขาวสาร ศัพทที่ใชในแผนกบริการสวนหนา
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01-214-017

01-214-201

01-214-202

01-221-001

01-221-002

01-221-003

01-221-004

01-221-005

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
Chinese for Communication in Hotel Business
วิชาบังคับกอน: ทักษะการใชภาษาจีนที่เหมาะสมสําหรับการสื่อสารในธุรกิจโรงแรม การตอนรับลูกคา การติดตอ กับบริษัทนําเที่ยว สายการบิน
และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
3(2-2-5)
English for Hotel I
วิชาบังคับกอน: การอาน และการเขียนเอกสารที่เกี่ยวของกับงานการโรงแรม การติดตอสื่อสารกับลูกคา การแจงขาวสาร ขอปฏิบัติ และขอกําหนด
ในโรงแรม การทําเอกสารประชาสัมพันธ การเสนอขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
3(2-2-5)
English for Hotel II
วิชาบังคับกอน: ทักษะดานการสนทนา การพูดโดยเนนดานกิจกรรมของทางโรงแรม การพูดเชิญชวน และจูงใจลูกคา การสนทนาเพื่อติดตอสื่อสาร
กับลูกคาและเพื่อนรวมงาน การใชภาษาอังกฤษในการแกปญหาเฉพาะหนาและสรางความประทับใจ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Industry
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ ลักษณะ องคประกอบหลักและองคประกอบสนับสนุนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว แนวโนม แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในบริบท
ของการเปดเสรีทางการคาการบริการ นโยบายและบทบาทของรัฐในการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งระดับมหภาคและ
จุลภาค บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบขององคกรทางการทองเที่ยวระดับชาติและนานาชาติ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร
3(3-0-6)
Introduction to Lodging and Food Service Business
วิชาบังคับกอน: วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญ โครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจที่พักและบริการอาหาร แนวคิด รูปแบบ และ
หลักการจัดการที่ใชในการดําเนินงานของธุรกิจทิศทางการแขงขันของธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Information Technology for Tourism
วิชาบังคับกอน: แนวคิดพื้นฐานของพาณิชยอิเลคทรอนิกสเพื่อการทองเที่ยว ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศและการใชการ
ฐานขอมูลเพื่อการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม การนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการขอมูลใหเปนปจจุบัน การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การสรางเว็บไซตเพื่อธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ศิลปะการตอนรับและการบริการ
3(3-0-6)
Hospitality Arts of Service
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ความสําคัญและประเภทของการบริการ การนําหลักจิตวิทยามาประยุกตใชในการบริการ การวิเคราะหพฤติกรรม
ลูกคาโดยใชแนวคิดทางสังคม การตลาดและลักษณะของประชากรศาสตร การพัฒนาทักษะการใหบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของผูใหบริการ และกลยุทธในการแกปญหาเฉพาะหนา
พฤติกรรมนักทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourist Behavior
วิชาบังคับกอน: การจําแนกประเภทของนักทองเที่ยว การประยุกตใชทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อเขาใจแรงจูงใจในการเดินทาง และพฤติกรรมการ
บริโภค ความตองการและความแตกตางของพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เกิดจากวัตถุประสงคของการเดินทาง วัฒนธรรมและ
ลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางของนักทองเที่ยว
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01-221-006

01-221-007

01-221-008

01-221-009

01-221-010

01-221-011

01-221-201

01-221-202

กฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Laws for Tourism and Hotel
วิชาบังคับกอน: ความหมาย บทบาท ของธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พระราชบัญญัติโรงแรม
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและการโรงแรม เชน กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร
กฎหมายเกี่ยวกับ
โบราณสถาน โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
จิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
Service Psychology
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของจิตวิทยาในการบริการ แนวคิดทางจิตวิทยา พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การเรียนรู
แรงจูงใจ คานิยมในการทํางานและการพักผอน การนําหลักจิตวิทยาไปใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการ
การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Human Resource Management in Tourism Industry
วิชาบังคับกอน: แนวคิด หลักการ วิธีการและการวางแผนเชิงกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ปญหาของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย บทบาทของภาครัฐและธุรกิจการทองเที่ยวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การตลาดการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Marketing
วิชาบังคับกอน: ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตลาดการทองเที่ยว การแบงสวนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว สวนประสมของ
การตลาดการทองเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธในการพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวทั้ง
ภายในและตางประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด
การดําเนินงานและการจัดการตัวแทนการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Travel Agency Operation and Management
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ความสําคัญ ขอบขาย ประเภท บทบาท ความรวมมือของธุรกิจตัวแทนจําหนายทางการทองเที่ยวและการโรงแรม การ
ดําเนินธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร แนวโนมของธุรกิจทั้งระดับชาติ และนานาชาติ การสงเสริมการจัด
จําหนายโดยตัวแทนจําหนาย
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
Eco-tourism
วิชาบังคับกอน: ความหมายและความเปนมาของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ องคประกอบและ หลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ สมดุลธรรมชาติ ปจจัยทาง
ภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่ ว และการสื่อความหมายธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย บทบาทของ
รัฐบาล องคกรหนวยงานและชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของ กฎหมายเกี่ยวกับปาไม ปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติ กฎหมาย
สงวนและคุมครองสัตวปา การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปญหาและสถานการณการทองเที่ยวเชิงนิเวศในปจจุบัน
บัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจทองเที่ยว
3(2-2-5)
Accounting and Finance for Tourism Business
วิชาบังคับกอน: ทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีและการเงิน โปรแกรมประยุกตสําหรับการบัญชีและการเงินในธุรกิจนําเที่ยว กลยุทธการจัดการ
รายไดและการควบคุมตนทุน
การจัดการธุรกิจ MICE
3(3-0-6)
MICE Management
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ และบทบาทของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ ประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการ
การวางแผนและการบริหารงานการดําเนินงาน การเจรจาตอรอง การตลาด และการประเมินผล
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01-221-203

01-221-204

01-221-205

01-221-206

01-221-207

01-221-301

01-221-302

มัคคุเทศก 1
3(1-4-4)
Guides I
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมาและวิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะ
และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก การพูดในที่ชุมชน ระเบียบพิธีการเขาออกราชอาณาจักร วิธีการรับเขา – สงออกนักทองเที่ยว
การแกไขปญหาเฉพาะหนา ความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวสําคัญในทองถิ่นและในประเทศ การศึกษานอกสถานที่
มัคคุเทศก 2
3(1-4-4)
Guides II
วิชาบังคับกอน : 01-221-203 มัคคุเทศก 1
กระบวนการ วิธีการ เทคนิคการนําเที่ยว มนุษยสัมพันธสําหรับงานมัคคุเทศก การปฐมพยาบาล การปองกันอุบัติเหตุและการให
ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวของในงานมัคคุเทศก วัฒนธรรมของชาวตางประเทศ การฝกปฏิบัติบรรยายนําชม
สถานที่ทองเที่ยวเปนภาษาตางประเทศ และการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่
ธุรกิจการบินและการจัดจําหนายตั๋วโดยสาร
3(3-0-6)
Airline Business and Ticketing
วิชาบังคับกอน: การดําเนินงานของธุรกิจการบิน กฎหมาย ระเบียบและพิธีการในธุรกิจการบิน ระบบสํารองที่นั่งและบัตรโดยสาร ตารางการบิน
เสนทางของสายการบิน และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารองที่นั่ง พฤติกรรมผูบริโภคของสายการบิน
การจัดการธุรกิจทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Business Management
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ แนวโนม และบทบาทของธุรกิจนําเที่ยว ประเภท โครงสรางและการจัดตั้งองคกร การดําเนินงาน
ระบบอัตโนมัติ การวางแผนการผลิต การเจรจาตอรอง การตลาด การบริหารงานบุคคลและการเงินของบริษัทนําเที่ยว
ความสัมพันธระหวางธุรกิจทองเที่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวของ
วิจัยเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Research for Tourism
วิชาบังคับกอน: หลักการสํารวจและวิธีการวิจัย การทบทวนเอกสาร การเลือกปญหา การกําหนดรูปแบบการวิจัยการกําหนดวัตถุประสงคและ
สมมุติฐาน ประชากร และการสุมตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและประมวล
ผลการวิจัย การเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย
การเตรียมความพรอมการฝกงานทางการทองเที่ยว
1(1-0-2)
Preparation for On-the-job Training in Tourism
วิชาบังคับกอน: การเตรียมความพรอมกอนออกฝกงาน การเชิญวิทยากรเฉพาะดานมาบรรยาย และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
การฝกงานทางการทองเที่ยว
3(1-4-4)
On-the-job Training in Tourism
วิชาบังคับกอน : 01-221-301 การเตรียมความพรอมการฝกงานทางการทองเที่ยว
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการทองเที่ยว โดยนักศึกษาผานการฝกงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 400 ชั่วโมง และนําผล
จากการฝกงานมาจัดสัมมนา การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการทองเทียว
่ และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ
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01-221-303

01-221-304

01-311-101

01-311-102

01-311-203

01-311-304

01-311-305

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางการทองเที่ยว
1(1-0-2)
Preparation for Co-operative Education in Tourism
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ
งานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. 2551 ระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การเขียนและนําเสนอรายงาน ทักษะการวางแผน
การวิเคราะห และการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบคนขอมูล และการประกอบธุรกิจ
สหกิจศึกษาทางการทองเที่ยว
6(0-40-0)
Co-operative Education in Tourism
วิชาบังคับกอน : 01-221-303 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางการทองเที่ยว
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานการทองเที่ยว เสมือนหนึ่งเปนพนักงานเต็มเวลาของสถานประกอบการ ในตําแหนงที่
เหมาะสมกับความรูและความสามารถ เปนระยะไมนอยกวา 16 สัปดาห นักศึกษาตองปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของสถานประกอบการ และมีหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศงาน การ
ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมี
ประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการกอนสําเร็จการศึกษา
การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Pronunciation
วิชาบังคับกอน: หลักสัทศาสตร การออกเสียงภาษาอังกฤษ การเนนพยางคในคํา การใชทํานอง เสียง เสียงที่เปนปญหาสําหรับคนไทย
การฟง-การพูด 1
3(3-0-6)
Listening-Speaking I
วิชาบังคับกอน: รูปแบบของภาษาที่ใชในการพูดทั้งในระดับคํา วลี ประโยค และขอความ การแยกแยะ ความแตกตางของเสียง การตีความ
ความหมายของคํา การแสดงความลังเลและการพูดซ้ํา การเนนเสียง และการใชทํานองเสียงในการสนทนาในชีวิตประจําวัน
การฟง-การพูด 2
3(3-0-6)
Listening-Speaking II
วิชาบังคับกอน : 01-311-102 การฟง-การพูด 1
การฟงบทสนทนา บทความ ขาว สารคดี การจับใจความสําคัญจากการฟง การพูดแสดงความคิดเห็น การรายงานปากเปลา
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขาสังคม
3(3-0-6)
English for Socializing
วิชาบังคับกอน: การสนทนา การพบปะในงานสังสรรค การประชุมธุรกิจ มารยาทและการพูดคุยภาษาในการขอและใหบริการ ภาษาและการ
ปฏิบัติตนในการตอนรับแขก
การพูดในที่ประชุมชน
3(3-0-6)

Public Speaking
วิชาบังคับกอน: เทคนิคการพูดในที่ประชุมชน การใชภาษาที่เหมาะสม น้ําเสียงและการ ใชเสียง การใชภาษาทาทาง การสื่อสายตา
และการใชสื่อประกอบการพูด การเตรียมบทพูดตามวัตถุประสงค
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01-311-406

01-312-001

01-312-002

01-312-003

01-312-007

01-312-101

01-312-202

01-312-305

การสนทนาขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Conversation
วิชาบังคับกอน : 01-311-203 การฟง-การพูด 2
การสัมภาษณ และการอภิปรายประเด็นตาง ๆ ทางสังคม
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
วิชาบังคับกอน: ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน หนาที่และประเภทของคําศัพท รูปแบบกาลปจจุบัน อดีต และ
อนาคต การถามและตอบคําถาม กลุมคําและสํานวน การอานเนื้อเรื่องสั้นๆ ที่มีโครงสรางภาษาไมซับซอน
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
วิชาบังคับกอน: คําศัพทและหลักไวยากรณขั้นสูง ฝกทักษะการฟงและการสนทนา โตตอบเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและ
สํานวนภาษาที่ถูกตอง การอานเนื้อเรื่องที่มีประโยคซับซอนขึ้น การแตงประโยคและการเขียนเรียงความทีม่ ีความยาวและซับซอน
มากขึ้น
สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
วิชาบังคับกอน: ทบทวนไวยากรณและโครงสรางสําคัญในภาษาอังกฤษ การทักทาย การกลาวลา การแนะนําตนเองและผูอื่น การใชภาษาตาม
สถานการณสังคม การแสดงความรูสึกและการแสดงความคิดเห็น การพูดถึงเหตุการณปจจุบันและเหตุการณในอดีต การพูด
โทรศัพท การสอบถามขอมูล การบอกทิศทางและสถานที่ตั้ง และการพูดเรื่องงานและสถานที่ทํางาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง
3(3-0-6)
English for Edutainment
วิชาบังคับกอน: ศัพทและสํานวนที่ใชในสื่อบันเทิง เพลง ภาพยนตร ขาว สารคดี และเกม การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ การผลิตสื่อที่
สรางสรรคในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอ
การอาน 1
3(3-0-6)
Reading I
วิชาบังคับกอน: กลยุทธการอาน การหาหัวขอหลัก การจับประโยคใจความหลัก ประโยคสนับสนุนความคิดหลักในบริบท การใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ การเดาความหมาย ขอเท็จจริงและความคิดเห็น
การอาน 2
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน: 01-312-101 การอาน 1
ทบทวนกลยุทธการอาน การอานหนังสือพิมพ บทความ นิตยสาร ตําราวิชาชีพที่มีโครงสรางภาษาซับซอน รูปแบบของการเรียบ
เรียงและน้ําเสียง การสรุปความ และการแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อาน
วรรณกรรมอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to English Literatures
วิชาบังคับกอน: รูปแบบของงานวรรณกรรม และวรรณกรรมทั่วไปที่เปนเรื่องจริง การใชคําที่มีนัยประวัติ รูปแบบเบื้องตนของภาษาในบทรอย
กรอง เรื่องสั้นและบทละคร
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01-312-306

01-312-307

01-312-308

01-312-409

01-313-201

01-313-202

01-313-403

01-313-404

ภาษาอังกฤษในสื่อ
3(3-0-6)
English in Media
วิชาบังคับกอน: การวิเคราะหคําศัพท โครงสรางประโยค และความหมายในการใชภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ โทรทัศน ภาพยนตร บทเพลง
และเว็บไซต
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
3(3-0-6)
Socio-culture of English Speaking Nations
วิชาบังคับกอน: ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ดานประวัติศาสตร ศาสนา การเมือง ระบบสังคม โครงสรางของครอบครัว
เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี คานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณี
การอานขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Reading
วิชาบังคับกอน : 01-312-202 การอาน 2
การอานงานเขียนรูปแบบตางๆ การวิเคราะหวิธีการเขียน ลีลาการเขียนและจุดมุงหมายของงานเขียน การอานเชิงวิจารณ
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Socio-culture
วิชาบังคับกอน: ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา ภาษาและศิลปะ วรรณคดี ขนบธรรมเนียม ประเพณี
คานิยม คุณคา วิถีชีวิตไทย
การเขียน 1
3(3-0-6)
Writing I
วิชาบังคับกอน: สวนประกอบของประโยค การเขียนระดับประโยค และระดับยอหนา การกรอก แบบฟอรม การเขียนบันทึกขอความสั้นๆ และ
การเขียนจดหมาย กลไกที่ใชในการเขียน
การเขียน 2
3(3-0-6)
Writing II
วิชาบังคับกอน : 01-313-201 การเขียน 1
ประเภทของการเขียน การเขียนประกาศ โฆษณา ขอมูลจําเพาะ การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายตอบรับและปฏิเสธคําเชิญ
จดหมายสอบถามขอมูล การเขียนวิจารณ และการเขียนสรุปความ
การเขียนขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Writing
วิชาบังคับกอน : 01-313-202 การเขียน 2
การเขียนบรรยายกราฟและแนวโนม การเขียนรายงานความแตกตางเชิงปริมาณ การจับใจความสําคัญ การแยกประเภทขอมูล
การดัดแปลงขอความ การเขียน สรุปความ การเขียนรายงาน
การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Writing
วิชาบังคับกอน: ลักษณะของภาษา และองคประกอบของงานเขียนเชิงวิชาการ การสืบคนและเทคนิคการประเมินความเหมาะสมของขอมูลที่
นํามาใชในการอางอิง การเขียนสรุป การเปลี่ยนขอความ การเขียนบทคัดยอและรายงานในสาขาวิชาการตาง ๆ
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01-314-101

01-314-203

01-314-204

01-314-305

01-315-402

01-315-403

01-315-404

01-315-405

ไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
English Grammar for Communication I
วิชาบังคับกอน: ชนิดของคํา วลี โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษเบื้องตน การใชไวยากรณเพื่อการสื่อสาร
การแปล 1
3(3-0-6)
Translation I
วิชาบังคับกอน: 01-314-101 ไวยากรณเพื่อการสื่อสาร 1
ทฤษฎีการแปลและกลวิธีการแปลเบื้องตน การเลือกความหมายของคํา การแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษระดับประโยคและระดับยอหนา ปญหาในการแปล การปรับแกงานแปล
การแปล 2
3(3-0-6)
Translation II
วิชาบังคับกอน: 01-313-201 การแปล 1
การแปลขอความที่ซับซอนจากภาษาอังกฤษเปนไทยและการแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ การแปลขาว เรื่องสั้น แผนปลิว
เอกสารทางราชการและบทความ
ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
วิชาบังคับกอน: ประวัติความเปนมาของภาษา องคประกอบของภาษา การออกเสียง การใชสัญลักษณ การออกเสียงตามระบบของ IPA ระบบคํา
การสรางประโยค ความหมายของหนวยภาษา
การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
Independent Study
วิชาบังคับกอน : 01-315-301 เตรียมการศึกษาอิสระ
การสรางเครื่องมือ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปรายผลการนําเสนอขอมูลปากเปลาและการเขียน
รายงาน
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
1(1-0-2)
Preparation for On-the-job Training in English for International Communication
วิชาบังคับกอน: การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ จําลองรูปแบบสถานการณจริงและ/หรือศึกษาจากประสบการณตรงเพื่อเตรียม
ความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
1(1-0-2)
Preparation for Cooperative Education in English for International Communication
วิชาบังคับกอน: การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกปฎิบัติงานในสถานประกอบการณดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ การกระทําในสถานการณ/
รูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในอาชีพโดยศึกษาจากสื่อตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริงและ/หรือศึกษาจากประสบการณ
ตรงเพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
3(0-40-0)
On-the-job Training in English for International Communication
วิชาบังคับกอน : 01-315-403 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกวิชาชีพในสถานประกอบการที่ใชภาษาตางประเทศ เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 400 ชั่วโมง การเรียนรูการทํางานอาชีพ
การทํางานรวมกับผูอื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ
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01-315-406

02-016-001

02-016-003

02-016-005

02-016-006

02-016-007

02-016-008

02-021-001

02-021-007

สหกิจศึกษาดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
6(0-40-0)
Cooperative Education in English for International Communication
วิชาบังคับกอน : 01-315-404 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน จํานวนอยางนอย 16 สัปดาห มีการนําความรูที่ไดศึกษา
มาบูรณาการเพื่อประยุกตใชกับงานที่ไดรับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรูและวิทยาการที่เกี่ยวของเพิ่มเติม มีการรวมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Physics in Everyday life
วิชาบังคับกอน: การใชหลักการทางฟสิกสอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติทางดาน กลศาสตร คลื่น แสง เสียง ความรอนและรังสีไฟฟา
ธรณีวิทยา และปรากฏการณระดับนาโนในชีวิตประจําวัน
เคมีและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Chemistry and Environment
วิชาบังคับกอน: ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของเคมีในสิ่งแวดลอม มลพิษทางดิน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การปองกันและการบําบัดทางเคมีในสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร ระบบนิเวศ วิทยาและสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ
มลพิษสิ่งแวดลอม วิธีการปองกันและแกไข การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Everyday Life
วิชาบังคับกอน: เซต ระบบจํานวนจริง ตรรกศาสตรเบื้องตน อัตราสวน สัดสวน รอยละ ดอกเบี้ย การจัดลําดับ การจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน
ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง
สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานทางสถิติ ความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงของสิ่งตัวอยาง
การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Computer Technology
วิชาบังคับกอน: ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร
องคประกอบและประเภทของคอมพิวเตอร
ประโยชนและการประยุกตใชของ
คอมพิวเตอร ระบบเลขฐาน ระบบการประมวลผล การวิเคราะหปญหาและผังงาน โปรแกรมคอมพิวเตอรและการประยุกต
คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Mathematics
วิชาบังคับกอน: ฟงกชัน ตรีโกณมิติ เอ็กซโพเนนเซียล และลอการิทึม ลิมิตและความตอเนื่องอนุพันธ และการประยุกต ปริพันธ และการประยุกต
แคลคูลัสเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Calculus
วิชาบังคับกอน: ฟงกชันและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกตเบื้องตน ปริพันธและการประยุกตเบื้องตน
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02-022-001

02-022-003

02-022-004

02-022-007

02-022-008

02-022-009

02-022-011

02-022-212

02-022-213

เคมีเบื้องตน
3(2-3-5)
Introductory Chemistry
วิชาบังคับกอน:สสารและการเปลี่ยนแปลง อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลายปฏิกิริยาเคมี และอัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี กรด
เบส และเกลือ เคมีนิวเคลียร เคมีสิ่งแวดลอม และปฏิบัติการทดลองในหองปฏิบัติการ
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
วิชาบังคับกอน:พื้นฐานของทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน สารละลาย
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี สมดุลของไอออนไฟฟาเคมีและสารประกอบไฮโดรคารบอน
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
General Chemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน:ปฏิบัติการเตรียมสารละลาย 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
เคมีอินทรีย
3(3-0-6)
Organic Chemistry
วิชาบังคับกอน:โครงสรางของสารประกอบอินทรีย สเตอริโอเคมี กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียเบื้องตน สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ
สารประกอบแอโรแมติกและสารชีวโมเลกุล
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน:ปฏิบัติการแยกและการทําใหสารบริสุทธิ์ การทดสอบสมบัตขิ องสารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ สารประกอบแอโรแมติก
และการทดสอบสมบัติของสารตามหมูฟงกชัน
เคมีวิเคราะหเบื้องตน
3(2-35)Introductory Analytical Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-022-001 เคมีเบื้องตน
หลักทั่วไปของการวิเคราะหทางเคมี เคมีไฟฟา การวิเคราะหเชิงปริม าณ การวิเคราะหเชิงคุณภาพ และหลัก การวิเคราะหโ ดย
เครื่องมือ และการปฏิบัติการ
ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
Biochemistry I
วิชาบังคับกอน:องคประกอบทางเคมีของเซลล ระบบบัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิต โครงสราง สมบัติและความสําคัญของคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน
เอนไซม วิตามิน เกลือแร กระบวนการยอย การดูดซึมและการขนสงสารอาหารของสิ่งมีชีวิต และเมแทบอลิซึมเบื้องตน
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory I
วิชาบังคับกอน:ปฏิบัติการใชเครื่องมือทางชีวเคมีเบื้องตน เพื่อศึกษาสมบัติของสารชีวโมเลกุล การแยกสารชีวโมเลกุลโดยเทคนิคทางชีวเคมี
เบื้องตน
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02-023-001

02-023-002

02-023-003

02-023-004

02-024-001

02-024-003

02-031-001

02-031-002

ฟสิกสเบื้องตน
3(3-0-6)
Introductory Physics
วิชาบังคับกอน:การวัดเวกเตอร กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การคงตัวของพลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิก คลื่นเสียง
แสงและแมเหล็กไฟฟาเบื้องตน กลศาสตรของไหล ความรอน ทฤษฎีจลน ฟสิกสและการประยุกตใช
ปฏิบัติการฟสิกสเบื้องตน
1(0-3-1)
Introductory Physics Laboratory
วิชาบังคับกอน:ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับ การวัดเวกเตอร กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การคงตัวของพลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบ
ซิมเปลฮารโมนิก คลื่นเสียง แสงและแมเหล็กไฟฟาเบื้องตน กลศาสตรของไหล ความรอน ทฤษฎีจลน ฟสิกสและการ
ประยุกตใช
ฟสิกสพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental Physics I
วิชาบังคับกอน:หนวยการวัดและเวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ งานพลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต กลศาสตรข องไหล คลื่น
เสียง ความรอนและอุณหพลศาสตร
ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน1
1(0-3-1)
Fundamental Physics I Laboratory
วิชาบังคับกอน : ผานหรือเรียนควบคูกับรายวิชา 02-230-105 ฟสิกสพื้นฐาน 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหนวยการวัดและเวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ งานพลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต
กลศาสตรของไหล คลื่น เสียง ความรอนและอุณหพลศาสตร
ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
General Biology
วิชาบังคับกอน:กําเนิดสิ่งมีชีวิต โครงสรางของเซลล เนื้อเยื่อ โครงสรางและกลไกการทํางานของสิ่งมีชีวิต การจัดจําแนกและความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต พื้นฐานทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตรและปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
General Microbiology
วิชาบังคับกอน : 02-024-001 ชีววิทยาทั่วไป
ความสําคัญ ประวัติและวิธีการทางจุลชีววิทยา ชนิดของจุลินทรีย และการจําแนกหมวดหมู การเจริญ ปจจัยที่มีผลตอการเจริญ
การควบคุมจุลินทรีย กระบวนการเกิดโรค การสรางภูมิคุมกัน การประยุกตความรูทางจุลชีววิทยาไปใชประโยชนในดานตาง ๆ
และปฏิบัติการ
คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Mathematics
วิชาบังคับกอน: ประเภทของจํานวน ทักษะทางเลขคณิต เรขาคณิตและตรีโกณมิติ พื้นฐานเบื้องตนทางพีชคณิต การแยกเศษสวนยอย เลขชี้กําลัง
และกรณฑ สมการเชิงเสนและกราฟ เซท เมทริกซ และการประยุกต
สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics for Everyday Use
วิชาบังคับกอน: ศาสตรและศิลปของการตัดสินใจ สถิติเชิงบรรยาย การกระจายความถี่ ความนาจะเปน การแจกแจงทวินามและการแจกแจง
มาตรฐาน การอนุมานเชิงสถิติ การถดถอยและสหสัมพันธ การประยุกตสถิติในการใชงานทั่วไป
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02-031-003

02-032-001

02-032-002

02-032-007

02-032-008

02-032-007

02-033-001

คณิตศาสตรตนแบบ
3(3-0-6)
Classical Mathematics
วิชาบังคับกอน: ประวัติการพัฒนาความรูทางคณิตศาสตร จํานวนและวิธีการดําเนินการ วิธีการใหเหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัย เซทและตรรกศาสตร
รูปทรงทางเรขาคณิต สมการทางคณิตศาสตร แบบจําลองทางคณิตศาสตร การประยุกตหลักการทางคณิตศาสตรเพื่อแกปญหา
และอธิบายเหตุผล
เคมีทั่วไป
3(2-2-5)
General Chemistry
วิชาบังคับกอน: คําศัพทและคํานิยามทางเคมี การศึกษาเกี่ยวกับ อนินทรีย อินทรีย และชีวะเคมี วัสดุทางเคมี สารประกอบและสารผสม พันธะ
เคมี ปฏิกิริยาเคมี สิ่งปฏิกูลและมลพิษทางเคมี การตรวจสอบทดลองและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ฟสิกสทั่วไป
3(2-2-5)
General Physics
วิชาบังคับกอน: แนะนําวิธีการทางวิทยาศาสตรและระบบการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน อุณหภูมิและความรอน กลสมบัติของ
ของแข็ง ของเหลวและกาซ คลื่นและเสียง แสงและทัศนะศาสตร ไฟฟาและแมเหล็ก งานประลองและการประยุกตใชความรูทาง
ฟสิกสในสถานการณทั่วไป
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ
มลพิษสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขมลพิษ มลพิษกับปญหาสุขภาพ กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม การจัดการ
สิ่งแวดลอมแบบผสมผสานและการพัฒนาอยางยั่งยืน
แหลงพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
Alternative Energy Sources
วิชาบังคับกอน: แนะนําแหลงพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ชีวะมวล น้ําขึ้นน้ําลง ไฟฟาจากพลังน้ํา ลมและคลื่น
ระบบและกระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนรูปของพลังงาน ขอดีขอเสียของพลังงานทางเลือก การจัดเก็บพลังงาน
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ
มลพิษสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขมลพิษ มลพิษกับปญหาสุขภาพ กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม การจัดการ
สิ่งแวดลอมแบบผสมผสานและการพัฒนาอยางยั่งยืน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Technology
วิชาบังคับกอน: แนะนําเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร การประยุกตใชสารสนเทศในองคกร
เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ การออกแบบฐานขอมูล อีเมล การใชบราวเซอรและโปรแกรมคนหา เครือขายสังคม
คลาวด คอมพิวติ้ง การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ การใชเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร การฝกปฏิบัติและการ
ประยุกตใชงาน
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01-040-006

02-040-008

02-221-001

02-212-001

02-212-002

02-212-003

02-213-001

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Life and Sufficiency Economy
วิชาบังคับกอน: ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของโครงสรางระบบเศรษฐกิจไทย การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในชีวิตและชุมชน การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โครงการ
พระราชดําริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Man and Environment
วิชาบังคับกอน: ระบบนิเวศน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งทําลายดิน บรรยากาศและมลพิษทางอากาศ น้ําและมลพิษทางน้ํา
ยาปราบศัตรูพืช สารปนเปอนทางอาหาร การวิเคราะหระบบของประชากร ชุมชนและสิ่งแวดลอม ทัศนศึกษาและกิจกรรมเชิง
นิเวศน
เคมีพื้นฐาน
3(2-3-5)
Fundamental Chemistry
วิชาบังคับกอน: หลักการและแนวคิดทางเคมี โครงสรางอะตอม คุณสมบัติของธาตุ พันธะเคมี สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและอัตราการเกิดปฏิกิริยา
สมดุลเคมี กรด เบส และเกลือ เคมีสิ่งแวดลอม เคมีนิวเคลียร การทดลองในหองปฏิบัติการตามเนื้อหาการบรรยาย
แคลคูลัสเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Calculus
วิชาบังคับกอน: ฟงกชันและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกตเบื้องตน ปริพันธและการประยุกตเบื้องตน
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
วิชาบังคับกอน: พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ ฟงกชันและกราฟ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต ลิมิตที่อยูในรูปแบบยังไมกําหนด
ปริพันธและการประยุกต
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
วิชาบังคับกอน : 02-212-002 แคลลูลัส 1
ฟงกชันหลายตัวแปร กราฟของฟงกชันสองตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันสองตัวแปร อนุพันธยอยและการประยุกต
ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน
หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
วิชาบังคับกอน:ความรูพนื้ ฐานทางสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจง ความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงของสิ่งตัวอยาง
การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การถดถอยเชิงเดียวและสหสัมพันธเชิงเดียว
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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02-241-003

02-217-208

02-221-002

02-221-003

02-221-101

02-221-102

02-221-103

02-221-104

จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-5)
General Microbiology
วิชาบังคับกอน : 02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน
โครงสราง ชนิด และความหลากหลายทางจุลินทรีย การจําแนกหมวดหมู การเจริญเติบโตและการควบคุมจุลินทรีย การเกิดโรคในคน
และสัตวและภูมิคุมกัน การประยุกตความรูและปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Statistics and Research Methodology for Science
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานทางสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจง การแจกแจงของสิ่งตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ หลักการ
ออกแบบการทดลอง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
หลักเคมี
3(3-0-6)
Principles of Chemistry
วิชาบังคับกอน: แนะนําหลักการและแนวคิดพื้นฐานทางเคมี ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติพิริออดิก สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน
ปฏิบัติการหลักเคมี
1(0-3-1)
Principles of Chemistry Laboratory
วิชาเรียนควบคู : 02-221-002 หลักเคมี
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาหลักเคมี ประกอบดวย สมบัติของธาตุ สารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี
สมดุลไอออน ไฟฟาเคมี และสารประกอบไฮโดรคารบอน
เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry I
วิชาบังคับกอน: โครงสรางอะตอมและคุณสมบัติของธาตุ พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิชัน แกส ของแข็ง และของเหลว
สารละลาย สารประกอบไฮโดรคารบอน
ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-1)
Chemistry I Laboratory
วิชาเรียนควบคู: 02-221-101 เคมี 1
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเคมี 1 ประกอบดวย คุณสมบัติของธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ แกส ของแข็ง ของเหลว
สารละลาย และสารประกอบไฮโดรคารบอน
เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry II
วิชาบังคับกอน : 02-221-101 เคมี 1
สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส จลนศาสตร ภาวะสมดุล และอุณหพลศาสตร เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร เคมีสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-1)
Principles of Chemistry II Laboratory
วิชาเรียนควบคู : 02-221-103 เคมี 2
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเคมี2 ประกอบดวย อุณหพลศาสตร สมดุลเคมี กรด-เบส จลนศาสตรเคมี เคมีไฟฟา เคมี
สิ่งแวดลอม
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02-222-301

02-222-302

02-223-001

02-223-201

02-223-202

02-224-001

02-224-004

02-224-005

เคมีอนินทรีย
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-221-101 เคมี 1
สถานะอะตอมและสัญลักษณพจน สมมาตรและกลุม ทฤษฎีการเกิดพันธะ สารประกอบโคออรดิเนชัน สารประกอบออรแกโน
เมทัลลิก
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย
1(0-3-1)
Inorganic Chemistry Laboratory
วิชาเรียนควบคู : 02-222-301 เคมีอนินทรีย
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเคมีอนินทรียประกอบดวย สารประกอบโคออรดิเนชัน สารประกอบออรแกโนเมทัลลิก
เคมีของสารละลาย และกลไกของปฏิกิริยาอนินทรีย
เคมีอินทรียเบื้องตน
3(2-3-5)
Elementary Organic Chemistry
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย สารประกอบแอลิฟาติกและแอลิไซคลิก สารประกอบแอโรมาติก อนุพันธของไฮโดรคารบอน
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไลปดการทดลองในหองปฏิบัติการตามเนื้อหาการบรรยาย
เคมีอินทรีย
3(3-0-6)
Organic Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-221-002 หลักเคมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรียเบื้องตน สเตอริโอเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบ
แอโรแมติก แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอลและอีเธอร แอลดีไฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน: วิชาเรียนควบคู : 02-223-201 เคมีอินทรีย
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเคมีอินทรีย1 ประกอบดวย การแยกสารและทําใหสารบริสุทธิ์ สมบัติของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน สารประกอบแอโรแมติก แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอลและอีเธอร แอลดีไฮลและคีโตน และกรดคารบอกซิลิก
ชีวเคมีเบื้องตน
3(2-3-5)
Introductory Biochemistry
วิชาบังคับกอน : 02-223-201 เคมีอินทรีย
เซลลและออรแกเนลล ระบบบัฟเฟอร สารชีวโมเลกุล โปรตีนและเอนไซม เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ฮอรโมนและ
กลไกการทํางาน การยอย การดูดซึม และการขนสงสารอาหารของสิ่งมีชีวิต การสังเคราะหแสง และการตรึงไนโตรเจน
ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
Biochemistry I
วิชาบังคับกอน : 02-223-001 เคมีอินทรีย 1
เซลลและองคประกอบของเซลล ระบบบัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิต คารโบไฮเดรต โปรตีน ไลปด กรดนิวคลิอิก เอนไซม ฮอรโมน
โภชนาการ
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory I
เรียนควบคูกับ : 02-224-004 ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการใชเครื่องมือทางชีวเคมี สมบัติของสารชีวโมเลกุลและเทคนิคการแยก
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02-224-006

02-224-007

02-224-202

02-224-203

02-225-201

02-225-202

02-225-203

ชีวเคมี 2
3(3-0-6)
Biochemistry II
วิชาบังคับกอน : 02-224-004 ชีวเคมี 1
เอนไซมและการเรงปฏิกิริยา โดยเอนไซม เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การสังเคราะหดวยแสง การตรึงไนโตรเจน ระบบ
ฮอรโมน การถายทอดขอความทางพันธุกรรม การทํางานของยีนและพันธุวิศวกรรมเบื้องตน
ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory II
เรียนควบคูกับ : 02-224-004 ชีวเคมี 1
ปฏิบัตกิ ารใชเครื่องมือทางชีวเคมีขั้นสูงเพื่อศึกษาสมบัติของสารชีวโมเลกุลการแยกสารชีวโมเลกุลใหบริสุทธิ์ การทดสอบสมบัติ
ทางเคมี และการวัดปริมาณโปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต และจลนพลศาสตรของเอนไซม
ชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemistry
วิชาบังคับกอน : 02-223-201 เคมีอินทรีย
เซลลและออรแกเนลล ระบบบัฟเฟอร สารชีวโมเลกุล โปรตีนและเอนไซม เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ฮอรโมนและ
กลไกการทํางาน การยอย การดูดซึม และการขนสงสารอาหาร การสังเคราะหแสง และการตรึงไนโตรเจน
ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory
วิชาบังคับกอน : 02-224-202 ชีวเคมี หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาชีวเคมี ประกอบดวย พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร สารชีวโมเลกุล เทคนิคตาง ๆ ในการ
แยกสารใหบริสุทธิ์ ไดแก เซนตริฟวส สเปกโตรโฟโตมิเตอร โครมาโทกราฟฟ และอิเล็คโทรฟอรีซิส
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 : ผานหรือเรียนควบคูกบั รายวิชา 02-225-201 เคมีเชิงฟสิกส
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชาเคมีเชิงฟสิกส
หลักเคมีเชิงฟสิกส

3(2-3-5)

Principles of Physical Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-221-001 เคมีพื้นฐาน
แกสในอุดมคติและตามสภาพจริง ทฤษฎีจลนของแกส อุณหพลศาสตร เทอรโมเคมี และสมดุลทางเคมี วัฏภาคสมดุลของระบบ
บริสุทธิ์ คุณสมบัติของสารละลาย จลนพลศาสตรทางเคมี ไฟฟาเคมี และเคมีควอนตัมพรอมทั้งการทดลองในหองปฏิบัติการ
02-226-201

เคมีวิเคราะห

3(3-0-6)

Analytical Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-221-001 เคมีพื้นฐาน
หลักพื้นฐานของการวิเคราะหทางเคมี การวิเคราะหเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเชิงปริมาณ การวิเคราะหเชิงไฟฟาเคมี การสุมแล
การเก็บตัวอยาง เทคนิคโครมาโตกราฟ
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02-226-202

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry Laboratory
เรียนควบคูกับ : 02-226-201 เคมีวิเคราะห

1(0-3-1)

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเคมีวิเคราะห ประกอบดวย การวิเคราะหเชิงคุณภาพ
02-226-203

02-226-204

02-227-001

02-227-302

02-227-303

02-227-304

การวิเคราะหเชิงปริมาณ การ

วิเคราะหเชิงไฟฟาเคมี การสุมตัวอยาง การเก็บตัวอยาง เทคนิคโครมาโตกราฟ
การวิเคราะหโดยเครื่องมือ
3(3-0-6)
Instrumental Analysis
วิชาบังคับกอน : 02-226-201 เคมีวิเคราะห
หลักการวิเคราะหดวยเครื่องมือ การวิเคราะหเชิงความรอน การวิเคราะหทาง สเปกโทรสโกป การวิเคราะหทางโครมาโทกราฟ
และการวิเคราะหทางไฟฟาเคมี
ปฏิบัติการการวิเคราะหโดยเครื่องมือ
1(0-3-1)
Instrumental Analysis Laboratory
วิชาเรียนควบคู : 02-226-203 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาการวิเคราะหโดยเครื่องมือ
ประกอบดวย การวิเคราะหดวยเครื่องมือเชิงความรอน
สเปกโทรสโกป โครมาโทกราฟ และไฟฟาเคมี
คอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตร
3(2-3-5)
Computer for Science
วิชาบังคับกอน: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบและวิธีการทางคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการประยุกตใชทางวิทยาศาสตร การเขียนโปรแกรมใชงานทางวิทยาศาสตร
เคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-221-101 เคมี 1
ความรูเบื้องตนของกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี การเตรียมสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะหเชื้อเพลิง น้ํามัน ไขมัน แวกซ
สบู ผงซักฟอก สารเคมีในการเกษตร การวิเคราะหโลหะ การชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา การรมดํา การทําลวดลายบนวัสดุ การผุ
กรอนและการปองกัน
ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
Industrial Chemistry Laboratory
วิชาเรียนควบคู : 02-227-302 เคมีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเคมีอุตสาหกรรม ประกอบดวย การเตรียมสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะหโลหะ การ
ชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา การรมดํา การทําลวดลายบนวัสดุ การวิเคราะหเชื้อเพลิง น้ํามัน ไขมัน แวกซ สบู ผงซักฟอก และสารเคมี
ในการเกษตร
กระบวนการอุตสาหกรรมทางเคมี
3(3-0-6)
Chemical Industrial Processes
วิชาบังคับกอน: กระบวนการผลิตและเทคนิคทางอุตสาหกรรมเคมี วัตถุดิบ การผลิต ปฏิกิริยาและพลังงานในกระบวนการผลิต การแปรรูปใน
อุตสาหกรรมเคมี เชน สบูและผงซักฟอก นมและผลิตภัณฑนม เยื่อกระดาษและกระดาษ ซีเมนต แกว พลาสติกและยาง เสนใย
กาซอุตสาหกรรม โพลิเมอร ปโตรเลียมและปโตรเคมี
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02-227-305

02-227-306

02-227-325

02-227-326

02-228-401

02-228-402

02-228-403

หนวยปฏิบัติการอุตสาหกรรมทางเคมี
3(3-0-6)
Unit Operation for Chemical Industry
วิชาบังคับกอน: หลักการของการปฏิบัติการเฉพาะหนวย กลศาสตรของของไหลและการประยุกต หลักการถายโอนมวลสาร โมเมนตัมและความ
รอน อุปกรณสงผานของไหล อุปกรณการปนกวนและการผสมอนุภาค หลักการแยกอนุภาค การตกตะกอน
การกรอง
ฟลูอิไดเซชัน การลดขนาดและการคัดแยกอนุภาคดวยเครื่องมือกล อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและถายเทมวลสาร
ความปลอดภัยและการจัดการของเสีย
3(3-0-6)
Safety and Waste Management
วิชาบังคับกอน: สภาวะการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ปจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี หลักปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายสิ่งแวดลอม ระบบความปลอดภัย การจัดการของเสีย การจําแนกประเภทสารเคมีอันตราย การเก็บ
รักษาและการใชสารพิษ การกําจัดสารอันตราย การบําบัดของเสียดวยวิธีทางเคมีและชีวภาพ
การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Quality Assurance and Quality Control
วิชาบังคับกอน: หลักการควบคุมคุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพในทางอุตสาหกรรม แผนภูมิควบคุม กลุมสรางคุณภาพ แผนการสุมตัวอยางโดย
ใชมาตรฐานความเชื่อมั่น การควบคุมคุณภาพและประเมินผล การประกันคุณภาพ และมาตรฐานในอุตสาหกรรม
การจัดการโรงงานและการวางแผนการผลิต
3(3-0-6)
Factory Management and Production Planning
วิชาบังคับกอน: ชนิดของโรงงาน องคประกอบของโรงงาน ระบบมาตรฐานคุณภาพ การวางแผนโครงการ การวิเคราะหโครงการ ระบบการผลิต
การวางแผนการผลิต เทคนิคการพยากรณ การจัดตารางการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง การวางแผนความตองการวัสดุ
การควบคุมการผลิต และการวิเคราะหดวย CPM/PERT
สัมมนาทางเคมีอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
Seminar in Industrial Chemistry
วิชาบังคับกอน: การศึกษาคนควาเอกสารวิชาการทางเคมีอุตสาหกรรม
ตลอดจนการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลที่ได เพื่อจัดทํารายงานและ
นําเสนอตอคณาจารย
การฝกงานทางเคมีอุตสาหกรรม
3(0-40-0)
Internship in Industrial Chemistry
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง หลักสูตรนี้มุงเนนใหนักศึกษามีประสบการณตรง สามารถประเมินลักษณะ
งานในอาชีพที่เหมาะสมกับตน นักศึกษาสามารถเลือกลักษณะของงานที่สนใจ ฝกฝนการเรียนรูงานที่ไมสามารถปฏิบัติไดใน
สถานศึกษา การฝกงานใชเวลาไมนอยกวา 280 ชั่วโมง ในโรงงานอุตสาหกรรมและองคกรตาง ๆ
การเตรียมโครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
Pre-Project in Industrial Chemistry
วิชาบังคับกอน: การวิเคราะหขอบเขต การจัดระบบและการวางแผนเพื่อจัดทําโครงงาน การรวบรวมขอมูล นําเสนอโครงงานในหัวขอที่นาสนใจ
ทางดานเคมีอุตสาหกรรม
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02-228-404

02-228-405

02-228-406

02-231-002

02-231-003

02-231-004

02-231-005

โครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม
3(0-9-3)
Project in Industrial Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-228-403 การเตรียมโครงงานทางเคมีอุตสาหกรรม
การจัดทําโครงงานในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ และไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
กําหนดใหนักศึกษารายงาน
ความกาวหนาเปนระยะ นําเสนอผลงานดวยปากเปลาและการเขียนรายงาน
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางเคมีอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ นักศึกษาตองไดเกรดในระดับ
ผานจึงสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได
สหกิจศึกษาทางเคมีอุตสาหกรรม
6(0-40-0)
Cooperative Education in Industrial Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-228-405 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบ
หรือองคกรตาง ๆ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษา
พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา
การวัดผลการศึกษาในรายวิชานี้ดําเนินการโดยผูคุมงานและคณาอาจารย.
ฟสิกส 1
3(3-0-6)
Physics I
วิชาบังคับกอน: แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ระบบของอนุภาค การเคลื่อนที่เชิงเสนและการหมุนของวัสดุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบ
ฮาโมนิค คลื่นทางกล ทฤษฎีจลนของแกส พลังงานความรอนและการถายเท กลศาสตรของไหลและการประยุกตใช
ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-3-1)
Physics I Laboratory
วิชาบังคับกอน:วิชาเรียนควบคู : 02-231-002 ฟสิกส 1
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาฟสิกส1 ประกอบดวย แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ระบบของอนุภาค การ
เคลื่อนที่เชิงเสนและการหมุนของวัสดุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบฮาโมนิค คลื่นทางกล ทฤษฎีจลนของแกส พลังงานความรอน
และการถายเท กลศาสตรของไหล
ฟสิกส 2
3(3-0-6)
Physics II
วิชาบังคับกอน : 02-231-002 ฟสิกส 1
สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก กระแสไฟฟาและวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน สนามแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรทางฟสิกส
ฟสิกสนิวเคลียร ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน หัวขอพิเศษทางฟสิกส
ปฎิบัติการฟสิกส 2
1(0-3-1)
Physics II Laboratory
วิชาเรียนควบคู : 02-231-004 ฟสิกส 2
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาฟสิกส2 ประกอบดวย สนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก กระแสไฟฟาและวงจรไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน สนามแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรทางฟสิกส ฟสิกสนิวเคลียร ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน
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02-241-001

02-241-002

02-241-003

02-241-101

02-241-102

02-241-103

02-241-104

02-241-205

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3-5)
Fundamental Biology
วิชาบังคับกอน: ทฤษฏีและปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โครงสรางและการทํางานของเซลล โครงสรางและกลไกเมแทบอลิซึมขอสิ่งมีชีวิต
การจัดจําแนกและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พื้นฐานทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร
พันธุศาสตรทั่วไป
3(3-2-5)
General Genetics
วิชาบังคับกอน : 02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน
แนะนําวิชาพันธุศาสตร การสืบทอด พันธุศาสตรของเมนเดล และพันธุศาสตรนอกเหนือกฎเมนเดล พันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีน
หลายคู พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการ สารพันธุกรรม การกลายพันธุ การทดลองในหองปฏิบัติการตามหัวขอการบรรยาย
จุลชีววิทยาทัว่ ไป
3(2-3-5)
General Microbiology
วิชาบังคับกอน : 02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน
โครงสราง ชนิด และความหลากหลายทางจุลินทรีย การจําแนกหมวดหมู การเจริญเติบโตและการควบคุมจุลินทรีย การเกิดโรคในคน
และสัตวและภูมิคุมกัน การประยุกตความรูและปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
ชีววิทยา
3(3-0-6)
Biology
วิชาบังคับกอน : ลักษณะพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อและโครงสรางของสิ่งมีชีวิต กลไกของชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต พื้นฐานทางนิเวศวิทยาและพันธุศาสตร
ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-3-1)
Biology Laboratory
วิชาบังคับกอน : เรียนควบคูกับ 02-241-101 ชีววิทยา
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาชีววิทยา เนนทักษะการใชกลองจุลทรรศน การทดลองประกอบดวย เซลล การลําเลียง
สารผานเซลล สารอาหาร การแบงเซลล เนื้อเยื่อพืช โครงสรางพืช เนื้อเยื่อสัตว โครงสรางสัตว การจําแนกสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ
และพันธุศาสตร
พฤกษศาสตร
3(3-0-6)
Botany
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา
ความรูพื้นฐานทางพฤกษศาสตร เซลลพืช เนื้อเยื่อพืช โครงสรางของพืช สรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุ การเจริญเติบโต การ
จําแนกหมวดหมู ความหลากหลายของพืช และพืชดัดแปลงพันธุกรรม
ปฏิบัติการพฤกษศาสตร
1(0-3-1)
Botany Laboratory
วิชาเรียนควบคู : 02-241-103 พฤกษศาสตร
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาพฤกษศาสตร ประกอบดวย ทักษะในการปฏิบัติการเกี่ยวกับเซลลพืช เนื้อเยื่อพืช
โครงสรางของพืช การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ อนุกรมวิธานพืช
สัตววิทยา
3(3-0-6)
Zoology
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา
ความรูพื้นฐานทางสัตววิทยา เซลลสัตว เนื้อเยื่อสัตว กายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้อ งตนของสั ตว การจําแนกหมวดหมู บทบาท
และความสําคัญของสัตวในดานตาง ๆ

779

02-241-206

02-241-207

02-241-208

02-241-209

02-241-210

02-241-211

ปฏิบัติการสัตววิทยา
1(0-3-1)
Zoology Laboratory
วิชาบังคับกอน: วิชาเรียนควบคู : 02-241-205 สัตววิทยา
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาสัตววิทยา ประกอบดวย ทักษะการใชเครื่องมือปฏิบัติการทางสัตววิทยาเนื้อเยื่อสัตว กาย
วิภาคและสรีรวิทยาเบื้องตนของสัตว การจําแนกหมวดหมูของสัตว
นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Ecology
วิชาบังคับกอน: 02-241-101 ชีววิทยา
Prerequisite: 02-241-101 Biology
ความรูพื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ การถายทอดสารอาหารและพลังงาน วัฏจักรของสาร ปจจัยจํากัด ความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม ประชากร ชุมชน และความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ระบบนิเวศภาคพื้นน้ํา
ระบบนิเวศภาคพื้นทวีป การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เทคนิคการแกปญหามลพิษ และการปองกัน
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1(0-3-1)
Ecology Laboratory
วิชาบังคับกอน: วิชาเรียนควบคู : 02-241-207 นิเวศวิทยา
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชานิเวศวิทยา ประกอบดวย องคประกอบทางชีวภาพและกายภาพของระบบนิเวศ การสราง
ระบบนิเวศจําลอง อัตราการผลิตของระบบนิเวศ ปจจัยจํากัด ประชากร ชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลง
แทนที่ ระบบนิเวศภาคพื้นน้ํา ระบบนิเวศภาคพื้นทวีป
พันธุศาสตร
3(3-0-6)
Genetics
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา
ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร ทฤษฎีความนาจะเปน พันธุศาสตรของเมนเดล พันธุศาสตรนอกเหนือกฎเมนเดล พันธุศาสตรที่
ควบคุมยีนหลายคู พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการ สารพันธุกรรม การกลายพันธุ เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร
ปฏิบัติการพันธุศาสตร
1(0-3-1)
Genetics Laboratory
วิชาบังคับกอน: วิชาเรียนควบคู : 02-241-209 พันธุศาสตร
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาพันธุศาสตร ประกอบดวย การแบงเซลล ความนาจะเปน พันธุศาสตร ของเมนเดล
พั น ธุ ศ าสตร นอกเหนือ กฎเมนเดล พันธุกรรมที่ควบคุมยีนหลายคู พันธุศาสตรประชากร ยีนที่ไมเปนอิสระตอกัน สารพันธุกรรม
จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
Microbiology
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา และ
02 -224-202 ชีวเคมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจุลชีวิต ชนิดของจุลินทรีย การจําแนกหมวดหมู เมเเทบอลิซึม พันธุก รรมของจุลินทรีย การเจริญและ
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญ การควบคุมจุลินทรีย กระบวนการเกิดโรคและการสรางภูมิคุมกัน
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02-241-212

02-241-213

02-241-314

02-241-315

02-241-316

02-241-317

02-246-301

ปฎิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-1)
Microbiology Laboratory
วิชาบังคับกอน: วิชาเรียนควบคู : 02-241-211 จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาจุลชีววิทยา ประกอบดวย ใชเครื่องมือและอุปกรณทางจุลชีววิทยา การเตรียมอาหารเลี้ยง
เชื้อ การกําจัดเชื้อ การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย เทคนิคในการศึกษาทางจุลชีววิทยา การควบคุมจุลินทรียและการประยุกตใชจุลินทรีย
ในดานตาง ๆ
ชีววิทยาของเซลล
3(3-0-6)
Cell Biology
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา
เซลลของสิ่งมีชีวิต โครงสรางเซลลยูคาริโอตและโพรคาริโอต ไวรัส โครงสรางและการทํางานของออรกาเนลของเซลล
องคประกอบของเซลลระดับโมเลกุล พันธุกรรมระดับโมเลกุล กระบวนการเมเเทบอลิซึม เซลลดิฟเฟอเรนทิเอชัน การบาดเจ็บ
และการแกตัวของเซลล ระบบภูมิคุมกันของเซลล การประยุกตทางชีววิทยาของเซลล
ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวิวทยา
2(2-0-4)
Research Methods in Biology
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา และ
02-213-001 หลักสถิติ
หลักเกณฑและวิธีการในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ศึกษาเกี่ยวกับการอางเหตุผล การคนควา การวางแผน การ
ออกแบบ การวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การใชสถิติในการวิจยั การสรุปผลวิจารณผล การเขียนรายงานวิจัย การนําเสนอ
ผลงานวิจัย และจริยธรรมของนักวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศชีววิทยา
3(2-3-5)
Biology Information Technology
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหลงบริการสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูดานชีววิทยา การใชโปรแกรมประยุกตสําหรับกรณีศึกษา
เทคนิคทางชีววิทยา
2(0-6-2)
Technique in Biology
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา
เทคนิคและวิธีการในการศึกษาสิ่งมีชีวิต การเก็บตัวอยางพืชและสัตว การทําตัวอยางพืชอัดแหง การสตาฟสัตว การทําสไลดถาวร
การถายรูปผานกลองจุลทรรศน เทคนิคที่ใชในการวิจัยทางชีววิทยา
ชีวสถิติ
3(3-0-6)
Biostatistics
วิชาบังคับกอน : 02-213-001 หลักสถิติ
ขอมูลและตัวอยางขอมูลทางชีววิทยา การประยุกตวิชาสถิติเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยา การหาสถิติมูลฐาน
เกี่ยวกับขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ ไดแก การทดสอบไคสแควส สหสัมพันธการถดถอยเชิงเสน การวิเคราะห
ความแปรปรวน การวัดการกระจาย สถิติที่ไมใชพารามิเตอร และการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
โครงงานดานชีววิทยาประยุกต
3(0-9-3)
Project in Applied Biology
วิชาบังคับกอน: ทําการวิจัยดานชีววิทยาที่นาสนใจโดยนําความรูดานชีววิทยามาประยุกตใชในการทดลองใหเหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการที่เลือก
ภายใตการดูแลและคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
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02-246-302

02-246-403

02-251-201

02-252-201

02-252-302

02-252-303

02-252-304

สัมมนาทางชีววิทยาประยุกต
1(0-3-1)
Seminar in Applied Biology
วิชาบังคับกอน: การคนควาผลงานตีพิมพ หรือรายงานเกี่ยวกับสาขาชีววิทยาประยุกต เนนความสําคัญของการติดตามวิทยาการ และเทคโนโลยี
ใหม ๆ ทํารายงานผลงานวิจัยในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางชีววิทยาประยุกตโดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูดูแล
ฝกงานทางชีววิทยาประยุกต
3(0-40-0)
Internship in Applied Biology
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริงหลักสูตรนี้มุงเนนใหนักศึกษามีประสบการณตรง สามารถประเมินลักษณะ
งานในอาชีพที่เหมาะสมกับตน นักศึกษาสามารถเลือกลักษณะของงานที่สนใจ ฝกฝนการเรียนรูงานที่ไมสามารถปฏิบัติไดใน
สถานศึกษา การฝกงานใชเวลาไมนอยกวา 280 ชั่วโมง ในสถานประกอบการทางธุรกิจและองคกรตาง ๆ
ปาลมน้ํามัน
3(3-0-6)
Oil Palm
วิชาบังคับกอน: ประวัติความเปนมาของปาลมน้ํามัน ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร ชนิดพันธุ การปลูกและบํารุงรักษา การ
ปองกันรักษาโรค การเก็บเกี่ยว การจัดการสวนปาลมน้ํามันอยางยั่งยืนตามกรอบของ RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil)
การดูงานนอกสถานที่
เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน
3(2-3-5)
Fat and Oil Technology
วิชาบังคับกอน : 02-223-201 เคมีอินทรีย 1
คุณสมบัติทางเคมี ฟสิกส และชีวภาพของไขมันและน้ํามัน กระบวนการสกัดและการทําน้ํามันใหบริสุทธิ์ การควบคุมคุณภาพและ
เก็บรักษาน้ํามันที่ไดจากระบวนการสกัด กระบวนการแยกกรดไขมันอิสระ หลักการเบื้องตน การแปรรูปน้ํามันชนิดตาง ๆ โดยใช
วิธีทางเคมีและกายภาพ การบรรจุหีบหอ และการพัฒนาผลิตภัณฑ
กระบวนการผลิตน้ํามันปาลมดิบ
3(2-3-5)
Crude Plam Oil Manufaturing Process
วิชาบังคับกอน : 02-223-201 เคมีอินทรีย 1
ขั้นตอนการผลิตน้ํามันปาลมดิบ โครงสรางของผลปาลมและการเก็บรักษา การผลิตน้ํามันปาลมดิบดวยเครื่องจักร หลักการ
ทํางานของหมอกําเนิดไอน้ํา เครื่องแยกผลปาลมออกจาทะลายปาลม เครื่องบีบปาลม เครื่องขจัดยางเหนียวออกจากน้ํามันปาลมดิบ
การเก็บรักษาน้ํามันปาลมดิบ และการฝกปฏิบัติ
จลนพลศาสตรทางเคมี
3(3-0-6)
Chemical Kineties
วิชาบังคับกอน : 02-225-201 เคมีเชิงฟสิกส
หลักการและการประยุกตของจลนพลศาสตรที่สัมพันธกับแนวคิดของอัตราการเกิดปฏิกิริยา
การหาอันดับของปฏิกิริยาเคมี
ปฏิกิริยาเชิงซอน ทฤษฎีอัตราของปฏิกิริยาและการเรงปฏิกิริยา
ปฏิบัติการวิศวกรรมในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมและการบํารุงรักษา
3(2-3-5)
Engineering Practice and Maintenance in Plam Oil Industries
วิชาบังคับกอน: เครื่องจักรและอุปกรณในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม วงจรชีวิตของเครื่องจักรและอุปกรณ การเสื่อมสภาพและสาเหตุของการ
เสื่อมสภาพ การตรวจสอบและการตรวจสภาพเครื่องจักร การวางแผนการควบคุมการบํารุงรักษา และการฝกปฏิบัติทักษะเบื้องตน
ของการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
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02-253-301

02-256-301

02-311-102

02-311-103

02-311-104

02-311-105

02-311-307

02-312-201

การพัฒนาผลิตภัณฑโอลิโอเคมี
3(3-0-6)
Oleochemical Product Development
วิชาบังคับกอน : 02-252-201 เคมีของไขมันและน้ํามัน
หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโอลิโอเคมี วิธีการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลม และพืชน้ํามันอื่น ๆ รวมถึงกรด
ไขมันอิสระและกลีเซอรอล การผลิตโฟม แวกซ จารบี ครีมเทียม เนยเทียม น้ํามันหลอลื่น เครื่องสําอางค
สัมมนาทางเทคโนโลยีน้ํามันปาลมและโอลิโอเคมี
1(0-3-1)
Seminar in Palm oil and Oleochemical Technology
วิชาบังคับกอน: การคนควาผลงานตีพิมพหรือรายงานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพน้ํามันปาลมและโอลิโอเคมี เนนความสําคัญดานการเขียนรายงาน โดย
เสนอโครงเรื่องที่จะสัมมนาตอคณาจารยผูควบคุม
ยางธรรมชาติ
3(2-3-5)
Natural Rubber
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับยางธรรมชาติ การผลิตยางแผนรมควัน ยางแผนผึ่งแหง ยางแทง ยางเครฟและยางเกรดพิเศษ และน้ํายางขน
การทดสอบสมบัติทางกายภาพและเคมีของยางธรรมชาติ การทดลองในหองปฏิบัติการที่สอดคลองกับหัวขอบรรยาย
สารเคมีสําหรับยาง
3(3-0-6)
Additives for Rubber
วิชาบังคับกอน: หลักการใชสารเคมีผสมยาง ระบบการวัลคาไนซยาง สารวัลคาไนซ สารตัวเรง สารกระตุน สารหนวง สารปองกันยางเสื่อม สารตัวเติม
สารชวยในการแปรรูปและสารเคมีอื่นๆ
เทคโนโลยีน้ํายาง
3(3-0-6)
Latex Technology
วิชาบังคับกอน: สมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ํายา กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของน้ํายางขน ความเสถียรของน้ํายาง น้ํายาง
สังเคราะห สารเคมีสําหรับน้ํายาง การเตรียมน้ํายางคอมปาวด กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑจากน้ํายาง
ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ํายาง
1(0-3-1)
Latex Technology Laboratory
วิชาเรียนควบคู : 02-311-104 เทคโนโลยีน้ํายาง
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีน้ํายาง
ประกอบดวย สมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ํายาง การควบคุม
คุณภาพของน้ํายางขน ความเสถียรของน้ํายาง การเตรียมสารเคมีสําหรับน้ํายางและน้ํายางคอมปาวด
เคมียาง
2(2-0-4)
Rubber Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-223-201 เคมีอินทรีย
โครงสรางและสมบัติของยาง อนุพันธของยางธรรมชาติ กลไกการเกิดปฏิกิริยา การวัลคาไนซ
เทคโนโลยียางแหง
3(3-0-6)
Dry Rubber Technology
วิชาบังคับกอน : 02-311-103 สารเคมีสําหรับยาง
การบดยาง กระบวนการผสม สมบัติดานความหนืด สมบัติของยางคอมปาวด การเอ็กซทรูด การฉาบและการเคลือบยาง
การวัลคาไนซยางดวยวิธีการตางๆ
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ปฏิบัติการเทคโนโลยียางแหง
2(0-6-2)
Dry Rubber Technology Laboratory
วิชาบังคับกอน: วิชาเรียนควบคู : 02-312-201 เทคโนโลยียางแหง
การปฏิบัติที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยียางแหง ประกอบดวย การบดยาง กระบวนการผสม สมบัติดานความหนืด
สมบัติของยางคอมปาวด การเอ็กซทรูด การฉาบและการเคลือบยาง และการวัลคาไนซยางดวยวิธีการตางๆ
การทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
3(3-0-6)
Physical Testing of Rubbers
วิชาบังคับกอน : 02-312-201 เทคโนโลยียางแหง
สมบัติทางกายภาพของยางวัลคาไนซ เชน สมบัติการยืด การสึกหรอ ความแข็ง การกระเดงตัว การหักงอ การคืนตัวหลังการกด
ความตานทานตออุณหภูมิสูง ความตานทานตอโอโซนและสภาพดินฟาอากาศ และสมบัติอื่นๆ
ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
1(0-3-1)
Physical Testing of Rubbers Laboratory
วิชาบังคับกอน: วิชาเรียนควบคู : 02-313-301 การทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยาง
การปฏิบัติที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาการทดสอบสมบัติทางฟสิกสของยางประกอบดวย สมบัติการดึง การสึกหรอ ความแข็ง
การกระเดงตัว การหักงอ การคืนตัวหลังการกด ความตานทานตออุณหภูมิสูง ความตานทานตอโอโซนความตานทานสภาพดินฟา
อากาศ
ผลิตภัณฑยาง 1
3(3-0-6)
Rubber Products I
วิชาบังคับกอน : 02-311-103 สารเคมีสําหรับยาง
ผลิตภัณฑยางจากการอัดเบา และการเอ็กซทรูด ยางรถยนต สายพาน รองเทาและอุปกรณกีฬา
การวิเคราะหพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Analysis
วิชาบังคับกอน: การวิเคราะหน้ําหนักโมเลกุล โครงสรางและองคประกอบของพอลิเมอร การเสื่อมของพอลิเมอร สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร
เคมีพอลิเมอรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamentals of Polymer Chemistry
วิชาบังคับกอน: ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับพอลิเมอร การแบงประเภท พันธะ โครงสราง น้ําหนักโมเลกุล และการละลายของพอลิเมอร การ
ทดสอบและหาคุณลักษณะของพอลิเมอร สารเติมแตง การสังเคราะห และการขึ้นรูปพอลิเมอร การประยุกตใชพอลิเมอรใน
อุตสาหกรรม
การสังเคราะหพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Synthesis
วิชาบังคับกอน : 02-223-201 เคมีอินทรีย
กลไกการสังเคราะหพอลิเมอรแบบอนุมูลอิสระ แบบควบแนน แบบไอออนและแบบซิงเกลอร-แนตตา เทคนิคการสังเคราะห
พอลิเมอรแบบบัลค สารละลาย แขวนลอยอิมัลชั่น การกราฟตน้ํายางธรรมชาติกับไวนิลมอนอเมอร น้ํายางธรรมชาติอิพอกไซด
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ปฏิบัติการสังเคราะหพอลิเมอร
1(0-3-1)
Polymer Synthesis Laboratory
วิชาบังคับกอน: วิชาเรียนควบคู : 02-314-302 การสังเคราะหพอลิเมอร
การปฏิบัติที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาการสังเคราะหพอลิเมอร ประกอบดวย การสังเคราะหพอลิเมอรแบบอนุมูลอิสระ และ
แบบควบแนน เทคนิคการสังเคราะหพอลิเมอรแบบบัลค สารละลาย แขวนลอย อิมัลชั่น การกราฟตน้ํายางธรรมชาติกับไวนิล
มอนอเมอร น้ํายางธรรมชาติอิพอกไซด
ยางสังเคราะห
3(3-0-6)
Synthetic Rubber
วิชาบังคับกอน: การใชยางสังเคราะหในอุตสาหกรรมยาง การสังเคราะห สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี การออกสูตร การแปรรูป
การวัลคาไนซ และการใชงานของยางสังเคราะหชนิดตางๆ
การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Quality Control
วิชาบังคับกอน: วิธีการ อุปกรณ เทคนิค และวิวัฒนาการของระบบควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมการผลิตและการวิเคราะหสมรรถนะของระบบ
การผลิต การประยุกตใชสถิติเชิงตัวเลขในการควบคุมคุณภาพ
ทักษะวิชาชีพ
2(0-10-0)
Technical Skills in Rubber Technology
วิชาบังคับกอน: การปฏิบัติงานพื้นฐานดานเทคโนโลยียาง เพื่อพัฒนาความรู และทักษะในการประยุกตทฤษฎีสูการปฏิบัติ การปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการเปนเวลาไมนอยกวา 150 ชั่วโมงและในโรงงานอุตสาหกรรมเปนเวลาไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
สัมมนาทางเทคโนโลยียาง
1(0-3-1)
Seminar in Rubber Technology
วิชาบังคับกอน: สัมมนาการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมยางหรือการวิจัยทางเทคโนโลยียาง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยียาง
2(1-3-3)
Trend of Rubber Technology
วิชาบังคับกอน: ความกาวหนาทางเทคโนโลยียางเกี่ยวกับ การผลิตยาง ผลิตภัณฑยาง การแปรรูปยางดวยเทคนิคตางๆ
การฝกงานทางเทคโนโลยีการยาง
3(0-40-0)
Internship in Rubber Technology
วิชาบังคับกอน : 02-312-201 เทคโนโลยียางแหง
หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริงหลักสูตรนี้มุงเนนใหนักศึกษามีประสบการณตรง สามารถประเมินลักษณะ
งานในอาชีพที่เหมาะสมกับตน นักศึกษาสามารถเลือกลักษณะของงานที่สนใจ ฝกฝนการเรียนรูง านที่ไมสามารถปฏิบัติไดใน
สถานศึกษา การฝกงานใชเวลาไมนอยกวา 280 ชั่วโมง ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมยาง
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-1)
Cooperative Education Preparation
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ นักศึกษาตองไดเกรดในระดับ
ผานจึงสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาได
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สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการยาง
6(0-40-0)
Cooperative Education in Rubber Technology
วิชาบังคับกอน : 02-312-201 เทคโนโลยียางแหง และ
02-316-305 การเตรียมสหกิจศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบ
หรือองคกรตาง ๆ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษา
พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา
การวัดผลการศึกษาในรายวิชานี้ดําเนินการโดยผูคุมงานและคณาอาจารย
โครงงานทางเทคโนโลยีการยาง
4(0-12-4)
Project in Rubber Technology
วิชาบังคับกอน : 02-311-104 เทคโนโลยีน้ํายาง และ
02-312-201 เทคโนโลยียางแหง
โครงงานวิจัยที่มุงเนนการการวิเคราะหและการแกปญหาทางเทคโนโลยีการยาง
นักศึกษาเสนอหัวขอการวิจัยและวิจัยทดลอง
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา การรายงานความกาวหนาในเวลาที่กําหนดและกําหนดสงรายงานฉบับสมบูรณพรอม
การสอบปากเปลาใหเสร็จสิ้นภายในสัปดาหสุดทายของภาคเรียน
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Fundamentals
วิชาบังคับกอน:ประวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางและองคประกอบของคอมพิวเตอร หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร
ในสํานักงาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศ การประมวลผลขอมูล ระบบการจัดเก็บขอมูล การสรางฐานขอมูล การ
สื่อสารขอมูล การนําเสนอขอมูล การใชคอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาและการผลิตขอมูลสารสนเทศ
กฎหมายและจริย ธรรมทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ
3(3-0-6)
Laws and Ethics in Information Technology
วิชาบังคับกอน:กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และความลับ
ทางการคา กฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชย กรรมอิเล็กทรอนิกส และปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการใชอินเทอรเน็ต
โครงสรางระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Systems Structure
วิชาบังคับกอน:โครงสรางระบบสารสนเทศในองคกร ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ระบบผูเชี่ยวชาญ การประยุกตใชของสารสนเทศตางๆในองคกร การพัฒนาระบบ
สารสนเทศสําหรับองคกร และการประยุกตใชระบบสารสนเทศในองคกร
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-2-1)
Seminar in Information Technology
วิชาบังคับกอน:การคนควาผลงานตีพิมพหรือรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนนความสําคัญของการติดตามวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหม ๆ ทํารายงานผลงานวิจัยในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูดูแล
ฝกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-40-0)
Internship in Information Technology
วิชาบังคับกอน:หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง หลักสูตรนี้มุงเนนใหนักศึกษามีประสบการณตรง สามารถประเมินลักษณะ
งานในอาชีพที่เหมาะสมกับตน นักศึกษาสามารถเลือกลักษณะของงานที่สนใจ ฝกฝนการเรียนรูงานที่ไมสามารถปฏิบัติไดใน
สถานศึกษา การฝกงานใชเวลาไมนอยกวา 280 ชั่วโมง ในสถานประกอบการทางธุรกิจและองคกรตาง ๆ
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02-411-402

02-411-403

02-412-201

02-412-202

02-412-203

02-412-204

การเตรียมสหกิจศิกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน:ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง
การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่
จําเปนในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับกอน : 02-414-402 การเตรียมสหกิจศิกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบ
หรือองคกรตาง ๆ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษา
พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา
ใชเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห ในสถานประกอบการทางธุรกิจและองคกรตาง ๆ การวัดผลการศึกษาในรายวิชานี้ดําเนินการโดยผู
คุมงานและคณาอาจารย
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Architecture
วิชาบังคับกอน : 02-414-101 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาการแทนขอมูลเบื้องตน องคประกอบพื้นฐาน ไดแก หนวยความจํา ซีพียู อุปกรณอินพุตและเอาทพุต ระบบบัส
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร การอางตําแหนงและการจัดการขอมูล การแทนตัวเลข การแทนคําสั่ง โครงสรางอินพุตและเอาทพุต
ระบบดิจิตอลเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Digital Systems
วิชาบังคับกอน : 02-414-101 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการและทฤษฎีเบื้องตนของระบบดิจิตอล ระบบตัวเลข ตารางความจริง พีชคณิตบูลีน สวิตชิงฟงกชัน วงจรตรรกะ การ
ลดทอนบูลีนฟงกชัน แผนผังคารนอ วงจรซีเควนเชียล วงจรฟลิบฟลอป ริจีสเตอร วงจรนับ วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัส
หนวยความจํา และการทดสอบวงจรดิจิตอล
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating Systems
วิชาบังคับกอน : 02-414-201 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
แนวคิดและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ โครงสรางการคํานวณ องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
กระบวนการ การจัดตารางเวลาหนวยประมวลผลกลางและการสื่อสารกันระหวางกระบวนการ
การติดตาย การจัดการ
หนวยความจําหลัก ความจําเสมือน การจัดการระบบแฟม การจัดการอุปกรณจัดเก็บขอมูลสํารอง สถาปตยกรรมและองคกร การ
ปองกันและรักษาความปลอดภัย
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3(3-0-6)
Data Communication and Network
วิชาบังคับกอน:ทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารขอมูล องคประกอบในการสื่อสารขอมูล สื่อกลางในการสื่อสารขอมูล การสงสัญญาณขอมูล การ
สื่อสารขอมูลแบบเขาจังหวะและแบบไมเขาจังหวะ การตรวจจับขอผิดพลาด สถาปตยกรรมเครือขาย รูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย
อุปกรณที่ใชในเครือขาย โปรโตคอล การออกแบบและการบริหารจัดการเครือขาย
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02-412-205

02-412-301

02-413-101

02-413-102

02-413-201

02-413-202

02-413-203

02-413-301

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Human-Computer Interaction
วิชาบังคับกอน:ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร มนุษยกับปจจัยดานการมองเห็นและการไดยิน การใช
เทคโนโลยีใหมติดตอระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาสวนติดตอผูใชงาน
การควบคุมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Control and Security of Information Systems
วิชาบังคับกอน:ความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร ชนิดและแหลงที่มาของภัยคุกคามของสารสนเทศอาชญากรรมคอมพิวเตอร การจัดการเรื่อง
ความมั่นคง การวิเคราะหความเสี่ยงและการวางแผนเพื่อความมั่นคง นโยบายความมั่นคง
เทคโนโลยีสําหรับความมั่นคง
ไฟรวอลล การตรวจจับการบุกรุก การควบคุมการเขาถึง และเครื่องมืออื่น ๆ รวมทั้งประเด็นดานกฎหมายและจริยธรรม
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
3(3-0-6)
Programming Fundamentals
วิชาบังคับกอน:แนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรม ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล การออกแบบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม
ผังงาน โครงสรางของภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสราง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียน
โปรแกรมแบบอีเวนต ไดรเวน และหลักการเขียนโปรแกรมในรูปแบบตางๆ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-2-5)
วิชาบังคับกอน : 02-413-101 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ผังงานและรหัสเทียม การวิเคราะหการแกไขปญหา ปญหาเชิงตัวเลข
อัลกอริทึม ฟงกชันของโปรแกรม ฟงกชันที่ผูใชกําหนดเอง ตัวแปร คาคงที่ และอารเรย การคํานวณและการเปรียบเทียบ
โครงสรางการวนซ้ําและเงื่อนไข
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
3(2-2-5)
วิชาบังคับกอน : 02-413-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง การตรวจสอบความถูกตอง การแกไขโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การโปรแกรมเชิง
โมดูลและการจัดการหนวยความจํา
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming Language
วิชาบังคับกอน : 02-413-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ กระบวนการเชิงวัตถุ คลาส ออบเจ็กต การพองรูป การหอหุม การถายทอดคุณสมบัติ สวนตอ
ประสานกราฟกกับผูใชและ การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ
ระบบฐานขอมูล
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : 02-413-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล การบริหารฐานขอมูล โครงสรางและโมเดลเชิงสัมพันธ ภาษา SQL การออกแบบฐานขอมูล
ฟงกชั่นการขึ้นตอกัน กฎความคงสภาพ การควบคุมภาวะพรอมกัน การนอรมัลไลซ โมเดลแบบ E-R การปองกันขอมูล ระบบ
ความปลอดภัย การฟนสภาพ การเขาถึงขอมูลและการเรียกคนขอมูล
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
วิชาบังคับกอน:หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ การเชื่อมโยงเอกสาร การสรางตาราง แบบฟอรมและการกําหนดสวนของจอภาพ
ภาษาสคริปต
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02-414-101

02-414-201

02-414-301

02-414-401

02-414-402

02-424-001

02-511-201

02-511-202

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics and Statistics for Information Technology
วิชาบังคับกอน:ระบบเลขจํานวน โมดูลัสและวิธีการเลขคณิตในคอมพิวเตอร เซตและความสัมพันธ ตรรกศาสตร พีชคณิตบูลีน เมตริก กราฟ
และตนไม การสุมตัวแปร การแจกแจงและความนาจะเปน โปรแกรมประยุกตทางสถิติ
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
วิชาบังคับกอน : 02-413-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
โครงสรางขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ไดแก อารเรย สแตก คิว ลิสต ตนไม และกราฟ การจัดสรรเนื้อที่ของหนวยความจํา อัลกอริทึม
พื้นฐานที่ใชกับโครงสรางขอมูล เทคนิคการเรียงลําดับและคนหาขอมูลในรูปแบบตาง ๆ การวิเคราะหความซับซอนเชิงพื้นที่และ
เชิงเวลา
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน : 02-413-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพและวัฏจักรของระบบสารสนเทศ การวิเคราะหระบบสารสนเทศ การรับรูปญหา
และประเภทของปญหา การศึกษาระบบงานปจจุบัน การวิเคราะหความตองการ การออกแบบระบบสารสนเทศ พจนานุกรม
ขอมูลและเครื่องมือชวยในการออกแบบ การออกแบบ สวนนําเขา หนาจอและฐานขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศและการ
ทดสอบ การเปลี่ยนแปลงระบบ การประเมินผลระบบ ทําคูมือและเอกสารประกอบระบบ
การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-2-1)
Pre-Project in Information Technology
วิชาบังคับกอน:การออกแบบและการจัดการโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานวิชาการ การตรวจและอางอิงเอกสารวิชาการ
การนําเสนอรายงานวิชาการ การเตรียมขอเสนอโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเสนอหัวขอโครงงาน
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-6-3)
วิชาบังคับกอน : 02-414-401 การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การทํางานเดี่ยวหรือเปนกลุมโดยทําการศึกษาปญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นําความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการ
ประยุกตใชแนวคิดและเทคนิคที่เคยเรียนมาเพื่อวิเคราะห ออกแบบ วางแผน พัฒนา ติดตั้ง ทดสอบ จัดทําเอกสารประกอบการ
พัฒนาโปรแกรมและคูมือประกอบการใชงาน โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูดูแล
โปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
Program Package
วิชาบังคับกอน:ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประมวลผลคํา การคํานวณ การนําเสนอขอมูล กราฟกและสื่อประสม
เภสัชวัตถุ
3(2-3-5)
Materia Medica
วิชาบังคับกอน:ความสําคัญของเภสัชวัตถุ หลักในการพิจารณาและจําแนกเภสัชวัตถุ ประเภทของเภสัชวัตถุ พืชวัตถุ สัตววัตถุและธาตุวัตถุ ชื่อ
สามัญและชื่อวิทยาศาสตร สารประกอบที่สําคัญและสรรพคุณทางยา ขอมูลวิจัยทางเภสัชวิทยาและคลินิก การนําไปใชประโยชน
ขอควรระวังและขอหามในการใช และปฏิบตั ิการ
สรรพคุณเภสัช
3(2-3-5)
Medicinal Characteristics
วิชาบังคับกอน:ความรูทั่วไปและความหมายของสรรพคุณเภสัช สรรพคุณยา รสของตัวยา รสยา และการจําแนกรสยา ความสัมพันธระหวางรสยา
และสรรพคุณ ความสัมพันธระหวางรสยากับธาตุ สีผิว ฤดู และวัย ความสัมพันธระหวางรสยากับสวนของรางกาย การเขากัน หรือ
มีปฏิกิริยาตอกันระหวางรสยากับรสยา และระหวางรสยากับโรค ประโยชนของรสยาและการนําไปใชในทางการแพทยแผนไทย
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของเภสัชวัตถุ และปฏิบัติการ
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02-511-203

02-511-204

02-512-201

02-512-202

02-512-303

02-512-304

02-512-305

02-512-306

คณาเภสัช
3(2-3-5)
Group of Materia Medica
วิชาบังคับกอน:ความรูทั่วไปและความหมายของคณาเภสัช ประเภทของคณาเภสัช จุดพิกัด พิกัดยา พิกัดพิเศษ มหาพิกัด และมหาพิกัด
ทั่วไป หลักเกณฑการรวมเปนพิกัด และการประยุกต็ใช และปฏิบัติการ
หลักการปรุงยา
3(2-3-5)
Traditional Pharmaceutics
วิชาบังคับกอน:หลักและวิธีการควบคุมคุณภาพยาปรับปรุง คุณภาพวัตถุดิบและการเก็บรักษา หลักการและลักษณะการปรุงยาแผนไทย ศิลปะ
การปรุงยา การชั่ง ตวง วัด กระสายยา การแตงสี กลิ่นและรสยา สารปรุงแตงยา หลักและวิธีการเก็บสมุนไพรมาใชเปนยาและการ
เก็บรักษา การแกพิษยา การใชยาขม และการทํายาใหมีพิษนอยลง อุปกรณและเครื่องมือที่ใชปรุงยาและการดูแลรักษา ขอจํากัด
ในเชิงกฎหมายของการปรุงยา และปฏิบัติการ
เวชกรรมไทย 1
2(2-0-4)
Thai Medicine I
วิชาบังคับกอน: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 การหาสาเหตุของการเกิดโรคและการวินิจฉัยโรคตามคัมภีร
เวชศึกษา คัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีรโรคนิทาน คัมภีรธาตุวิภังค คัมภีรธาตุวิวรณ คัมภีรวรโยคสารและการวิเคราะหธาตุเจาเรือน
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
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
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02-512-407

02-512-408

02-513-101

02-513-102

02-513-203

02-513-204

02-513-205

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
วิชาบังคับกอน:ประวัติการนวดไทย ระเบียบการนวดแบบราชสํานัก นวดแบบเชลยศักดิ์ ศีลธรรม จรรยาในการนวด ประโยชนและขอควร
ระวังในการนวด การฝกนิ้วใหมีกําลัง แนวเสนนวดพื้นฐานแบบราชสํานัก แบบเชลยศักดิ์ แนวเสนสิบ จุดสัญญาณและ
ความหมายของจุดสัญญาณ 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 การ
ประคบดวยความรอน การใชลูกประคบ การอบสมุนไพร การใหคําแนะนําและทาบริหารเฉพาะโรคตามหลักหัตถเวชกรรมหลัง
การรักษา
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
หัตถเวชกรรมไทย 3
2(2-0-4)
Thai Massage III
วิชาบังคับกอน : 02-513-203 หัตถเวชกรรมไทย 2 และ
02-513-204 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมไทย 2
เทคนิคการนวดทักษะชั้นสูง แยกอาการเจ็บปวยเรื้อรังหรือเฉียบพลัน กลไกการเกิดโรค การเคลื่อนยายผูปว ย การนวดแมและ
เด็ก การนวดนักกีฬา การนวดโรค อุบัติเหตุ การใหคําแนะนําหลังการรักษาโรค การวิเคราะหโรคเปรียบเทียบกับแผนปจจุบัน
และการสงตอผูปวย
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02-513-206

02-514-301

02-514-302

02-514-303

02-515-101

02-515-102

02-515-103

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
วิชาบังคับกอน: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
ของรางกายมนุษย การประกอบเปนระบบของระบบโครงกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ ระบบตอมไรทอ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ความสัมพันธแตละสวนของ
โครงสรางทั้งหมดของรางกาย
พฤกษศาสตรอนุกรมวิธาน
2(2-0-4)
Botanical Taxonomy
วิชาบังคับกอน:ลักษณะทางพฤกษศาสตร สัณฐานวิทยาของพืช หลักการจําแนกพืชตามอนุกรมวิธาน การจําแนกหมวดหมูของพืช ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่ออังกฤษ ชื่อพื้นบาน สารประกอบสําคัญในพืช การอนุรักษและการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร
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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
วิชาบังคับกอน: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
วิชาบังคับกอน:ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผูปวย พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติ
ยา พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับยาและการแพทยแผน
ไทย เชน พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา การแพทยแผนไทย พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชฯลฯ
พฤษเคมี
3(2-3-5)
Phytochemicals
วิชาบังคับกอน:สารเคมีตาง ๆ ที่เปนองคประกอบสําคัญในพืชสมุนไพร พืชอาหาร อีกทั้งสามารถจําแนกสารเคมีที่มีประโยชนในการรักษา
โรคมนุษย และมีคุณคาทางอาหาร
ปรัชญาและพื้นฐานการแพทยแผนไทย
2(2-0-4)
Philosophy and Basic Concept of Thai Traditional Medicine
วิชาบังคับกอน:ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทยแผนไทย ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการแพทยแผนไทย ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ความเชื่อและวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับการแพทยแผนไทยและวัฒนธรรมไทย แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวมที่เปนการ
ดูแลสุขภาพผสมผสานทั้งกาย จิต วิญญาณ และสิ่งแวดลอม และกิจของแพทย 4 ประการ
วิทยาการระบาดแบบการแพทยแผนไทย
2(2-0-4)
Thai Traditional Medicine Epidemiology
วิชาบังคับกอน:แนวคิดและสาเหตุการเกิดโรคแบบแพทยแผนไทย อุตุ กาล และประเทศ แนวคิด และหลักการของวิทยาการระบาด แนวคิด
เกี่ยวกับโรค การกระจายของโรคในชุมชน เครื่องวัดสภาวะอนามัยชุมชน การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝาระวังโรค การ
สอบสวนทางวิทยาการระบาด การปองกันและการควบคุมโรค
ศัพทแพทย
1(1-0-2)
Medical Terminology
วิชาบังคับกอน:ศัพททางการแพทย ศัพทเทคนิคตาง ๆ ความหมาย คําจํากัดความ
พยาธิวิทยาและสรีรวิทยา
3(3-0-6)
Pathology and Physiology
วิชาบังคับกอน:กระบวนการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษยทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ มโนทัศนของการเกิดโรค สาเหตุที่ทําให
เกิดพยาธิ สภาพการเปลี่ยนแปลง โครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของรางกายในภาวะที่มีพยาธิ สภาพอาการและอาการ
แสดง หลักการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก และการวิเคราะหสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
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การสรางเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทยแผนไทย
Health Promotion based on the Concept of Thai Traditional Medicine
วิชาบังคับกอน:หลักการการดูแลสุขภาพ การปองกันโรคและความเจ็บปวย การสรางเสริมสุขภาพตามแนวทางการแพทยแผนไทย อาหาร
สมุนไพรและอาหารพื้นบาน การดูแลสุขภาพและสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
การสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย
1(1-0-2)
Public Health and Medical Service Systems
วิชาบังคับกอน:ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาการและความหมายของสาธารณสุข
การสาธารณสุขมูลฐาน
ระบบบริการของการแพทย
และสาธารณสุข ปญหาสุขภาพอนามัย และแนวทางการแกไขปญหาทั้งในปจจุบันและอนาคต
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
3(3-0-6)
Pharmacology and Texicology
วิชาบังคับกอน:หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร กลไกการออกฤทธิ์และผลของยา ระบบประสาทรอบนอก ระบบประสาท
สวนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบไตและทางเดินปสสาวะ ระบบตอมไรทอและออตาคอยด ยา
ตานจุลชีพ ยาตานปรสิต เคมีบําบัดในโรคมะเร็ง ปฏิกิริยาตอกันระหวางยา ผลอันไมพึงประสงคของยา การจําแนกชนิดและ
แหลงที่มาของสารพิษ กลไกการเกิดพิษตอระบบตาง ๆ ของรางกาย อาการพิษ แนวทางและหลักการในการวินิจฉัย การปองกัน
และการบําบัดรักษาความเปนพิษ
ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทยแผนไทย
3(3-0-6)
Research Methodology in Thai Traditional Medicine
วิชาบังคับกอน:การเรียนรูระเบียบวิธีการทําวิจัย ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในงานการแพทยแผนไทย ครอบคลุมความรูเกี่ยวกับประเภท
งานวิจัย กระบวนการวางแผนและออกแบบงานวิจัย กระบวนการเก็บขอมูล และการแปรผล ตลอดจนวิธีการเขียนโครงรางวิจัย
เวชกรรมแผนไทยและบูรณาการแผนปจจุบัน
3(3-0-6)
Thai Traditional Medicine and Modern-Medicine Integration
วิชาบังคับกอน:องคประกอบพื้นฐานของการตรวจ การวินิจฉัยโรคตามหลักการแพทยแผนไทยเทียบกับแผนปจจุบัน การซักประวัติและการตรวจ
รางกายพื้นฐาน อาการและอาการแสดงที่ปรากฏของโรคปฐมภูมิที่พบไดบอยในระบบตาง ๆ และการสงตอผูปวย
การบริหารเวชกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Medicine Administration
วิชาบังคับกอน:หลักการบริการจัดการ สิ่งแวดลอมทางธุรกิจ การบัญชี การเงินงบประมาณ การประยุกตหลักการเหลานี้มาใชในการบริหารงาน
ในระดับสถานพยาบาลแผนไทย โรงงานยาและบริษัทยาแผนไทย และรานขายยาแผนไทย
ฝกประสบการณวิชาชีพหัตถเวชกรรมไทย
6(0-40-0)
Experiences in Thai Massage
วิชาบังคับกอน:นําความรู ทักษะ ที่ไดจากการศึกษา ปฏิบัติ มาใชในการฝกปฏิบัติงานทางดานหัตถเวชกรรมไทย ในการวินิจฉัยสาเหตุการเกิด
โรคการนวดเพื่อการบําบัด โดยเนนโรคหรือปญหาที่มีความซับซอนมากขึ้น และการใหคําแนะนําผูปวย ภายใตการกํากับดูแล
และติดตามผลการปฏิบัติงาน
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ฝกประสบการณวิชาชีพผดุงครรภไทย
2(0-16-0)
Experiences in Thai Midwifery
วิชาบังคับกอน:นําความรู ทักษะ ที่ไดจากการศึกษา ปฏิบัติ มาใชในการฝกปฏิบัติงานทางดานผดุงครรภไทย ในการดูแลมารดาตั้งแต
ตั้งครรภ จนถึงหลังคลอด การชวยทําคลอดในรายปกติ การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด โดยหลักการแพทยแผนไทย และ
การดูแลสุขภาพแบบองครวมที่เปนการดูแลสุขภาพผสมผสานทั้งกาย จิต จิตวิญญาณ และสิ่งแวดลอม ภายใตการกํากับดูแลและ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมไทย
3(0-20-0)
Experiences in Thai Pharmacy
วิชาบังคับกอน:นําความรู ทักษะ ที่ไดจากการศึกษา ปฏิบัติ มาใชในการฝกปฏิบัติงานทางดานเภสัชกรรมไทย ในการผลิตยารูปแบบตาง ๆ ทั้ง
ยาสมุนไพรเดี่ยวและตํารับที่ใช กระบวนการผลิตที่ซับซอน ภายใตการกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน
สัมมนาทางการแพทยแผนไทย
1(0-3-1)
Seminar in Thai Traditional Medicine
วิชาบังคับกอน:ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลทางดานการแพทยแผนไทยในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ
มีการวิเคราะหและสังเคราะหเรียบเรียง
เปนบทความทางวิชาการและนําเสนอเปนรายบุคคล
ฝกประสบการณวิชาชีพเวชกรรมไทย
4(0-30-0)
Experiencesd in Thai Medicine
วิชาบังคับกอน:นําความรู ทักษะ ที่ไดจากการศึกษาปฏิบัติ มาใชในการปฏิบัติงานทางดานเวชกรรมไทยในสถานพยาบาล การพัฒนาทักษะใน
การสื่อสารและสัมพันธภาพกับผูรับบริการและบุคลากรทางการแพทย การตรวจวินิจฉัยโรค การใชยาแผนไทยและตํารับแผน
ไทยเพื่อรักษาโรค ภายใตการกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงาน
โครงงานทางการแพทยแผนไทย
3(0-6-3)
Practice Project in Thai Traditional Medicine
วิชาบังคับกอน:ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนวิจัย การคนควา การทดลอง การวิจัยทางการแพทยแผนไทย เนนการศึกษาขอมูลดวยตนเองภายใต
ความควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
หลักการเกษตร
3(2-3-5)
Principles of Agriculture
วิชาบังคับกอน : ความหมายและความสําคัญของการเกษตร วิวัฒนาการของสังคมและระบบการผลิตทางการเกษตร ปจจัยและสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับการเกษตร พืช สัตว และสัตวน้ํา ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ความรูพื้นฐานทางดานการผลิตพืช
การผลิตสัตวและสัตวน้ํา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและตลาดสินคาทางการเกษตร ศึกษานอกหองเรียนเกี่ยวกับการผลิต
พืช สัตว และสัตวน้ํา
การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Management
วิชาบังคับกอน: แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจเกษตร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของธุรกิจเกษตร การจัดการองคกร การ
ลงทุน การบริหารสินเชื่อ การบัญชีและการบันทึกทางธุรกิจเกษตร การจัดทําและพัฒนาแผนธุรกิจเกษตร การตัดสินใจทางธุรกิจ
เกษตร การตลาดสินคาเกษตรภายในและระหวางประเทศ
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การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับกอน : การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษาเสมือนหนึ่งพนักงานของสถานประกอบการ ไมนอยกวา 16
สัปดาหตอเนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาตองสงรายงานวิชาการและนําเสนอผลการปฏิบัติงาน มีเกณฑการประเมินผล
จากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ
การขยายพันธุพืช
3(2-3-5)
Plant Propagation
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของการขยายพันธุพืช พัฒนาการของเมล็ดพันธุ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของตนตอและกิ่งพันธุดี โรงเรือนและ
เครื่องมืออุปกรณในการขยายพันธุพืช การขยายพันธุพืชแบบใชเพศ การขยายพันธุพืชแบบไมใชเพศและการใชสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช
สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-5)
Plant Physiology
วิชาบังคับกอน: หลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับสรีรวิทยาของพืช เซลลพืชและองคประกอบ โมเลกุลสารภายในเซลลพืช เอนไซมความสัมพันธ
ระหวางน้ํากับพืช ธาตุอาหารพืช การสังเคราะหแสง การเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจน การหายใจ การเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของพืช ฮอรโมนและสารควบคุมการเจริญเติบโต
กฎหมายและระบบมาตรฐานการผลิตพืช
2(2-0-4)
Laws and Standards for Crop Production
วิชาบังคับกอน: กฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิตพืชและปจจัยการผลิต ระบบการผลิตพืชอินทรีย ระบบเกษตรที่ดีเหมาะสม ระบบการผลิตพืช
ปลอดภัย การผลิตพืชแบบยั่งยืน ตลอดจนการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชระบบตางๆ
หลักการปรับปรุงพันธุพืช
3(2-3-5)
Principles of Plant Breeding
วิชาบังคับกอน : 02-241-002 พันธุศาสตรทั่วไป
ความหมายและวัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุพืช แหลงกําเนิดของพืช วิธีการสืบพันธุของพืช พันธุศาสตรที่เกี่ยวของกับ
การปรับปรุงพันธุ วิธีการปรับปรุงพันธุพืชผสมตัวเองและผสมขาม การปรับปรุงพันธุพืชใหตานทานโรคและแมลง และการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม การปรับปรุงพันธุพืชโดยวิธีการกอกลายพันธุ การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุพืช
การดําเนินการเกี่ยวกับพันธุพืช การคัดเลือกและผสมพันธุในพืชบางชนิด
อุตุนิยมวิทยาเกษตรและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
2(2-0-4)
Agricultural Meteorology and Climate Change
วิชาบังคับกอน: บรรยากาศของโลก รังสีดวงอาทิตย ความกดอากาศ ความรอนและอุณหภูมิ ความชื้น น้ําฟา ลมและพายุ ฤดูกาล การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกรอน การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล ปรากฏการณทางลมฟาอากาศที่
รุนแรง และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศตอการเกษตร
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03-114-201

03-114-303

03-114-304

03-115-201

03-117-101

03-117-202

03-117-403

03-117-404

กีฏวิทยาทางการเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Entomology
วิชาบังคับกอน: กายวิภาคและสรีรวิทยาของแมลง การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของแมลง การจําแนกหมวดหมูแมลง ความเสียหาย
ที่เกิดจากการทําลายของแมลง การบริหารแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูสําคัญทางการเกษตร การเก็บรักษาตัวอยางแมลงเพื่อการศึกษา
และวิจัย
วัชพืชและการปองกันกําจัด
3(2-3-5)
Weeds and Their Control
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของวัชพืช ชีววิทยา การจําแนกประเภทและนิเวศวิทยาของวัชพืช หลักและวิธีการปองกันกําจัดวัชพืช การใชสารเคมี
ในการควบคุม ปองกันกําจัดวัชพืชและความปลอดภัย การจัดการวัชพืชในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจ
โรคพืชเบื้องตน
3(2-3-5)
Introduction to Plant Pathology
วิชาบังคับกอน: ประวัติ และความสําคัญของโรคพืช สาเหตุการเกิดโรค ลักษณะอาการ กระบวนการเกิดโรคพืช ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรค
พืชและการแพรระบาด การปองกันกําจัดโรคพืช
ปฐพีวิทยาเบื้องตน
3(2-3-5)
Introduction to Soil Science
วิชาบังคับกอน: ธรรมชาติและการกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช ปุยและการใชปุย การสํารวจและจําแนกดิน
การอนุรักษดินและน้ํา
ฝกงานพืชศาสตร 1
2(0-10-0)
Field Practice in Plant Science I
วิชาบังคับกอน: ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การใชเครื่องมืออุปกรณขั้นพื้นฐานสําหรับการเกษตร การเตรียมดินสําหรับการเพาะปลูกพืช การ
ปลูกและดูแลรักษาพืช การผลิตปุยชีวภาพขั้นพื้นฐาน การจัดและการดูแลรักษางานภูมิทัศน การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรพันธุพืช โดยฝกงานไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
ฝกงานพืชศาสตร 2
2(0-10-0)
Field Practice in Plant Science II
วิชาบังคับกอน: การปฏิบัติทางดานเรือนเพาะชํา การเพาะปลูกพืชผัก พืชไร ไมดอก ไมประดับ ไมผล การตกแตงงานภูมิทัศนและอนุรักษ
ทรัพยากรพันธุพืชโดย ฝกงานไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
ฝกงานพืชศาสตร 3
3(0-40-0)
Field Practice in Plant Science III
วิชาบังคับกอน: ฝกงานดานพืชศาสตรในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ไมนอยกวา 225 ชั่วโมง เขียนรายงานและนําเสนอ
สัมมนาพืชศาสตร
1(0-2-1)
Plant Science Seminar
วิชาบังคับกอน: คนควา รวบรวม เขียนและเสนองาน ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาพืชศาสตร ตลอดจนการอภิปรายปญหา ใหขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
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03-117-405

03-211-101

03-211-202

03-211-303

03-211-304

03-212-201

03-212-302

ปญหาพิเศษทางพืชศาสตร
3(0-9-3)
Special Problem in Plant Science
วิชาบังคับกอน: ศึกษา และคนควาโดยสืบคนขอมูลงานทดลองและวิจัย กําหนดหัวขอ ตั้งสมมุติฐาน แนวทางในการวางแผน วิธีการดําเนินงาน
การเขียนและนําเสนอผลการทดลองตามรูปแบบที่สาขากําหนด
หลักการเลี้ยงสัตว
3(2-3-5)
Principles of Animal Science
วิชาบังคับกอน : ความสําคัญของการเลี้ยงสัตว ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีพและการใหผลผลิต สรีรวิทยาการสืบพันธุสัตว โรงเรือนและอุปกรณ
พันธุและการปรับปรุงพันธุสัตว หลักอาหารสัตว การสุขาภิบาลและปองกันบําบัดโรค การจัดการเลี้ยงสัตว และมาตรฐานฟารม
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
3(2-3-5)
Anatomy and Physiology of Domestic Animals
วิชาบังคับกอน : รูปรางลักษณะ ตําแหนง โครงสรางและองคประกอบตางๆ ดานมหกายวิภาคและจุลกายวิภาคของสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ หนาที่และ
ขบวนการทํางานของรางกายในระดับเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะและรางกายของสัตวปก สัตวกระเพาะเดี่ยว สัตวกระเพาะรวม
การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0-6)
Animal Breeding
วิชาบังคับกอน : 02-241-002 พันธุศาสตรทั่วไป
พื้นฐานสถิติและพันธุศาสตร พันธุสัตวและการถายทอดพันธุกรรม พันธุศาสตรประชากร การประเมินพันธุกรรมสัตว
คาพารามิเตอรทางพันธุกรรม การคัดเลือกพันธุสัตว ระบบการผสมพันธุ ความสัมพันธระหวางสัตว ความกาวหนาในการปรับปรุง
พันธุ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุสัตว
การจัดการปศุสัตว
3(2-3-5)
Livestock Management
วิชาบังคับกอน : การจัดการธุรกิจปศุสัตว มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการผลิตสัตว การบริหารงานฟารมใหมีประสิทธิภาพ
การบริหารเครดิต การคํานวณตนทุนการผลิตปศุสัตว การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการ การบันทึกและรายงานฟารม
การตลาด แนวโนมของอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว
โภชนศาสตรสัตว
3(3-0-6)
Animal Nutrition
วิชาบังคับกอน : 02-223-001 เคมีอินทรียเบื้องตน
การพัฒนาการดานโภชนศาสตรสัตว โภชนะตางๆในอาหาร ระบบการยอยอาหาร การดูดซึม และเมแทบอลิซึมของโภชนะตางๆ 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
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03-212-303

03-213-301

03-214-301

03-215-301

03-215-302

03-215-303

03-216-301

การวิเคราะหอาหารสัตว
3(2-3-5)
Feed Analysis
วิชาบังคับกอน : 03-212-201 โภชนศาสตรสัตว หรือเรียนควบคูกัน
ความสําคัญของการวิเคราะหอาหารสัตว การเก็บตัวอยางอาหารสัตวเพื่อการวิเคราะห การเตรียมสารเคมีสําหรับงานวิเคราะห การ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตวเบื้องตน การวิเคราะหอาหารสัตวดว ยวิธีวิเคราะหโดยประมาณและวิธีแวนซูท การประเมินคา
พลังงานรวม
การผลิตสัตวปก
3(2-3-5)
Poultry Production
วิชาบังคับกอน : การผลิตสัตวปกในระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทยและของโลก พันธุ การจัดการดานการผสมพันธุ และการฟกไข โรงเรือนและ
อุปกรณการเลี้ยงสัตวปก การจัดการเลี้ยงสัตวปก โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก การจัดการผลผลิตเพื่อการจําหนาย การตลาดของ
สัตวปก
การผลิตสุกร
3(2-3-5)
Swine Production
วิชาบังคับกอน : การผลิตสุกรในระบบอุตสาหกรรมของประเทศไทยและของโลก พันธุและการปรับปรุงพันธุสุกร การจัดการสุกรระยะตางๆ อาหารและ
การใหอาหารสุกร โรงเรือนและอุปกรณโรคและการสุขาภิบาล การตลาด การประเมินคุณภาพซาก การทดสอบสมรรถภาพในการผลิต
การวางระบบการผลิตสุกร
การผลิตโคนม
3(2-3-5)
Dairy Production
วิชาบังคับกอน : การผลิตโคนมในประเทศไทยและของโลก พันธุและการปรับปรุงพันธุโ คนมโรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร เตานม
และการสรางน้ํานม การจัดการโคนมระยะตาง ๆ การประกวดและการตัดสินโคนม โรคและการสุขาภิบาล การจัดการผลผลิตเพื่อการ
จําหนาย การตลาด
การผลิตโคเนื้อ
3(2-3-5)
Beef Production
วิชาบังคับกอน : การผลิตโคเนื้อในประเทศไทยและของโลกความสําคัญของโคเนื้อ พันธุและการปรับปรุงพันธุการจัดการโคเนื้อในระยะตาง ๆ การเลี้ยง
โคขุนอาหารและการใหอาหารสัตวโรงเรือนและอุปกรณการประกวดและการตัดสินโรคและการสุขาภิบาลโคเนื้อการจัดการผลผลิตเพื่อ
การจําหนาย การตลาด
การผลิตแพะ
3(2-3-5)
Goat Production
วิชาบังคับกอน : การผลิตแพะในประเทศไทยและของโลก กายวิภาคและสรีรวิทยา พันธุและลักษณะประจําพันธุ การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ
ระบบการเลี้ยง การจัดการอาหารและการใหอาหาร ผลผลิตจากแพะ โรคและการสุขาภิบาล เศรษฐกิจและการตลาด ปญหาและ
การพัฒนาการเลี้ยงแพะในประเทศไทย
วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
3(2-3-5)
Animal Health Science
วิชาบังคับกอน : สาเหตุของโรค และความผิดปกติทั่วไปในปศุสัตว ระบาดวิทยา พยาธิกําเนิด อาการ รอยโรค วิธีการรักษา การปองกันควบคุมและกําจัด
โรค โรคในพระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตวและโรคในกฎกระทรวง พยาธิที่สําคัญของสัตวเลี้ยง หลักการเสริมสรางภูมิคุมกัน
หลักการใชชีวภัณฑ เคมีภัณฑและเวชภัณฑ หลักการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคในปศุสัตว
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ระบบคุณภาพและผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย
3(-3-0-6)
Quality System and Safety of Animal Products
วิชาบังคับกอน : มาตรฐานการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ ระบบคุณภาพในกระบวนการผลิตสัตวและแปรรูปเปนผลิตภัณฑ การใชสารเสริมในการเลี้ยง
สัตว สารตกคาง และสารพิษปนเปอน การตรวจสอบผลิตภัณฑสัตว ความปลอดภัยจากโรคและเชื้อจุลชีพที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตว
และผลิตภัณฑสัตว
ฝกงานสัตวศาสตร 1
2(0-10-0)
Field Practice in Animal Science I
วิชาบังคับกอน : ฝกปฏิบัติทักษะพื้นฐานวิชาชีพทางดานการผลิตสัตว และการเกษตรตามที่สาขาสัตวศาสตรกําหนด ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
ฝกงานสัตวศาสตร 2
2(0-10-0)
Field Practice in Animal Science II
วิชาบังคับกอน : ฝกปฏิบัติทักษะวิชาชีพเฉพาะทางดานการผลิตสัตว ตามที่สาขาสัตวศาสตรกําหนด ไมนอยกวา150 ชั่วโมง
ฝกงานสัตวศาสตร 3
3(0-40-0)
Field Practice in Animal Science III
วิชาบังคับกอน : ฝกงานดานการเลี้ยงสัตวและการจัดการฟารมในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน ไมนอยกวา 225 ชั่วโมง เขียน
รายงานและนําเสนอ
สัมมนาสัตวศาสตร
1(0-2-1)
Seminar in Animal Science
วิชาบังคับกอน : ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลทางดานสัตวศาสตรในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ มีการวิเคราะหและสังเคราะหเรียบเรียงเปนบทความทาง
วิชาการและนําเสนอเปนรายบุคคล
ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร
3(0-9-3)
Special Problem in Animal Science
วิชาบังคับกอน : ศึกษาคนควาและวางแผนการดําเนินงานวิจัยดานสัตวศาสตรที่นักศึกษาสนใจ ภายใตความเห็นชอบของสาขาสัตวศาสตร ดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล สรุปผลเขียนรายงานและนําเสนอผลงานวิจัย
โครงการพิเศษทางสัตวศาสตร
3(0-9-3)
Special Project in Animal Science
วิชาบังคับกอน : วางแผนและดําเนินโครงการ เกี่ยวกับการผลิตสัตวหรือ สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของ โดยความเห็นชอบของสาขาสัตวศาสตร ดําเนินการเพื่อให
เกิดความเชี่ยวชาญและประกอบอาชีพไดโดยมีการประเมินผลและสรุปผลโครงการอยางเปนระบบ
หลักการผลิตสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Aquatic Animal Production
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การผลิตสัตวน้ํา สภาวะปจจุบันในการผลิตสัตวน้ําของประเทศไทย ปจจัยพื้นฐานที่
เกี่ยวของกับการผลิตสัตวน้ําผลิตภัณฑสัตวน้ํา ปญหาที่เกี่ยวของในการผลิตสัตวน้ํา
การเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืด
3(2-3-5)
Breeding and Nursing of Freshwater Animals
วิชาบังคับกอน: ชีววิทยาการสืบพันธุของสัตวน้ําจืดเศรษฐกิจ คัพภะวิทยาของปลา การเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
หลักการปรับปรุงพันธุ
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03-312-202

03-312-203

03-312-204

03-313-301
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คุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Water Quality for Aquaculture
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตน และหลักการวิเคราะหพื้นฐานทางคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ปญหา และการแกไขปญหา
คุณภาพน้ําทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อาหารสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Aquatic Animal Nutrition
วิชาบังคับกอน : 02-224-001 ชีวเคมีเบื้องตน
ความหมายและความสําคัญของอาหารสัตวน้ํา สารอาหารและความตองการระบบยอยอาหาร วัตถุดิบอาหาร กระบวนการผลิต
อาหารสัตวน้ํา การใหอาหาร การปรับปรุงคุณภาพอาหาร การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ
สัตวไมมีกระดูกสันหลังในแหลงน้ํา
3(2-3-5)
Aquatic Invertebrates
วิชาบังคับกอน: การจําแนกหมวดหมู ชีววิทยา นิเวศวิทยา ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังในแหลงน้ํา ความสําคัญของสัตวไมมีกระดูกสันหลังใน
แหลงน้ําตอระบบนิเวศ
มีนวิทยา
3(2-3-5)
Ichthyology
วิชาบังคับกอน : 02-241-001 ชีววิทยาทั่วไป
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีววิทยาของปลา สัณฐานวิทยา และกายวิภาคของปลาระบบตางๆ ในตัวปลา อนุกรมวิธานของปลา
นิเวศวิทยาทางน้ํา
3(2-3-5)
Aquatic Ecology
วิชาบังคับกอน: นิเวศวิทยาของแหลงน้ํา ลําดับขั้นในการกินอาหารในแหลงน้ํา กําลังผลิตในระบบนิเวศ ดัชนีทางนิเวศวิทยา และมลภาวะทางน้ํา
สมดุลของระบบนิเวศของแหลงน้ํา
โรคและปรสิตสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรค และปรสิตสัตวน้ํา ชีววิทยาของเชื้อกอโรค โรคที่เกิดจากจุลชีพ และปรสิต หลักการตรวจวินิจฉัยโรค การ
ปองกันและกําจัด
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง
3(3-0-6)
Fishery Laws and Regulation
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติประมง ระเบียบประกาศคําสั่ง และกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการประมง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประมง กรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายประมง
การจัดการและอนุรักษทรัพยากรประมง
3(3-0-6)
Fishery Resources Management and Conservation
วิชาบังคับกอน: รูปแบบทรัพยากรประมง วิวัฒนาการของการทําการประมง หลักการจัดการประมง นโยบาย และมาตรการที่ใชในการจัดการ
ประมง หลักการและแนวความคิดในการอนุรักษทรัพยากรประมง ผลกระทบจากทําประมงตอทรัพยากรประมง การปรับปรุงถิ่นที่
อยูอาศัยของสัตวน้ํา กฎและระเบียบที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรประมง
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ฝกงานประมง 1
2(0-10-0)
Field Practices in Fisheries I
วิชาบังคับกอน: ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การใชเครื่องมืออุปกรณขั้นพื้นฐานสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเตรียมบอ การปฏิบัติงานใน
โรงเพาะฟกและอนุบาลสัตวน้ํา การใหอาหารสัตวน้ํา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการบอเลี้ยงปลา การซอมแซมเครื่องมือประมง
และการทําผลิตภัณฑประมง การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรประมง โดยฝกงานไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
ฝกงานประมง 2
2(0-10-0)
Field Practices in Fisheries II
วิชาบังคับกอน: ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับฟารมสัตวน้ํา การอนุบาลสัตวน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ํา การผลิตและการใหอาหารสัตวน้ํา การกําจัดศัตรูสัตวน้ํา การ
บรรจุลูกพันธุสัตวน้ําเพื่อการขนสง การจัดทําเครื่องมือประมงและอุปกรณในฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยฝกงานไมนอยกวา
150 ชั่วโมง
ฝกงานประมง 3
3(0-40-0)
Field Practices in Fisheries III
วิชาบังคับกอน: ฝกงานดานประมงในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐ หรือ เอกชน เปนเวลาไมนอยกวา 225 ชั่วโมง เขียนรายงานและ
นําเสนอ
สัมมนาทางประมง
1(0-2-1)
Seminar in Fisheries
วิชาบังคับกอน: คนควา เรียบเรียง และนําเสนอขอมูลทางวชิ าการดานการประมง อยางเปนระบบ
ปญหาพิเศษทางประมง
3(0-9-3)
Special Problems in Fisheries
วิชาบังคับกอน: กําหนดโจทยปญหา สมมติฐาน ศึกษาคนควา และทดลองวิจัย หรือสํารวจทางการประมง วิเคราะหผล สรุป และเขียนผลงานวิจัย
อยางเปนระบบ
การเขียนแบบเบื้องตน
2(1-3-3)
Introduction to Drafting
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนในการเขียนแบบ การใชเครื่องมือและอุปกรณ การใชเสน การใชสัญลักษณในการเขียนแบบ เทคนิคการเขียนภาพ
ตามหลักทฤษฎี อักษรมาตร รูปตัด รูปดาน ทัศนียภาพ ฉายาวิทยา การเขียนภาพสองมิติ สามมิติ สวนประกอบของอาคาร
โครงสรางไมขนาดเล็ก
การเขียนแบบภูมิทัศน
2(1-3-3)
Landscape Drafting
วิชาบังคับกอน : 03-411-101 การเขียนแบบเบื้องตน
การเขียนแบบกอสรางภูมิทัศนขนาดเล็ก การเขียนแบบองคประกอบของงานภูมิทัศน การเขียนทัศนียวิทยา เทคนิคการเขียนแบบ
และการแสดงแบบทางภูมิทัศน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร ในลักษณะงานสองมิติ
หลักการออกแบบภูมิทัศน
3(2-3-5)
Fundamental Landscape Design
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการออกแบบ ประเภทและรูปแบบของการออกแบบ องศประกอบของศิลปะ การจัดองคประกอบของ
ศิลปะ และการประยุกตใชในการออกแบบภูมิทัศน หลักการออกแบบ การจัดองคประกอบของการออกแบบ และการประยุกตใช
ในการออกแบบภูมิทัศน ขอมูลเบื้องตนสําหรับการออกแบบ รูปแบบและแนวคิดในการออกแบบ การออกแบบสองมิติ-สามมิติ
และการนําเสนอผลงานการออกแบบ
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การนําเสนองาน 1
2(1-3-3)
Presentation I
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานเลขะศิลป และการเขียนภาพ การเขียนภาพราง วาดภาพจากรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงจากธรรมชาติ หุนนิ่ง
การจัดวางภาพและการนําเสนองาน การเขียนทัศนียภาพ การเขียนภาพลายเสน ภาพตนไม และภาพทิวทัศน ทฤษฎีสี
การนําเสนองาน 2
2(1-3-3)
Presentation II
วิชาบังคับกอน : 03-411-104 การนําเสนองาน 1
การเขียนภาพระบายสี ภาพสัญลักษณตนไม ภาพทิวทัศน การกําหนดแนวความคิด การนําเสนอรูปแบบผังพื้น รูปดาน รูปตัด และ
ทัศนียภาพ เทคนิคการนําเสนอผลงาน แบบจําลอง โปรแกรมคอมพิวเตอร การจัดแสดงผลงาน
ภูมิทัศนเบื้องตน
3(2-3-5)
Introduction to Landscape
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานภูมิทัศน หลักการเบื้องตนในงานภูมิทัศน ขอบเขตของงานภูมิทัศน ประวัต-ิ วิวัฒนาการงานภูมิทัศน
รูปแบบของงานภูมิทัศน องคประกอบของงานภูมิทัศน
การออกแบบสถาปตยกรรมสําหรับงานภูมิทัศน 1
3(2-3-5)
Architectural Design for Landscape I
วิชาบังคับกอน: หลักการและขั้นตอนการออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน กระบวนการคิด วิเคราะห รูปทรง ที่วางและสัดสวน วัสดุโครงสรางทาง
สถาปตยกรรมพื้นฐาน อิทธิพลและแนวความคิดในการสรางสรรคงานทางสถาปตยกรรมมาวิเคราะห และประยุกตใชกับงาน
ภูมิทัศน
การออกแบบภูมิทัศน 1
3(2-3-5)
Landscape Design I
วิชาบังคับกอน : 03-411-103 หลักการออกแบบภูมิทัศน
การออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศนขนาดเล็ก ขั้นตอนการออกแบบภูมิทัศน ปฏิบัติการออกแบบภูมิทัศนตามรูปแบบภูมิทัศน
การจัดองคประกอบของงานภูมิทัศน โครงการออกแบบภูมิทัศนพื้นที่ขนาดเล็ก การออกแบบภูมิทัศนที่พักอาศัย
การออกแบบภูมิทัศน 2
3(2-3-5)
Landscape Design II
วิชาบังคับกอน : 03-412-303 การออกแบบภูมิทัศน 1
การออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน ขั้นตอนการออกแบบภูมิทัศน การวางผังบริเวณ การวางผังอาคาร การวางผังระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ การออกแบบวางผังพืชพรรณ โครงการออกแบบภูมิทัศนพื้นที่ขนาดใหญ โดยสอดคลองกับ
บริบทของภาคใต
การกอสรางงานภูมิทัศน 1
2(1-3-3)
Landscape Construction I
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการกอสรางงานภูมิทัศน วัสดุกอสราง วัสดุทดแทน วัสดุตกแตงพื้นผิว และมาตรฐานของวัสดุ การเลือกใช
วัสดุเพื่อการออกแบบและการเขียนแบบ แสดงแบบขยาย การกําหนดวัสดุ การเขียนรายละเอียดประกอบแบบและนําเสนอแบบ
โครงสรางองคประกอบสิ่งกอสรางขนาดเล็กในงานภูมิทัศนและกอสราง
การกอสรางงานภูมิทัศน 2
2(1-3-3)
Landscape Construction II
วิชาบังคับกอน : 03-413-201 การกอสรางงานภูมิทัศน 1
โครงสรางอาคารและสิ่งกอสรางขนาดเล็ก ศาลา ซุมไมเลื้อย บอน้ํา และสะพาน การออกแบบและเขียนแบบ การแสดงแบบขยาย
การกําหนดวัสดุ การกําหนดรายละเอียดประกอบแบบ และการประมาณราคา การศึกษางานภูมิทัศนที่พักอาศัยและแผนผัง
การกอสราง
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งานระบบภูมิทัศน
3(2-3-5)
Landscape Utility
วิชาบังคับกอน : 03-413-302 การกอสรางงานภูมิทัศน 2
ระบบตาง ๆ ในงานภูมิทัศนและการรังวัดพื้นที่เบื้องตน การปรับระดับและการออกแบบปรับระดับ ระบบการระบายน้ํา ระบบ
การสัญจรและการใชที่ดิน ระบบน้ําและการใหน้ํา ระบบสปริงเกลอ ระบบไฟฟาแสงสวาง และงานระบบอื่น ๆ ระบบบําบัดน้ํา
ระบบหมุนเวียนน้ําภายในสระวายน้ํา
วัสดุพืชพรรณ 1
3(2-3-5)
Plant Materials I
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับพืชพรรณ การจําแนกวัสดุพืชพรรณตามการจัดหมวดหมูไมประดับ วัสดุพืชพรรณในงานภูมิทัศน ประเภท
ของวัสดุพืชพรรณที่ใชใน งานภูมิทัศน ชนิดและลักษณะทั่วไปของไมผล พืชผัก ไมน้ํา และไมประดับที่นิยมใชในงานภูมิทัศน
มาตรฐานและการกําหนดรายละเอียดพืชพรรณ การปลูกและการดูแลรักษา การศึกษาพรรณไมในวิทยาเขตและการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ตลาดพรรณไมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัสดุพืชพรรณ 2
3(2-3-5)
Plant Materials II
วิชาบังคับกอน : 03-413-201 วัสดุพืชพรรณ 1
การเลือกใชวัสดุพืชพรรณในงานภูมิทัศน ประเภทของวัสดุพืชพรรณที่มีศักยภาพตามการใชงานภูมิทัศน ชนิดและลักษณะทั่วไป
วัสดุพืชพรรณที่นิยมใชในงานภูมิทัศน ไดแก ไมระดับสูง ไมระดับกลาง ไมระดับต่ํา ไมเลื้อย ไมทองถิ่นกับการใชในงาน
ทางดานภูมิทัศน การประยุกตใชวัสดุพืชพรรณกับงานภูมิทัศน การศึกษาพรรณไม และการเลือกใชวัสดุพืชพรรณสําหรับงานภูมิ
ทัศนในวิทยาเขตและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ บานพักอาศัย บานพักตากอากาศสวนสาธารณะ และอุทยานแหงชาติ
การปฏิบัติวิชาชีพทางภูมิทัศน
3(2-3-5)
Professional practice in Landscape
วิชาบังคับกอน: การดําเนินธุรกิจทางภูมิทัศน กฎหมายที่เกี่ยวของกับภูมิทัศน การติดตอประสานงาน การเสนอราคางานภูมิทัศน การทําสัญญา
งานภูมิทัศน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การประมาณราคางานภูมิทัศน
การดูแลรักษาภูมิทัศน
3(2-3-5)
Landscape Maintenance
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการดูแลรักษาภูมิทัศน หลักและวิธีการกําจัดศัตรูพืชในงานภูมิทัศน เครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการดูแล
รักษาสนามหญาและพืชพรรณ การใหน้ํา การใหปุย และการตัดแตง ศึกษาดูงานนอกสถานที่
คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบภูมิทัศน 1
3(1-6-4)
Computer for Landscape Drafting I
วิชาบังคับกอน : 03-411-205 การเขียนแบบภูมิทัศน 2
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยงานเขียนแบบ การใชโปรแกรม Auto CAD และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวของ การสรางแบบ คําสั่งที่
ใชสรางภาพ การเขียนลวดลาย การกําหนดขนาดและการเขียนตัวอักษร รายละเอียดประกอบแบบ ในลักษณะสองมิติ การ
ประยุกตใชในงานเขียนแบบภูมิทัศน การพิมพงานแบบ
ฝกงานทางภูมิทัศน 1
2(0-10-0)
Field Practice in Landscape I
วิชาบังคับกอน: ปฏิบัติงานพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน หลักการออกแบบภูมิทัศน พันธุไมที่นิยมใชในงานภูมิทัศน การขยายพันธุพืช การดูแลรักษา
พืชพรรณ การใชและการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของกับงานภูมิทัศน การทํางานรวมกับผูอื่น โดยฝกงานไมนอยกวา
150 ชั่วโมง
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ฝกงานทางภูมิทัศน 2
2(0-10-0)
Field Practice in Landscape II
วิชาบังคับกอน : 03-416-101 ฝกงานภูมิทัศน 1
ปฏิบัติงานพื้นฐานวิชาชีพภูมิทัศน การจัดดอกไมและจัดตกแตงสถานที่เบื้องตน การจัดสวนขนาดเล็ก การดูแลรักษาภูมิทัศน การ
ขุดยายตนไม การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคล และรายกลุม ฝกงานไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
ฝกงานทางภูมิทัศน 3
3(0-40-0)
Field Practice in Landscape III
วิชาบังคับกอน : 03-416-202 ฝกงานภูมิทัศน 2
ฝกงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพภูมิทัศนในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน ไมนอยกวา 225 ชั่วโมง เขียนรายงาน
และนําเสนอ
ฝกงานทางภูมิทัศน 4
3(0-40-0)
Field Practice in Landscape IV
วิชาบังคับกอน : 03-416-303 ฝกงานภูมิทัศน 3
ฝกงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพภูมิทัศนในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน ไมนอยกวา 225 ชั่วโมง เขียนรายงาน
และนําเสนอ
สัมมนาทางภูมิทัศน
1(0-2-1)
Seminar in Landscape
วิชาบังคับกอน: การสืบคน และการเลือกหัวขอสัมมนาทางวิชาการที่เปนปจจุบันทางดานภูมิทัศน การเตรียมเอกสารประกอบสัมมนา การเตรียมสื่อ
ในการนําเสนอ การนําเสนอในที่ประชุมสัมมนา
ปญหาพิเศษทางภูมิทัศน
3(0-9-3)
Special Problems in Landscape
วิชาบังคับกอน: นักศึกษาเลือกศึกษาคนควาในเรื่องที่สนใจภายใตความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษ า การวิเคราะห สังเคราะห สรุปผลและเรียบเรียง
รายงานตามหลักการของเขียนเอกสารทางวิชาการ และนําเสนอผลงาน
หลักเกษตรกลวิธาน
2(2-0-4)
Principles of Agricultural Mechanization
วิชาบังคับกอน : ความหมาย ลักษณะวิชาชีพทางเกษตรกลวิธาน โอกาสในวิชาชีพเกษตรกลวิธาน การแกปญหาโดยใชความรูทางเกษตรกลวิธาน
การวิเคราะห สังเคราะห ปญหา และการนําเสนอผลงาน
พื้นฐานชางเกษตร
3(2-3-5)
Basic Farm Mechanics
วิชาบังคับกอน : หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝกทักษะการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือชางไม ชางปูน ชางประปา ชางไฟฟา ชางเชื่อม การ
เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุ การประเมินราคาเบื้องตน
ทักษะชางเกษตร 1
3(1-6-4)
Farm Shop Skills I
วิชาบังคับกอน : หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ชางไม ชางปูน ชางประปา ชางเชื่อมและชางสี การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุ การ
ประเมินราคาเบื้องตน ฝกทักษะปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ
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ทักษะชางเกษตร 2
3(1-6-4)
Farm Shop Skills II
วิชาบังคับกอน : หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทําความเย็น เครื่องยนต การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณและวัสดุ การประเมินราคาเบื้องตน
ฝกทักษะการปฏิบัติ
หลักการเขียนแบบ
3(2-3-5)
Principles of Drawing
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนในการเขียนแบบ การใชอุปกรณและเครื่องมือในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรแบบตาง ๆ
การเขียนแบบแปลน การเขียนแบบแยกสวน การเขียนแบบภาพสองมิติ สามมิติ
การเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Computer Aided Drawing
วิชาบังคับกอน : หลักการพื้นฐานและคําสั่งของโปรแกรมเขียนแบบ การสรางแบบชิ้นงานสองมิติ สามมิติ การประกอบชิ้นงาน การประยุกตใชงาน
และการวิเคราะหชิ้นงานดวยโปรแกรมเขียนแบบ
ไฟฟาพื้นฐาน
3(2-3-5)
Basic Electricity
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟฟา พื้นฐานของวงจรไฟฟา การตอบสนองวงจรไฟฟาอยางงาย ไฟฟาภายในอาคาร ภายนอกอาคาร การ
คิดคากระแสไฟฟา
กลศาสตรของวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
วิชาบังคับกอน : ความรูพื้นฐานของกลศาสตร ความเคน ความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคน ความเครียด ความเคนที่เกิดจากอุณหภูมิ
ภาชนะอัดความดันและการเชื่อมตอ การบิดตัวของเพลาตันและเพลากลวง การเขียนไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนตดัด การ
คํานวณคาความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน
งานเครื่องมือกล
3(2-3-5)
Machanic Tools
วิชาบังคับกอน : หลักการความปลอดภัย การใชเครื่องมือกลมาตรฐานทั่วไปในโรงงาน เครื่องกลึง เครื่องเลื่อย เครื่องไส เครืองเจาะ
่
เครื่องกัด เครื่อง
เจียรนัย การปฏิบัติใหสัมพันธกับทฤษฎี ความเร็วตัด ความเร็วรอบ การปอนและวัสดุที่ใชงาน ตลอดจนการใชเครื่องมือตางๆ
ไฟฟากําลังและการควบคุม
3(2-3-5)
Electric Power and Controls
วิชาบังคับกอน : 03-511-207 ไฟฟาพื้นฐาน
การนําทฤษฎีทางไฟฟามาประยุกตใชทางการเกษตร ระบบสายสงกําลัง เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงไฟฟา มอเตอรไฟฟา การ
คํานวณและออกแบบระบบไฟฟา การใชเครื่องมือควบคุมอุปกรณไฟฟา การควบคุมวงจรความปลอดภัย การซอมบํารุงรักษา
แทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารม
3(2-3-5)
Tractor and Farm Machinery
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแทรกเตอร หลักปฏิบัติการใชและบํารุงรักษาแทรกเตอร วิธีติดเครื่องมือทุนแรงกับแทรกเตอร การไถแบบ
ตาง ๆ การปรับแตงเครื่องมือทุนแรง การบํารุงรักษาเครื่องมือทุนแรง การซอมและปรับแตง การเลือกใชและเลือกซื้อเครื่องมือทุน
แรง การปฏิบัติงานในฟารม
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03-512-307

03-512-308

03-513-201

03-513-304

03-513-305

03-513-306

03-514-309

03-514-310

การถายทอดกําลังเครื่องทุนแรงฟารม
3(2-3-5)
Agricultural Power Transmission
วิชาบังคับกอน : หลักการพื้นฐานระบบการสงกําลังเครื่องทุนแรงฟารม การถายทอดกําลังดวยของเหลว ขอตอชนิดตาง ๆ การขับดวยสายพาน
โซ คลัทซ เฟอง การคํานวณและการวัด การเลือกใชระบบสงกําลังใหเหมาะสมกับเครื่องทุนแรงฟารม
การจัดการ ทดสอบแทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารม
3(2-3-5)
Farm Tractor Machinery Management and Testing
วิชาบังคับกอน : สภาวะการใชแทรกเตอร และเครื่องทุนแรงฟารมภายในประเทศไทย และตางประเทศ หลักการจัดการเครื่องทุนแรงฟารม การ
เลือกใชเครื่องมือ และเครื่องตนกําลังใหเหมาะสม การคํานวณคาใชจาย คาเสื่อมราคา และจุดคุมทุน การทดสอบสมรรถนะ
แทรกเตอรและเครื่องทุนแรงฟารม
เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
3(2-3-5)
Welding Technology
วิชาบังคับกอน : หลักและวิธีการเชื่อมโลหะ ความปลอดภัยและอุปกรณการเชื่อม ลักษณะการตองานแบบตางๆ ทาเชื่อมโลหะแบบตางๆ การตัด
โลหะ การทดสอบแนวเชื่อมโลหะ การพอกแข็ง การเชื่อมโลหะดวยวิธีพิเศษ การออกแบบแนวเชื่อมโลหะ สัญลักษณตา งๆ ของ
การเชื่อมโลหะ การคํานวณคาใชจายตาง ๆ ที่ใชในการเชื่อมโลหะ
การกอสรางอาคารฟารม
3(2-3-5)
Farm Building and Construction
วิชาบังคับกอน : หลักการกอสรางอาคารฟารม การอานและการเขียนแบบอยางงาย การเลือกใชวัสดุเพื่อการกอสราง การคํานวณวัสดุที่ใช การ
ประเมินราคากอสราง การควบคุมการกอสราง การตรวจสอบวัสดุ
ชลประทานเพื่อการเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Irrigation
วิชาบังคับกอน : หลักการเกษตรและชลประทาน ความสําคัญของการชลประทาน ความสัมพันธระหวางดิน น้ําและพืช การใชน้ําของพืชและการหา
อัตราการใชน้ําของพืช ความถี่และรอบเวรในการใหน้ํา การตรวจคุณภาพของน้ําชลประทาน การระบายน้ํา การใหน้ําและการ
ประเมินผลการใหน้ําแบบสปริงเกอร แบบรองคูแบบปลอยน้ําทวม แบบหยด
หลักการสํารวจ
3(2-3-5)
Principles of Survey
วิชาบังคับกอน : หลักการสํารวจ การวัดระยะ การทําระดับ การทําวงรอบ การปรับพื้นที่ การคํานวณงานดิน การสํารวจเพื่อการวางแนวและวางผังคู
ระบายน้ําและสงน้ํา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาพถายทางอากาศ
การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Products Storage
วิชาบังคับกอน : ลักษณะและความสําคัญของการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร ความสัมพันธระหวางความชื้น และอุณหภูมิที่มีตอการเก็บรักษา การ
สูญเสียของผลผลิต การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บรักษา การเก็บรักษาในหองเย็น การแปรรูปเพื่อการเก็บรักษา การใชและ
บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ โรงเรือนที่ใชในการเก็บรักษา
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลผลิตเกษตร
3(2-3-5)
Physical and Chemical Properties of Agricultural Products
วิชาบังคับกอน : คุณสมบัติทางกายภาพ ความเสียดทาน คุณสมบัติเชิงความรอน คุณสมบัติ เชิงทัศนศาสตร คุณสมบัติเชิงอากาศพลศาสตรและ
คุณสมบัติทางเคมีของผลผลิตเกษตร การตรวจสอบคุณภาพ

807

03-515-404

03-515-405

03-515-406

03-611-202

03-612-201

03-612-203

03-612-304

03-613-201

ฝกงานทางเกษตรกลวิธาน
3(0-40-0)
Field Practice in Agricultural Mechanization
วิชาบังคับกอน : การเตรียมความพรอมกอนการฝกงานภายนอก ฝกปฏิบัติงานดานเกษตรกลวิธานในสถานประกอบการ เพื่อใหมีทักษะเฉพาะทาง
ไมนอยกวา 2 เดือน
ปญหาพิเศษทางเกษตรกลวิธาน
3(0-9-3)
Special Problems in Agricultural Mechanization
วิชาบังคับกอน : การหาขอมูลความตองการของชุมชนและหนวยงาน คนควา วิเคราะหและวางแผนสรางเครื่องทุนแรง หรือพัฒนาปรับปรุงระบบ
ตาง ๆ ทดลอง ทดสอบ วิเคราะหและสรุปเรียบเรียงจัดทํารูปเลมรายงานเสนอคณะกรรมการตามรูปแบบที่สาขากําหนด
สัมมนาทางเกษตรกลวิธาน
1(0-3-1)
Seminar in Agricultural Mechanization
วิชาบังคับกอน : คนควาและรวบรวมขอมูลวิชาการจากแหลงขอมูลตาง ๆ ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจและเกี่ยวของกับทางดานเกษตรกลวิธาน มีการ
วิเคราะหและสังเคราะห เรียบเรียงเปนบทความวิชาการและจักทํารายงาน มีการนําเสนอตามรูปแบบที่สาขากําหนด
กฎหมายและนโยบายเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Laws and Policies
วิชาบังคับกอน : ความหมาย ลักษณะ และโครงรางของกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมาย การใชกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ หมวกสิทธิและ
เสรีภาพ หมวดหนาที่ของชนชาวไทย กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับการเกษตร
หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Principles and Methods of Agricultural Extension
วิชาบังคับกอน : ความหมาย ปรัชญา ความสําคัญ หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร การวางแผนดําเนินการสงเสริมการเกษตรใหสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรู และการยอมรับของเกษตรกร การประเมินผลโครงการสงเสริมการเกษตร
สังคมวิทยาการพัฒนาชนบท
3(3-0-6)
Sociology of Rural Development
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนสังคมวิทยา ลักษณะเฉพาะของสังคมชนบท การเปลี่ยนแปลงของสังคมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในชนบท
พฤติกรรมมนุษยในชนบท อิทธิพลของคานิยม กฎเกณฑ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมตอการดํารงชีวิตของบุคคล กลุมคนและ
สังคมในชนบท การพัฒนาชนบทโดยอาศัยแนวทางสังคมของชนบท
การวางแนและการวิเคราะหโครงการพัฒนาการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Development Project Planning and Analysis
วิชาบังคับกอน : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาการเกษตร นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร แนวคิดและหลักการวางแผน/โครงการ การเขียน
โครงการ การวิเคราะหโครงการ การบริหารโครงการ การติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร และฝก
ปฏิบัติการจัดทําแผนงาน โครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ โดยใชกรณีศึกษา
การตลาดเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Marketing
วิชาบังคับกอน : แนวคิด ทฤษฏี และความรูเ บื้องตนทางการตลาด ลักษณะของอุปสงค อุปทานสินคาเกษตร การกําหนดราคาสินคาเกษตร ประเภทของ
ตลาด ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดสินคาเกษตร ขอมูลขาวสารทางการตลาดสินคาเกษตร บทบาทและนโยบายของ
รัฐบาลกับการตลาดสินคาเกษตร
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03-613-410

03-614-202

03-615-101

03-615-302

06-615-303

03-615-304

03-615-405

การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
วิชาบังคับกอน : ลักษณะ และคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทษฎีและแนวทางปฏิบัติของการ จัดการธุรกิจของตนเอง ประโยชนของธุรกิจตอการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทย การเริ่มตนและพัฒนาธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ
แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การบริหาร การผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร การวาจางงาน การดําเนิน
ธุรกิจที่มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรค
เพื่อเกิดความคิดริเริ่มของตนเอง
การผลิตสื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Digital Multimedia Production
วิชาบังคับกอน : ความหมายและความสําคัญของสื่อตอการเรียนรู ประเภท และบทบาทของสื่อแตละประเภท
หลักการผลิตและการใชสื่อให
เหมาะสมกับประเภทของงาน การกําหนดเนื้อหา ภาษา และองคประกอบของสื่อ ใหสอดคลองกับสภาพของผูรับสื่อ ฝกปฏิบัติการ
ผลิตสื่อดิจิตตอลภาพ วิทยุ โทรทัศน และสื่ออื่น ผสมผสานเปนมัลติมีเดีย
การฝกพื้นฐานเกษตร
2(0-10-50)
Basic Agricultural Practice
วิชาบังคับกอน : ฝกปฏิบัติทักษะขั้นพื้นฐานทางดานการผลิตพืช การผลิตสัตว และการประมง ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
การฝกเฉพาะดาน
3(0-40-0)
Specific Practice
วิชาบังคับกอน : 03-615-101 การฝกงานพื้นฐานเกษตร
ฝกงานในหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงานการพัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร เปนเวลาไมนอ ย
กวา 225 ชั่วโมง
สัมมนา
1(0-3-1)
Seminar
วิชาบังคับกอน : คนควา เรียบเรียง และนําเสนอขอมูลทางวิชาการดานการพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตรอยางเปนระบบ
เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
Co-operative Education Preparation
วิชาบังคับกอน : หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา และระเบียบขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ เทคนิคในการสมัคร งาน ความรูพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน/องคการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในหนวยงาน/องคการ ตลอดจนวิธีการ
เขียนรายงาน และเทคนิคการนําเสนอผลงาน เปนตน
ปญหาพิเศษ
3(0-9-3)
Special Problems
วิชาบังคับกอน : 01-013-009 วิธีวิจัยเบื้องตน
ศึกษา คนควา วิจัย ตอบปญหาโจทย วิจัยทางการพัฒนาการเกษตร หรือการจัดการธุรกิจเกษตร การเขียนรายงานและการนําเสนอ
อยางเปนระบบ
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03-615-406

04-111-201

04-111-202

04-111-203

04-111-204

04-111-305

04-111-306

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับกอน : 03-615-304 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานจริงเสมือนพนักงานในสถานประกอบการ หนวยงาน/องคกร ดานการพัฒนาการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร และศึกษา
การพัฒนางานโดยบูรณาการ ความรูที่ไดจากการศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง เหมือนหนึ่งเปนพนักงาน การ
จัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน โครงการ และการนําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพนัก งาน
พี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศก เปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
วิชาบังคับกอน : 04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
หนวยแรงและความเครียด ความสัมพันธของหนวยแรงและความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต
ดัด หนวยแรงดัดและหนวยแรงเฉือนในคาน การโกงของคาน หนวยแรงบิด หนวยแรงระนาบและความเครียดระนาบ หนวยแรง
รวมและหนวยแรงหลัก วงกลมโมรสําหรับหนวยแรงระนาบ การโกงเดาะของเสา ทฤษฎีการวิบัติ
ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0-6)
Theory of Structures
วิชาบังคับกอน : 04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ
แนะนําการวิเคราะหโครงสราง เสถียรภาพและดีเทอรมิเนซีของโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตในโครงสรางดี
เทอรมิเนท สถิตศาสตรโดยวิธีกราฟ เสนอิทธิพลของโครงสรางดีเทอรมิเนท การหาการเสียรูปของโครงสรางดีเทอรมิเนทโดยวิธี
งานสมมติ พลังงาน ความเครียดและวิธีวิลลิออท-โมรไดอะแกรม การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทโดยวิธีคอนซิสแตนทดี
ฟอรเมชั่น
คอนกรีตเทคโนโลยี
3(2-3-5)
Concrete Technology
วิชาบังคับกอน: คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของปูนซีเมนต น้ําและมวลรวมผสมคอนกรีต สารผสมเพิ่ม การออกแบบสวนผสม คุณสมบัติของ
คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแลว กําลังของคอนกรีต การควบคุมคุณภาพคอนกรีตและคอนกรีตพิเศษ ปฏิบัติคอนกรีต
เทคโนโลยี
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
2(1-3-3)
Materials Testing Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงานวิศวกรรมโยธา การหาคาหนวยแรงดึง แรงอัด แรงบิด แรงเฉือน
และแรงดัด
การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
Structural Analysis
วิชาบังคับกอน : 04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
การวิเคราะหโครงสรางแบบอินดิเทอรมิเนท โดยวิธีมุมหมุนและระยะโกง สมการสามโมเมนต การกระจายโมเมนต พลังงาน
ความเครียด เสนอิทธิพลของโครงสรางอินดิเทอรมิเนท การวิเคราะหแบบพลาสติกเบื้องตน การวิเคราะหโดยวิธีประมาณ การ
วิเคราะหโดยวิธีเมตริกเบื้องตน
สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต
3(3-0-6)
Differential Equations and Applications
วิชาบังคับกอน : 02-031-005 คณิตศาสตร 2
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนเอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงที่อันดับหนึ่งและอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธไมเอกพันธ การแปลง
ฟูเรียร การแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงที่อันดับสามและสูงกวา ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
สําหรับสมการเชิงอนุพันธ การประยุกตสมการเชิงอนุพันธในงานวิศวกรรมโยธา
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04-111-307

04-111-308

04-112-201

04-112-202

04-112-303

04-112-404

04-113-301

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
Reinforced Concrete Design
วิชาบังคับกอน : 04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
พื้นฐานพฤติกรรมขององคอาคารที่รับแรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดหนวง และพฤติกรรมรวมของแรงเหลานี้ การ
ออกแบบองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงานและวิธีกําลัง ฝกออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3(3-0-6)
Timber and Steel Structures Design
วิชาบังคับกอน : 04-111-305 การวิเคราะหโครงสราง
หลักการออกแบบองคอาคารของโครงสรางไมและเหล็ก การออกแบบองคอาคารรับแรงดึง แรงอัด คาน การออกแบบองคอาคาร
รับแรงดัดรวมกับแรงในแนวแกน การออกแบบองคอาคารประกอบ การออกแบบองคอาคารวัสดุผสม การออกแบบจุดตอ
ธรณีวิศวกรรม
2(2-0-4)
Engineering Geology
วิชาบังคับกอน: โครงสรางโลก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ธรณีกาล กระบวนการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลก ธรณีพิบัติภัย แรและหิน ธรณี
โครงสราง แผนที่ธรณีวิทยา ธรณีวิทยาของแหลงน้ํา การสํารวจทั่วไปทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมโยธา ธรณีวิทยา
ของเขื่อนและอางเก็บน้ํา
ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
Soil Mechanics
วิชาบังคับกอน : 04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
การเกิดของดิน ลักษณะและสัดสวนองคประกอบของดิน การจําแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม การเจาะสํารวจดิน ความซึม
ไดและการไหลของน้ําในมวลดิน หนวยแรงในมวลดิน ความเคนความเครียดและกําลังตานแรงเฉือนของดินที่มีความเชื่อมแนน
และไมมีความเชื่อมแนน ทฤษฎีการยุบอัดตัวคายน้ําและการทรุดตัวของดิน การบดอัดดิน ทฤษฎีความสามารถในการรับน้ําหนัก
ของดิน
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-1)
Soil Mechanics Laboratory
วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคูกัน : 04-112-202 ปฐพีกลศาสตร
การเจาะสํารวจดิน การหาคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรม การบดอัดดิน การหาความหนาแนนของดินในสนาม การหาความ
แข็งแรงของดินที่บดอัดแลว การหาความซึมไดของน้ํา การทดสอบหากําลังรับแรงเฉือนของดิน การทดสอบการยุบอัดตัวใน
ทิศทางเดียวของดิน
วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
Foundation Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-112-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
การเจาะสํารวจดิน ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของฐานราก การออกแบบฐานรากแผและปูพรหม การออกแบบฐาน
รากเสาเข็มและฐานรากเคซอง การวิเคราะหการทรุดตัว ปญหาของแรงดันดิน โครงสรางกําแพงกันดินและเข็มพืด เสถียรภาพ
ของลาด พื้นฐานของการปรับปรุงคุณภาพดิน
วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-112-202 ปฐพีกลศาสตร
04-121-102 ปฏิบัติการสํารวจ
ประวัติความเปนมาของทางหลวง
การจัดระบบงานทางหลวง หลักการเบื้องตนของการวางแผนสรางทางและการวิเคราะห
การจราจร การออกแบบและดําเนินการทางเรขาคณิต เศรษฐศาสตรการทาง การออกแบบผิวทางแบบยืดหยุนและผิวทางแบบ
แข็ง วัสดุการทาง การกอสรางและการบํารุงรักษาทาง
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04-113-302

04-114-201

04-114-302

04-114-304

04-114-305

04-114-410

04-114-411

04-115-201

การทดสอบวัสดุการทาง
1(0-3-1)
Highway Materials Testing
วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคูกัน : 04-113-301 วิศวกรรมการทาง
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุสําหรับการทาง คุณสมบัติของมวลรวม คุณสมบัติของแอสฟลต การออกแบบวัสดุผสมแอสฟลต
การฝกทักษะวิศวกรรมโยธา
2(0-6-2)
Civil Engineering Practice
วิชาบังคับกอน: ปฏิบัติการงานโครงสรางอาคารทั่วไป การทดสอบ และงานตบแตงทางโยธาอาทิงานโครงสรางไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก และ
ชิ้นสวนสําเร็จรูป การตัด ตอ และประกอบโครงสรางไม การตัด การดัด การตอ การเชื่อม การติดตั้งแบบหลอคอนกรีต การผสม
การเทและการบมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพของวัสดุและโครงสรางสําเร็จรูป การตกแตงผิวงานดวยสีและวัสดุสําเร็จรูป
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
Civil Engineering Pre – Project
วิชาบังคับกอน: วิธีทําโครงการและการเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวของานโครงการที่นักศึกษาแตละคนเลือก ตามความเห็น
ของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน และขั้นตอนการดําเนินงานโครงการนั้น ๆ นําเสนอโครงการโดย
รายงานและสอบปากเปลา
วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
3(3-0-6)
Construction Engineering and Management
วิชาบังคับกอน: ระบบบริหารโครงการกอสราง การจัดองคกรการกอสราง การวางผังโครงการ เทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม เครื่องมืองาน
กอสราง การวางแผนงานกอสรางดวยวิธี ซี.พี.เอ็ม. การบริหารทรัพยากร ความกาวหนาของโครงการ ความปลอดภัยในงาน
กอสราง ระบบคุณภาพ
โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(1-6-4)
Civil Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 04-114-304 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
นักศึกษาดําเนินงานโครงการที่ไดศึกษาไวในวิชาโครงงานใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาตองเขียนรายงานที่
สมบูรณและสอบปากเปลาเกี่ยวกับโครงการนั้น
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
6(0-40-0)
Cooperative Education in Civil Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-114-302 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
หลักสูตร สหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบ
หรือองคกรตาง ๆ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษา
พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา
ชลศาสตร
3(3-0-6)
Hydraulics
วิชาบังคับกอน : 04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตรของการไหล สมการตอเนื่อง สมการพลังงานของการไหลแบบคงที่ โมเมนตัม
และแรงเนื่องจากการไหล การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัวไมไดในทอ การไหลในทางน้ํา
เปด การวัดคาตางๆ จากการไหล การไหลไมคงที่ของของไหล
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04-115-202

04-115-203

04-115-305

04-115-406

04-121-101

04-121-102

04-121-103

04-121-104

ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
Hydraulics Laboratory
วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคูกัน : 04-115-201 ชลศาสตร
ปฏิบัติการทดสอบในหัวขอ ของไหลสถิต การไหลผานรูระบายและฝายน้ําลน โมเมนตัมและแรงการไหลในทอ การสูญเสียหัว
ความดันในทอ การไหลในทางน้ําเปด การไหลไมคงที่
อุทกวิทยา
2(2-0-4)
Hydrology
วิชาบังคับกอน: วงจรอุทกวิทยา ภูมิอากาศ น้ําจากอากาศ การระเหยของน้ําจากผิวน้ําและผิวดิน การสูญเสียน้ําโดยการคายน้ําจากพืช น้ําทา
ความสัมพันธระหวางน้ําทากับน้ําจากอากาศ น้ําใตดิน การระบายน้ําและการไหลหลาก การวิเคราะหทางสถิติ
วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-115-201 ชลศาสตร
การประยุกตใชหลักการของกลศาสตรของไหลเพื่อใชในการศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมชลศาสตร การไหลใน
ระบบทอ วอเตอรแฮมเมอร ปมและเทอรไบน การไหลในทางน้ําเปด การออกแบบอางเก็บน้ํา เขื่อน และทางระบายน้ําลน
แบบจําลองทางชลศาสตร
วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering
วิชาบังคับกอน: แหลงที่มาของน้ําประปา มาตรฐานของน้ําดื่ม คุณภาพมาตรฐาน น้ําใตดิน การสงและแจกจายน้ํา เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
การรวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆาเชื้อโรค การขจัดเหล็ก การขจัดกลิ่นและรสชาติ ระบบสุขาภิบาลเบื้องตน
การสํารวจ
3(3-0-6)
Surveying
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนของการสํารวจ การระดับ หลักการและการประยุกตใชกลองวัดมุม การวัดระยะและทิศทาง ความคลาดเคลื่อน
และชั้นงานในการสํารวจ การปรับแกขอมูล การสามเหลี่ยม การหาแอซิมัธและระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบอยางละเอียด
การระดับพิเศษ การสํารวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ
ปฏิบัติการสํารวจ
1(0-3-1)
Surveying Practice
วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคูกัน : 04-121-101 การสํารวจ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดระยะทาง การทําระดับ การวัดมุม การทําวงรอบ การเก็บรายละเอียด การเขียนแผนที่ภูมิประเทศ การ
กําหนดตําแหนงในงานกอสราง
การสํารวจชั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Surveying
วิชาบังคับกอน : 04-121-101 การสํารวจ
04-121-102 ปฏิบัติการสํารวจ
สวนประกอบที่สําคัญของเครื่องมือสํารวจ การตรวจสอบและปรับแกเครื่องมือสํารวจ เสนชั้นความสูง หลักการหาระยะทางโดย
ทางออม เทคนิคตางๆ ในการหาพิกัดทางราบ การคํานวณงานสํารวจ หมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง
ปฏิบัติการสํารวจชั้นสูง
1(0-3-1)
Advanced Surveying Practice
วิชาบังคับกอน หรือ เรียนควบคูกัน : 04-121-103 การสํารวจชั้นสูง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การตรวจสอบและปรับแกเครื่องมือสํารวจ เสนชั้นความสูง หลักการหาระยะทาง โดยทางออม เทคนิคตาง ๆ ใน
การหาพิกัดทางราบ การคํานวณงานสํารวจ หมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง
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04-122-201

04-122-202

04-123-201

04-123-202

04-123-303

04-123-304

04-124-201

04-124-302

การสํารวจเสนทาง
3(2-3-5)
Route Surveying
วิชาบังคับกอน : 04-121-101 การสํารวจ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการสํารวจเสนทาง การออกแบบและการใหตําแหนงเสนทาง โคงทางราบและทางดิ่ง การยกโคง
และการขยายโคง การทําระดับแนวทาง งานดิน การวางแนวเสนทาง การสํารวจเพื่อการกอสรางทาง
การสํารวจเพื่อการกอสราง
3(2-3-5)
Construction Surveying
วิชาบังคับกอน : 04-121-101 การสํารวจ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจเพื่อการกอสราง เครื่องมือสํารวจสําหรับงานกอสราง งานสํารวจรังวัดควบคุมทางราบและทาง
ดิ่ง การออกแบบและวางตําแหนงแนวเสนทางตาง ๆ การสํารวจทําแผนที่ดวยกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม งานสํารวจใตดิน
งานสํารวจทําแผนที่อุทกศาสตร การสํารวจที่ดิน การวางแผนงานโครงการสํารวจรังวัด
การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ
3(2-3-5)
Photogrammetry
วิชาบังคับกอน : 04-121-101 การสํารวจ
04-121-102 ปฏิบัติการสํารวจ
หลักเบื้องตนสําหรับการสํารวจดวยภาพถาย กลองและการถายภาพทางอากาศ การวางแผนการบินถายภาพทางอากาศ เรขาคณิต
ของภาพถาย วิธีการทาง โฟโตแกรมเมตรี การตอภาพ การตรึง การดัดแกภาพถายทางอากาศ การเขียนแผนที่จากภาพถายทาง
อากาศและเครื่องเขียนแผนที่สามมิติ ฝกปฏิบัติ
การสํารวจดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
3(2-3-5)
Electronic Surveying
วิชาบังคับกอน : 04-121-101 การสํารวจ
04-121-102 ปฏิบัติการสํารวจ
หลักการสํารวจเพื่อเก็บขอมูลระบบดิจิตอล การสงผานขอมูล การกําหนดสัญลักษณเพื่อเขียนแผนที่ การเปลี่ยนรูปแบบขอมูล
การผลิตแผนที่โดยใชขอมูลจากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ฝกปฏิบัติ
การสํารวจดวยดาวเทียม
3(2-3-5)
Satellite Surveying
วิชาบังคับกอน: หลักการพื้นฐานและระบบอางอิง ระบบดาวเทียมสําหรับการสํารวจ การวางแผนการทํางานสํารวจวิธีตาง ๆ การรังวัดของการ
สํารวจดาวเทียม ความคลาดเคลื่อนในงานสํารวจดาวเทียม หลักการกําจัดคาความคลาดเคลื่อนโดยการคํานวณปรับแก การวางแผน
งานสํารวจดาวเทียม การฝกปฏิบัติ
การสํารวจขอมูลระยะไกล
3(2-3-5)
Remote Sensing Surveying
วิชาบังคับกอน : 04-123-201 การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ
ประวัติและความเปนมาของการสํารวจระยะไกล ทฤษฎีการแผรังสีแมเหล็กไฟฟา อุปกรณและเทคนิคในการสํารวจระยะไกล
การแปลความหมายจากขอมูลการสํารวจระยะไกล ความเพี้ยนของภาพ เทคนิคการแปลความหมายจากกรณีศึกษา การฝกปฏิบัติ
คอมพิวเตอรในงานสํารวจ
3(2-3-5)
Computer Science for Surveying
วิชาบังคับกอน : 04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระบบอัลกอลิทึมและเทคโนโลยีพื้นฐาน การใชโปรแกรมภาษาระดับสูง การสรางขอมูล การสรางหนาจอแสดงผล การออกแบบ
รายงาน การประมวลผล การฝกปฏิบัติ
การคํานวณปรับแก
3(3-0-6)
Adjustment Computation
วิชาบังคับกอน : 01-025-101 คณิตศาสตร 1
มโนทัศนทางสถิติ ทฤษฎีการสังเกต แบบจําลองทางคณิตศาสตร มโนทัศนการประเมินคา วิธีการคํานวณปรับแกโดยหลักลีสทส
แควร การวิเคราะหผลการปรับแก
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04-124-303

04-124-304

04-124-305

04-125-201

04-125-301

04-125-302

04-125-303

ยีออเดซี
3(3-0-6)
Geodesy
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความหมายและประวัติของยีออเดซี ทฤษฎีภูมิสัณฐานและสนามในการโนมถวงของโลก ขนาดและการทรงตัวของโลก ระบบ
พิกัด 3 มิติ และการคํานวณปริมาณบนสัณฐานโลก การแปลงระบบพิกัดยีออเดติคสูร ะบบราบ
ระบบขอมูลปริภูมิ 1
3(2-3-5)
Spatial Information System I
วิชาบังคับกอน: ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(จี ไอ เอส) ประเภทขอมูลบนแผนที่ ระบบประมวลผลของ จี ไอ เอส การรับ
และสงผลลัพธของขอมูล ความสําคัญและประสิทธิภาพของขอมูล การจัดแสดงแผนที่และสัญลักษณตามขนาดของมาตราสวน
การผลิตแผนที่และการฉายแผนที่
3(2-3-5)
Cartography and Map Projection
วิชาบังคับกอน : 04-121-103 การสํารวจชั้นสูง
04-121 104 ปฏิบัติการสํารวจชั้นสูง
แนวคิดของการผลิตแผนที่ ขอกําหนดและความถูกตอง กระบวนการการผลิตแผนที่
หลักการสื่อความหมายและการใช
สัญลักษณ การใชคอมพิวเตอรชวยในการทําแผนที่เบื้องตน ระบบพิกัดและสูตรการแปลง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการฉายแผนที่
การฉายแผนที่แบบตางๆ การสรางและการเลือกใชการฉายแผนที่ การประยุกตการฉายแผนที่ในงานสํารวจ การฝกปฏิบัติ
การฝกงานสํารวจภาคสนาม
1(0-6-1)
Surveying Field Camp
วิชาบังคับกอน : 04-121-101 การสํารวจ
04-121-102 ปฏิบัติการสํารวจ
การฝกงานภาคสนามโดยการออกคายเสมือนเปนการปฏิบัติงานจริง โดยใชเวลาไมนอยกวา 90 ชั่วโมง
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสํารวจ
1(1-0-2)
Survey Engineering Pre–project
วิชาบังคับกอน: การเตรียมงานและวางโครงการ กําหนดเปาหมายและจุดประสงคของโครงงานการวางแผนดําเนินงาน การจัดหาวัสดุและอุปกรณ
การนําเสนอโครงงานทางวิศวกรรมสํารวจ
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสือ่ สารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
โครงงานทางวิศวกรรมสํารวจ
3(0-9-3)
Survey Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 04-125-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสํารวจ
นักศึกษาจะตองดําเนินงานตามขอเสนอโครงงานที่จัดทําไวในวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมสํารวจ ใหแลวเสร็จ ภายใตการให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และการใหขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินโครงงาน รวมไปถึง นักศึกษาตองมีการ
พัฒนาศักยภาพดานการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ และการนําเสนอผลงาน
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04-125-402

04-211-101

04-211-102

04-211-203

04-211-204

04-211-205

04-211-206

04-211-207

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสํารวจ
6(0-40-0)
Cooperative Education in Survey Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-125-302 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
หลักสูตร สหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบ
หรือองคกรตาง ๆ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษา
พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา
ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา
1(0-3-1)
Basic Electrical Engineering Laboratory
วิชาบังคับกอน: ปฏิบัติการเกี่ยวกับพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา ไดแก มาตรฐาน สัญลักษณ ขอกําหนดดานการติดตั้งและการบํารุงรักษาในระบบ
ไฟฟา การควบคุมทางไฟฟาตามลําดับขั้น
วงจรดิจิตอล
3(2-3-5)
Digital Circuits
วิชาบังคับกอน: ระบบจํานวนและรหัส การแปลงฐาน การแทนเลขฐานสิบดวยเลขฐานสอง การบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานใดๆ อุปกรณลอจิกเกต
พีชคณิตบูลีน ผังคารโนห การออกแบบวงจรลอจิกเกต การออกแบบวงจรคอมไบเนชั่นลอจิก การออกแบบวงจรซีเควนเชียลลอจิก
วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอลและดิจิตอลเปนอนาล็อก รีจิสเตอรและหนวยความจํา การออกแบบ
หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา
3(3-2-7)
Fundamental of Electrical Engineering
วิชาบังคับกอน: การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับเบื้องตน แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา
พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา และการใชงาน หลักการของระบบไฟฟากําลัง 3 เฟส วิธีการสงจาย
กําลังไฟฟา พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟา และการฝกปฏิบัติ
วงจรไฟฟา
3(3-0-6)
Electric Circuits
วิชาบังคับกอน : 01-025-101 คณิตศาสตร 1
องคประกอบของวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรดวยวิธีโนดและเมช ทฤษฎีวงจรไฟฟา ความตานทาน ความเหนี่ยวนําและความจุ
ไฟฟา วงจรอันดับที่หนึ่งและสอง แผนผังเฟสเซอร วงจรไฟฟากําลังกระแสสลับ และระบบสามเฟส
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
1(0-3-1)
Electrical Circuits Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-211-204 วงจรไฟฟา หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-211-204 วงจรไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Electronics
อุปกรณสารกึ่งตัวนํา คุณลักษณะแรงดัน-กระแส และความถี่ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหและออกแบบวงจรไดโอด
การวิเคราะหและออกแบบวงจรทรานซิสเตอรแบบบีเจทีและมอส วงจรขยายออปแอมปและการประยุกตใชงาน
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
1(0-3-1)
Engineering Electronics Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-211-206 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา 04-211-206 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
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04-211-407
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04-212-202

04-212-303

04-212-304

04-213-201

คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Engineering Mathematics
วิชาบังคับกอน : 01-025-102 คณิตศาสตร 2
ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน วิเคราะหเวกเตอร อนุกรมฟูริเยร อินทิกัลฟูริเยร และผลการแปลงฟูริเยร ผลการแปลงลาปลาซ ผลการ
แปลง Z สมมูลเมตริกซ และการประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา
สนามแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
วิชาบังคับกอน : 01-024-102 ฟสิกส 1
การวิเคราะหเวกเตอร สนามไฟฟาสถิต ตัวนําและฉนวน ความจุไฟฟา การพาและการนํากระแส สนามแมเหล็กสถิต ความ
เหนี่ยวนํา สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา และสมการแมกซเวลล
โครงงานวิศวกรรมไฟฟา
3(1-6-5)
Electrical Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 04-215-303 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
โครงงานปฏิบัติการที่นาสนใจหรือปญหาในสาขาตาง ๆ ของวิศวกรรมไฟฟา ไดแก ไฟฟากําลัง อิเล็กทรอนิกส และระบบควบคุม
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical Instruments and Measurements
วิชาบังคับกอน: หนวยวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัดทางไฟฟา คุณลักษณะและการแบงหมวดหมูของเครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัด
กระแสตรง กระแสสลับ แรงดันตรงและแรงดันสลับดวยเครื่องมือวัดแบบอนาลอกและดิจิตอล การวัดกําลังไฟฟา ตัวประกอบ
กําลังและพลังงาน การวัดความตานทาน ความเหนี่ยวนําและความจุไฟฟา การวัดความถี่และคาบชวงเวลา สัญญาณรบกวน และ
ตัวแปลงสัญญาณ
ไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-3-5)
Microcontroller
วิชาบังคับกอน : 04-211-102 วงจรดิจิตอล
ฮารดแวรของระบบไมโครคอนโทรลเลอร ระบบหนวยความจํา ระบบอินพุต ระบบเอาตพุต และการอินเตอรรัพต หลักการ
เขียนโปรแกรมควบคุมระบบ
การตรวจสอบแกไขโปรแกรม การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกและการประยุกตใชงาน และ
การฝกปฏิบัติ
ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
วิชาบังคับกอน : 04-211-208 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา
แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบควบคุม ระบบควบคุมแบบวงรอบเปดและ วงรอบปด ฟงกชันถายโอน กราฟแยกการไหล
ของสัญญาณ การวิเคราะหหาผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถีและการออกแบบระบบควบคุ
่
ม เสนทางเดินของราก แผนภาพ
ไนควิสต โบดพลอต และเสถียรภาพของระบบ
ปฏิบัติการระบบควบคุม
1(0-3-1)
Control Systems Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-212-303 ระบบควบคุม หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกีย่ วกับเนื้อหาในรายวิชา 04-212-303 ระบบควบคุม
เครื่องจักรกลไฟฟา 1
3(3-0-6)
Electrical Machines I
วิชาบังคับกอน : 04-211-204 วงจรไฟฟา
วงจรแมเหล็ก หลักการแมเหล็กไฟฟาและการเปลี่ยนพลังงานกลไฟฟา พลังงานและพลังงานรวม ทฤษฎีและการวิเคราะหหมอ
แปลงไฟฟาหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการของเครื่องจักรกลแบบหมุน หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟากระแสตรง
การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง และการปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา
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ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 1
1(0-3-1)
Electrical Machines Laboratory I
วิชาบังคับกอน : 04-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา 1 หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
เครื่องจักรกลไฟฟา 2
3(3-0-6)
Electrical Machines II
วิชาบังคับกอน : 04-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
โครงสรางของเครื่องจักรกลไฟฟากระแสสลับ หลักการและการวิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟาแบบซิงโครนัส หลักการและการ
วิเคราะหเครื่องจักรกลไฟฟาแบบเหนี่ยวนํา หนึ่งเฟสและสามเฟส วิธีการเริ่มเดินมอเตอรเหนี่ยวนําแบบสามเฟสและมอเตอร
ซิงโครนัส และการปองกันเครื่องจักรกลไฟฟา
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟา 2
1(0-3-1)
Electrical Machines Laboratory II
วิชาบังคับกอน : 04-213-303 เครื่องจักรกลไฟฟา 2 หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-213-303 เครื่องจักรกลไฟฟา 2
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(3-0-6)
Power Electronics
วิชาบังคับกอน : 04-213-201 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง ไดโอดกําลัง ไทริสเตอร ทรานซิสเตอรกําลังแบบสองรอยตอ มอสเฟต ไอจีบีที
คุณลักษณะของวัสดุแมเหล็ก แกนหมอแปลงไฟฟากําลัง แกนเฟอรไรต แกนแบบผงเหล็ก วงจรแปลงผันพลังงาน วงจรแปลงผัน
ไฟสลับเปนไฟตรง วงจรแปลงผันไฟตรงเปนไฟตรง วงจรแปลงผันไฟสลับเปนไฟสลับ วงจรแปลงผันไฟตรงเปนไฟสลับ และ
หลักการควบคุมมอเตอรกระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับเบื้องตนดวยอิเล็กทรอนิกสกําลัง
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
1(0-3-1)
Power Electronics Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-213-305 อิเล็กทรอนิกสกําลัง หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-213-305 อิเล็กทรอนิกสกําลัง
ระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Electric Power Systems
วิชาบังคับกอน : 04-211-204 วงจรไฟฟา
ความรูเบื้องตนของระบบไฟฟากําลัง แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา โครงสรางระบบไฟฟากําลัง ระบบการสงและจายกําลังไฟฟา
อิมพีแดนซของสายสง ความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดัน การคงคาแรงดันไฟฟา อุปกรณและมาตรฐานการติดตั้ง
การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Electric Power Systems Analysis
วิชาบังคับกอน : 04-214-301 ระบบไฟฟากําลัง
การคํานวณโครงขายการสงและจายกําลังไฟฟา โหลดโฟลว การควบคุมโหลดไฟลว การวิเคราะหฟอลทแบบสมมาตรและไม
สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟากําลัง การทํางานอยางประหยัดของระบบไฟฟากําลัง การจัดความสัมพันธของการฉนวน
และระบบสายดิน
ปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง
1(0-3-1)
Electric Power System Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-214-302 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-214-302 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
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วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
3(3-0-6)
High Voltage Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-211-209 สนามแมเหล็กไฟฟา
การใชไฟฟาแรงดันสูง และแรงดันเกินในระบบไฟฟากําลัง การสรางแรงดันสูงเพื่อทดสอบ เทคนิคการวัดไฟฟาแรงดันสูง
ความเครียดสนามไฟฟา และเทคนิคการฉนวน การเกิดเบรกดาวนในไดอิเล็กตริกที่เปนกาซ ของเหลวและของแข็ง เทคนิคการ
ทดสอบดวยแรงดันสูง และความสัมพันธของการฉนวน
การปองกันระบบไฟฟากําลัง
3(3-0-6)
Power System Protection
วิชาบังคับกอน : 04-214-302 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
พื้นฐานของการปองกัน หมอแปลงเครื่องมือวัดและตัวแปลงสัญญาณ อุปกรณและระบบปองกัน การปองกันกระแสเกินและการ
ลัดวงจรลงดินของสายสง การปองกันดวยรีเลยผลตาง การปองกันสายสงดวยรีเลยวัดระยะทางและไพล็อตรีเลย การปองกัน
มอเตอรไฟฟา หมอแปลงและเครื่องกําเนิดไฟฟา และการปองกันในเขต ของบัส
ปฏิบัติการการปองกันระบบไฟฟากําลัง
1(0-3-1)
Power System Protection Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 04-214-406 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
การออกแบบระบบไฟฟา
3(3-0-6)
Electrical System Design
วิชาบังคับกอน : 04-214-302 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
หลักการออกแบบระบบไฟฟา รหัส มาตรฐานและขอกําหนดของการติดตั้งระบบไฟฟา ผังการจายกําลังไฟฟา การออกแบบขนาด
และชนิดสายไฟฟา รางไฟฟา อุปกรณและเครื่องมือไฟฟา การคํานวณโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกําลังและการออกแบบ
วงจรคาปารซิเตอรแบงค การออกแบบวงจรแสงสวางและเครื่องใชไฟฟา การออกแบบวงจรมอเตอร ตารางรายการโหลด
สายปอน และสายเมน ระบบไฟฉุกเฉิน การคํานวณกระแสลัดวงจร และระบบสายดินของการติดตั้งไฟฟา
โรงตนกําลังและสถานีไฟฟายอย
3(3-0-6)
Power Plant and Substation
วิชาบังคับกอน: เสนโคงโหลด โรงจักรไฟฟาดีเซล โรงตนกําลังพลังไอน้ํา กังหันแกส พลังงานความรอนรวม พลังน้ํา พลังงานนิวเคลียร แหลงกําเนิด
พลังงานทดแทน ประเภทและอุปกรณในสถานีไฟฟายอย ผังสถานีไฟฟายอย การปองกันฝาผา และระบบสายดิน
การเตรียมความพรอมฝกงาน
1(0-2-1)
Preparation for Internship
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน การเตรียมเอกสารสมัครงานเกีย่ วกับจดหมาย
นํา ประวัติประสบการณ เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง เทคนิคการสื่อสารและการสัมภาษณ การพัฒนาทักษะทางดานการ
สื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางาน และทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงาน จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และ
มนุษยสัมพันธ นักศึกษาตองไดเกรดในระดับผานจึงสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝกงานได
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
1(0-2-1)
Electrical Engineering Pre-Project
วิชาบังคับกอน: กรอบปญหา วิธีการแกปญหา และการแกปญหาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา
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04-215-304

04-215-406

04-221-101

04-221-102

04-221-103

04-221-201

04-221-202

การฝกงานทางวิศวกรรมไฟฟา
3(0-40-0)
Internship in Electrical Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-215-301 การเตรียมความพรอมฝกงาน
ฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ทางดานวิศวกรรมไฟฟา อยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไม
นอยกวา 270 ชั่วโมง ทําใหเกิดประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา
6(0-40-0)
Cooperative Education in Electronics Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-215-302 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานวิศวกรรมไฟฟา เสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ ในตําแหนงผูชวยวิศวกรมี
ภาระงานตรงตามสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถ เปนระยะไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็ม
ความสามารถ มีผูนิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา
ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา
ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2(2-0-4)
Basic Electrical- Electronics
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส โครงสรางสัญลักษณและคุณลักษณะทางไฟฟาของตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ขดลวด
เหนี่ยวนําและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟาและการใชเครื่อ งมือ วัดทางไฟฟาเบื้อ งตน การวัดและ
ทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วงจรไฟฟาเบื้องตน การคัดลอกและการผลิตแผนวงจรพิมพ การบัดกรีและการประกอบ
วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องมือที่เกี่ยวของกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ระเบียบและ
มาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดานไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติการไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
1(0-3-1)
Basic Electrical- Electronics Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-221-101 ไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนหรือเรียนควบคูกัน
การปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณและวงจรไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสโดยเริ่มจากหัวขอพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกับการอานคา การวัด การตอวงจร
และการวิเคราะหคุณลักษณะของอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mathematics I
วิชาบังคับกอน : ระบบจํานวน พีชคณิตเบื้องตน ความสัมพันธและฟงกชัน ฟงกชันพหุนาม ทฤษฎีบททวินาม สมการกําลังสอง สมการเชิงเสน
และระบบสมการเชิงเสน ฟงกชันกําลัง ฟงกชันเอ็ก ซโพเนนเชียลและฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันตรีโกณมิติและฟงกชัน
ตรีโกณมิติผกผัน เรขาคณิตวิเคราะห ลําดับและอนุกรม
อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Electronics
วิชาบังคับกอน : คุณลักษณะแรงดันและกระแสของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน วงจรขยาย วงจรขยายออปแอมปและการ
ประยุกตใชงานในวงจรเชิงเสนและวงจรไมเปนเชิงเสน วงจรกําเนิดสัญญาณความถี่ วงจรขยายกําลัง แหลงจายกําลังไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสกําลังเบื้องตน
สนามแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Fields
วิชาบังคับกอน : 01-024-107 ฟสิกส 1 สําหรับวิศวกร และ
01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
การวิเคราะหเวกเตอร สนามแมเหล็กไฟฟาสถิตย ตัวนําและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ การพาและการนํากระแส สนามแมเหล็ก
สถิตย ความเหนี่ยวนํา สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซเวลล คลื่นระนาบ และคลื่นแมเหล็ก ไฟฟาใน
ตัวกลางชนิดไอโซทรอปก
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04-221-203

04-221-204

04-221-301

04-221-302

04-221-303

04-222-201

04-222-301

ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
1(0-3-1)
Electronics Engineering Laboratory I
วิชาบังคับกอน : 04-221-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม หรือเรียนควบคูกัน
การปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิก สในหัวขอ ตาง ๆไมนอ ยกวา 12 หัวขอ เพื่อ เปนการทดลองฝก หัด การตอ วงจรไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส การวัดและการวิเคราะหคุณลักษณะของวงจรอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการฝกเขียนรายงานทางวิศวกรรม
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mathematics II
วิชาบังคับกอน : 01-025-105 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร
การวิเคราะหเชิงซอน สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต อนุกรมฟูริเยร ผลการแปลงอนุกรมฟูริเยร ผลการแปลงลาปลาซและ
การประยุกต ผลการแปลงแซดและการประยุกต
หลักการของระบบสื่อสาร
2(2-0-4)
Principles of Communication Systems
วิชาบังคับกอน : ความเปนมาของการสื่อสารดวยสัญญาณไฟฟา การวิเคราะหและกระบวนการของสัญญาณในระบบสื่อสาร การมอดูเลตและดีมอ
ดูเลตในระบบอนาล็อก การสื่อสารผานระบบโทรศัพท ระบบสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ ระบบสื่อสารขอมูล รหัสในระบบสื่อสารและ
การสงรหัส การแพรกระจายคลื่น สัญญาณรบกวนและผลตาง ๆที่เกิดขึ้นในระบบสื่อสาร การประยุกตระบบสื่อสารในงานตาง ๆ
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2
1(0-3-1)
Electronics Engineering Laboratory II
วิชาบังคับกอน : 04-221-203 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 1
การปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ตอเนื่องจาก 04-221-203 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม1 รวมไมนอยกวา 12 หัวขอ
เพื่อเปนการทดลองฝกหัดการตอวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การวัด และการวิเคราะหคุณลักษณะของวงจรอิเล็กทรอนิกส
รวมถึงการฝกเขียนรายงานทางวิศวกรรม
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 3
1(0-3-1)
Electronics Engineering Laboratory III
วิชาบังคับกอน : 04-221-302 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2
การปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ตอเนื่องจาก 04-221-302 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม 2 รวมไมนอ ยกวา 12 หัวขอ
เพื่อเปนการทดลองฝกหัดการตอ วงจรไฟฟาและอิเล็ก ทรอนิก ส การวัดและการวิเคราะหคุ ณลัก ษณะของวงจรอิเล็ก ทรอนิก ส
รวมถึงการฝกเขียนรายงานทางวิศวกรรม
การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3(3-0-6)
Electric Circuits Analysis
วิชาบังคับกอน : 04-211-202 วงจรไฟฟา
วงจรอันดับ 1 วงจรอันดับ 2 และผลตอบสนองตอสัญญาณตาง ๆ คอนโวลูชั่น การวิเคราะหวงจรขายสองพอรตแบบตาง ๆ ความถี่
เชิงซอน ความสัมพันธของผลตอบสนองเชิงเวลากับความถี่เชิงเชิงซอน คุณลักษณะและการทอปโปโลยีของวงจรขาย การวิเคราะห
วงจรขายแบบ โนด ลูป และคัดเซท สมการสภาวะของวงจรขาย ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกตเพื่อวิเคราะหวงจรขายตาม
ทฤษฎีวงจรแบบตาง ๆ
การวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronics Circuits Analysis
วิชาบังคับกอน : 04-221-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
การวิเคราะหวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กของวงจรขยาย วงจรขยายหลายภาค วงจรขยายผลต าง วงจรสะทอ นกระแส การ
ตอบสนองความถี่ของวงจรขยาย การวิ เคราะหวงจรภายในไอซีดิจิ ตอล และการใชโ ปรแกรมชวยในการวิ เคราะหวงจร
อิเล็กทรอนิกส
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04-222-302

04-222-303

04-222-304

04-222-401

04-223-201

04-223-301

04-223-302

วงจรรวมพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Integrated Circuits
วิชาบังคับกอน : แนะนําทั่วไปเกี่ยวกับวงจรรวม วงจรรวมชนิดตาง ๆ ประโยชนและขอจํากัดของวงจรรวม กระบวนการและเทคโนโลยีก ารผลิต
วงจรรวมเบื้องตน วงจรรวมแบบไบโพลารและวงจรรวมแบบมอสเฟต เทคนิคตาง ๆที่ใชในการสรางวงจรรวม หลัก การพื้นฐาน
และเทคโนโลยีการออกแบบวงจรรวมแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกสสําหรับงานอุตสาหกรรม
3(3-2-5)
Electronics for Industry
วิชาบังคับกอน : วงจรซีเควนเชียลและการประยุก ตใชงาน วงจรตั้ง เวลา วงจรหนวงเวลา วงจรนับ ตัวตรวจจับสัญญาณในงานอุ ตสาหกรรม
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร ตัวควบคุมกระบวนการทํางาน กรณีศึกษาของการควบคุมแบบอัตโนมัติในโรงงาน และการ
ควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronic Circuit Design
วิชาบังคับกอน : 04-221-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
หลัก การออกแบบวงจรขยายสั ญญาณที่ความถี่สูง หลัก การออกแบบวงจรขยายสั ญญาณแถบความถี่ก ว าง เสถี ยรภาพของ
วงจรขยายและการชดเชยความถี่ สัญญาณรบกวนและการออกแบบวงจรขยายสัญญาณรบกวนต่ํา วงจรขยายเลือกความถี่ วงจรคูณ
ความถี่ วงจรแหลงจายกําลังแบบสวิตชิ่ง วงจรเฟสล็อกลูป การระบายความรอนของอุปกรณอิเล็กทรอนิก ส กรณีศึก ษาเกี่ยวกับ
วงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใชไดจริงโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพื้นฐานตางๆ ที่มีในทองตลาด
อิเล็กทรอนิกสกําลังและการประยุกต
3(3-0-6)
Power Electronic and Applications
วิชาบังคับกอน : 04-221-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังไดแก ไดโอดกําลัง ทรานซิสเตอรกําลัง มอสเฟตและไอจีบีที (IGBT) คุณลัก ษณะสาร
แมเหล็ก แกนเหล็กที่ใชในงานอิเล็กทรอนิกสกําลัง หมอแปลงแกนเหล็ก แกนเฟอรไรท และหมอ แปลงไฟฟาแบบตาง ๆ การ
ทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ เทคนิคสําหรับการควบคุมการทํางานของวงจรกําลังโดยใชอุปกรณไทริส เตอร และ
หลักการควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงและมอเตอรไฟฟากระแสสลับเบื้องตนโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา – อิเล็กทรอนิกส
3(2-3-5)
Electrical - Electronic Measurements and Instruments
วิชาบังคับกอน : หนวยวัด สัญลักษณและมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟา การขยายพิสัยวัด การชีลด ความปลอดภัยและความเที่ยงตรงของการวัด
กระแส แรงดันและกําลังไฟฟา การวัดคาอิม พีแดนซ ทรานสดิวเซอร การวัดทางแมเหล็ก เครื่อ งมือ วัดที่ใ ชเทคนิคดิจิตอล
สัญญาณรบกวน อัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณรบกวน วิธีการใชออสซิลโลสโคปและเครื่องกําเนิดสัญญาณ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control Systems
วิชาบังคับกอน : ระบบควบคุม แบบวงรอบเปดและวงรอบปด ฟง กชัน ถายโอน แบบจําลองคณิตศาสตร ของระบบควบคุม การวิเคราะห
บล็อกไดอะแกรมและกราฟแยกการไหลของสัญญาณ การวิเคราะหหาผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถี่ การออกแบบระบบ
ควบคุม การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบ ชนิดของการควบคุมและการชดเชยระบบควบคุม การควบคุม สัดสวน การควบคุม
พื้นฐานและการควบคุมอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรม
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3(3-0-6)
Data Communication and Network
วิชาบังคับกอน : พื้นฐานการสื่อสารและทฤษฏีการมอดูเลชัน ระบบการสื่อสารแบบดิจิตอลสมัยใหม แนะนําการสื่อสารเครือขายระดั บชั้นกายภาพ
และดาตาลิ้งค การทํางานของระบบพีซีเอ็ม และดีพีซีเอ็ม การมัลติเพลกซแบบการแบงชวงเวลาและแบบแบงใชความถี่ เชน เอเอ็ม
เอฟเอ็ม พีเอสเค เอฟเอสเค คิวเอเอ็ม ซีดีเอ็มเอ แนะนําการสื่อสารแบบไรสาย วาย-ฟาย วาย-แม็ก ซ จีเอสเอ็ม เครือ ขายซีดีเอ็ม เอ
แนะนําเกี่ยวกับการสื่อสารโดยใชเสนใยแกวและการประยุกตใชงาน
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สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
Signals and Systems
วิชาบังคับกอน : แนะนําสัญญาณและระบบ ระบบลิเนียรไทมอินวาเรียน อนุกรมฟูริเยร การแปลงฟูเรียรของระบบตอ เนื่อ ง การแปลงฟูเรียรของ
ระบบไมตอเนื่อง การแปลงลาปลาซ การตอบสนองความถี่ การสุม การแปลงแซด แนะนําระบบสื่อสารและระบบควบคุม
วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
3(2-3-5)
Digital Circuits and Logical Design
วิชาบังคับกอน : แนะนําระบบดิจิตอล ระบบเลขฐานตาง ๆ รหัสพีชคณิตแบบบูลีน การทํานิพจนเชิงตรรก การใชแผนภาพ วงจรตรรกที่ใชในระบบ
ดิจิตอล วงจรนับและวงจรชิพ รีจีสเตอร วงจรบัฟเฟอรและไดรฟเวอร การวิเคราะหและออกแบบวงจรทีทีแอลและซีม อส ขอ
คํานึงคุณสมบัติของวงจรทีทีแอลและซีมอส
ไมโครโปรเซสเซอรและการประยุกต
3(2-3-5)
Microprocessor and Applications
วิชาบังคับกอน : แนวคิดเบื้องตนของไมโครโปรเซสเซอร ไมโครคอนโทรลเลอรและไมโครคอมพิวเตอร
พื้นฐานและการประยุกตใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร สถาปตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร การจัดองคกรทางฮารดแวร ชุดคําสั่ง การโปรแกรม การเชื่อม
ประสานอุปกรณ การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร
ฟสิกสสารกึ่งตัวนําและอุปกรณ
3(30-6)
Semiconductor Physics and Devices
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนํา : ผลึก แถบพลังงานและการเติมสารเจือ ระดับ Fermi อายุของประจุและการเคลื่อนที่ของประจุ
คุณสมบัติทางแสง เทคโนโลยีการสรางอุปกรณสารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีการทํางานและคุณสมบัติของไดโอดแบบรอยตอพี-เอ็นในภาวะ
สมดุล สนามไฟฟา ความจุไฟฟาและแรงดันที่รอยตอ ปรากฏการณการพังทลาย รอยสัมผัสแบบโอหมิคและแบบชอตตคีย ทฤษฎี
การทํางานของไบโพลารทรานซิสเตอร คุณสมบัติการทํางานของทรานซิสเตอรแบบเฟตและตัวเก็บประจุแบบมอส กราฟซีวี
เซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร
3(3-0-6)
Sensors and Transducers
วิชาบังคับกอน : คุณลักษณะของอุปกรณตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณทางดานแสง ความรอ น ความดัน การเคลื่อ นที่ การไหลระดับของไหล
ปฏิกิริยาทางเคมี และการนําอุปกรณตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณไปประยุกตใชงาน วงจรขยายแบบตาง ๆ วงจรขยายสัญญาณ
รบกวนต่ํา
การออกแบบระบบดิจิตอลแนวใหม
3(2-3-5)
Modern Digital System Design
วิชาบังคับกอน : 04-224-201 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
บทนําเกี่ยวกับการออกแบบวงจรดิจิตอลแนวใหม อุปกรณลอจิกชนิดโปรแกรมได กระบวนการออกแบบซอฟทแวร เครื่องมือที่ใช
ในการออกแบบและจําลองการทํางาน การออกแบบโดยใชภ าษาอธิบ ายฮารด แวร การออกแบบวงจรลอจิก เชิง จัดหมูและ
วงจรลอจิกเชิงลําดับ การประยุกตใชงาน
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
1(1-0-2)
Preparation for Cooperative Education in Electronics Engineering
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ
งานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม
กิจกรรม 5ส ระบบมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การ
นําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูล และการประกอบธุรกิจ
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สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
6(0-40-0)
Cooperative education in Electronics Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-225-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการในตําแหนงผูชวย
วิศวกรมีภาระงานตรงตามสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถ เปนระยะไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็ม
ความสามารถ มีผูนิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให
เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา
การฝกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(0-40-0)
Electronics Engineering Internship
วิชาบังคับกอน : 04-225-302 การเตรียมความพรอมฝกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส อยางเปนระบบ เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 270 ชั่วโมง ทําใหเกิดประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
1(1-0-2)
Electronic Engineering Pre-Project
วิชาบังคับกอน : ระเบียบและขั้นตอนการเสนอหัวขอโครงงาน ปญหาเพื่อทําโครงงาน การเสนอบทความประกอบการสัม มนา และวิธีก ารพิม พ
ปริญญานิพนธ และการนําผลงานเสนอตอคณะกรรมการเพื่อสอบหัวขอวิชาโครงงาน
โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
2(0-6-2)
Electronic Engineering Project I
วิชาบังคับกอน : 04-225-305 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ศึกษาความเปนไปไดของโครงงาน ศึกษาหาความรูพื้นฐานและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงาน วางแผนการวิจัยและพัฒนาโครงงานทั้ง
ทางดานทฤษฎีและดานปฏิบัติพิจารณาถึงผลและประโยชนที่จะไดรับเมื่อโครงงานประสบผลสําเร็จทั้งทางดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และสังคม เขียนรายงานสงอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่ไดกลาวมาแลว และอาจจะมีการทดลองหรือพัฒนาโครงงานลวงหนาไปได
หัวขอโครงงานจะตองสอดคลองกับกลุมสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน
การบริการวิชาการแกชุมชน
1(0-3-1)
Academic Community Service
วิชาบังคับกอน : 04-221-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
การนําทฤษฎีทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการบริก ารวิชาการแกชุม ชน โดยมีก ารสํารวจความต อ งการของ
ชุม ชนในการพัฒนาหรือ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ หรือ การบริก ารตางๆของชุม ชนที่เกี่ยวขอ งกับระบบไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส โดยใหนักศึกษานําความรูที่มีไปพัฒนาชุมชน อาจจัดเปนโครงการหรือ กิจกรรมที่นัก ศึก ษาตอ งลงพื้นที่เพื่อ ทํางาน
รวมกับชุมชน
แลวเขียนรายงานและนําเสนอรายงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
การประยุกตใชงานวงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับการพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
Applications of Electronic Circuits for Community Development
วิชาบังคับกอน : 04-221-201 อิเล็กทรอนิกสวิศวกรรม
การนําทฤษฎีทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชในการออกแบบ พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑของ
ชุมชน ภาคธุรกิจทั้งรัฐเอกชนใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือมีความสามารถในการผลิต การใชงานไดดีขึ้น โดยเนนใหนัก ศึก ษาได
พัฒนาหรือแกปญหาที่เกิดกับชุมชน เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในทางปฏิบัติ เปนการฝกฝนทักษะในการออกแบบ การสรางชิ้นงานและ
ทดสอบวงจรที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกสเปนองคประกอบรวมกับการพัฒนาชุมชน แลวเขียนรายงานและนําเสนอรายงานเมื่อ สิ้นภาค
การศึกษา

824

04-225-404

04-225-406

04-232-301

04-232-302

04-232-303

04-232-401

04-232-402

04-233-201

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
3(3-0-6)
Special Topics in Electronic Engineering I
วิชาบังคับกอน : หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนเนื้อหาที่ชวยสงเสริมความถนัดของนักศึกษา ในหัวขอเรื่องที่ นัก ศึก ษาสนใจแตไมมี
การสอนปกติในหลักสูตร สิ่งที่กําลังพัฒนาและเทคโนโลยีใหม ๆในปจจุบันควรศึกษา ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของหลักสูตรวิชาและ
แจงใหนักศึกษาทราบลวงหนาในแตละภาคการศึกษา
โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 2
2(0-6-2)
Electronic Engineering Project II
วิชาบังคับกอน : 04-225-306 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 1
ศึกษา, คนควา, ทดลอง และพัฒนาโครงงานที่ไดเสนอไวแลวในภาคการศึกษาแรกโดยจะตองมีการสงปริญญานิพ นธ เมื่อ จบภาค
การศึกษา ซึ่งจะประกอบดวย ทฤษฎีและภูมิหลังเกี่ยวกับโครงงาน ทฤษฎีของโครงงานโดยตรง วิธีอ อกแบบโครงงาน รวมทั้ง
วิธีก ารทดลอง สรุปผลการวัดและขีดความสามารถตาง ๆ จากโครงงาน พิจารณาถึงขอ ผิดพลาดตาง ๆ จากโครงงาน หัวขอ
โครงงานจะตองสอดคลองกับกลุมวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน
หลักการของระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
Principles of Communication Systems
วิชาบังคับกอน: สเปกตรัมของสัญญาณ ความหนาแนนกําลังเชิงสเปกตรัม สัญญาณรบกวน และแบนดวิดทของสัญญาณรบกวน การมอดูเลตเชิง
แอมปลิจูด และการมอดูเลตเชิงมุม การทําเอ็มฟาซีสสัญญาณเพื่อปรับคาเอสเอ็นอารของระบบ การมอดูเลตพัลสแบบตาง ๆ
พีซีเอ็ม ดีพีซีเอ็ม ซิกมา-เดลตามอดูเลชั่น และการมัลติเพลกซสัญญาณแบบตาง ๆ พฤติกรรมของระบบสื่อสารภายใตอิทธิพล
สัญญาณรบกวน
ปฏิบัติการระบบสื่อสาร
1(0-3-1)
Communication Systems Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-232-301 หลักการของระบบสื่อสาร หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา 04-232-301 หลักการของระบบสื่อสาร
การแพรกระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0-6)
Radio Wave Propagation
วิชาบังคับกอน : 04-211-209 สนามแมเหล็กไฟฟา
การจัดสรรความถี่วิทยุ ระบบวิทยุ การแพรกระจายคลื่นดิน การแพรกระจายคลื่นในทองฟา การแพรกระจายคลื่นในชั้น
บรรยากาศโทรโพสเฟยร การกระเจิงของคลื่นโทรโฟสเฟยร ระบบทวนสัญญาณคลื่นวิทยุไมโครเวฟ การสื่อสารผานดาวเทียม
และการสื่อสารในหวงอวกาศ เรดาร การแพรกระจายคลื่นในน้ําทะเล การหักเหคลื่นในสภาพบรรยากาศไมคงที่
วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
Microwave Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-211-209 สนามแมเหล็กไฟฟา
สายสงกําลังยานความถี่ไมโครเวฟ เอสพารามิเตอร สมิธชารต การเขาคูอิมพีแดนซ ทอนําคลื่นแบบพื้นที่หนาตัดรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาและแบบวงกลม อุปกรณไมโครเวฟ เรโซเนเตอร และอุปกรณกรองความถี่ การวิเคราะหเครือขายไมโครเวฟ ตัวแบง
กําลังงานและไดเรคชันนัลคับเปลอร ตัวกรองไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟและการประยุกตใชงาน การวัดความถี่ไมโครเวฟ
ปฏิบัติการไมโครเวฟ
1(0-3-1)
Microwave Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-232-401 วิศวกรรมไมโครเวฟ หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา 04-232-401 วิศวกรรมไมโครเวฟ
ไมโครคอนโทรลเลอรและการประยุกต
3(2-3-5)
Microcontroller
วิชาบังคับกอน: ฮารดแวรของระบบไมโครคอนโทรลเลอร ระบบหนวยความจํา ระบบอินพุต ระบบเอาตพุต และการอินเตอรรัพต หลักการเขียน
โปรแกรมควบคุ ม ระบบ การตรวจสอบแก ไ ขโปรแกรม การเชื่ อ มต อ กั บ อุ ป กรณ ภ ายนอก และการประยุ ก ต ใ ช ง าน
ไมโครคอนโทรลเลอร
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04-234-301

04-234-302

04-235-301

04-235-302

04-235-302

04-235-302

04-236-301

วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
Antenna Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-211-209 สนามแมเหล็กไฟฟา
นิยามเบื้องตนและทฤษฎีบท การพิสูจนสูตรสําหรับปญหาการแพรกระจายคลื่น แหลงกําเนิดแบบจุดไอโซทรอปก อิมพีแดนซ
การแพรกระจายคลื่น โพลาไรเซชันของคลื่น การแพรกระจายคลื่นจากองคประกอบกระแส คุณสมบัติการแพรกระจายคลื่นของ
สายอากาศเสนลวดเชิงเสน สายอากาศแถวลําดับเชิงเสน สายอากาศลูป สายอากาศยากิอูดะ สายอากาศล็อกรายคาบ แบบรูปการ
แพรกระจายคลื่นเชิงสนามและเชิงกําลัง คาสภาพเจาะจงทิศทางและอัตราการขยาย
ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ
1(0-3-1)
Antenna Engineering Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-234-301 วิศวกรรมสายอากาศ หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา 04-234-301 วิศวกรรมสายอากาศ
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3(3-0-6)
Data Communication and Networking
วิชาบังคับกอน : 04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
การสื่อสารขอมูลและโครงขายเบื้องตน การสงผานขอมูล การเขารหัสขอมูล การเชื่อมตอการสื่อสารขอมูล การควบคุมการ
เชื่อมตอขอมูล การมัลติเพล็กซ สถาปตยกรรมโครงขาย โปรโตคอลและการเชื่อมตอจุดตอจุด โมเดลการเขาคิว แบบจําลองความ
ลาชาในโครงขาย การสื่อสารแบบที่มีการเขาถึงชองสัญญาณไดหลายผูใชในเวลาเดียวกัน การจัดหาเสนทางเดินใหกับขอมูลใน
โครงขาย การควบคุมการแออัดในโครงขาย โครงขายทองถิ่น โครงขายขนาดใหญ
สายสงและโครงขายการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Network and Transmission Lines
วิชาบังคับกอน : 04-211-209 สนามแมเหล็กไฟฟา
ทฤษฎีบทโครงขาย การวิเคราะหและออกแบบวงจรสมมูล 1 พอรต และ 2 พอรต วงจรเรโซแนนซชนิดอนุกรมและขนาน วงจรเร
โซแนนซพหุคูณ ตัวกรองคลื่นสัญญาณ การแปลงคาอิมพีแดนซและโครงขายเขาคู ตัวลดทอนสัญญาณ ทฤษฎีโครงขายสําหรับ
สายสง สายโทรศัพท การใชสายสงสําหรับการเขาคูของอิมพีแดนซ
สายสงและโครงขายการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Network and Transmission Lines
วิชาบังคับกอน : 04-211-209 สนามแมเหล็กไฟฟา
ทฤษฎีบทโครงขาย การวิเคราะหและออกแบบวงจรสมมูล 1 พอรต และ 2 พอรต วงจรเรโซแนนซชนิดอนุกรมและขนาน วงจรเร
โซแนนซพหุคูณ ตัวกรองคลื่นสัญญาณ การแปลงคาอิมพีแดนซและโครงขายเขาคู ตัวลดทอนสัญญาณ ทฤษฎีโครงขายสําหรับ
สายสง สายโทรศัพท การใชสายสงสําหรับการเขาคูของอิมพีแดนซ
สายสงและโครงขายการสื่อสาร
3(3-0-6)
Communication Network and Transmission Lines
วิชาบังคับกอน : 04-211-209 สนามแมเหล็กไฟฟา
ทฤษฎีบทโครงขาย การวิเคราะหและออกแบบวงจรสมมูล 1 พอรต และ 2 พอรต วงจรเรโซแนนซชนิดอนุกรมและขนาน วงจรเร
โซแนนซพหุคูณ ตัวกรองคลื่นสัญญาณ การแปลงคาอิมพีแดนซและโครงขายเขาคู ตัวลดทอนสัญญาณ ทฤษฎีโครงขายสําหรับ
สายสง สายโทรศัพท การใชสายสงสําหรับการเขาคูของอิมพีแดนซ
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
1(1-0-2)
Telecommunication Engineering Pre-Project
วิชาบังคับกอน: คนควาและนําเสนอบทความหรืองานดานวิศวกรรมที่นาสนใจในทางวิศวกรรมโทรคมนาคม กําหนดหัวขอ เริ่มดําเนินการจัดทํา
โครงงาน
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04-311-102

04-311-103

04-311-105

โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
3(1-6-4)
Telecommunication Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 04-236-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
ทําการวิจัยและพัฒนางานเฉพาะในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมหรือใกลเคียง นักศึกษาตองเสนอรายงานและขอสรุปของงานที่ทํา
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
สัมมนา
1(0-3-6)
Seminar
วิชาบังคับกอน : 04-236-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
การคนควาเรื่องที่นาสนใจทางวิศวกรรมโทรคมนาคมพรอมทั้งการนําเสนอรายงานตอที่ประชุม
โดยเนนการใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่ถูกตอง และการเขียนรายงาน ตลอดจนการใชขอมูลทางวิศวกรรมที่ไดศึกษามาแลว
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
6(0-40-0)
Co-operative Education in Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-236-402 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานวิศวกรรมโทรคมนาคม เสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ ในตําแหนงผูชวย
วิศวกรมีภาระงานตรงตามสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถ เปนระยะไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบ
การบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ
อยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
วิชาบังคับกอน: การเขียนแบบอักษร การฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด
ภาพชวยและแผนคลี่ การสเก็ต การเขียนแบบภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ พื้นฐานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการ
เขียนแบบ
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
วิชาบังคับกอน: ทักษะพื้นฐานในโรงปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในโรงปฏิบัติงาน งานเครื่องมือวัดงานเครื่องมือกล การใชเครืองมื
่ อกลในงานเลื่อย
งานเจาะ งานกลึง งานไส และงานกัด งานเชื่อมประกอบ การประยุกตใชทักษะกับงานมอบหมาย
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
วิชาบังคับกอน: ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ และกระบวนการผลิต การประยุกตใชวัสดุวิศวกรรม ไดแก โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และ
วัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและการนําไปใชประโยชน สมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
เทคโนโลยีการผลิต
3(1-6-4)
Production Technology
วิชาบังคับกอน : 01-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
บทนําเทคโนโลยีการผลิต การขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล งานกลึง งานไส งานกัด งานเจียระไน งานหลอ งานเชื่อม
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04-311-209

04-311-210

04-311-211

04-311-213

04-312-301

04-313-301

04-314-301

ปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
1(0-3-1)
Computer Aided Design Practice
วิชาบังคับกอน : 04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
หลักการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบและเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสรางชิ้นงานทรงตันและพื้นผิว
การแกไข การสรางแบบประกอบ การสรางแบบสั่งงานผลิต การจําลองการเคลื่อนไหวของชิ้นงานประกอบ
กลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
วิชาบังคับกอน: แนะนํากลศาสตรของวัสดุ คุณสมบัติทางกลของวัสดุ ความเคน ความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด แรง
กระทําในแนวแกน ความเคนที่เกิดจากอุณหภูมิ ทฤษฎีการบิด ความเคนในคาน แผนภาพแรงเฉือน และแผนภาพโมเมนตดัด
วงกลมของโมห ความเคนผสม และภาชนะอัดความดัน ระยะโกงที่เกิดขึ้นในคาน การวิเคราะหคานที่ไมสามารถใชสถิตยศาสตร
การโกงเดาะของเสา ทฤษฎีการวิบัติ
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(2-3-5)
Tools Engineering
วิชาบังคับกอน: หลักการออกแบบเครื่องมือ การประกอบชิ้นสวน การเลือกใชวัสดุ เครื่องมือชวยในการผลิต เครื่องมือทีใช
่ ในการตรวจสอบ
หลักการออกแบบที่ใชในการผลิตตาง ๆ แมพิมพตัดเจาะ แมพิมพขึ้นรูปชนิดตาง ๆ แมพิมพผสม และแมพิมพแบบกาวหนา
เศรษฐศาสตรวิศวกรรมเครื่องมือ
วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
Engineering Maintenance
วิชาบังคับกอน: แนวความคิดเกี่ยวกับการซอมบํารุง วงจรชีวิตของเครื่องจักร ประเภทของการซอมบํารุง การวิเคราะหความนาเชื่อถือของ
เครื่องจักรและอุปกรณ การจัดการวัสดุสําหรับการซอมบํารุง การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ
ระบบการหลอลื่น ตนทุนในการซอมบํารุง การวางแผนและจัดลําดับงานซอมบํารุง การวัดและประเมินผลงานซอมบํารุง การ
ซอมบํารุงแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
วิชาบังคับกอน: หลักการปองกันความสูญเสีย เทคนิคการวิเคราะหเพื่อความปลอดภัย การออกแบบ การวิเคราะห และการควบคุมของอันตราย
การประเมินความเสี่ยง ระบบการจัดการดานความปลอดภัย การควบคุมสภาพแวดลอม อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล และ
กฎหมายความปลอดภัย
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
วิชาบังคับกอน : 04-315-102 สถิติวิศวกรรม 1
หลักการการควบคุมคุณภาพ สถิติที่ใชในการควบคุมคุณภาพ กลุมควบคุมคุณภาพ เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพทั้ง 7 อยาง
แผนภูมิควบคุมสําหรับขอมูลผันแปร แผนภูมิควบคุมสําหรับขอมูลลักษณะ การศึกษาความสามารถของกระบวนการ การวิเคราะห
ระบบการวัด แผนการชักสิ่งตัวอยาง แผนการชักสิ่งตัวอยางแบบลักษณะ แผนการชักสิ่งตัวอยางเชิงเดี่ยว แผนการชักสิ่งตัวอยาง
เชิงคู แผนการชักสิ่งตัวอยางเชิงซอน แผนการชักสิ่งตัวอยางแบบตอเนื่อง แผนการชักสิ่งตัวอยางแบบผันแปร ตนทุนคุณภาพ
ความนาเชื่อถือ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร ระบบบริหารคุณภาพ ไอเอสโอ9000
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Economics
วิชาบังคับกอน: หลักการทางเศรษฐศาสตรสําหรับงานวิศวกรรม ตนทุน การคํานวณดอกเบี้ย มูลคาปจจุบันและมูลคารายป อัตราผลตอบแทน
การวิเคราะหผลประโยชนตอเงินลงทุน คาเสื่อมราคา ภาษีรายได จุดคุมทุน การทดแทนทรัพยสิน การวิเคราะหเงินเฟอ การ
วิเคราะหการตัดสินใจของโครงการ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน
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04-314-403

04-315-101

04-315-102

04-315-203

04-315-204

04-315-305

04-315-306

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
3(3-0-6)
Project Feasibility Study
วิชาบังคับกอน : 04-314-301 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
หลักการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การศึกษาดานการตลาด การศึกษาดานวิศวกรรม การศึกษาดานการบริหาร การศึกษา
ดานการเงิน การศึกษาดานเศรษฐศาสตร การศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและกฎหมาย การประยุกตใชกับโครงการใน
อุตสาหกรรม
การบริหารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Management
วิชาบังคับกอน: หลักการจัดการ มนุษยสัมพันธ การเพิ่มผลผลิต เศรษฐศาสตรวิศวกรรมเบื้องตน การเงิน การตลาด ความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม กฎหมายอุตสาหกรรมและ การพานิชย การบริหารคุณภาพ การบริหารโครงการ และการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการเบื้องตน
สถิติวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Statistics I
วิชาบังคับกอน: หลักการพื้นฐานทางสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงของสิ่ง
ตัวอยาง ทฤษฎีการประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยเชิงเดียวและสหพันธเชิงเดียว
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
สถิติวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Statistics II
วิชาบังคับกอน : 04-315-102 สถิติวิศวกรรม 1
การวิเคราะหการตัดสินใจ การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบสมมติฐานแบบนอนพาราเมตริก การถดถอยเชิงเสนตรงอยางซอน
หลักการออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองสําหรับปจจัยเดียว การออกแบบการทดลองแบบบล็อค การออกแบบการ
ทดลองสําหรับหลายปจจัย การออกแบบการทดลองสําหรับหลายปจจัยแบบ 2k การใชวิธีการทางสถิติในการแกไขปญหาสําเร็จรูป
การศึกษาการทํางาน
3(3-0-6)
Work Study
วิชาบังคับกอน : 04-315-102 สถิติวิศวกรรม 1
การเพิ่มผลผลิต ความหมายและความสําคัญของการศึกษาการทํางาน องคประกอบของเวลาที่ใชในการทํางาน การศึกษาวิธีการ
ทํางาน เทคนิคในการบันทึกขอมูล แผนภูมิกระบวนการดําเนินงาน แผนภูมิกระบวนการไหล แผนภาพการไหล แผนภาพเสนดาย
แผนภูมิการประกอบ แผนภูมิพหุกิจกรรม แผนภูมิการปฏิบัติงาน แผนภูมิซิโม หลักการเคลื่อนไหวอยางประหยัด การวัดผลงาน
ขั้นตอนการศึกษาเวลา การประเมินอัตราการทํางาน การคํานวณเวลาปกติและเวลามาตรฐาน การสุมตัวอยางงาน ระบบขอมูล
มาตรฐาน ระบบของเวลาที่ทราบการเคลื่อนไหวลวงหนา คาจางจูงใจ
การวิจัยการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operation Research
วิชาบังคับกอน: แนวทางของการวิจัยการดําเนินงาน การจัดตั้งรูปแบบของปญหาการสรางและหาผลลัพธของแบบจําลองของปญหา ปญหาการ
โปรแกรมเชิงเสน การประยุกตใชแบบจําลองของระบบพัสดุคงคลัง ปญหาการขนสง ปญหาการมอบหมายงาน ทฤษฎีเกมส
ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะหโครงขาย เทคนิคการจําลองแบบปญหาและการวิเคราะหการตัดสินใจ
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
วิชาบังคับกอน: บทนําของระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ การบริหารสินคาคงคลัง การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุนและกําไร
สําหรับการตัดสินใจ การจัดลําดับการผลิต การบริหารโครงการดวย PERT/CPM และการควบคุม การผลิต
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04-315-407

04-316-303

04-316-306

04-316-307

04-316-309

04-316-410

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Plant Design
วิชาบังคับกอน : 04-315-204 การศึกษาการทํางาน
หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม ทําเลที่ตั้งโรงงาน การวิเคราะหผลิตภัณฑและการวิเคราะหกรรมวิธีการผลิต การคํานวณ
เครื่องจักรและกําลังคน ความสัมพันธของกิจกรรม การไหล และพื้นที่การผลิต ประเภทของการวางผังโรงงาน การขนถายวัสดุ
คลังสินคา การจัดดุลสายงานประกอบ การออกแบบระบบบริการ การควบคุมโครงการ การวิเคราะหและตัดสินใจในการวางผัง
โรงงาน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-3-1)
Computer for Industrial Engineering Laboratory
วิชาบังคับกอน: การประยุกตใชซอรฟแวรทางคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการตัดสินใจทางวิศวกรรม การแกปญหางานดานการบริหารจัดการและการ
ผลิต เชน การพยากรณอุปสงค การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนรวมและการจัดลําดับขั้นตอนการผลิต
การจัดลําดับ
กิจกรรมโดยวิธีเสนทางวิกฤติ เชน PERT/CPM รูปแบบการตัดสินใจ การขนสง การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานและสถานีบริการ การ
วางผังโรงงาน การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนความตองการวัสดุ การจําลองสถานการณ ตัวแบบขายงานและการควบคุม
คุณภาพ
การเตรียมความพรอมฝกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-2-1)
Preparation for Internship
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน การเตรียมเอกสารสมัครงานเกีย่ วกับจดหมาย
นํา ประวัติประสบการณ เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง เทคนิคการสื่อสารและการสัมภาษณ การพัฒนาทักษะทางดานการ
สื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางาน และทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงาน จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และ
มนุษยสัมพันธ นักศึกษาตองไดเกรดในระดับผานจึงสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝกงานได
การฝกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3(0-40-0)
On the job Training industrial Engineering
วิชาบังคับกอน: 04-316-306 การเตรียมความพรอมฝกงาน
ฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ทางดานวิศวกรรมอุตสาหการอยางเปนระบบ เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 270 ชั่วโมง ทําใหเกิดประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
6(0-40-0)
Cooperative Education in Industrial Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-316-309 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานวิศวกรรมอุตสาหการ เสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ ในตําแหนงผูชวย
วิศวกรมีภาระงานตรงตามสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถ เปนระยะไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบตั ิงาน
มีหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอนสําเร็จ
การศึกษา
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โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
2(0-6-3)
Industrial Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 04-316-311 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
นักศึกษาจะตองดําเนินงานตามขอเสนอโครงงานที่จัดทําไวในวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ใหแลวเสร็จ ภายใต
การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และการใหขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินโครงงาน รวมไปถึง นักศึกษาตองมี
การพัฒนาศักยภาพดานการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ และการนําเสนอผลงาน
เทคโนโลยีสิ่งทอ
3(3-0-6)
Textile Technology
วิชาบังคับกอน: เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเสนใย เสนดาย ผืนผา การฟอกยอมพิมพสิ่งทอ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ประโยชนใชสอยของ
ผลิตภัณฑสิ่งทอ
สมรรถนะผา
3(2-3-5)
Fabric Performance
วิชาบังคับกอน: ทฤษฎีมูลฐานและเทคนิคการผลิตผา สมบัติและลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตผา เสนใย และเสนดาย โครงสรางผา
ชนิดตาง ๆ ความสัมพันธระหวางโครงสรางผา สมบัติและลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบกับสมบัติ และลักษณะเฉพาะของผา
ความสําคัญของโครงสรางผากับการใชงาน
กระบวนการผลิตทางเคมีสิ่งทอ
3(2-3-5)
Textile Chemical Processing
วิชาบังคับกอน: ลักษณะเฉพาะของเสนใย น้ํา และสารเคมีที่ใชในกระบวนการเตรียมผา ทฤษฎีการยอมสี สารชวยยอม กระบวนการยอมสีเสนใย
ชนิดตาง ๆ และผาใยผสม เทคนิคภายหลังยอมและสารตกแตง กระบวนการตกแตงผาฝาย ผาใยสังเคราะหและผาใยผสมทางดาน
เชิงกลและเคมี
การทดสอบสิ่งทอ
3(2-3-5)
Textile Testing
วิชาบังคับกอน: การจําแนกประเภทของเสนใยทางกายภาพและทางเคมี หลักการและวิธีการทดสอบสมบัติของเสนใย เสนดาย ผืนผา ตาม
มาตรฐานการทดสอบทางสิ่งทอ การวิเคราะหผลการทดสอบเบื้องตน
พื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องนุงหม
3(1-6-5)
Basic Garment Engineering
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานทางดานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม และเทคนิคการเย็บ ตะเข็บและฝเข็ม สมบัติการเย็บไดของผา การเลือกฝเข็มและ
ตะเข็บ อิทธิพลของฝเข็มที่มีตอลักษณะเฉพาะของผาและการใชสอย วัสดุอุปกรณและเครื่องจักร การผลิตและการประกอบ
ชิ้นสวนของเครื่องนุงหม
เครื่องจักรเสื้อผาและการบํารุงรักษา
3(2-3-5)
Garment’s Machines and Maintenance
วิชาบังคับกอน: ขอมูลทั่วไปของจักรเย็บผาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ใชกับเครื่องจักรชนิดตาง ๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม การหลอ
ลื่น การบํารุงรักษา และการเตรียมจักรเย็บผา วิเคราะหการเย็บของเครื่องจักรชนิดตางๆ การใชงาน และการปรับตั้งเบื้องตนของ
จักรเข็มเดี่ยว จักรพันริม จักรถักรังกระดุม จักรติดกระดุม และจักรฝเข็มถักประสาน
การทําแบบตัดอุตสาหกรรม 1
3(2-3-5)
Industrial Pattern Construction 1
วิชาบังคับกอน: การวัดตัวและการสรางแบบตัดเบื้องตนของเสื้อ กระโปรง และกางเกง รายละเอียดใบกําหนดขนาด การดัดแปลงแบบตัด การสราง
แบบตัดตามแฟชั่น การปรับแบบตัดเปนแบบตัดอุตสาหกรรม
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การทําแบบตัดอุตสาหกรรม 2
3(2-3-5)
Industrial Pattern Construction 2
วิชาบังคับกอน : 04-322-105 การทําแบบตัดอุตสาหกรรม 1
การสรางแบบตัดและการปรับขนาดแบบตัดเสื้อผาบุรุษ การปรับขนาดแบบตัดเสื้อผาสตรี การสรางแบบตัดและปรับขนาดแบบตัด
ตามใบสั่งผลิต
ระบบการผลิตเครื่องนุงหม 1
3(2-3-5)
Garment Production System 1
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปในการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม ลักษณะตะเข็บและฝเข็ม เทคนิคการเย็บ และการใชอุปกรณชวย การ
วางแผนการตัด การวางแบบตัด การปูผา และการตัดผา การผลิตเครื่องนุงหมในระบบอุตสาหกรรม การตรวจสอบคุณภาพการ
ผลิต ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของ
ระบบการผลิตเครื่องนุงหม 2
3(2-3-5)
Garment Production System 2
วิชาบังคับกอน : 04-322-207 ระบบการผลิตเครื่องนุงหม 1
การวางแผนและการควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม การวิเคราะหขั้นตอนการผลิต และจัดทําแผนภูมิการผลิต
ระบบการผลิต การจัดสมดุลการผลิต และการจัดวางผังจักร
วิศวกรรมเครื่องนุงหม
3(3-0-6)
Garment Engineering
วิชาบังคับกอน: การประยุกตทฤษฎีวิศวกรรมการจัดการในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม การเคลื่อนไหวและเวลามาตรฐาน การออกแบบการ
ทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิต การคํานวณประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนตารางการผลิต การคํานวณตนทุนการผลิต โปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการผลิตในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
3(2-3-5)
CAD/CAM in Garment Manufacturing
วิชาบังคับกอน : 04-322-105 การทําแบบตัดอุตสาหกรรม 1
หลักการและเทคนิคการใชคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดวยเครื่องคอมพิวเตอรในการสรางแบบตัด การปรับขนาดแบบ
ตัด การวางแบบตัด และการแปลความหมายของขอมูล
การจัดการสินคาเครื่องนุงหม
3(3-0-6)
Garment Merchandising
วิชาบังคับกอน: ทฤษฎีทางดานการจัดการสินคาสิ่งทอ ความสัมพันธระหวางผูจัดหาสินคาสิ่งทอ ผูผลิตและผูออกแบบ การจัดการการจัดจําหนาย
หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ การโฆษณา และการสงเสริมการขาย การสํารวจความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีอิทธิพล
ตอการตลาดสิ่งทอ เครื่องหมายการคา และธุรกิจการคาระหวางประเทศ
การควบคุมคุณภาพสําหรับงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
3(3-0-6)
Quality Control for Garment
วิชาบังคับกอน : 04-315-102 สถิติวิศวกรรม 1
ศึกษาพื้นฐานของคุณภาพ สถิติในงานควบคุมคุณภาพ เทคนิคในงานควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสําหรับขอมูลผันแปร การ
จัดการและการบริหารงาน การควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องนุงหม การบริหารทั่วทั้งองคกร
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องนุงหม
1(1-0-2)
Garment Engineering Pre-Project
วิชาบังคับกอน: การบริหารโครงการ คนควาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องนุงหมที่นาสนใจ โดยนําความรูจากวิชาชีพมาประยุกต
แกปญหา และจัดทําตามรูปแบบโครงการโดยมีอาจารยคอยแนะนําเปนที่ปรึกษา
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสือ่ สารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
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สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องนุงหม
6(0-40-0)
Co-operative Education in Garment Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-322-315 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการทีค่ ณะใหความเห็นชอบ
หรือองคกรตาง ๆ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษา
พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา
โครงงานวิศวกรรมเครื่องนุงหม
3(1-6-5)
Garment Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 04-061-318 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องนุงหม
ศึกษาคนควาหรือวิจัยเกี่ยวกับโครงการทางเทคโนโลยีเสื้อผาสําเร็จรูปที่นาสนใจ โดยนําเอาความรูจากวิชาชีพมาประกอบ และ
ประยุกตแกปญหารวมทั้งมีคณาจารยคอยแนะนําและเปนที่ปรึกษา
การบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
วิชาบังคับกอน: การจัดองคกร อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ การจัดบุคลากรในงานอุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุมในงานอุตสาหกรรม
การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม เทคนิคการจัดซื้อและบริหารวัสดุคงคลัง การขายและการตลาด การบัญชีและการเงิน การ
บริหารทรัพยากรมนุษย ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Organization and Industrial Psychology
วิชาบังคับกอน: หลักการของจิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม พฤติกรรมของบุคคลในองคการ สภาพแวดลอมในการทํางาน การทํางานเปน
ทีม แรงจูงใจ ความพึงพอใจและขวัญกําลังใจในการทํางาน ทฤษฎีและพฤติกรรมในการทํางาน ภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธใน
องคการ ความขัดแยงและการบริหารความขัดแยง ในการทํางาน
วิศวกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety Engineering
วิชาบังคับกอน: หลักการของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เทคนิคการปองกันอุบัติเหตุ ความสัมพันธระหวางการออกแบบเพื่อความปลอดภัย
และประสิทธิภาพของการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย การวิเคราะหความเสี่ยง หลักของการควบคุมศึกษาหลักของการควบคุม
สภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
การบํารุงรักษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Maintenance
วิชาบังคับกอน: การบํารุงรักษาเครื่องจักร วงจรชีวิตของเครื่องจักรและอุปกรณ สาเหตุของการเสื่อมสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ การวิเคราะห
ความนาเชื่อถือ ความพรอมและความสามารถในการบํารุงรักษา การตรวจสอบและตรวจสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ การ
วางแผนและการควบคุมการบํารุงรักษา ความปลอดภัยในการซอมเครื่องจักร การวัดและประเมินผลการบํารุงรักษา
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต
2(0-6-2)
Industrial Production Practice
วิชาบังคับกอน: การปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต การขึ้นรูปงานโลหะดวยเครื่องมือกล งานเชื่อมและการประกอบ งานสรางผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปที่นําไปใชประโยชนในสถานศึกษาและหนวยงานอื่น
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04-330-301

04-330-304

04-330-305

04-330-306

04-330-401

04-330-402

การทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
2(1-3-3)
Industrial Material Testing
วิชาบังคับกอน: สมบัติเชิงกล การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุภายใตแรงดึง แรงกด แรงเฉือน แรงบิด แรงกระแทก แรงแบบวัฎจักร ความลา
ความแข็งผิววัสดุ ความแข็งแรง การทดสอบและวิเคราะหคุณสมบัติทางโลหะวิทยา ตลอดจนการทดสอบแบบไมทําลาย และการ
ฝกปฏิบัติ
การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
1(1-0-2)
Industrial technology Pre-Project
วิชาบังคับกอน: นักศึกษาไดรับมอบหมายใหศึกษาและปฏิบัติงานจริง ในหัวขอโครงงานที่มีความนาสนใจทางดานเทคโนโลยีอุตสาหการ ภายใต
การใหคําปรึกษาของอาจารยทปี่ รึกษาโครงงาน ทบทวนเอกสาร เขียนขอเสนอโครงงาน ความกาวหนา การนําเสนอ การประเมิน
โครงงานจากกรรมการ
วิศวกรรมความรอนและของไหล
3(3-0-6)
Thermo-Fluid Engineering
วิชาบังคับกอน: คุณสมบัติของสาร กฎขอที่ 1 ของเทอรโมไดนามิกส พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน กฎการทรงพลังงาน กฎการทรงมวล
กระบวนการทางความรอน หลักการพื้นฐาน การสงผานความรอน การนํา การพา การแผรังสี ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ชนิด
ของการไหล สมการพลังงาน สมการมวล สมการโมเมนตัมของของไหล การไหลในทอ อัตราการไหล การสูญเสียในทอและปม
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต
3(3-0-6 )
Design of production Machine Elements
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลการผลิต และการวิเคราะหความเคน การสงถายกําลัง การคํานวณออกแบบชิ้นสวน
เครื่องจักรกล แสดงแบบรายละเอียดการเลือกใชวัสดุในการทําเครื่องจักรกลการผลิต การวิเคราะหกลไกการเคลื่อนไหว ความเร็ว
ความเรง สภาสมดุล เนนการออกแบบกลไกของเครื่องจักรกลการผลิตและการฝกปฏิบัติ
การออกแบบแมพิมพ
3(2-3-5)
Mold and Die Design
วิชาบังคับกอน: การออกแบบแมพิมพพลาสติก แมพิมพฉีดพลาสติก แมพิม พอัดพลาสติก แมพิม พเปาพลาสติก กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก
แมพิมพฉีดโลหะ การออกแบบแมพิมพตัด แมพิมพดึงขึ้นรูป แมพิมพตัดเจาะและแบบอื่นๆ รวมทั้งการวิเคราะหผลของแรงตัด
และการเปลี่ยนรูปรางชิ้นงานขึ้นรูปและการฝกปฏิบัติ
โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
3(1-6-3)
Industrial technology Project
วิชาบังคับกอน : 04-330-308 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
นักศึกษาจะตองดําเนินงานตามขอเสนอโครงงานที่จัดทําไวในวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล ใหแลวเสร็จ ภายใตการ
ใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และการใหขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินโครงงาน รวมไปถึง นักศึกษาตองมีการ
พัฒนาศักยภาพดานการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ และการนําเสนอผลงาน
การฝกงานเทคโนโลยีอุตสาหการ
3(0-40-0)
Industrial Technology Internship
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง การฝกงานใชเวลาฝกไมนอยกวา 280 ชั่วโมง ในสถานประกอบการทาง
ธุรกิจและองคกรตาง ๆ
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04-411-101

04-411-202

04-411-203

04-411-304

04-411-305

04-412-101

04-412-302

กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
วิชาบังคับกอน: แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถิตยศาสตร ระบบแรงสองมิติและสามมิติ โมเมนตและแรงคูควบ ผลลัพธของระบบแรง การสมดุล
แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะหแรงในทรัส เฟรมและเครื่องจักรกล แรงกระจาย ของไหลสถิตย แรงเสียดทาน ศูนยถวง เซ็น
ทรอยด โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่ หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ
กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
Engineering Mechanics II
วิชาบังคับกอน : 04-411-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
กฏเบื้องตนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ จลนศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง การกระจัด ความเร็ว ความเรง การเคลื่อนที่
สัมบูรณ การเคลื่อนที่สัมพัทธ การเคลื่อนที่แบบขึ้นตอกัน จลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แรง
มวลและความเรง งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม การกระแทก
กลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
วิชาบังคับกอน : 04-411-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
แนะนํากลศาสตรของวัสดุ คุณสมบัติทางกลของวัสดุ ความเคนและความเครียด แรงกระทําในแนวแกน ความเคนที่เกิดจาก
อุณหภูมิ ทฤษฎีการบิด ความเคนในคาน แผนภาพแรงเฉือน และแผนภาพโมเมนตดัด ระยะโกงที่เกิดขึ้นในคาน การวิเคราะห
คานที่ไมสามารถใชสถิตยศาสตร วงกลมของโมรและความเคนผสม ภาชนะอัดความดัน การโกงเดาะของเสา ทฤษฎีความเสียหาย
กลศาสตรเครื่องจักรกล
3(3-0-6)
Mechanics of Machinery
วิชาบังคับกอน : 04-411-202 กลศาสตรวิศวกรรม 2
คําจํากัดความและหลักการของกลไก ศึกษาวิธีการเขียนและการวิเคราะหระยะขจัด ความเร็ว และความเรงของกลไก การวิเคราะห
จลนศาสตรของลิงค เกียร แคม และชิ้นสวนถายทอดกําลัง การวิเคราะหจลนพลศาสตรของกลไก การสมดุลของชิ้นสวนหมุน
การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
Mechanical Vibration
วิชาบังคับกอน : 04-411-202 กลศาสตรวิศวกรรม 2
การสั่นสะเทือนของระบบที่มีระดับขั้นความเสรีเทากับหนึ่ง การสั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ ความถีธ่ รรมชาติ การ
สั่นสะเทือนที่มีความหนวงและไมมีความหนวง การสั่นสะเทือนของระบบที่มีหลายระดับขั้นความเสรี การควงของเพลา การใช
อุปกรณวัดและวิเคราะหความถี่ของการสั่นสะเทือน เทคนิคการลดและการควบคุมการสั่นสะเทือน
อุณหพลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Thermodynamics
วิชาบังคับกอน: แนวคิดและคําจํากัดความทางอุณหพลศาสตร สมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความรอน พลังงานและการเปลี่ยนรูป กฎขอที่
หนึ่งของอุณหพลศาสตร ระบบและกระบวนการ กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักร การถายเทความรอนเบื้องตน
การถายเทความรอน
3(3-0-6)
Heat Transfer
วิชาบังคับกอน : 04-413-201 กลศาสตรของไหล
แนวคิดพื้นฐานของการสงผานความรอน การนําความรอนในสภาวะคงตัว การนําความรอนในสภาวะไมคงตัวแบบมิตเิ ดียว การ
พาความรอนแบบธรรมชาติ การพาความรอนแบบบังคับ การควบแนนและการเดือด การแผรังสีความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอน
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04-412-304

04-412-405

04-412-406

04-412-407

04-413-201

04-413-202

เครื่องยนตสันดาปภายใน
3(3-0-6)
Internal Combustion Engines
วิชาบังคับกอน : 04-412-101 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม
สวนประกอบของเครื่องยนต สมรรถนะและการทดสอบเครื่องยนต อุณหพลศาสตรของเครื่องยนตสันดาปภายใน เชือ้ เพลิง
กระบวนการเผาไหม การน็อก ระบบการจายเชื้อเพลิง การซุปเปอรชารจและเทอรโบชารจ การวิเคราะหไอเสีย การควบคุม
มลภาวะจากเครื่องยนต การหลอลื่นเครื่องยนต
วิศวกรรมโรงผลิตกําลัง
3(3-0-6)
Power Plant Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-412-101 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม
หลักการอนุรักษพลังงานและอเวละบิลิตี เครื่องกําเนิดไอน้ํา เชื้อเพลิงและการเผาไหม
โรงไฟฟากังหันไอน้ําและกังหันกาซ
วัฎจักรรวมและโคเจนเนอเรชัน โรงไฟฟานิวเคลียร โรงไฟฟาดีเซล โรงไฟฟาพลังน้ํา การพิจารณาทางดานงบลงทุน การเงิน
และเศรษฐศาสตร การควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การทําความเย็นและปรับอากาศ
3(3-0-6)
Refrigeration and Air Conditioning
วิชาบังคับกอน: หลักการทําความเย็นและระบบทําความเย็น การทําความเย็นแบบอัดไอ เครื่องอัดไอ เครื่องควบแนน อีแวปโปเรเตอร อุปกรณ
ควบคุมการไหล และน้ํายาทําความเย็น แผนภูมิแสดงคุณสมบัติของอากาศ การควบคุมเบื้องตนในระบบปรับอากาศ การคํานวณ
ภาระการทําความเย็น การออกแบบระบบทอลมและอุปกรณกระจายลม การออกแบบทอน้ํายา
เครื่องกําเนิดไอน้ําอุตสาหกรรม
3(3-2-6)
Industrial Boiler
วิชาบังคับกอน: ชนิดของเครื่องกําเนิดไอน้ํา โครงสรางของหมอไอน้ํา การใชไอน้ําในงานอุตสาหกรรม ระบบของหมอไอน้ําและอุปกรณ
ประกอบ หัวเผา การปรับสภาพน้ํา อุปกรณควบคุม อุปกรณดักไอน้ํา ระบบทอและฉนวน การซอมบํารุงรักษา ระบบบอกเหตุ
และความปลอดภัย
เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
3(3-2-6)
Industrial Refrigeration
วิชาบังคับกอน: หลักการเบื้องตนของการทําความเย็น แนะนําแผนภาพสภาวะอากาศ อุปกรณในระบบการทําความเย็น การปองกันความรอน
การทําหองเย็น การคํานวณภาระทางความรอน การบํารุงรักษาระบบ
กลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
วิชาบังคับกอน : 04-411-101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
04-412-101 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม
สมบัติของของไหล ของไหลสถิตย หลักการทางจลนศาสตร พลศาสตร พลังงาน และโมเมนตัม สมการความตอเนื่อง การ
วิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลคงที่แบบอัดตัวไมได การไหลแบบราบเรียบและปนปวน การไหลในทอ แรงตานของ
วัตถุเคลื่อนที่ในของไหล การวัดการไหล
เครื่องจักรกลของไหล
3(3-0-6)
Fluid Machinery
วิชาบังคับกอน : 04-413-201 กลศาสตรของไหล
ประเภทของเครื่องจักรกลของไหล หลักการและการทํางานของเครื่องจักรกลของไหลตามแกนและการเหวี่ยงเชน เครื่องสูบ เครื่อง
เปา เครื่องอัด และกังหัน การวิเคราะหมิติของเครื่องจักรกลของไหล การเลือกและกําหนดเครื่องจักรกลของไหลเพื่อการใชงาน
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04-413-303

04-414-301

04-414-302

04-414-304

04-414-403

04-415-402

04-416-301

04-416-302

นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
3(3-2-6)
Pneumatics and Hydraulics
วิชาบังคับกอน: พื้นฐานของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส ระบบนิวแมติกส ระบบนิวแมติกสไฟฟา ระบบไฮดรอลิกส ระบบไฮดรอลิกส
ไฟฟา ระบบควบคุมแบบโปรแกรมได
การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
Measurements and Instrumentation
วิชาบังคับกอน: ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับเครื่องมือวัด การวัด และระบบควบคุม วงจรควบคุมและอุปกรณรับสงสัญญาณ การตรวจจับสัญญาณ
และการสงสัญญาณ อุปกรณการวัดทางกล ไฟฟา และอิเลคทรอนิกส อุปกรณทํางานและอุปกรณควบคุม
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Automatic Control Systems
นิยามของระบบควบคุมอัตโนมัติ สวนประกอบของระบบควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะหและการสรางแบบจําลองของการ
ควบคุมเชิงเสน เสถียรภาพของระบบควบคุมแบบปอนกลับ การวิเคราะหและการออกแบบระบบควบคุมที่ขึ้นกับเวลาและความถี่
การออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุม
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
3(3-2-6)
Basic Electrical Engineering
วิชาบังคับกอน: เครื่องมือวัดไฟฟา วงจรไฟฟา ไฟแสงสวาง หมอแปลงไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรและการควบคุม ระบบจายกําลังไฟฟา
การปองกันไฟฟา
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร
3(3-2-6)
Programmable Logic Controller
วิชาบังคับกอน: แนะนําโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร ระบบตัวเลขและรหัส แนวคิดทางตรรกศาสตร อุปกรณประมวลผลและการเขียน
โปรแกรม ระบบหนวยความจําและปฏิสัมพันธในการรับเขาและสงออก ภาษาในการเขียนและคําสั่ง
การอนุรักษพลังงาน
3(3-2-6)
Energy Conservation
แนะนําการประหยัดพลังงาน มโนทัศนพื้นฐานเกี่ยวกับ ความรอน งาน และพลังงาน การประหยัดพลังงานในอาคาร ระบบทํา
ความรอน ระบบทําความเย็น ระบบปรับอากาศ เครื่องตนกําลัง ระบบน้ําประปา และระบบแสงสวาง
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6)
Machine Design I
วิชาบังคับกอน : 04-411-203 กลศาสตรวัสดุ
พื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล ขอบขายขั้นตอนการออกแบบ คุณสมบัตขิ องวัสดุ ความเคนผสม ทฤษฎีความเสียหาย
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย ความลาของวัสดุ การออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ํา ขอตอเชื่อม สลักเกลียว สปริง
เพลา สลิง สกรูสงกําลัง การขับดวยสายพานและโซ
การออกแบบเครื่องจักรกล 2
3(3-0-6)
Machine Design II
วิชาบังคับกอน : 04-416-301 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
การออกแบบเฟองตรง เฟองอีลิก เฟองดอกจาก และเฟองเกลียวหนอน การออกแบบ เพลา การออกแบบตลับลูกปน การหลอลื่น
และกาบเพลา การออกแบบลิ่ม สไปลน คัปปลิง คลัตช และเบรก การประมาณราคา
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04-416-303

04-416-404

04-417-106

04-417-301

04-417-305

04-417-402

04-417-403

การออกแบบระบบทอภายในอาคาร
3(3-0-6)
Design of plumbing system
วิชาบังคับกอน: เกณฑและมาตรฐานของระบบทอ การออกแบบระบบทอประปา การเพิ่มความดันของน้ําในระบบทอ การออกแบบระบบทอ
ระบายน้ําและทออากาศ การออกแบบทอน้ํารอน การออกแบบระบบดับเพลิง การออกแบบระบบทอไอน้ํา
คอมพิวเตอรชวยงานวิศวกรรมและการออกแบบ
3(3-2-6)
Computer Aided Engineering and Design
วิชาบังคับกอน: หลักการและวิธีการใชโปรแกรมชวยในงานออกแบบสองมิติ และสามมิติ การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล การออกแบบงาน
โลหะแผน การสรางและประกอบชิ้นงาน การฉายภาพแบบตางๆ การนําเสนองานออกแบบ
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
Basic Mechanical Engineering Training
วิชาบังคับกอน: พื้นฐานทางดานวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ เครื่องมือวัด เครื่องมือกลพื้นฐาน
งานเชื่อม เครื่องยนต และอุปกรณจับยึด
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
2(0-6-2)
Mechanical Engineering Laboratory I
วิชาบังคับกอน: การทดลองในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตรของไหลอุณหพลศาสตร เชื้อเพลิงและสารหลอลื่น แรง
เสียดทาน สมรรถนะของเครื่องยนต ระบบผลิตไอน้ํา กาชเทอรไบน ระบบทําความเย็น เครื่องอัดอากาศ อุปกรณวัดของไหลใน
อุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลของไหล
การฝกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(S-U)
Mechanical Engineering Internship
วิชาบังคับกอน: เงื่อนไข : ไมนําหนวยกิตไปคํานวณดัชนีสะสม
หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง การฝกงานใชเวลาฝกไมนอยกวา 280 ชั่วโมง ในสถานประกอบการทาง
ธุรกิจและองคกรตาง ๆ
การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-6-2)
Mechanical Engineering Laboratory II
วิชาบังคับกอน: การทดลองในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับ การถายเทความรอน เครื่องจักรกลของไหล การบิดของเพลา ความลาของวัสดุ การ
สั่นสะเทือนทางกล การวิเคราะหลูกเบี้ยว ระบบควบคุมอัตโนมัติ การถวงสมดุล และการวิเคราะหไอเสียจากการเผาไหม
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1(1-0-2)
Mechanical Engineering Pre-Project
วิชาบังคับกอน: นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหศึกษาและปฏิบัติงานจริงในหัวขอโครงงานที่มีความนาสนใจทางดานวิศวกรรมเครื่องกลระดับ
ทบทวนเอกสาร เขียนขอเสนอโครงงาน ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และการใหขอเสนอแนะจาก
กรรมการประเมินโครงงาน รวมไปถึงนักศึกษาตองมีการพัฒนาศักยภาพดานการนําเสนอ
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04-417-404

04-421-101

04-421-102

04-421-104

04-421-105

04-421-106

04-421-107

04-421-201

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
Mechanical Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 04-417-403 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล
นักศึกษาจะตองดําเนินงานตามขอเสนอโครงงานที่จัดทําไวในวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล ใหแลวเสร็จ ภายใตการ
ใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และการใหขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินโครงงาน รวมไปถึง นักศึกษาตองมีการ
พัฒนาศักยภาพดานการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ และการนําเสนอผลงาน
ไฟฟาอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Electricity
เครื่องมือวัดไฟฟา วงจรไฟฟา ไฟแสงสวาง หมอแปลงไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรและการควบคุม ระบบจายกําลังไฟฟา
การปองกันไฟฟา
นิวแมติกสอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Pneumatics
วิชาบังคับกอน: หลักการเบื้องตนของระบบนิวแมติกส อุปกรณและสัญลักษณของระบบนิวแมติกส การควบคุมระบบนิวแมติกส การแกปญหา
ขอขัดของ
ระบบเครื่องสูบ และเครื่องอัด
3(2-3-5)
Pumps and Compressors System
ประเภทและลักษณะของเครื่องสูบและเครื่องอัด คุณสมบัติและขอบเขตการใชงาน การออกแบบและคํานวณภาระของระบบ
การออกแบบและหาขนาดของระบบทอ การดูแลรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัด
เครื่องกําเนิดไอน้ําอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Boiler
วิชาบังคับกอน: ระบบเครื่องกําเนิดไอน้ํา ลักษณะงานอุตสาหกรรมที่ใชไอน้ํา การแบงชนิดของเครื่องกําเนิดไอน้ํา ลักษณะของหัวเผา การปรับ
สภาพน้ําเพื่อนํามาใชในระบบ อุปกรณควบคุม อุปกรณดักไอน้ํา ระบบทอและฉนวน การบํารุงรักษา การตรวจสอบความ
ปลอดภัยและกฎหมายควบคุม
วัสดุอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Materials
วิชาบังคับกอน: ชนิดของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิตวัสดุ มาตรฐานวัสดุอุตสาหกรรม การใชงานและการจัดเก็บ การกัดกรอนและ
การปองกัน
เทคโนโลยีการบํารุงรักษา
3(2-3-5)
Maintenance Technology
ความสําคัญและประโยชนของการบํารุงรักษา วิวัฒนาการการบํารุงรักษา สาเหตุการเสียหายและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร การ
จัดทําแผนการบํารุงรักษา การบํารุงรักษาเชิงปองกัน การบํารุงรักษาแบบทวีผล การบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม การ
บํารุงรักษาสมัยใหม กิจกรรม 5 ส กับการบํารุงรักษา เครื่องมือในงานบํารุงรักษา
เครื่องควบคุมอัตโนมัติ
3(2-3-5)
Automation Controllers
วิชาบังคับกอน : 04-421-101 ไฟฟาอุตสาหกรรม
เครื่องควบคุมอัตโนมัติเบื้องตน ระบบตัวเลข แนวคิดทางตรรกศาสตร อุปกรณประมวลผลและการเขียนโปรแกรม ระบบ
หนวยความจําและปฏิสัมพันธในการรับเขาและสงออก ภาษาในการเขียนคําสั่งสําหรับเครื่องควบคุมอัตโนมัติ
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04-421-202

04-421-203

04-421-207

04-421-209

04-421-210

04-421-211

04-431-101

04-431-305

ระบบงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
3(2-3-5)
Industrial Automation Systems
วิชาบังคับกอน : 04-421-201 เครื่องควบคุมอัตโนมัติ
การออกแบบวงจรควบคุม การตอพวงอุปกรณ การวัดและการควบคุมในงานอัตโนมัติ การดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักรอัตโนมัติ
เครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Refrigeration
วิชาบังคับกอน : 04-412-101 อุณหพลศาสตรวิศวกรรม
หลักการเบื้องตนของการทําความเย็น แนะนําแผนภาพสภาวะอากาศ อุปกรณในระบบการทําความเย็น การปอ งกันความรอ น
การทําหองเย็น การคํานวณภาระทางความรอน การบํารุงรักษาระบบ
งานทดลองเครื่องกล
2(0-4-2)
Mechanical Laboratory
วิชาบังคับกอน: การทดลองในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ กลศาสตรของไหลอุณหพลศาสตร เชื้อเพลิงและสารหลอลื่น แรง
เสียดทาน สมรรถนะของเครื่องยนต ระบบผลิตไอน้ํา กาชเทอรไบน ระบบทําความเย็น เครื่องอัดอากาศ อุปกรณวัดของไหลใน
อุตสาหกรรม และปม
การเตรียมโครงการเทคโนโลยีเครื่องกล
1(1-0-2)
Mechanical Technology Pre-Project
วิชาบังคับกอน: นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหศึกษาและปฏิบัติงานจริง ในหัวขอโครงงานที่มีความนาสนใจทางดานเทคโนโลยีเครื่องกล ระดับ
ทบทวนเอกสาร เขียนขอเสนอโครงงาน ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และการใหขอเสนอแนะจาก
กรรมการประเมินโครงงาน รวมไปถึงนักศึกษาตองมีการพัฒนาศักยภาพดานการนําเสนอ
โครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล
2(0-6-2)
Mechanical Technology Project
วิชาบังคับกอน : 04-421-209 การเตรียมโครงการเทคโนโลยีเครื่องกล
นักศึกษาจะตองดําเนินงานตามขอเสนอโครงงานที่จัดทําไวในวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีเครื่องกล ใหแลวเสร็จ ภายใตการ
ใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และการใหขอเสนอแนะจากกรรมการประเมินโครงงาน รวมไปถึง นักศึกษาตองมีการ
พัฒนาศักยภาพดานการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ และการนําเสนอผลงาน
การฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่องกล
3(0-40-0)
Mechanical Technology Internship
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง การฝกงานใชเวลาฝกไมนอยกวา 280 ชั่วโมง ในสถานประกอบการทาง
ธุรกิจและองคกรตาง ๆ
เครื่องตนกําลังทางการเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Prime Movers
วิชาบังคับกอน: เครื่องตนกําลังที่ใชในการเกษตร ทฤษฎีเครื่องยนตสันดาปภายใน สวนประกอบของเครื่องยนตที่ใชในการเกษตร คุณลักษณะ
การทํางานของเครื่องยนต ระบบคารบูเรเตอรและการฉีด ระบบการจุดระเบิด การสึกหรอของเครื่องยนต การหลอลื่น
การหลอเย็น การแกขอขัดของ การบํารุงรักษาเครื่องยนตที่ใชกับรถแทรกเตอร การทดสอบเครื่องยนต และการฝกปฏิบัติ
การจัดการตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร
3(2-3-5)
Power and Agricultural Machinery Management
วิชาบังคับกอน: สภาวะการใชเครื่องจักรกลเกษตรในประเทศไทย ความสัมพันธระหวางผลผลิต และระดับของการใชเครื่องจักรกลเกษตร
สมรรถนะของตนกําลังและเครื่องจักรกลเกษตร การวางแผนปองกันเครื่องจักรกลเกษตรการคิดคาเสื่อมราคา จุดคุมทุนและระยะ
คืนทุน และการฝกปฏิบัติ

840

04-431-306
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04-432-301
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การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Machinery Design
วิชาบังคับกอน: การออกแบบโครงสรางและการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรชนิดตาง ๆ ที่ใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร เชน ระบบการขนสง
กําลัง ระบบการขนถาย ระบบตนกําลัง ระบบไฟฟา ระบบการควบคุม การบํารุงรักษา เครื่องจักรแปรรูปอาหาร มีการศึกษา
นอกสถานที่ และการฝกปฏิบัติ
เครื่องทําความเย็นและหองเย็น
3(2-3-5)
Refrigeration and Cold Storage
วิชาบังคับกอน: ระบบการทํางานของเครื่องทําความเย็นและหองเย็น ซึ่งมีอิทธิพลตอลักษณะ และคุณภาพของผลิตผลเกษตร การคํานวณหาขนาด
ของเครื่องทําความเย็น การเลือกใชอุปกรณตาง ๆ ในหองเย็น และการฝกปฏิบัติ
การฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
3(0-40-0)
Agricultural Machinery Technology Practice
วิชาบังคับกอน: ฝกงานทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรหลากหลายลักษณะงานที่เกี่ยวของกับงานทางดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ภายใตการควบคุมดูแลของวิศวกรที่มีประสบการณในสถานประกอบการ โดยมีการฝกงานอยางตอเนื่องไมนอยกวา 8 สัปดาห
หัวขอเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
3(3-0-6)
Selected Topic in Agricultural Machinery Technology
วิชาบังคับกอน: วิชาที่เลือกเปดสอนจากเนื้อหาที่เปนประโยชน ในเรื่องทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรที่แตกตางไปจากวิชาที่เปดสอนตามปกติ
ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสมของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรในขณะนั้น
หรือใหนักศึกษาเลือกที่จะ
ทํางานคนควาในเรื่องที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเกษตรที่ตนเองสนใจ ซึ่งตองไดรับความยินยอมจากทางสาขาวิชา
โครงงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1
3(1-6-3)
Agricultural Machinery Technology Project I
วิชาบังคับกอน: โครงงานที่นาสนใจทางดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อฝกใหนักศึกษาไดคนควา แกปญหาและประยุกตใชเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตรกับงานดานตาง ๆ ในภาคราชการ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม และภาคเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
นักศึกษาจะตองจัดทํารายงาน ปริญญานิพนธพรอมผานการทดสอบ
สัมมนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
1(0-3-1)
Agricultural Machinery Technology Seminar
วิชาบังคับกอน: การจัดสัมมนาทางดานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร รวมถึงการคนควาทดลอง หรือผลของโรงงานในหองสัมมนา ผลงานวิจัย
จากวารสารที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการเชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานเทคโนโลยีการเกษตรทั้งในหรือตางประเทศมาบรรยาย
อุปกรณขนถายวัสดุและระบบการลําเลียงผลิตภัณฑ
3(2-3-5)
Material Handling Equipement and Product Conveying Systems
วิชาบังคับกอน: การออกแบบระบบขนถายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบขนถายแบบตาง ๆ การขนถายแบบตอเนื่อง การใชและวิธีใช
สายพาน บันไดเลื่อน รางลําเลียง การสั่น การใชลมและระบบอื่นที่ ๆ ขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรม และการฝกปฏิบัติ
เทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน
3(2-3-5)
Oil Palm Processing Technology
วิชาบังคับกอน: คุณสมบัติทางฟสิกส เคมี ชีววิทยาทางกายภาพของปาลมน้ํามัน การเตรียมพื้นทีป่ ลูก การบํารุงรักษา และการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต กระบวนการแปรสภาพผลผลิตของปาลมน้ํามัน การพัฒนาเพิ่มศักยภาพผลผลิตปาลมน้ํามันในทางอุตสาหกรรม การ
สกัดและตรวจสอบคุณภาพน้ํามันจากผลผลิตปาลม การแปรรูปผลิตภัณฑเปนพลังงานทดแทนในรูปไบโอดีเซล และการฝก
ปฏิบัติ
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เทคโนโลยีเครื่องสีขาว
3(2-3-5)
Rice Mill Machine Technology
วิชาบังคับกอน: กระบวนการสีขาว เครื่องมือและอุปกรณที่ใชทดสอบเมล็ดขาว เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการสีขาว การประเมินประสิทธิภาพ
การเลือกใช การตรวจสอบและการวิเคราะหระบบการสีขาว และการฝกปฏิบัติ
เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
3(2-3-5)
Agricultural Products Storage Technology
วิชาบังคับกอน: ลักษณะและความสําคัญของการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร ความสัมพันธระหวางความชืน้ และอุณหภูมิที่มีตอการเก็บรักษา การ
สูญเสียของผลผลิต การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาหลังเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อการเก็บรักษา การเก็บรักษาในหองเย็น การควบคุม
การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ และการฝกปฏิบัติ
ปฐพีวิทยามูลฐาน
3(2-3-5)
Elementary of Soil Science
วิชาบังคับกอน: องคประกอบและลักษณะทั่วไปของดิน การกําเนิดและการจําแนกดิน คุณสมบัติของดินที่มีความสําคัญตอการตอบสนองธาตุ
อาหาร น้ํา กาซออกซิเจน และพลังงานความรอนแกพืช การเสือ่ มคุณภาพและการแกไข สภาพดินเค็ม ชนิดของหินและแร
กระบวนการสลายตัวแบบตาง ๆ ของหินและแร การกัดกรอนจากน้ําและลม แรงกระทําของดินที่มีผลตอการจับยึดของสิ่งมีชีวิต
และการฝกปฏิบัติ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Computer Programming
วิชาบังคับกอน : แนวคิดและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การอันตรกิริยาระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอ มูล ทาง
อิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การประยุกตใชโปรแกรมดวยภาษา
ระดับสูง การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิศวกรรม และการฝกปฏิบัติ
วงจรไฟฟาเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Electric Circuits
วิชาบังคับกอน : องคประกอบวงจรไฟฟา ความสัมพันธของความตานทานกับอุณหภูมิ กฎของโอหม และเคอรชอฟฟ วิเคราะหวงจรตามทฤษฎี
วงจรโหนด เมซ วงจรสมมูล เทวินินและนอรตัน แหลงกําเนิดแบบไมอิสระ สัญญาณแบบซายนูซอยดัล แผนผังเฟสเฟสเซอร
วงจรเรโซแนนซ ความสัมพันธของความถี่กับแรงดัน
แนะนําวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1(1-0-2)
Introduction to Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : ประวัติความเปนมาของวิศวกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ลักษณะของวิชาชีพ วิศวกรรมศาสตรสาขาคอมพิวเตอร วิธีก าร
คนควาศึกษาและแกปญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร เทคนิคการพูดและการนําเสนอ จรรยาบรรณวิศวกร องคกร มาตรฐานตาง ๆ
ทางดานคอมพิวเตอร และสมาคมวิชาชีพ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
2(1-2-3)
Introduction to Electric and Electronics
วิชาบังคับกอน : ความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟาเบื้องตน สัญลักษณ อุปกรณไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตัวตานทาน
ตัวเก็บประจุ ขดลวดตัวนํา หมอแปลงไฟฟา ไดโอด อุปกรณประกอบวงจร และฝกปฏิบัติ
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กฎหมายและจริยธรรมสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
1(1-0-2)
Laws and Ethics for Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรมคอมพิวเตอร บริบททางสังคมของคอมพิวเตอร วัฒนธรรม กฎ และนโยบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่
เกิดขึ้นจากสังคม จริยธรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ความรับผิดชอบ ทรัพยสินทางปญญาของ ซอฟ ต แ วร แ ละข อ มู ล อื่ น ๆ
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ความเปนสวนตัว อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร การเผยแพรและกระจาย
ซอฟตแวร ความไมเทาเทียมในการเขาถึงคอมพิวเตอร
ระบบการจัดการฐานขอมูล
2(2-0-4)
Database Management Systems
วิชาบังคับกอน : รูปแบบของขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบลําดับชั้น แบบขายงานและแบบเชิงสัมพันธ โครงสรางฐานขอ มูล เชิงตรรก เอนทิตี้ และ
ความสัมพันธ การปรับ บรรทัดฐานของขอมูล ภาษานิยมฐานขอมูล ภาษาจัดการฐานขอมูล เพื่อ การกําหนดและสอบถาม การ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล การเก็บสํารองขอมูล การรักษาความถูกตอ ง ความเชื่อ ถือ ไดและความคงสภาพของขอ มูล และ
ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย
ปฏิบัติการระบบการจัดการฐานขอมูล
1(0-3-1)
Database Management Systems Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-511-201 ระบบการจัดการฐานขอมูล หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 04-511-201 ระบบการจัดการฐานขอมูล
การโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
2(2-0-4)
Object Oriented Programming Languages
วิชาบังคับกอน : 04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
แนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกําหนดวัตถุ การใชวัตถุ การซอ นวัตถุ การกําหนดประเภทของวัตถุ การสืบทอด
ประเภทของวัตถุ โครงขายของวัตถุ โครงสรางของโปรแกรมเชิงวัตถุ การติดตอ กับผูใช การทําหลายงานพรอ มกั น การติดตอ
ระหวางงาน การสรางโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใชภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุใหม ๆ
ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
1(0-3-1)
Object Oriented Languages Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-512-201 การโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 04-512-201 การโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
2(2-0-4)
Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับกอน : 04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับขอมูล โครงสรางขอมูลแบบแถวจาน แถวคอยตัวแปร แถวอันดับและรายการเชื่อมโยงเชิงเสนหรือ ลิงค
ลิสตเชิงเสน การเก็บขอมูลในหนวยความจํา การแทนขอมูลในระบบคอมพิวเตอรทั้งแบบตอเนื่องและแบบเชื่อมโยง โครงสราง
ขอมูลชนิดไมเชิงเสน เทคนิคการเรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูล และการประยุกตใชงาน
ปฏิบัติการโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
1(0-3-1)
Data Structures and Algorithms Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-512-203 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 04-512-203 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
การวิเคราะหขั้นตอนวิธี
2(2-0-4)
Algorithm Analysis
วิชาบังคับกอน : ประวัติและภาพรวมของขั้นตอนวิธี พื้นฐานการวิเคราะหขั้นตอนวิธี กลยุทธขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีก ารคํานวณ ขั้นตอนวิ ธีแบบ
กระจายความซับซอนของขั้นตอนวิธี ทฤษฎีการคํานวณพื้นฐาน

843

04-512-206

04-512-207

04-512-208

04-513-101

04-513-102

04-513-201

04-513-202

04-513-203

วิศวกรรมซอฟตแวร
2(2-0-4)
Software Engineering
วิชาบังคับกอน : แบบจําลองกระบวนการซอฟตแวร ขอกําหนดและคุณสมบัติซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร ตรวจสอบและทดสอบซอฟตแวร
วิวัฒนาการซอฟตแวร สภาพแวดลอมและเครื่องมือซอฟตแวร การแปลภาษา การบริหารจัดการโครงการซอฟตแวร ตลอดจนการ
บํารุงรักษาซอฟตแวร
ปฎิบัติการวิศวกรรมซอฟตแวร
1(0-3-1)
Software Engineering Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-512-206 วิศวกรรมซอฟตแวร หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 04-512-206 วิศวกรรมซอฟตแวร
การโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Computer Programming
วิชาบังคับกอน : 04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาคงที่ เรฟเฟอรเรนซ การกําหนดทับการกระทําเดิม คลาส การควบคุมการเขาถึงขอมูล คอนสตรัคเตอร เดสสตรัคเตอร ลําดับการ
ทํางานของคอนสตรัคเตอรและเดสสตรัคเตอร การคัดลอกคอนสตรัคเตอร การแปลงคอนสตรัคเตอร วัตถุชั่วคราว การกําหนดทับ
ตัวกระทํา การสืบทอด การซอนชื่อ โพลิมอรฟซึม ฟงกชันเสมือนแท โอเวอรไรดดิ้ง คลาสนามธรรม การสืบทอดจากหลายคลาส
การโปรแกรมเชิง อ็อบเจกต
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 1
2(2-0-4)
Computer Mathematic I
วิชาบังคับกอน : เซต รีเรชัน ฟงกชัน เทคนิคการพิสูจน กราฟและกราฟตนไม พื้นฐานโลจิก พื้นฐานการนับ
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 2
2(2-0-4)
Computer Mathematic II
วิชาบังคับกอน : หลักการทางสถิติและความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง เทคนิคการพิสูจน หลักการการเรียกซ้ํา การ
คาดหมาย กระบวนการสโทแคสติก การทดสอบสมมุติฐาน การชักตัวอยางแบบการแจกตัว การประมาณคา และการหาคา
สหสัมพันธและการถดถอย
การโปรแกรมบนเว็บ
2(2-0-4)
Web Programming
วิชาบังคับกอน : กระบวนทัศนและโครงสรางการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การออกแบบเว็บ เทคโนโลยีภาษาบนเว็บ แบบจําลองเชิงวัตถุ หลัก การ
โครงสรางของเว็บเซอรวิสส มาตรฐานเว็บเซอรวิสส
ปฏิบัติการการโปรแกรมบนเว็บ
1(0-3-1)
Web Programming Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-513-201 การโปรแกรมบนเว็บ หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 04-513-201 การโปรแกรมบนเว็บ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
2(2-0-4)
Computer Operating Systems
วิชาบังคับกอน : ประวัติและภาพรวมระบบปฏิบัติการ หลักการออกแบบระบบปฏิบัติการ การทํางานพรอมกันของกระบวนการ กําหนดการของ
กระบวนการ การจัดการหนวยความจํา การจัดการอุปกรณ ความปลอดภัยและการปองกัน ระบบแฟมขอมูล การประเมินผลระบบ
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04-513-204

04-513-205

04-513-206

04-514-201

04-514-202

04-514-203

04-514-204

04-514-205

04-514-206

ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
1(0-3-1)
Computer Operating Systems Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-513-203 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 04-513-203 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
เครือขายคอมพิวเตอร
2(2-0-4)
Computer Networks
วิชาบังคับกอน : สถาปตยกรรมของเครือขายและการสื่อสารขอมูล โมเดลอางอิงระดับชั้นแบบโอเอสไอและแบบทีซีพีไอพี โพร โทคอลระดับ
แอพพลิ เคชัน การสื่ อ สารแบบไคลเอนต -เซิร ฟ เวอร และเพี ยร ทูเพี ยร โพรโทคอลที ซีพีแ ละยูดี พี หนา ที่แ ละโพรโทคอล
ระดับชั้นเน็ตเวิรก ระบบที่อยูไอพีของอินเทอรเน็ต การคนหาเสนทางและโพรโทคอลสําหรับคนหาเสนทาง โพรโทคอลระดับชั้น
เชื่อมโยงขอมูลและระดับชั้นกายภาพ ระบบเครือขายแบบอีเทอรเน็ต การออกแบบและการจัดการสายของระบบเครือขาย การตั้งคา
การตรวจสอบและการทดสอบระบบเครือขาย
ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร
1(0-3-1)
Computer Networks Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-513-205 เครือขายคอมพิวเตอร หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 04-513-205 เครือขายคอมพิวเตอร
อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2(2-0-4)
Electronic for Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกสกับวงจรดิจิทัล ออปแอมปและ
วงจรขยายออปแอมป แบบจําลองและการจําลองวงจรอิเล็ก ทรอนิก ส วงจรการแปลงขอ มูล แหลงจายแรงดันและกระแส
วงจรขยาย และวงจรขยายกําลัง
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1(0-3-1)
Electronic for Computer Engineering Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-514-201 อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 04-514-201 อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วงจรดิจิทัล
2(2-0-4)
Digital Circuits
วิชาบังคับกอน : เลขฐาน เกทตางๆ วงจรคํานวณทางคณิตศาสตร วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัส วงจรมัล ติเพล็ก ซ วงจรดีมัล ติเพล็ก ซ ฟลิปฟลอป
วงจรนับ หนวยความจํา วงจรชิฟรีจิสเตอร
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล
1(0-3-1)
Digital Circuit Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-514-203 วงจรดิจิทัล หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 04-514-203 วงจรดิจิทัล
การออกแบบระบบดิจิทัล
2(2-0-4)
Digital System Design
วิชาบังคับกอน : วงจรซีเควนเชียลเบื้องตน การวิเคราะหวงจรซีเควนเชียลแบบเขาจังหวะ การออกแบบสรางวงจรซีเควนเชียล วงจรซีเควนเชียล
แบบไมเขาจังหวะ
ปฏิบัติการการออกแบบระบบดิจิทัล
1(0-3-1)
Digital System Design Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-514-205 การออกแบบระบบดิจิทัล หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 04-514-205 การออกแบบระบบดิจิทัล
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04-514-207
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04-514-209

04-515-301

04-515-302

04-521-202

04-521-203

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Architectures
วิชาบังคับกอน : พื้นฐานการออกแบบคอมพิวเตอรการออกแบบชุดคําสั่ง ความตอ งการของระบบ การตอบสนองตอ ความตอ งการของระบบ
โครงสร างของเครื่อ งตามแบบวอนนิ วแมน การควบคุม สายดําเนินการเดี่ยว ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การระบุลัก ษณะงาน
โครงสรางขั้นตอนวิธี ระบบหนวยความจํา การตั้งชื่อ โครงสรางขอ มูล การแบงหนวยความจําเปนเซกเมนต และการแบง
หนวยความจําเปนหนาคอมพิวเตอรแบบลดจํานวนคําสั่งแบบขนาน
ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน
2(2-0-4)
Microprocessors and Interfacing
วิชาบังคับกอน: ระบบตัวเลขและการดําเนินงานเลขคณิตพื้นฐานในไมโครโพรเซสเซอร หลักการพื้นฐานของไมโครคอมพิวเตอรสถาปตยกรรม
ของไมโครโพรเซสเซอรและแบบจําลอง การเขียนโปรแกรม ชุดคําสั่งและวิธีก ารกําหนดเลขที่อ ยู สถาปตยกรรมของระบบ
หนวยความจํา ชนิดหนวยความจํา การจัดการระบบหนวยความจํา อิเล็กทรอนิกสและวงจร การขัดจังหวะ การเชื่อ มตอ ประสาน
อุปกรณรับเขาและสงออก การเชื่อมตอประสานแบบขนานและอนุกรม และการเชื่อมตอประสานอุปกรณแปลงสัญญาณแอนะล็อก
กับสัญญาณดิจิทัล
ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน
1(0-3-1)
Microprocessors and Interfacing Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-514-208 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสัมพันธกับวิชา 04-514-208 ไมโครโพรเซสเซอรและการเชื่อมตอประสาน
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1(1-0-2)
Pre-Project in Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : การวางแผนและออกแบบแนวทางการแกปญหาประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ๆ จัดทําหรือสรางผลงานอันเกิดประโยชนตอสายวิชา
ที่เรียนมาโดยตรงหรือตอสังคมสวนรวม ใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพที่สุด และรูปแบบการนําเสนอผลงานทั้ง
ในรูปแบบการบรรยายและการเขียนปริญญานิพนธ
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(1-6-4)
Project in Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-515-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
การวางแผนและออกแบบแนวทางการแกปญหา ตลอดจนการประยุก ตใชเทคโนโลยีใหม ๆ จัดทําหรือ สรางผลงานอันเกิ ด
ประโยชนตอสายวิชาที่เรียนมาโดยตรง หรือตอสังคมสวนรวม และใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณอยางมี ประสิทธิภาพที่สุด การ
นําเสนอผลงาน
การฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(0-40-0)
Internship in Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-521-201 การเตรียมความพรอมฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือ รัฐบาล ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร อยางเปนระบบ เปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 270 ชั่วโมง ทําใหเกิดประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา
หัวขอพิเศษสําหรับใบรับรองทางดานคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Special Topic for Computer Certificates
วิชาบังคับกอน : มาตรฐานทางดานคอมพิวเตอร แนวทางการเตรียมพรอมที่จะสอบใบรับรองทางดานคอมพิวเตอร ใบรับรองขององคก รตาง ๆ
ทางดานคอมพิวเตอรเพื่อเตรียมพรอมสูตลาดแรงงานและความเปนมาตรฐานสากลของวิชาชีพปจจุบัน
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04-521-301

04-521-401

05-111-101

05-111-102

05-111-103

05-111-204

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education in Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : กระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรม
องคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5ส ระบบ
มาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน การใชภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่ อ สาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน
ทัก ษะการวางแผน ทัก ษะการวิเคราะห ทัก ษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลและการประกอบธุรกิจ
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
6(0-40-0)
Cooperative Education in Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-521-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร เสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ ในตําแหนงผูชวย
วิศวกรมีภาระงานตรงตามสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถ เปนระยะไมนอยกวา 16 สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบ
การบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ
อยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของ
นักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเอง และมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา
การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Financial Accounting
วิชาบังคับกอน: หลักการบัญชีทั่วไป หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพยที่มีตัวตนและไมมี
ตัวตน หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การจัดทํารายงานทางการเงิน
การบัญชีชั้นตน
3(3-0-6)
Fundamental Accounting
วิชาบังคับกอน: ความรูเกี่ยวกับการบัญชี แมบทการบัญชี วงจรการบัญชี การวิเคราะหรายการคา หลักการบัญชีคู การบันทึกรายการคาในสมุด
รายวันทั่วไป การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท การทํางบทดลองกอนปรับปรุงรายการ การปรับปรุงรายการ การปดบัญชี การ
จัดทํางบทดลองและกระดาษทําการ การจัดทํางบการเงิน สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด และบัญชีแยกประเภทยอย ระบบ
ใบสําคัญ โดยสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี
การบัญชีชั้นกลาง 1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting I
วิชาบังคับกอน : 05-111-102 การบัญชีชั้นตน
หลักการและวิธีการบัญชีเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ สินทรัพยไมหมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สินทรัพยไมมีตัวตน คาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย การตีราคา และการคํานวณมูลคาสินทรัพย รายจายฝายทุน และรายจายฝายรายได
การดอยคาของสินทรัพย การแสดงรายการ และการเปดเผยขอมูลของสินทรัพยในงบการเงิน
การบัญชีชั้นกลาง 2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting II
วิชาบังคับกอน : 05-111-102 การบัญชีชั้นตน
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสวนของเจาของและหนี้สิน ประกอบดวย การจําแนกประเภทหนี้สินการรับรูและการวัดมูลคา
หนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลหนี้สินและสวนของเจาของในงบการเงิน การบัญชีหางหุนสวน การ
บัญชีบริษัทจํากัด การบัญชีบริษัทมหาชนจํากัด การจัดทํางบกระแสเงินสด
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05-111-205

05-111-306

05-111-307

05-111-310

05-111-311

05-111-408

การบัญชีชั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting I
วิชาบังคับกอน : 05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง1 และ
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจฝากขาย กิจการรวมคา กิจการขายผอนชําระและเชาซื้อ การกอสรางตามสัญญาและ
อสังหาริมทรัพย การบัญชีของสํานักงานใหญ สาขา และตัวแทน นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแกไข
ขอผิดพลาด
การบัญชีชั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting II
วิชาบังคับกอน : 05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง1 และ
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม การบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลงคา
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ การบัญชีสําหรับการซื้อและการควบกิจการ การจัดทํางบการเงินรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบกระแสเงินสดรวม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
การเปดเผยขอมูลทางการเงิน การจัดทํางบการเงินจากรายการที่บันทึกไวไมสมบูรณ
การรายงานและวิเคราะหงบการเงิน
3(3-0-6)
Financial Statement Reporting and Analysis
วิชาบังคับกอน : 05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง1 และ
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
กฎระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดทําและนําเสนองบการเงิน แมบทการบัญชี งบการเงินและรายงานทางการเงิน
เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหงบการเงิน การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน งบ
กระแสเงินสด คุณภาพกําไร การวิเคราะหงบการเงินรวมโดยเนนการใชกรณีศึกษา
การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Specialized Accounting
วิชาบังคับกอน : 05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง1 และ
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดและ
คาใชจาย รายงานผลการดําเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ๆ เชน ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล
โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการทองเที่ยว สหกรณ การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน
ทฤษฎีบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Theory
วิชาบังคับกอน : 05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง1 และ
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสราง แนวความคิดและขอสมมติทางการบัญชี การประยุกตวธิ ีการและหลักการตาง ๆ ทางการบัญชี
มาพัฒนาแนวความคิดเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณดานกฎหมายเศรษฐกิจ
มาตรฐานของสถาบันแหงวิชาชีพและสังคม
หลักการ วัดผลการดําเนินงานประจํางวด และฐานะการเงินการวัดมูล คาของสินทรัพ ย หนี้สิน และสวนของผูเ ปนเจาของ
การนําเสนอรายงานทางการเงิน และปญหาที่เกี่ยวของ
สัมมนาการบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Accounting
วิชาบังคับกอน: ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตอการบัญชี ปญหาจากการปฏิบัตทิ างการบัญชีที่เลือกแนวทางปฏิบัติไดหลายทาง
บทความ เอกสารที่เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศ การนําเสนอ สังเคราะห เนนการใชกรณีศึกษา และอภิปราย

848

05-111-409

05-111-410

05-111-415

05-111-416

05-111-417

05-111-418

05-112-202

วิธีวิจัยทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Research Method
วิชาบังคับกอน : 05-311-001 สถิติธุรกิจ
บทบาท ความสําคัญ และประโยชนของการวิจัยทางบัญชี จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกหัวขอการวิจัย การ
กําหนดจุดมุงหมายและขอบขายของงานวิจัย เครื่องมือการวิจัย การกําหนดตัวแปร ประชากรและกลุมตัวอยาง การตั้งสมมติฐาน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การเลือกสถิติที่สอดคลองกับการวิจัยแบบตาง ๆ การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย และ
การประเมินผลการวิจัย
โครงงานทางการบัญชี
3(2-2-5)
Accounting Project
วิชาบังคับกอน: กําหนดโครงงานทางการบัญชีเพื่อวิเคราะหและหาแนวทางในการแกปญหาโดยนําความรูและทฤษฎีการบัญชีมาประยุกตใช
การเตรียมความพรอมการฝกงานดานการบัญชี
1(1-0-2)
Preparation for Internship in Accounting
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมาย
นํา ประวัติประสบการณ เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง เทคนิคการสื่อสารและการสัมภาษณ การพัฒนาทักษะทางดานการ
สื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางาน และทักษะ ตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงาน จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และ
มนุษยสัมพันธ นักศึกษาตองไดเกรดในระดับผานจึงสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝกงานได
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานการบัญชี
1(1-0-2)
Preparation for Cooperative Education in Accounting
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
การฝกงานดานการบัญชี
3(0-40-0)
Internship in Accounting
วิชาบังคับกอน : 05-111-415 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานการบัญชี
หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง การฝกงานใชเวลาฝกไมนอยกวา 525 ชั่วโมง ในสถานประกอบการทาง
ธุรกิจและองคกรตาง ๆ
สหกิจศึกษาดานการบัญชี
6(0-40-0)
Cooperative Education in Accounting
วิชาบังคับกอน : 05-111-416 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานการบัญชี
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบ
หรือองคกรตาง ๆ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษา
พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา
การบัญชีตนทุน
3(3-0-6)
Cost Accounting
วิชาบังคับกอน : 05-111-102 การบัญชีชั้นตน
ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ ความหมายและการจําแนกประเภทของตนทุนตาง ๆ ระบบบัญชีตน ทุน
วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายการผลิต ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ระบบตนทุนชวงการผลิต ระบบ
ตนทุนมาตรฐาน การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพรอง เศษซาก การบัญชี
ตนทุนฐานกิจกรรม
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05-112-303

05-112-304

05-112-305

05-113-301

05-113-302

การบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : 05-112-202 การบัญชีตนทุน
การใชขอมูลตนทุนเพื่อการตัดสินใจ การวางแผน และการควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใตสภาวการณทแน
ี่ นอนและไม
แนนอน การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุนและเทคนิคในการประมาณการตนทุน การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ
และกําไร ระบบตนทุนรวมระบบตนทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะหตนทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การกําหนดราคาสินคา ราคาโอน และวิเคราะหรายจายลงทุน
การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
3(3-0-6)
Accounting for Planning and Control
วิชาบังคับกอน : 05-112-202 การบัญชีตนทุน
ลักษณะและบทบาทของการวางแผนและควบคุม ประเภทของการควบคุม เทคนิคในการวางแผนและควบคุม การใชสารสนเทศ
ทางการบัญชีในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลโดยใชเครื่องมือเชิงกลยุทธ
การงบประมาณยุคใหม
3(3-0-6)
ModernBudgeting
วิชาบังคับกอน : 05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
05-112-202 การบัญชีตนทุน
กระบวนการเกี่ยวกับการงบประมาณ วิธีและขั้นตอนการจัดทํางบประมาณการเงินและงบประมาณดําเนินงาน การงบประมาณตาม
ประเพณีปฏิบัติและแนวคิดยุคใหม การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการงบประมาณ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณและ
รายงานการปฏิบัติงาน
การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
วิชาบังคับกอน : 05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
แนวคิดทั่วไป และแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผูสอบ
บัญชี การทุจริตและขอผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ การประเมินความ
เสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี การทดสอบแบบ
แจงขอความของกรรมการ หรือผูเปนหุนสวน หรือผูจ ัดการ กระดาษทําการของผูสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย หนี้สิน สวน
ของผูถือหุน รายไดและคาใชจาย รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร การควบคุม
คุณภาพการสอบบัญชี
ภาษีอากรกับการบัญชี
3(3-0-6)
Taxation in Accounting
วิชาบังคับกอน : 05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
05-311-003 การภาษีอากร
ความสัมพันธระหวางการบัญชีกับภาษีอากร การบัญชีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การบัญชีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย การบัญชีภาษี
ธุรกิจเฉพาะ การบัญชีภาษีเงินไดนิติบุคคล การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม ความแตกตางระหวางกําไรสุทธิตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปกับกําไรสุทธิตามหลักประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิตามหลักการบัญชีใหเปนไปตามหลักกฎหมายภาษีอากร
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05-113-303

05-113-404

05-113-405

05-114-201

05-114-302

05-114-303

05-211-101

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
Internal Control and Internal Auditing
วิชาบังคับกอน : 05-111-103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
05-111-204 การบัญชีชั้นกลาง 2
การกํากับดูแลกิจการ วัตถุประสงคและองคประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การ
จัดการความเสี่ยงขององคกรตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในแนวคิดการตรวจสอบภายใน
จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
ภายในกิจกรรมที่สําคัญขององคกร หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริตในองคกร
ปญหาในการสอบบัญชี
3(3-0-6)
Problemsin Auditing
วิชาบังคับกอน : 05-113-301 การสอบบัญชี
ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชี การประยุกต หลักการสอบบัญชีในสถานการณตาง ๆ และการรายงานการสอบบัญชี
การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี
3(3-0-6)
CorporateGovernance and Ethics for professional Accountant
วิชาบังคับกอน : 05-113-301 การสอบบัญชี
หลักการ แนวคิด โครงสรางความสําคัญ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการใน ระดับนานาชาติและของไทย ความโปรงใสของ
รายงานทางการเงิน การใชกลไกทางการบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแลจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3(2-2-5)
Software Package for Accounting
วิชาบังคับกอน : 05-111-102 การบัญชีชั้นตน และ
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
โครงสรางทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี การบันทึก
รายการทางบัญชี และการประมวลผลสารสนเทศทางการบัญชีแบบระบบเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information Systems
วิชาบังคับกอน : 05-111-102 การบัญชีชั้นตน และ
05-112-202 การบัญชีตนทุน และ
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทําเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะหและการ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี และรายงาน
ทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่เกี่ยวของ
การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานบัญชี
3(2-2-5)
Data Base Management for Accounting
วิชาบังคับกอน : 05-111-105 การบัญชีชั้นตน และ
05-413-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
การจัดโครงสรางฐานขอมูล การออกแบบการจัดเก็บขอมูลบนอุปกรณที่ใชใน ระบบคอมพิวเตอร ระบบการเชื่อมโยง การจัดเก็บ
ขอมูล การประยุกตใชขอมูลใน ระบบงานตาง ๆ ทางการบัญชี การจัดการฐานขอมูลเพื่อใหสอดคลองกับวิธีการทางดานบัญชีและ
การฝกปฏิบัติ
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
บทบาทและความสําคัญของการตลาดที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดการตลาด กิจกรรมและหนาที่ทางการตลาด
ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อในตลาดผูบริโภคและตลาดอุตสาหกรรม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดสวนประสมการตลาด กลยุทธ
การตลาด การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
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05-211-201

05-211-202

05-211-203

05-211-204

05-211-205

05-211-206

05-211-207

พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behaviors
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของพฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การกําหนดสวนประสมทางการตลาดให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค
การจัดการผลิตภัณฑและราคา
3(3-0-6)
Product and Price Management
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
การจัดการผลิตภัณฑและราคา แนวคิดทางการตลาดของการจัดการผลิตภัณฑและราคา การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด
กลยุทธผลิตภัณฑ การจัดการผลิตภัณฑ การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การวิเคราะหวางแผนและประเมินผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
หลักการและวิธีการกําหนดราคาผลิตภัณฑ กลยุทธดานราคา การกําหนดราคาตามสถานการณตางๆ ปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
และราคา จริยธรรมในการผลิตภัณฑและการตั้งราคา
การตลาดของสินคาเกษตรกรรม
3(3-0-6)
Agricultural Product Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
ลักษณะและระบบการเกษตรกรรม ปญหาของสินคาเกษตรกรรมในประเทศและปญหาการตลาดสงออก ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดของสินคาเกษตรกรรม สถาบันและองคกรตางๆที่เกี่ยวของ บทบาทรัฐบาลในการ
สงเสริมและสนับสนุนแนวทางแกปญหาทางการตลาดของผลิตผลการเกษตร
คุณธรรมและจริยธรรมในระบบตลาดสินคา
เกษตรกรรม
การจัดการลูกคาสัมพันธ
3(3-0-6)
Customer Relationship Management
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
ความหมายและความสําคัญของการตลาดสัมพันธภาพ การบริหารลูกคาสัมพันธ กลยุทธในการสรางความสัมพันธ โปรแกรม
การสรางความจงรักภักดี การวิเคราะหผลกําไรจากลูกคาเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม หวงโซความสัมพันธระหวาง
ความพึงพอใจกับผลกําไร การนําระบบการบริหารลูกคาสัมพันธไปประยุกตใชในสถานการณจริง
การจัดการการคาปลีก
3(3-0-6)
Retailing Management
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
พื้นฐานการดําเนินงานการคาปลีก การจัดตั้งกิจการ การเลือกสถานที่ตั้ง การวางแผนออกแบบรานคา การจําแนกประเภทกิจการ
การดําเนินงานคาปลีก การจัดซื้อ กลยุทธการกําหนดราคาของรานคาปลีก ตราสินคาหรือเครื่องหมายการคา ของกิจการคาปลีก
การพัฒนาภาพพจนของกิจการ ปญหาเกี่ยวกับการบริหารการคาปลีก การนําผลวิจัยมาใชประโยชนในการบริหารกิจการคาปลีก
การตลาดธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
Small Business Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
ความหมายและลักษณะของธุรกิจขนาดยอม ขอมูลทั่วไปในการประกอบธุรกิจขนาดยอม การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดยอม การ
จัดตั้งสถานประกอบการ รูปแบบความเปนเจาของ การสรรหาเงินลงทุน การบริหารการตลาด การบริหารการบัญชีและการเงิน
และการภาษีของธุรกิจขนาดยอม แนวคิดในการบริหารจัดการ การบริหารการผลิต และการเขียนโครงการ การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพของธุรกิจขนาดยอม
การตลาดธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Hospitality and Tourism Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
แนวคิดและลักษณะของการตลาดธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว ภาวะเศรษฐกิจ การแขงขัน บทบาทของอุตสาหกรรมโรงแรมและ
ทองเที่ยวตอการพัฒนาประเทศ กลยุทธสวนประสมการตลาดธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว การวางแผนการตลาดธุรกิจโรงแรม
และการทองเที่ยว จริยธรรมและคุณธรรมในการทําการตลาด
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05-211-301

05-211-302

05-211-303

05-211-304

05-211-305

05-212-201

05-212-202

การสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Communications
แนวคิด การสื่ อ สารการตลาด การสื่อ สารการตลาดเชิง บูรณาการ ส วนประสมการสงเสริม การตลาด การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การขายผานบุคคล การตลาดตรง และเครื่อ งมือ สื่อ สารการตลาดใหมๆ การวางแผนการ
สื่อสารการตลาด การดําเนินการโปรแกรมการสื่อ สารการตลาด การประเมินผล และการควบคุม แนวโน ม การการสื่อ สาร
การตลาดในอนาคต
การจัดการตราสินคา
3(3-0-6)
Brand Management
วิชาบังคับกอน: ความหมายและความสําคัญของตราสินคาและการจัดการตราสินคา องคประกอบของตราสินคา ตําแหนงตราสินคา การสราง
คุณคาตราสินคา การวัดคุณคาของตราสินคาและกลยุทธตราสินคา
การจัดการชองทางและโลจิสติกส
3(3-0-6)
Channel and Logistics Management
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการชองทางและโลจิสติกส ระบบชองทาง โลจิสติกสบํารุงและระบบการจัดจําหนาย การวิเคราะหและ
ควบคุมระบบโลจิสติกส สถาบันการตลาดในการจัดจําหนาย การจัดสวนประสมทางการตลาดในระบบชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการชองทางการจัดจําหนายและโลจิสติกส
การจัดการการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
บทบาทและความสําคัญของฝายขายในองคกร ความรูพื้นฐานเพื่อการจัดการการขาย แนวทางการจัดการการขาย จรรยาบรรณ
ของผูบริหารงานขาย
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
วิวัฒนาการแนวความคิดในการจัดการการตลาด การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การพัฒนาตลาดเปาหมาย การวิเคราะหและ
พยากรณความตองการทางการตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธสวนประสมทางการตลาดโดยอาศัยหลัก คุณธรรม การจัด
องคการ การปฏิบัติตามแผน การควบคุม และประเมินผล การวิเคราะหปญหาทางการตลาดโดยใชก รณีศึก ษา การบริห าร
การตลาดดวยแนวคิดชุมชน
การวิจัยผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Research
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
ความหมายและความสําคัญของการวิจัยผูบริโภค กระบวนการวิจัยผูบริโภค การระบุความตองการและการกําหนดปญหา การ
ออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลและวิเคราะหขอมูล การ
สรุปและรายงาน การวิจัยผูบริโภคกับพฤติกรรมผูบริโภคและระบบสารสนเทศทางการตลาดเกี่ยวกับลูกคา
การตลาดอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronics Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
แนวคิดทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส
การตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดอิเล็กทรอนิกส แนวความคิดลูกคาตอการตลาด
อิเล็กทรอนิกส สินคาและบริการอิเล็กทรอนิกส กลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกส ตลาดอิเล็กทรอนิกสทางอินเทอรเน็ต กฎหมาย
และระเบียบขอบังคับในการกํากับการตลาดอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมในการทําธุรกิจตลาดอิเล็กทรอนิกส
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05-212-203

05-212-301

05-212-302

05-212-303

05-212-401

05-212-402

การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Green Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
ความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดลอมและการตลาด วัตถุประสงคและองคประกอบในการดําเนินงานการตลาดโดยคํานึงถึง
สภาพแวดลอมและความพึงพอใจระหวางผูผลิตและผูบริโภค วิเคราะหกลยุทธทางการตลาดเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
การตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
แนวคิดและทฤษฎีการตลาดระหวางประเทศ สภาพแวดลอมทางการคาระหวางประเทศ พฤติกรรมผูบริโภคระหวางประเทศ การ
รวมกลุมทางการคาโลก กฎหมายและการเจรจาทางการคาระหวางประเทศ การบริหารสวนผสมการตลาดและการแบงสวนตลาด
ระหวางประเทศ ระบบสารสนเทศและการวิจัยตลาดระหวางประเทศ กลยุทธการเขาสูตลาดสากล รูปแบบและแนวโนม
การตลาดระหวางประเทศ
การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Research
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
ความหมายและความสําคัญของการวิจัยการตลาด คุณคาของการวิจัยการตลาด จรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการดําเนินงาน
การวิจัยการตลาด การกําหนดประเภทและการออกแบบงานวิจัย วิธีการศึกษาขอมูล การออกแบบแบบสอบถาม การวัดและ
มาตรวัดทัศนคติ ขั้นตอนการสุมตัวอยาง กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง การเก็บขอมูล กระบวนการวิเคราะหขอมูล การทดสอบ
สมมติฐาน การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร การเขียนรายงานผลการวิจัยการตลาด
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
3(3-0-6)
Quantitative marketing Analysis
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
ตัวแบบเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะหจุดคุมทุน ตัวแบบสินคาคงคลัง การโปรแกรมเชิงเสนตรง ตัวแบบปญหา การ
ขนสง การมอบหมายงาน ทฤษฎีการรอคอย การพยากรณทางการคลาด การจําลองแบบปญหา การประยุกตตัวแบบเชิงปริมาณไป
ใชในการวิเคราะหและการงางแผนทางการตลาด
กลยุทธการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Strategy
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
บทบาท ความสําคัญและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด การวิเคราะหอุตสาหกรรมและ
ความไดเปรียบทางการแขงขัน การกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาด กลยุทธวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การแบงสวนตลาดและ
ตลาดเปาหมาย กลยุทธเพื่อการแขงขัน การวางแผนกลยุทธการตลาดและการนําไปใช การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ
คุณธรรมในการนํากลยุทธทางการตลาดไปใช
การศึกษาความเปนไปไดเพื่อโครงการทางการตลาด
3(2-2-5)
Feasibility Study in Marketing Project
วิชาบังคับกอน : 05-311-004 การเงินธุรกิจ
05-212-302 การวิจัยการตลาด
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนและโครงการ ประเภทและวงจรการวางแผนโครงการ การศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนของ
โครงการ การกลั่นกรองโครงการ การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด ประเภทและวิธีการเขียนโครงการ ขอบเขตและความสําคัญ
ของการวิเคราะหดานการตลาด ขั้นตอนการวิเคราะหทางการตลาด การวิเคราะหอุตสาหกรรมและการแขงขัน การวิเคราะหทาง
การเงินและการตัดสินใจลงทุน
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05-212-403

05-212-404

05-212-405

05-212-406

05-212-407

05-212-408

05-311-001

05-311-002

สัมมนาการตลาด
1(0-2-1)
Seminar in Marketing
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
การทบทวนกลยุทธทางการตลาด การวิเคราะหเหตุการณปจจุบันทางการตลาด การวิเคราะหกรณีศึกษาและนําเสนอเพื่อการ
ตัดสินใจทางการตลาด การวางแผนการสัมมนาทางการตลาด การเขียนโครงการสัมมนา การจัดสัมมนาและการประเมินผล
โครงการสัมมนาทางการตลาด การนําเสนอเหตุการณทางการตลาด
การเตรียมความพรอมการฝกงานดานการตลาด
1(1-0-2)
Preparation for Marketing Internship
วิชาบังคับกอน: บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการทํางาน การวางตัว มนุษยสัมพันธ ศิลปะการพูดรวมถึงการสื่อสาร มารยาทการเขาสังคม ทักษะ
พื้นฐานในการใชเครื่องใชสํานักงาน
โครงงานทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Project
วิชาบังคับกอน: กําหนดโครงงานทางการตลาดเพื่อการศึกษาวิเคราะหและหาแนวทางในการแกปญหาโดยนําความรูและทฤษฎีทางการตลาดมา
ประยุกตใช
การฝกงานดานการตลาด
3(0-40-0)
Marketing Internship
วิชาบังคับกอน : 05-212-404 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานการตลาด
การฝกงานดานการตลาดในสถานประกอบการในองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยมีระยะเวลาในการฝกติดตอกันไมนอยกวา
525 ชั่วโมงและนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
Preparation for Co-operative Education
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการปฏิบัติงานดานการตลาด การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการทํางาน เทคนิค
การนําเสนอ และการเขียนรายงาน
สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Co-operative Education
วิชาบังคับกอน : 05-212-407 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ปฏิบัติงานจริงเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเปนพนักงานเต็มเวลาในสถานประกอบการเปนเวลา16 สัปดาห และไมนอย
กวา 640 ชั่วโมง และตองจัดทําโครงงาน 1 โครงงานตามที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
วิชาบังคับกอน: แนะนําหลักการทางสถิติ ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงของตัวอยางสุม การประมาณคาและ
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบไคสแควรการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย
และการวิเคราะหอนุกรมเวลา
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
วิชาบังคับกอน: บทบัญญัติของกฎหมายที่สําคัญในทางธุรกิจเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล (หางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด) นิติกรรม สัญญาซื้อขาย ขายฝาก เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน เช็ค ค้ํา
ประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา
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05-311-003

05-311-004

05-311-005

05-311-006

05-311-108

05-311-109

05-311-210

การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
วิชาบังคับกอน: หลักการและความสําคัญของภาษีอากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากร
แสตมป ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีทองถิ่น
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาบังคับกอน : 05-111-101 การบัญชีการเงิน หรือ
05-111-102 การบัญชีชั้นตน
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทของการบริหารการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน การวางแผนและการพยากรณทางการเงิน การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสดและหลักทรัพยในความตองการของตลาด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินคาคงเหลือ
มูลคาเงินตามเวลา งบลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะปานกลาง การจัดหาเงินทุนระยะยาว โครงสราง
ทางการเงินและตนทุนของเงินทุน
หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Economics
วิชาบังคับกอน: แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรจุลภาค อุปสงค และอุปทาน ความยืดหยุน พฤติกรรมผูบริโภค การผลิตและตนทุนการผลิต
ตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณ แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรมหภาค รายไดประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจ
การเงินการธนาคาร นโยบายการคลังและการเงิน การคาและการเงินระหวางประเทศ
หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค
3(3-0-6)
Principles of Microeconomics
วิชาบังคับกอน: แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาค ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ กลไกราคา อุปสงคและอุปทานของสินคา ทฤษฎีเบื้องตน
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค การผลิตและตนทุนการผลิต การกําหนดราคาสินคาจํานวนผลผลิตในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณ
และไมสมบูรณรูปแบบตาง ๆ
องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
วิชาบังคับกอน: ความหมายขององคการและการจัดการ แนวความคิดและวิวัฒนาการทาง การจัดการ กระบวนการจัดการการวางแผน การจัด
องคการ การนําและการควบคุม การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการติดตอสื่อสารและเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร การจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการในยุคโลกาภิวัตน จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
Organizational Behavior
วิชาบังคับกอน : 05-311-108 องคการและการจัดการ
ความหมายของพฤติกรรมองคการ แนวคิดและวิวัฒนาการขององคการ พื้นฐานของพฤติกรรม แนวคิดเกี่ยวกับกลุม การทํางาน
เปนทีม ความเปนผูนํา การจูงใจพนักงาน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแยงในองคการ และการเจรจาตอรอง
การพัฒนาองคการ
3(3-0-6)
Organizational Development
วิชาบังคับกอน : 05-311-108 องคการและการจัดการ
โครงสรางและรูปแบบขององคการ ความสัมพันธระหวางองคการกับสมาชิก ทั้งกับปจเจกบุคคลและสมาชิกกลุมยอย การเกิดความ
ขัดแยงและแนวทางในการแกไข กระบวนการในการปรับปรุงและพัฒนาองคการตั้งแตขั้นตอนการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตาม
แผน และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
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05-311-211

05-311-212

05-311-213

05-311-233

05-311-316

05-311-317

05-311-318

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการจัดการ
3(2-2-5)
Planning Management Information Systems
วิชาบังคับกอน : 05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
พื้นฐานระบบสารสนเทศในธุรกิจ การแขงขันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความไดเปรียบทาง
กลยุทธ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการพัฒนาทางกลยุทธทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจขามชาติ กรณีศึกษา และการฝกใชซอฟตแวรที่เกี่ยวของ
การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
Business English Usage I
วิชาบังคับกอน: หลักเกณฑการใชภาษาอังกฤษ โครงสรางภาษาพูดและภาษาเขียน คําศัพท และสํานวนที่ใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
Business English Usage II
วิชาบังคับกอน : 05-311-212 การใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
หลักเกณฑการใชภาษาอังกฤษที่ซับซอน คําศัพทและสํานวนที่ยากขึ้นทางธุรกิจ การนําความรูเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และ
โครงสรางไปประยุกตใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
การเปนผูประกอบการใหม
3(3-0-6)
Entrepreneurship
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ประเภทธุรกิจ คุณสมบัติของการเปนผูประกอบการ กลยุทธในการทําธุรกิจ วัฒนธรรมองคกร
ผลกระทบตอการเปนประชาคมอาเซียนตอการประกอบธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
การจัดการสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-108 องคการและการจัดการ
ทฤษฎีและแนวคิดการจัดการสมัยใหม บทบาทของผูบริหารหรือผูนําในยุคโลกาภิวัตน เทคนิคการบริหารองคการ การบริหาร
ความเปลี่ยนแปลง การบริหารภาวะวิกฤต จริยธรรมในการบริหาร การบริหารองคการตามหลักบรรษัทภิบาล
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ ระบบการผลิต เทคนิคการพยากรณ การตัดสินใจสําหรับการผลิต การ
วางแผนการผลิตแบบตาง ๆ การกําหนดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การควบคุม
คุณภาพ การจัดการพัสดุคงคลัง การบริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในโรงงาน และการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ชวยในการบริหารการผลิต
การจัดการธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
Small Business Management
วิชาบังคับกอน : 05-211-101 หลักการตลาด
ความหมายของธุรกิจขนาดยอม ขอมูลทั่วไปในการประกอบธุรกิจขนาดยอม การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดยอม การจัดตั้งสถาน
ประกอบการ รูปแบบความเปนเจาของ การสรรหาเงินลงทุน การบริหารการตลาด การบริหารการบัญชีและการเงิน และการภาษี
ของธุรกิจขนาดยอม แนวคิดในการบริหารจัดการ การบริหารการผลิต การเขียนโครงการ และการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของธุรกิจขนาดยอม
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05-311-319

05-311-320

05-311-321

05-311-326

05-311-427

05-311-428

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Business
วิชาบังคับกอน : 05-311-001 สถิติธุรกิจ
หลักการวิเคราะหเชิงปริมาณ ประโยชนและขอจํากัดในการนําเทคนิคเชิงปริมาณ มาใชในทางธุรกิจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ ตัวแบบการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเสน ตัวแบบการขนสง ปญหาการมอบหมายงาน ตัวแบบพัสดุคงคลัง
การวางแผนและควบคุมโครงการ ตัวแบบแถวคอย ทฤษฎีการแขงขัน ตัวแบบมารคอฟ ตัวแบบการจําลองสถานการณ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business Communication
วิชาบังคับกอน: การฝกทักษะการอาน การเขียน รูปแบบจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายเชิญ จดหมายแสดงความยินดี จดหมาย
ขอบคุณ จดหมายแสดงความเสียใจ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ ตอบสั่งซื้อ และการเขียนบันทึก
ขอความแฟกซและอีเมล
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Listening and Speaking in Business English
วิชาบังคับกอน: การฟง การโตตอบ การพูดแสดงความคิดเห็น และการโตแยงแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่นในเชิงธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-108 องคการและการจัดการ
ความรูทั่วไปของธุรกิจระหวางประเทศ สภาพแวดลอมในการบริหารธุรกิจระหวางประเทศ องคการคาและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ องคการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ กลยุทธในการเขาสูธุรกิจระหวางประเทศ
การจัดโครงสรางองคการของกิจการระหวางประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษยของกิจการระหวางประเทศ ภาวะผูนําและการ
จูงใจของกิจการขามชาติ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research Method
วิชาบังคับกอน : 05-311-001 สถิติธุรกิจ
ความหมายและบทบาทของการวิจัยทางธุรกิจ คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการในการวิจัยธุรกิจ ขอมูลและการ
จัดเก็บขอมูล การออกแบบการวิจัย การสรางเครื่องมือวิจัย เทคนิคการสุมตัวอยาง สถิติที่จําเปนสําหรับการวิเคราะหขอมูล การ
ทดสอบสมมติฐาน การรวบรวมและจัดทําขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการเขียนโครงรางและรายงานผลงานวิจัย
การประเมินผลงานวิจัย
การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-108 องคการและการจัดการ และ
05-311-104 การเงินธุรกิจ
ประเภทของโครงการ ความสําคัญของการจัดทําโครงการ องคประกอบของโครงการ การเขียนโครงการ ความหมายของการ
บริหารโครงการ กระบวนการในการบริหารโครงการในรูปแบบตางๆ การวางแผนโครงการ ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํา
โครงการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ การวิเคราะหระบบการดําเนินงาน
โครงการ การควบคุมและการติดตามโครงการในรูปแบบตางๆ และการยุติโครงการ
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05-311-429

05-311-432

05-311-434

05-311-435

05-311-436

05-311-437

05-311-438

การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-108 องคการและการจัดการ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ ทิศทางในอนาคต
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนกล
ยุทธของธุรกิจในระดับตาง ๆ ขององคการ การดําเนินธุรกิจภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ
การควบคุมติดตาม และการประเมินผล
สัมมนาการจัดการ
1(0-2-1)
Seminar in Management
วิชาบังคับกอน: สัมมนาปญหาและประเด็นปจจุบันดานการจัดการ โดยประยุกตใชทฤษฎีการจัดการและอภิปรายผล
การเตรียมความพรอมการฝกงาน
1(1-0-2)
Preparation for Internship
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมาย
นํา ประวัติประสบการณ เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง เทคนิคการสื่อสารและการสัมภาษณ การพัฒนาทักษะทางดานการ
สื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางาน และทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงาน จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และ
มนุษยสัมพันธ นักศึกษาตองไดเกรดในระดับผานจึงสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝกงานได
การฝกงานดานการจัดการ
3(0-40-0)
Internship in Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-434 การเตรียมความพรอมการฝกงาน
หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง การฝกงานใชเวลาฝกไมนอยกวา 525 ชั่วโมง ในสถานประกอบการทาง
ธุรกิจและองคกรตาง ๆ
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
สหกิจศึกษาดานการจัดการ
6(0-40-0)
Cooperative Education in Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-436 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานการจัดการ
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบ
หรือองคกรตาง ๆ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษา
พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา
โครงงานทางการจัดการ
3(2-2-5)
Management Project
วิชาบังคับกอน: กําหนดโครงงานทางการจัดการเพื่อวิเคราะหหาแนวทางในการแกปญหา โดยนําความรูและทฤษฎีการจัดการมาประยุกตใช
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05-312-201

05-312-304

05-312-305

05-312-307

05-312-409

05-313-101

05-313-103

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Energy and Environment Management in Industrial
วิชาบังคับกอน: สํารวจ วิเคราะหการใชพลังงานในอุตสาหกรรม ลักษณะการใชพลังงาน สาเหตุการสิ้นเปลืองพลังงาน แนวทางปรับปรุงการใช
พลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลักษณะสภาพแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานในอุตสาหกรรม ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและมลพิษอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรม การจัดการและแนวทางแกไขปรับปรุง และมาตรฐานการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
3(3-0-6)
Industrial Labor Legislation
วิชาบังคับกอน: กฎหมายแรงงาน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาแรงงานกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
จัดหางาน กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายการดําเนินคดีแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมาย
อุตสาหกรรม การดําเนินงานสงเสริมอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติโรงงาน การควบคุมเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พระราชบัญญัติเกีย่ วกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการคา
ระบบขอมูลเพื่อการวางแผนทางการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Information Systems for Industrial Management Planning
วิชาบังคับกอน : 05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
แนวความคิด ความหมาย บทบาท และความสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม โครงสรางของระบบ
สารสนเทศและความสัมพันธของระบบขอมูลในองคการ ผลกระทบของการใชระบบขอมูลชวยในการจัดการและตัดสินใจ ทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการอุตสาหกรรม และการอานผลลัพธเพื่อนําไปใช
ในการตัดสินใจ
การจัดการสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
Inventory Management
วิชาบังคับกอน: การจัดการสินคาคงคลัง ระบบพื้นฐานที่ใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับสินคาคงคลัง ตัวแบบของปริมาณสินคาคงคลัง การควบคุม
คลังสินคา ระบบคลังสินคา ระบบจัดซื้อสินคาคงคลังและการควบคุมสินคาคงคลังเชิงปฏิบัติการ การจัดการ การวางแผน การจัดตั้ง
และการดําเนินงานคลังสินคา การวางแผนความตองการทรัพยากรและวัสดุ และระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics Management and Supply Chain
วิชาบังคับกอน: ความหมาย แนวคิด ความสําคัญของการบริหารโซอุปทาน กลยุทธของการบริหาร โซอุปทาน ระบบการบริหารขอมูลและการ
แลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส การจัดการวัตถุดิบ การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดหา การสรางพันธมิตรในการผลิต
การจัดการสินคาคงคลัง การกระจายสินคา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสําหรับสนับสนุนกิจกรรมการจัดการโซ
อุปทาน
ทักษะการพิมพสัมผัส
2(0-4-2)
Typing Skills
วิชาบังคับกอน: ฝกปฏิบัติใหเกิดความเชี่ยวชาญ มีความชํานาญในการพิมพสัมผัสทั้งตัวอักษรและตัวเลข
การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Writing for Business Communication
วิชาบังคับกอน: หลักเกณฑตาง ๆ ในการเขียนเพื่อสื่อสารธุรกิจและทางสังคม การเขียนรายงานประเภทตาง ๆ การเขียนหนังสือราชการและ
หนังสือธุรกิจ แบบอยางและวิธีการเลือกใชถอยคําสํานวนที่ถูกตองเหมาะสมโดยคํานึงถึงสภาพของสังคมและขนบธรรมประเพณี
อันดีงาม และฝกปฏิบัติการเขียน
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05-313-104

05-313-205

05-313-306

05-313-307

05-313-308

05-313-309

05-313-410

เทคนิคการนําเสนอ
3(2-2-5)
Techniques for Presentation
วิชาบังคับกอน: การใชโปรแกรมเพื่อการนําเสนอ การเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการนําเสนอ รูปแบบการนําเสนอ บุคลิกภาพในการนําเสนอ
คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสํานักงาน
3(1-4-4)
Computer Application for Office Management
วิชาบังคับกอน: โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมการคํานวณ โปรแกรมการนําเสนอผลงาน และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เหมาะสมมาประยุกตใชใน
การบริหารงานทางธุรกิจ
การจัดการเอกสารในสํานักงาน
3(3-0-6)
Document Management in Office
วิชาบังคับกอน: แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเอกสารในสํานักงาน ประเภทและวงจรของเอกสาร หลักการจัดเอกสาร กระบวนการและ
ขั้นตอนในการจัดการเอกสารในสํานักงาน ระบบการจัดเก็บและการสืบคนเอกสาร กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการเอกสารในสํานักงาน การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเอกสารในสํานักงาน
การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Document Management
วิชาบังคับกอน: กระบวนการคัดเลือก ตรวจสอบ รวบรวม จัดการระเบียนขอมูลของเอกสารอิเล็กทรอนิกส เมทาดาทาและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
เทคนิคการจัดทําดัชนี การวิเคราะหและประเมินระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส การจัดทําระบบสารสนเทศในสํานักงาน
การผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส กฎหมายที่เกี่ยวของกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสในสํานักงาน
3(1-4-4)
E-Communication in Office
วิชาบังคับกอน: รูปแบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส การประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคส การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในงานตาง ๆ การนําเสนอผลงาน การจัดการนัดหมาย การจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสรางเว็บเพจ และการ
สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
การจัดการสํานักงาน
3(3-0-6)
Office Management
วิชาบังคับกอน: แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน หลักการบริหารสํานักงาน การวิเคราะหพัฒนาและการบริหารระบบ การจัดการพื้นที่
สํานักงาน การจัดการสภาพแวดลอม ในสํานักงาน การบริหารพัสดุ การบริหารเอกสาร การบริหารแบบฟอรม รายงาน และ
จดหมายโตตอบ การติดตอสื่อสารในสํานักงาน และสํานักงานอัตโนมัติ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Office
วิชาบังคับกอน: การใชเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารปฏิบัติงานทั่วไป การใชระบบขอมูลสํานักงานอัตโนมัติ ระบบ
เครือขาย ระบบการจัดการเอกสารที่ใชในสํานักงาน
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05-313-412

05-313-413

05-314-301

05-314-302

05-411-101

05-411-202

05-411-304

การวิเคราะหและพัฒนาระบบสํานักงาน
3(3-0-6)
Office System Analysis and Development
วิชาบังคับกอน : 05-313-309 การจัดการสํานักงาน
การวิเคราะหและพัฒนาระบบสํานักงาน วงจรการพัฒนาระบบ การใชเครื่องมือชวยในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สํานักงาน การสรางวงจรการลื่นไหลของงาน (Work Flow) ทั้งในหนวยงานและระหวางหนวยงาน เชน ฝายจัดซื้อ ฝายการตลาด
ฝายบุคคล ฝายการเงิน ฝายบัญชี การวิเคราะหระบบ และการศึกษาปญหาความตองการของผูใชระบบ
การผลิตเอกสารสํานักงาน
3(2-2-5)
Office Document Work
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของการผลิตเอกสารสํานักงาน การผลิตเอกสารสํานักงานดวยเครื่องใชสํานักงานการผลิตเอกสารสํานักงานราชการ
การผลิตเอกสารสํานักงานธุรกิจ การผลิตเอกสารสํานักงานอื่น ๆ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
วิชาบังคับกอน : 05-311-109 พฤติกรรมองคการ
ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การ
ปฐมนิเทศ การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารคาจางและเงินเดือน ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจูงใจ
ภาวะผูนํา แรงงานสัมพันธ และความปลอดภัยจากการทํางาน
ผูนําและการทํางานเปนทีม
3(3-0-6)
Leader and Team Work
วิชาบังคับกอน : 05-311-109 พฤติกรรมองคการ
แนวคิดภาวะความเปนผูนํา บทบาทหนาที่และทักษะที่สําคัญของภาวะผูนํา ทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา แนวคิดเกี่ยวกับความเปนผูนําใน
ยุคปจจุบัน การวางแผนการตัดสินใจของผูนํา วิธีการจูงใจ คุณธรรมจริยธรรมของผูนํา ผูนํากับการทํางานเปนทีม การสงเสริม
การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
Using Information Technology for Business
วิชาบังคับกอน: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศและการจัดการองคกร อินเทอรเน็ตและ
ระบบเครือขาย การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คุณธรรมและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกสารอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมนําเสนอผลงาน โปรแกรมตารางการคํานวณ การ
วิเคราะหขอมูล การจัดการขอมูล โปรแกรมสรางสื่อสิ่งพิมพ ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศในองคกร
3(3-0-6)
Information System in Organization
วิชาบังคับกอน: 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 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1
ความรูเกี่ยวกับระบบ ลักษณะงานของนักวิเคราะหระบบ คุณลักษณะของนักวิเคราะหระบบ ทีมงานพัฒนาระบบ การวิเคราะห
และออกแบบระบบ การออแบบโปรแกรม วงจรการพัฒนาโปรแกรม การทดสอบระบบ เครื่องมือการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ การบริหารโครงการ แนวคิดเชิงวัตถุ การปฏิบัติงานจริง
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สัมมนาทางระบบสารสนเทศ
1(1-0-2)
Seminar in Information System
วิชาบังคับกอน: คนควาและอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเทคโนโลยีใหม ๆ ทางคอมพิวเตอร
มาใชในระบบงานตางๆ ในระบบธุรกิจ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Business
วิชาบังคับกอน: คํานิยาม แนวคิดและหลักการของการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ความสัมพันธของเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตแบบไรสายกับธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส การทํางานของระบบรักษาปลอดภัยบนอินเตอรเน็ต กลยุทธทางการตลาดและการบริหารจัดการ กฎหมายและ
จริยธรรม ภาษีในการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานสารสนเทศ
1(1-0-2)
Prepare of Cooperative Education in the Information System
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงาน การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสาร
ระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน จรรยาบรรณในการทํางาน มนุษยสัมพันธ เทคนิคการนําเสนอ และ
การเขียนรายงาน
การเตรียมความพรอมการฝกงานดานสารสนเทศ
1(1-0-2)
Preparation for Internship in the Information System
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการทํางาน การพัฒนาทักษะทางดานการ
สื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางาน จรรยาบรรณในการทํางาน มนุษยสัมพันธ ทักษะพื้นฐานในการใชเครื่องใชสํานักงาน
กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronic Business Laws
วิชาบังคับกอน : 05-311-002 กฎหมายธุรกิจ
การทําสัญญาซื้อขายบนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การซื้อขายและการชําระเงินทางอินเตอรเน็ต กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ ในระบบ
สากลและจรรยาบรรณ การทุจริตและการฉอโกงทางอินเตอรเน็ต
โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(1-4-6)
Business information System Project
วิชาบังคับกอน : 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ศึกษาและวิเคราะหแผนการดําเนินโครงการ ปฏิบัติการในโครงการตามที่ไดรับอนุมัติ วิเคราะหการปฏิบัติงาน ปญหาและกําหนด
วิธีการแกปญหา นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการเปนระยะ ๆ การนําเสนอผลการดําเนินงานในขั้นตอนสุดทาย การจัดทํา
รายงานโครงการที่สมบูรณ
การฝกงานดานสารสนเทศ
3(0-40-0)
Internship in the Information System
วิชาบังคับกอน : 05-411-313 การเตรียมความพรอมการฝกงานดานสารสนเทศ
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยมีระยะเวลาในการฝกติดตอกันไมนอยกวา 525 ชั่วโมง
และนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาดานสารสนเทศ
6(0-40-0)
Co-operative Education for the information
วิชาบังคับกอน : 05-411-312 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานสารสนเทศ
ปฏิบัติงานจริงเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเปนพนักงานเต็มเวลา ในสถานประกอบการเปนเวลา 16 สัปดาห และ
ไมนอยกวา 640 ชั่วโมง และตองจัดทําโครงงาน 1 โครงงานตามที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ
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การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-2-5)
Computer Programming I
วิชาบังคับกอน: ผังงาน ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม ประเภทขอมูลแบบตางๆ คาคงที่ ตัวแปร นิพจน และตัวกระทําการ รูปแบบและคําสั่งในการ
ควบคุมการทํางาน อารเรย โปรแกรมยอยและอารกิวเมนท การนําขอมูลเขา-ออกยางงาย การเขียนโปรแกรมเพื่อทํางานกับ
แฟมขอมูล การเขียนโปรแกรมทีด่ ี เทคนิคการแกไขปญหาตาง ๆ
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
3(3-0-3)
Computer Mathematics
วิชาบังคับกอน: วิวัฒนาการของตัวเลข เลขมีหลักกับเลขไมมีหลัก ฐานของระบบตัวเลข การคิดโมดูลัสของเลขแตละระบบ ระบบเลขฐานสองฐาน
แปดและฐานสิบหก การเปลี่ยนฐานตัวเลข การบวกลบคูณและหารของ เลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก ทฤษฎีเซต
และพีชคณิตแบบบูเลียน และรูปแบบและวิธีการเก็บขอมูลประเภทตาง ๆ ในคอมพิวเตอร
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-3)
Data Structure and Algorithm
วิชาบังคับกอน : 05-412-101การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร1
รูปแบบของโครงสรางขอมูล อารเรย สแตก คิว ลิงลิสท ไบนารีทรี อัลกอริทึมพื้นฐานที่ใชกับโครงสรางขอมูล เทคนิคการ
เรียงลําดับขอมูลในหนวยความจําหลักแบบตาง ๆ การพัฒนาอัลกอริทึม การวิเคราะหอัลกอริทึมอยางงาย และการเขียนโปรแกรม
เพื่อจัดการกับโครงสรางแบบตาง ๆ
ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Management System
วิชาบังคับกอน : 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
แนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูล สถาปตยกรรมฐานขอมูล โครงสรางการเก็บขอมูล ตัวแบบของขอมูลและ
คําสั่งสําหรับการจัดการกับขอมูล ฐานขอมูลแบบความสัมพันธ ฐานขอมูลแบบลดหลั่นกันตามลําดับ ฐานขอมูลแบบเครือขาย
การปรับขอมูลเขาบรรทัดฐาน ภาษาที่ใชบรรยายขอมูล ภาษาที่ใชดําเนินการกับขอมูล ความมั่นคงของระบบจัดการฐานขอมูล
ความถูกตองและความนาเชื่อถือไดของระบบจัดการฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อสรางและใชงานฐานขอมูลแบบงาย
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming
วิชาบังคับกอน : 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและออบเจ็กต การเชื่อมตอ การซอรายละเอียด การนําวัตถุมาใชใหม การพองรูป คาคงที่และการ
อางอิง โอเวอรโหลดดิ้ง การจัดการขอผิดพลาด การจัดการไฟล ยูเอ็มแอลและภาษาสัญลักษณ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
คอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
Computer Graphics
วิชาบังคับกอน: หลักการเบื้องตนของคอมพิวเตอรกราฟก ฮารดแวรกราฟก ซอฟตแวรกราฟก คณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรกราฟก
ระบบภาพ 2 มิติ ระบบภาพ 3 มิติ ระบบสี การออกแบบกราฟก การประมวลผลภาพและงานคอมพิวเตอรกราฟก คุณธรรม
จริยธรรมและกฎหมายในงานคอมพิวเตอรกราฟก วีดีโอกราฟกและมัลติมีเดีย คอมพิวเตอรกราฟกอัลกอริทึม การพัฒนา
อัลกอริทึมในงานดานคอมพิวเตอรกราฟก
การคนคืนสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
วิชาบังคับกอน: โครงสรางขอมูล ขั้นตอนวิธีที่ใชในการคนคืนสารสนเทศ การวิเคราะหและจัดหมวดหมูเอกสารแบบอัตโนมัติ ตัวแบบของการ
คนคืนสารสนเทศแบบตาง ๆ โครงสรางของแฟมขอมูล การปฏิบัติการขอคําถามและการประเมินผลการคนคืนสารสนเทศ
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3(2-2-5)
Operating System
วิชาบังคับกอน: แนวคิด หนาที่เปาหมายของระบบปฏิบัติการ การปฏิบัติงานแบบระบบหลายภาระกิจ การจัดการหนวยความจํา การจัดลําดับงาน
ระบบแฟมขอมูลหนวยรับ หนวยแสดงผล การคุมครองทรัพยากร และการใชโปรแกรมเพื่อศึกษาการทํางานของระบบปฏิบัติการ
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Architecture
วิชาบังคับกอน : 05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ประวัติวิวัฒนาการของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร กลไกการทํางานภายในของคอมพิวเตอรในรูปแบบระบบดิจิตอล การทํางาน
ของหนวยประมวลผลทางดานคณิตศาสตรและตรรกะ หนวยควบคุม หนวยความจํา ระบบการนําสงขอมูลและระบบนําขอมูล
เขา-ออก กลไกการเชื่อมประสานดานฮารดแวรและซอฟตแวร และขั้นตอนการออกแบบฮารดแวร
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Data Communication and Computer Network
วิชาบังคับกอน: ทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารขอมูล สวนประกอบสําคัญในการสื่อสาร การสงผานขอมูลในแบบตางๆ การมัลติเพล็กซิง สถาปตยกรรมการ
สื่อสาร การควบคุมการสงขอมูล และการหาเสนทางสงขอมูลระบบเครือขายแลน
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Principles of Aquaculture
วิชาบังคับกอน: ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การสรางบอ การเพาะ อนุบาล และการเลี้ยงสัตวน้ํา การ
ใหอาหารสัตวน้ํา การจัดการบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การปองกันรักษาโรค การจับและการขนสงสัตวน้ํา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
2(2-0-4)
Freshwater Aquaculture
วิชาบังคับกอน : 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วิธีการเพาะขยายพันธุสัตวน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ รูปแบบการเพาะฟก การเตรียมอาหาร การอนุบาล การปอ งกัน
รักษาโรคและปรสิต วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการตรวจสอบการเจริญเติบโตของสัตวน้ําจืด
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
2(0-6-2)
Freshwater Aquaculture Laboratory
วิชาบังคับกอน : 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วิชาเรียนควบคู : 06-111-302 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
เทคนิคและปฏิบัติในการเพาะขยายพันธุและอนุบาลสัตวน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การผลิตอาหารสัตวน้ําวัยออน การ
เลี้ยงสัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจในฟารมทดลอง การตรวจสอบการเจริญเติบโตและผลผลิต ปญหาและวิธีการแกไขปญหา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2(2-0-4)
Coastal Aquaculture
วิชาบังคับกอน : 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ระบบนิเวศชายฝงที่เปนแหลงเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง รูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ประเภทของสัตวน้ํากรอยและน้ําเค็มที่
นิยมเพาะเลี้ยง วิธีการอนุบาลและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การผลิตอาหารธรรมชาติสําหรับลูกสัตวน้ําวัยออน ปญหาการ
เพาะเลี้ยงและการจัดการ มีการศึกษานอกสถานที่
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ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
2(0-6-2)
Coastal Aquaculture Laboratory
วิชาบังคับกอน : 06-111-101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
วิชาเรียนควบคู : 06-111-304 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
เทคนิคและการปฏิบัติในการเพาะและอนุบาลสัตวน้ําชายฝงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิคการผลิตและการเพิ่มปริมาณ
อาหารธรรมชาติสําหรับลูกสัตวน้ําวัยออน วิธีการแยกชนิดของอาหารธรรมชาติ และทําใหปราศจากสิ่งเจือปน เทคนิคการใช
เครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการเพาะเลี้ยง การเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงที่สําคัญทางเศรษฐกิจในฟารมทดลอง ปญหาและการแกไข
ปญหา
พันธุศาสตรสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Genetics of Aquatic Animals
วิชาบังคับกอน : 02-241-002 พันธุศาสตรทั่วไป
ความสําคัญของพันธุศาสตรตอ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โครงสรางทางพันธุกรรม เซลลพันธุศาสตร รูปแบบการถายทอดทาง
พันธุกรรมของลักษณะทางคุณภาพและปริมาณในสัตวน้ํา สาเหตุและวิธีการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา ปญหาการปรับปรุงพันธุสัตว
น้ําในประเทศไทย และปฏิบัติการ
นิเวศวิทยาทางน้ํา
3(2-3-5)
Aquatic Ecology
วิชาบังคับกอน : 02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความหมายและขอบเขตของนิเวศวิทยาทางน้ํา โครงสรางของระบบนิเวศทางน้ํา พลังงานในระบบนิเวศทางน้ํา วัฏจักรในระบบ
นิเวศทางน้ํา ปจจัยการดํารงชีพในแหลงน้ํา มลพิษทางน้ํา และปฏิบัติการ
คุณภาพน้ําทางการประมง
3(2-3-5)
Water Quality for Fisheries
วิชาบังคับกอน: คุณสมบัติของน้ําทางการประมง มาตรฐานคุณภาพน้ําในระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มลภาวะทางน้ํา ปญหาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา การเก็บรักษาตัวอยางน้ํา การวิเคราะหคุณภาพน้ําทางเคมี กายภาพ และทางชีวภาพ การแกปญหาและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา และปฏิบัติการ
มีนวิทยา
3(2-3-5)
Ichthyology
วิชาบังคับกอน: ประวัติความเปนมา ลักษณะภายนอกและภายในของปลากระดูกออนและปลากระดูกแข็ง ระบบตางๆ ของรางกายปลา การ
จําแนกและจัดหมวดหมูของปลาและปฏิบัติการ
ชีววิทยาของพืชและสัตวน้ําเศรษฐกิจ
3(2-3-5)
Biology of Economic Aquatic Plants and Animals
วิชาบังคับกอน : 02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความสําคัญและประโยชนของพืชและสัตวน้ําเศรษฐกิจ ชีวประวัติ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาของพืชและสัตวน้ําเศรษฐกิจ แหลงที่
อยูอาศัยของพืชและสัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการ
อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Aquatic Animal Feed and Feeding
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญและประเภทของอาหารสัตวน้ํา ธาตุอาหารและความตองการ โรคที่เกิดจากสารอาหาร วิธีการใหอาหารและลักษณะ
การกินอาหาร การผลิตอาหารสัตวน้ํา การวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตวน้ํา การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต
และปฏิบัติการ
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โรคและปรสิตสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Diseases and Parasite of Aquatic Animals
วิชาบังคับกอน : 02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
ความหมายของโรคและปรสิตสัตวน้ํา กลไกการเกิดโรค การจําแนกชนิดของเชื้อที่เปนสาเหตุของโรค ระบบภูมิคุมกันในสัตว
น้ํา การตรวจวินิจฉัยโรค ชนิด อาการ และลักษณะของโรคและปรสิตในสัตวน้ํา โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และ
สาเหตุอื่น ๆ การปองกันและกําจัดโรคสัตวน้ํา และปฏิบัติการ
พื้นฐานชางในฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Technical Basis in Aquaculture Farm
วิชาบังคับกอน : 02-211-003 คณิตศาสตรเบื้องตน
หลักการและการประยุกตใชเครื่องมืออุปกรณและวัสดุในงานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การออกแบบและติดตั้งระบบจายลม ระบบ
ไฟฟา ระบบน้ําทิ้งและเครื่องจักรกลที่ใชในการประมง และปฏิบัติการภาคสนาม
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตวน้ํา
3(2-3-5)
Postharvest Technology of Aquatic animals
วิชาบังคับกอน :องคประกอบทางเคมีของสัตวน้ํา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวน้ําหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการจัดการและการปฏิบัติตอ
สัตวน้ําภายหลังการเก็บเกี่ยว หลักการแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน การปองกันการเนาเสีย การบรรจุและขนสงสัตวน้ํา และปฏิบัติการ
การวางแผนการทดลองทางการประมง
3(3-0-6)
Experimental Designs for Fisheries
วิชาบังคับกอน : 02-213-001 หลักสถิติ
หลักการในการวางแผนการทดลองทางการประมง แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ แผนการทดลองแบบสุมภายในบล็อก การ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย การทดลองที่มีหลายปจจัย การทดลองแบบแฟกทอเรียล การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอยอยางงาย
การวิเคราะหความแปรปรวนรวม
ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
1(0-3-0)
Practice in Aquaculture I
วิชาบังคับกอน: ฝกปฏิบัติพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ําจืด การเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การเลี้ยงกุงทะเล การเลี้ยงปลาสวยงาม และ
สัตวน้ําชนิดอื่น ๆ ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง สรุปและจัดทํารายงาน
ปฎิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา2
1(0-3-0)
Practice in Aquaculture II
วิชาบังคับกอน : 06-117-302 ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา1
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะเฉพาะทางการเลี้ยงสัตวน้ํา การตรวจสอบและจัดการคุณภาพน้ํา การตรวจสอบคุณภาพอาหาร การ
เตรียมอาหารสัตวน้ําวัยออน การตรวจวินิจฉัยสุขภาพสัตวน้ํา และอื่นๆ ไมนอยกวา50 ชั่วโมง สรุปและเขียนรายงาน
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-0)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัตปิ ระสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
1(0-3-1)
Special Problems in Aquaculture I
วิชาบังคับกอน: การเขียนโครงรางงานวิจัยทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
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การฝกงานทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(0-40-0)
Internship in Aquaculture
วิชาบังคับกอน : 06-117-304 ปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2
หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง หลักสูตรนี้มุงเนนใหนักศึกษามีประสบการณตรง สามารถประเมินลักษณะ
งานในอาชีพที่เหมาะสมกับตน นักศึกษาสามารถเลือกลักษณะของงานที่สนใจ ฝกฝนการเรียนรูงานที่ไมสามารถปฏิบัติไดใน
สถานศึกษา การฝกงานใชเวลาไมนอยกวา 200 ชั่วโมง ในสถานประกอบการหรือองคกรตาง ๆ
สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1(0-2-1)
Seminar in Aquaculture
วิชาบังคับกอน: การคนควารวบรวมบทความทางวิชาการและงานวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเรียบเรียงและการเขียนรายงาน การนําเสนอ
และดําเนินการจัดการสัมมนา
สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
6(0-40-0)
Cooperative Education in Aquaculture
วิชาบังคับกอน : 06-117-305 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบ
หรือองคกรตาง ๆ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษา
พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา
ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2
2(0-6-2)
Special Problems in Aquaculture II
วิชาบังคับกอน : 06-117-401 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
ดําเนินการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง การ
สรุปผลการทดลอง จัดทํารายงานและนําเสนอผลการวิจัย
การประมงทั่วไป
3(3-0-6)
General Fisheries
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของการประมง แหลงน้ํา ทรัพยากรประมง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเก็บถนอม
และแปรรูปสัตวน้ํา การตลาดสัตวน้ํา กฎหมาย ขอตกลงและระเบียบที่เกี่ยวของกับการประมง
การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรประมง
3(3-0-6)
Conservation and Management of Fishery Resources
วิชาบังคับกอน: การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและประมง สภาวะทรัพยากรประมง นิเวศวิทยาประมง รูปแบบการจัดการประมง กรณีศึกษา
การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรประมง
การจัดการประมง
3(3-0-6)
Fishery Management
วิชาบังคับกอน: ลักษณะของทรัพยากรประมง ปญหาการใชประโยชน แบบจําลองผลจับสวนเกิน แบบจําลองผลจับตอหนวยทดแทน
วัตถุประสงคของการจัดการประมง นโยบายและมาตรการที่ใชในการจัดการประมงและขอจํากัด การพัฒนาแบบแผนการจัดการ
ประมง
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06-121-408

06-121-413

06-122-202

06-122-308

06-123-201

06-123-301

06-124-303

06-124-304

การสงเสริมการประมง
3(3-0-6)
Fishery Extension
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและวัตถุประสงคของการสงเสริม ความสําคัญและสิ่งจําเปนพื้นฐานของการสงเสริมการประมง นโยบายและการดําเนิน
งานสงเสริมการประมง การเรียนรูงานสงเสริมและเผยแพรความรูที่จําเปน หลักการสงเสริมการเกษตร การวางแผนโครงการ
สงเสริม รูปแบบและวิธีการสงเสริมการประมง การวิเคราะหผลการสงเสริมประมง
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Laws and Regulations of Fishery and Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: กฎหมายเบื้องตน พระราชบัญญัติการประมง ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการประมงและธุรกิจสัตวน้ําของ
ไทย กฎหมายประมงระหวางประเทศ กรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
คอมพิวเตอรเพื่อการประมง
3(2-2-5)
Computer for Fisheries
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรม คํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน การประมวลผล
ขอมูลดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การแปลผลและ รายงานผลการวิเคราะห และ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Geo-informatics System
วิชาบังคับกอน: ภูมิสารสนเทศเบื้องตนและการประยุกต การรับรูระยะไกล ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
โปรเจคชั่น ขอมูล การประมวลผลทางภูมิศาสตร การทําแผนที่ และปฎิบัติการคอมพิวเตอร
สรีรวิทยาและอนุกรมวิธานสัตวน้ําเศรษฐกิจ
3(2-3-5)
Physiology and Taxonomy of Economic Aquatic Animals
วิชาบังคับกอน : 02-241-001 ชีววิทยาพื้นฐาน
ระบบโครงสรางรางกาย ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบ ทางเดินอาหาร ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ ระบบ
ประสาท ระบบภูมิคุมกัน การจัดจําแนกหมวดหมูสัตวน้ําเศรษฐกิจ และปฏิบัติการ
การวิเคราะหคุณภาพน้ําเพื่อการจัดการประมง
3(2-3-5)
Water Quality Analysis for Fishery Management
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของคุณภาพน้ําทางการประมง คุณภาพของน้ําดานตาง ๆ และการวิเคราะห การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา การเก็บและ
รักษาตัวอยางน้ํา มลพิษทางน้ํา การจัดการคุณภาพน้ํา และการทดลองในหองปฏิบัติการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Research Methodology for Fishery Management and Aquatic Business
วิชาบังคับกอน : 02-213-001 หลักสถิติ
ระเบียบวิธีการวิจัยดานการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา วิธีวิจัยทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา การวิเคราะหขอมูล
การเขียนโครงรางการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
สัมมนาทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
1(0-2-1)
Seminar in Fishery Management and Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: การเสนอรายงานเกี่ยวกับความกาวหนาและเทคนิคใหมๆ ทางการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา การคนควาเอกสารทางวิชาการมาเสนอ
ในหองเรียน
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06-125-402

ทักษะทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
1(0-2-1)
Fishery Management and Aquatic Business Skills
วิชาบังคับกอน: การฝกทักษะเบื้องตนทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ําเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการฝกงานและเขาสูกระบวนการสหกิจ
ศึกษา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับทํางานในองคกร วัฒนธรรมองคกร หนาที่และความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิตนเพื่อการทํางานอยางมี
ความสุข
ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 1
1(0-2-1)
Special Problems in Fishery Management and Aquatic Business I
วิชาบังคับกอน: การวิจัยทางดานการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา การเขียนโครงรางงานวิจัยภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 2
2(0-4-2)
Special Problems in Fishery Management and Aquatic Business II
วิชาบังคับกอน : 06-124-407 ปญหาพิเศษทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา 1
การดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย ภายใตการแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษา
การฝกงานทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
3(0-40-0)
Internship in Fishery Management and Aquatic Business
วิชาบังคับกอน : 06-124-305 ทักษะทางการจัดการประมงและธุรกิจสัตวน้ํา
หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง หลักสูตรนี้มุงเนนใหนักศึกษามีประสบการณตรง สามารถประเมินลักษณะ
งานในอาชีพที่เหมาะสมกับตน นักศึกษาสามารถเลือกลักษณะของงานที่สนใจ ฝกฝนการเรียนรูงานที่ไมสามารถปฏิบัติไดใน
สถานศึกษา การฝกงานใชเวลาไมนอยกวา 200 ชั่วโมง ในสถานประกอบการหรือองคกรตาง ๆ
ธุรกิจสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญและบทบาทของธุรกิจสัตวน้ํา ลักษณะและสภาพการผลิตสัตวน้ํา ระบบธุรกิจสัตวน้ํา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับ
การคาสินคาประมง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาระบบธุรกิจสัตวน้ํา
เศรษฐศาสตรประมง
3(3-0-6)
Fishery Economics
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญและขอบเขตของเศรษฐศาสตรประมง ลักษณะการใชทรัพยากรประมง การลงแรงและเสนโคงผลจับถาวร ดุลยภาพ
การทําประมง คาตอบแทนการใชประโยชนจากทรัพยากร เสนโคงอุปสงคและอุปทานของประมง เสรีเศรษฐศาสตร สวัสดิการ
กับการทําประมงแบบควบคุมดวยภาษี การประยุกตแบบจําลองผลจับเพื่อปรับปรุงสภาพเศรษฐศาสตรในการทําประมง การ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการทําประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การจัดการการเลี้ยงปลา
3(2-3-5)
Fish Culture Management
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของการเลี้ยงปลา รูปแบบและวิธีการเลี้ยงปลา การจัดการบอ การใหอาหาร การจัดการสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ
การประเมินการเจริญเติบโตและผลผลิต การตรวจและควบคุมโรคปลา และการฝกปฏิบัติ
การจัดการอุตสาหกรรมและตลาดสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Industrial Management and Marketing of Fisheries
วิชาบังคับกอน: หลักการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสัตวน้ํา การจัดการอุตสาหกรรมสินคาสัตวน้ํา การตลาดสินคาสัตวน้ํา องคกรตลาดสัตวน้ํา การ
จัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาการตลาดสัตวน้ํา การคาและการลงทุน
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การจัดการฟารมสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Aquatic Farm Management
วิชาบังคับกอน: ธุรกิจฟารมสัตวน้ํากับการจัดการ หลักและทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรสําหรับการตัดสินใจ บัญชีและแบบบันทึกกิจการ การ
วิเคราะหผลกระทบของปจจัยที่มีตอฟารมสัตวน้ํา การวิเคราะหและวินิจฉัยฟารมสัตวน้ํา วิเคราะหผลกระทบตอความสําเร็จของ
การประกอบกิจการฟารมสัตวน้ํา การวางแผนการผลิตของธุรกิจฟารมสัตวน้ํา การตัดสินใจภายใตความเสี่ยง แนวทาง
การดําเนินธุรกิจฟารมสัตวน้ําแบบยั่งยืน
การจัดการอุตสาหกรรมกุง
3(2-3-5)
Shrimp Industry Management
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมกุง การผลิตกุง พอแมพันธุ ชีววิทยาการสืบพันธุ การเพาะขยายพันธุ การเลี้ยง
การจําหนาย และการขนสง รวมทั้งการวางแผนธุรกิจเพื่อการเลี้ยงกุงทะเลอยางยั่งยืน
หลักการขายเพื่อธุรกิจสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Principles of Sale for Aquatic Business
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของการขาย ประเภทและลักษณะการขายสัตวน้ําและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ เทคนิคการขาย การแสวงหาลูกคา การ
เตรียมตัวกอนเขาพบ การเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต เทคนิคการเจรจา การปดการขาย การติดตามผลการขาย บริการหลัง
การขาย คูแขง คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เกี่ยวของกับงานขาย
เคมีอาหาร
3(2-3-5)
Food Chemistry
วิชาบังคับกอน : โครงสรางและสมบัติทางเคมีขององคประกอบของอาหาร แหลงและความสําคัญขององคประกอบของอาหาร การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของอาหารและผลิตภัณฑอาหารในระหวางการแปรรูปและการเก็บรักษา วิธีการปองกันและแกไข วัตถุเจือปนอาหาร และ
ปฏิบัติการที่สัมพันธกับเนื้อหาขางตน
โภชนศาสตรมนุษย
3(3-0-6)
Human Nutrition
วิชาบังคับกอน : ความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพ อาหารและสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในรางกาย หนาที่และการใช
ประโยชนจากสารอาหารตาง ๆ ในรางกาย ปริมาณสารอาหารและพลังงานที่คนไทยควรไดรับในแตละวัน โภชนาการที่เหมาะสม
สําหรับบุคคลวัยตาง ๆ โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมสมดุล และฉลากโภชนาการ
หลักการวิเคราะหอาหาร
3(2-3-5)
Principle of Food Analysis
วิชาบังคับกอน : หลักการและวิธีการวิเคราะหสารอาหารตาง ๆ ทางเคมี ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะหวัตถุเจือปน เทคนิคการใช
เครื่องมือในการวิเคราะห และปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมอาหารเบื้องตน
1(1-0-2)
Introduction to Food Industry
วิชาบังคับกอน : วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมอาหาร บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการในอุตสาหกรรมอาหาร
ความสําคัญของคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตอตลาดโลก บทบาท หนาที่ของนักอุต สาหกรรมอาหาร จรรยาบรรณและ
ความรับผิดชอบของวิชาชีพ และอุตสาหกรรมอาหารประเภทตาง ๆ
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06-132-202

06-132-203

06-132-304

06-133-301

06-134-301

06-134-302

06-134-303

วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร
2(2-0-4)
Raw Material for Food Industry
วิชาบังคับกอน : ประเภทและชนิดของวัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร แหลงวัตถุดิบและฤดูก าลของวัตถุดิบ ลัก ษณะทางกายภาพและ
องคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวัตถุดิบภายหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการและการปฏิบัติตอวัตถุดิบ
ภายหลังการเก็บเกี่ยวและกอนการแปรรูป และความปลอดภัยของวัตถุดิบ
การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-5)
Food Processing I
วิชาบังคับกอน : หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร หลัก การ
แปรรูปอาหารและเครื่องมือ การแปรรูปอาหารโดยใชความรอน การแปรรูปอาหารโดยใชความเย็น การแปรรูปอาหารโดยทําแหง
การใชสารเคมี การหมักดอง การใชรังสี และปฏิบัติการ
การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-5)
Food Processing II
วิชาบังคับกอน : การแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหมในอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑอาหาร การเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร
การจัดการของเสียและเทคโนโลยีสะอาด และปฎิบัติการ
วิศวกรรมอาหาร
4(3-3-7)
Food Engineering
วิชาบังคับกอน : หนวยและมิติ สมดุลมวล สมดุลพลังงาน อุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล การถายโอนความรอ น การถายโอนมวลสาร
ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในอุตสาหกรรมอาหาร และปฏิบัติการ
การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-5)
Quality Control in Food Industry
วิชาบังคับกอน : คุณภาพอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพ ปจจัยคุณภาพและการตรวจวัดคุณภาพ การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส สถิติที่
ใชในการควบคุมคุณภาพ การสุมตัวอยาง เครื่องมือ การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เทคนิคการควบคุมคุณภาพอาหาร
และผลิตภัณฑอาหารในทางอุตสาหกรรม และปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางอาหาร
2(2-0-4)
Food Safety
วิชาบังคับกอน : ความสําคัญของความปลอดภัยในอาหาร ประเภทอันตรายของอาหาร ปจจัยความเสี่ยงในอาหาร การวิเคราะหความเสี ่ยง การ
ประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การสื่อสารความเสี่ยง และการหาความไมแนนอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา
ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพอาหาร
3(3-0-6)
Food Safety and Quality Assurance
วิชาบังคับกอน : นโยบายความปลอดภัยของอาหารระดับชาติ ความสําคัญของความปลอดภัยในอาหารที่มีตอคุณคาทางคุณภาพ ความปลอดภัยของ
อาหารตลอดหวงโซอาหาร ระบบการประกันคุณภาพอาหารในหวงโซอาหาร และระบบประกันคุณภาพตางๆ
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06-136-201

06-137-401

06-137-402
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06-138-301

06-139-301

มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
2(2-0-4)
Food Standard and Regulations
วิชาบังคับกอน : ความสําคัญของมาตรฐานและกฎหมายอาหาร มาตรฐานของวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานของผลิตภัณฑ
พระราชบัญญัติอาหาร การควบคุม ขอบังคับเกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค มาตรฐานและกฏหมายของ
ประเทศและระหวางประเทศ กฎหมายควบคุมเกี่ยวกับฉลากโภชนาการ กฎหมายและขอ บังคับเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารทั้งภายในและตางประเทศ มาตรฐานและกฎหมายของอาหารและผลิตภัณฑของประเทศและประเทศคูคา และขอ กําหนด
ทางการคาระหวางประเทศและองคการที่เกี่ยวกับมาตรฐานและกฎหมายอาหาร
จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-5)
Food Microbiology
วิชาบังคับกอน : จุลินทรียที่มีความสําคัญตออาหาร จุลินทรียที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร จุลินทรียที่ทําใหอาหารเสื่อมเสีย จุลินทรียทําใหเกิด
โรคอาหารเปนพิษและการควบคุม มาตรฐานการตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหารประเภทตาง ๆ จุลินทรียที่มีประโยชนตอ
สุขภาพ แหลงที่มาของการปนเปอน ผลของกรรมวิธีการผลิตตอจุลินทรีย และปฏิบัติการ
การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Food Industry Plant Management
วิชาบังคับกอน : การจัดองคการ การวางแผนโครงการ การวางแผนและควบคุมการผลิต การปรับปรุงและการบริหารการเพิ่มผลผลิต การควบคุม
สินคาคงคลัง การวางผังโรงงาน การบริหารการซอมบํารุง การบริหารงานบุคคล และการเปนผูนํา
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0-6)
Small and Medium Business Management
วิชาบังคับกอน : ลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคก ร
การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการดําเนินกลยุทธทางการตลาด ความสัมพันธของสวนตางๆ การตลาด การเงิน บัญชี
ตนทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อโอกาสทางธุรกิจ การฝกจัดทํา
แผนธุรกิจ และการประเมินผลการดําเนินงาน
การเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Food Industry
วิชาบังคับกอน : ลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฏีและปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การ
บริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทย ภาษีและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
3(2-3-5)
Fishery Products Technology
วิชาบังคับกอน : องคประกอบทางเคมีของสัตวน้ํา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวน้ําและผลิตภัณฑ การแปรรูปสัตวน้ํา เชน การแชแ ข็ง การ
บรรจุก ระปอ ง การใชเกลือ การทําแหง การรมควัน และการหมัก ดอง การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑประมง
และปฏิบัติการ
การวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Experimental Design in Food Industry
วิชาบังคับกอน : การวางแผนการทดลองแบบตาง ๆ และการวิเคราะหทางสถิติเพื่อการวิจัยทางดานอุตสาหกรรมอาหาร แนวคิดและการฝก ปฏิบัติ
ใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการคนควา วิจัยและพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมอาหาร
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06-139-402

06-139-403

06-139-404

06-139-405

06-211-202

06-211-203

06-211-204

06-211-205

การฝกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร
3(0-40-0)
Practice in Food Industry
วิชาบังคับกอน : การฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานราชการหรือเอกชนดานอุตสาหกรรมอาหารอยางมีระบบ ไมนอยกวา 8 สัปดาห รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและประมวลผลรวมกันระหวางหนวยงานและมหาวิทยาลัย
สัมมนาทางอุตสาหกรรมอาหาร
1(0-2-1)
Seminar in Food Industry
วิชาบังคับกอน : ศึกษา คนควาเอกสารเรื่องที่นักศึกษาสนใจ เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอในที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปญหาพิเศษทางอุตสาหกรรมอาหาร
3(0-6-3)
Special Problems in Food Industry
วิชาบังคับกอน : ศึกษาและคนควาโดยการทดลองในหองปฏิบัติการ เกี่ยวกับปญหาเฉพาะอยางในอุตสาหกรรมอาหาร และเรียบเรียงเปนรายงานที่
ถูกตองตามหลักวิชาการ
สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร
6(0-40-0)
Co-operative Education in Food Industry
วิชาบังคับกอน : หลัก การ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึก ษา การเตรี ยมความพร อ มกอ นการทํ า สหกิจศึก ษา ความรูพื้ นฐานในการ
ปฏิบัติงาน การศึกษาและคนควาเอกสาร การเขียนโครงรางและวางแผนการศึกษาวิจัยสําหรับสหกิจศึกษา การเขียนรายงานและ
เทคนิคการนําเสนอรายงานหนาชั้น โดยนักศึกษาตองไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร ณ สถานประกอบการเต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานครบหนึ่งภาคเรียนปกติ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนักศึกษาตองนําเสนอรายงานและจัด ทํารายงาน
ฉบับสมบูรณใหกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจและสถานประกอบการ เพื่อทําการประเมินผลรวมกัน
ชีววิทยาทางทะเล
3(2-3-5)
Marine Biology
วิชาบังคับกอน: การจําแนกกลุมสิ่งมีชีวิตในทะเล ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยแวดลอมกับสิ่งมีชีวิตในทะเล ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในทะเลกลุมตาง ๆ
ความรูเบื้องตนดานนิเวศวิทยาและการจัดการชายฝง และปฏิบัติการ
อนุกรมวิธานแพลงกตอนทะเล
3(2-3-5)
Marine Plankton Taxonomy
วิชาบังคับกอน: ลักษณะของแพลงกตอนทะเล การจําแนกและจัดลําดับอนุกรมวิธานของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวในทะเล วิธีการเก็บ
ตัวอยางและการวิเคราะหตัวอยางและปฏิบัติการในภาคสนามและหองปฏิบัติการ
การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรชายฝง
3(3-0-6)
Analysis of Coastal Resource Data
วิชาบังคับกอน: ประเภทของขอมูลและการจัดการเก็บขอมูล สถิติเพื่อการวิจัยทรัพยากรชายฝง ไดแก สถิติเพื่อการบรรยายลักษณะของขอมูล การ
ทดสอบสมมุติฐานคาเฉลี่ย การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร การวัดคาความคลายและการวิเคราะหองคประกอบ การ
แสดงลําดับแบบหลายมิติ และการเชื่อมโยงการวิเคราะหประชาคมสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
ชีววิทยาการประมง
3(2-3-5)
Fishery Biology
วิชาบังคับกอน: ชีววิทยาการประมง โดยเนนการศึกษาการเจริญของสัตวน้ํา การสืบพันธุ การกินและแหลงอาหาร การเคลื่อนยาย วงจรชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงประชากรของสัตวน้ํา วิธีการจับปลาโดยเนนทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลเขตรอนและปฏิบัติการ
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3(2-3-5)
Marine Invertebrate Zoology
วิชาบังคับกอน: ลักษณะทั่วไปของสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และการแพรกระจายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังในทะเลที่พบในประเทศไทย
ปฏิบัติการในภาคสนามและในหองปฏิบัติการ
นิเวศวิทยาทางทะเล
3(2-3-5)
Marine Ecology
วิชาบังคับกอน: ระบบนิเวศในทะเลและมหาสมุทรโดยเนนทะเลเขตรอน องคประกอบของระบบนิเวศทางทะเล บทบาทและหนาที่ของสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางปจจัยสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกลุมตาง ๆ ในระบบนิเวศ
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงปจจัยแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงกลุมประชากรและกระบวนการทางชีวภาพในทะเล ปฏิบัติการใน
ภาสนามและหองปฏิบัติการ
การวิเคราะหน้ําทะเล
3(2-3-5)
Sea Water Analysis
วิชาบังคับกอน: คุณน้ําทะเลทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ ปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ําทะเลทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ
สมุทรศาสตรเคมี
3(2-3-5)
Chemical Oceanography
วิชาบังคับกอน: วัฏจักรของน้ํา องคประกอบทางเคมีของน้ําทะเล ตะกอนดินพื้นทองทะเล กาซที่ละลายในน้ําทะเล ระบบคารบอนไดออกไซด
สารอาหาร ธาตุปริมาณนอย ปจจัยทางกายภาพ ชีวภาพและเคมี ตอการเปลี่ยนแปลง คารบอน ออกซิเจน และสารอาหารในทะเล
หนาที่ของมหาสมุทรตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ
สมุทรศาสตรฟสิกส
3(2-3-5)
Physical Oceanography
วิชาบังคับกอน: การไหลเวียนของกระแสน้ําในมหาสมุทร กระแสน้ําขึ้นน้ําลง การกระจายและการแปรเปลี่ยนพลังงานจลน พลังงานความรอน
และสสารบริเวณผิวน้ํา การเคลื่อนที่ของแสงและเสียงตลอดจนพลังงานแมเหล็กไฟฟาในมหาสมุทร คุณสมบัติและการเคลื่อนที่
ของคลื่นในมหาสมุทร ปฏิบัติการสนามและในหองปฏิบัติการ
ธรณีวิทยาทางทะเล
3(3-0-6)
Marine Geology
วิชาบังคับกอน: ธรณีวิทยาเบื้องตน โลกและการเกิดโลก การกําเนิดของทะเลและมหาสมุทร โครงสรางของทะเลและชั้นดินตะกอนในทะเล
ลักษณะและคุณสมบัติของตะกอนและการพัดพาตะกอนประเภทตางๆ การเปลี่ยนแปลงของผิวโลก ไหลทวีปและชายฝง ตะกอน
ในทองทะเลชนิดตางๆ และการแพรกระจาย ทรัพยากรใตทะเลและการนํามาใชประโยชน มีการศึกษานอกสถานที่
ทักษะทางวิทยาศาสตรทางทะเล
1(0-2-1)
Marine Science Practical Skills
วิชาบังคับกอน: ฝกทักษะที่เกี่ยวของทางดานวิทยาศาสตรทางทะเล การนําเสนอผลงาน ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มารยาทในที่
ทํางาน วัฒนธรรมองคกร เตรียมความพรอมสําหรับการฝกงานหรือสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรทางทะเล
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรทางทะเล
3(3-0-6)
Research Methodology in Marine Science
วิชาบังคับกอน: การออกแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตรทางทะเล ตัวแปร การวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหละตีความ
ขอมูล การนําเสนอขอมูล สรุปผลการทดลอง และการเขียนโครงการวิจัย
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การฝกงานทางวิทยาศาสตรทางทะเล
3(0-40-0)
Field Practice in Marine Science
วิชาบังคับกอน : 06-214-201 ทักษะทางวิทยาศาสตรทางทะเล
การฝกปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทางวิทยาศาสตรทางทะเลทั้งของรัฐบาลและเอกชน
รายงานและการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานตออาจารยทปี่ รึกษา
สัมมนาทางวิทยาศาสตรทางทะเล
1(0-2-1)
Seminar in Marine Science
วิชาบังคับกอน: การบรรยาย การวิจารณ การคนควาเอกสาร และการเสนอรายงานในที่ประชุม เกี่ยวกับความกาวหนาเชิงวิชาการและเทคนิคใหมๆ
ในดานวิทยาศาสตรทางทะเล
ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรทางทะเล 1
1(0-2-1)
Special Problems in Marine Science I
วิชาบังคับกอน: การตรวจสอบเอกสาร การเขียนโครงรางปญหาพิเศษ และนําเสนอโครงรางปญหาพิเศษตออาจารยที่ปรึกษาและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรทางทะเล 2
2(0-4-2)
Special Problems in Marine Science II
วิชาบังคับกอน : ผานหรือเรียนควบคูกับปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรทางทะเล 1
การทดลองคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรทางทะเล เพื่อรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน แลวนํามารวบรวมเรียบเรียงรายงาน ทําเปน
รูปเลมและเสนอผลงานตออาจารยที่ปรึกษาและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรทางทะเล
6(0-40-0)
Cooperative Education in Marine Science
วิชาบังคับกอน : 06-214-201 ทักษะทางวิทยาศาสตรทางทะเล
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบ
หรือองคกรตาง ๆ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษา
พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน การวัดผลการศึกษาในรายวิชานี้ดําเนินการโดยผูคุมงาน
และอาจารยที่ปรึกษา
คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamentals Mathematics
วิชาบังคับกอน: พีชคณิตเวกเตอร ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาจริงและฟงกชันคาเวกเตอร การประยุกต
อนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนด เทคนิคในการปริพันธ การหาปริพันธเชิงตัวเลข
วัสดุอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Materials
วิชาบังคับกอน: คุณสมบัติของวัสดุ กรรมวิธีการผลิตวัสดุ มาตรฐานวัสดุ วัสดุอุตสาหกรรม การใชงานและการจัดเก็บ การกัดกรอนและการ
ปองกัน ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตใชวัสดุวิศวกรรม ไดแก โลหะ พอลิเมอร
เซรามิก และวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและการนําไปใชประโยชน การเสื่อมสภาพของวัสดุ
กลศาสตรวศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
วิชาบังคับกอน: แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถิตยศาสตร ระบบแรง โมเมนต แรงคูควบ ผลลัพธของระบบแรง การสมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ การ
วิเคราะหแรงในทรัส เฟรมและเครื่องจักรกล แรงกระจาย ของไหลสถิตย แรงเสียดทาน ศูนยถวง เซ็นทรอยด โมเมนตความ
เฉื่อยของพื้นที่
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การฝกพื้นฐานชางอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Basic Industrial Training
วิชาบังคับกอน: พื้นฐานทางดานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือวัด และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตะไบ งาน
ระบบทอ งานเชื่อมประกอบ การใชงานและการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
วิชาบังคับกอน: หนวยแรงและความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด หนวยแรงดัดและหนวยแรงเฉือนในคาน
การโกงของคาน หนวยแรงบิด หนวยแรงระนาบและความเครียดระนาบ หนวยแรงรวมและความเคนหลัก วงกลมโมรสําหรับ
หนวยแรงระนาบ การโกงเดาะของเสา ทฤษฎีการวิบัติ
ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Control Systems
วิชาบังคับกอน: ระบบควบคุมเงื่อนไขกําหนดเบื้องตน ระบบควบคุมแบบวงรอบเปดและวงรอบปด บล็อกไดอะแกรมและกราฟการแยกไหลของ
สัญญาณ แบบจําลองทางคณิตศาสตรและฟงกชันถายโอน การวิเคราะหผลตอบสนองชั่วครู การวิเคราะหระบบควบคุมในโดเมน
เวลาและความถี่ เสถียรภาพของระบบควบคุม การออกแบบระบบควบคุม การออกแบบและชดเชยระบบควบคุม
การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย
3(3-0-6)
Occupational Health Risk Assessment and Management
วิชาบังคับกอน: กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยและตางประเทศ โดยเนนกฎหมายดาน
สิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมพระราชบัญญัติสาธารณสุข และพระราชบัญญัติโรงงาน
สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1(0-3-1)
Industrial Technology Seminar
วิชาบังคับกอน: การคนควาผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือรายงานที่เกี่ยวกับดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเขียนรายงาน การวิเคราะหขอมูล และการ
นําเสนอผลงาน
เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Drawing
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนแบบทางอุตสาหกรรม เครื่องมืออุปกรณและวิธีใช เทคนิคการเขียนตัวเลขและตัวอักษร การ
เขียนแบบเรขาคณิตประยุกต การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟก เสนและระนาบ การเขียนภาพสเก็ต การเขียน
ภาพตัด การกําหนดขนาดและรายละเอียดอื่นๆ การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety
วิชาบังคับกอน: อุบัติเหตุประเภทตางๆ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การบริหารความปลอดภัย
เพื่อควบคุมความสูญเสีย การสอบสวนอุบัติเหตุและการประเมินผลอุบัติ
ไฟฟาอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Electricity
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานทางไฟฟาอุตสาหกรรม อุปกรณไฟฟา วงจรไฟฟา ไฟฟาแสงสวาง หมอแปลงไฟฟา เครื่องกํานเ ิดไฟฟา มอเตอร
และการควบคุม ระบบกําลังไฟฟา การปองกันไฟฟากําลัง และการฝกปฏิบัติ
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เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Instrumentation
วิชาบังคับกอน: เครื่องมือวัดและการวัดพื้นฐานทางในงานอุตสาหกรรม อุปกรณการวัด การวัดทางกล อุปกรณทํางานและระบบควบคุม ระบบงาน
กล ระบบนิวแมติกส และ ระบบไฟฟา การติดตั้งปรับแตงและการบํารุงรักษาอุปกรณ แนะนํากระบวนการควบคุม
การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Energy Management in Industry
วิชาบังคับกอน:
ศึกษาการตรวจสอบ และวิเคราะหการใชพลังงาน การประหยัดพลังงานในระบบความรอน การสูญเสียพลังงานความรอนในการ
เผาไหม การใชฉนวนกันความรอน การประหยัดพลังงานในอากาศ หมอแปลงไฟฟา และระบบจําหนาย ระบบไฟฟาแสงสวาง การ
นําระบบความรอนรวมมาใชเปนพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม
การจัดการและควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Management and Control of Industrial Pollution
วิชาบังคับกอน: มลพิษทางอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ผลกระทบของมลพิษตอสิ่งแวดลอม การตรวจและการบําบัดน้ําเสีย มลพิษทางอากาศจาก
กระบวนการอุตสาหกรรม การตรวจสอบและการบําบัดมลพิษทางอากาศ แหลงการเกิดมลพิษทางเสียง การปองกันและการ
ควบคุมมลพิษทางเสียง
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Planning and Production control
วิชาบังคับกอน: การวางแผนกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ
ระบบการจัดการซื้อ ระบบการควบคุมสินคาคงเหลือ การคาดคะเนความตองการสินคา การควบคุมพัสดุคงคลัง การทําสมดุล
สายการผลิต ศึกษากรณีตัวอยางการวางแผนและการควบคุมการผลิต
ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
Leadership and Organizational Behavior
วิชาบังคับกอน: ทฤษฎี รูปแบบ และบทบาทของผูนํา จริยธรรมของผูนํา แนวคิดพฤติกรรมมนุษยและหลักปฏิบัติที่เปนประโยชนในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคคลในองคการ วิธีการจัดการในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร แนวความคิดและทฤษฎีการจงใจ
อํานาจและอิทธิพล พฤติกรรมกลุม การตัดสินใจ การจัดการความขัดแยงและการประสานความรวมมือ
ผูประกอบการดานเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Entrepreneurship in technology
วิชาบังคับกอน: ลักษณะการลงทุนเปนผูประกอบการ สภาพสังคมและมนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับการดําเนินการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การ
บริหารจัดการและสภาวะผูนํา เทคนิคการตลาด ระบบและหลักการบัญชี ระบบการเงินสําหรับธุรกิจ การโฆษณาและการขาย
แนวทางการประกอบธุรกิจตามแขนงวิชาที่ศึกษา
การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1(1-0-2)
Industrial Technology Pre-Project
วิชาบังคับกอน: การมอบหมายงาน
และปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยการเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาประกอบดวยการเขียน
ขอเสนอโครงงาน การเตรียมงาน การเขียนรายงาน และการประเมินผล
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06-322-404

06-327-301

06-411-101

06-411-102

06-411-203

06-411-205

06-411-301

โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(1-6-4)
Industrial Technology Project
วิชาบังคับกอน : 06-322-403 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูเรียนตองปฏิบัติงานตอจากโครงงานศึกษาที่ไดกําหนดไวแลว โดยกําหนดใหมีความกาวหนาของโครงงานขึ้นเปนลําดับ ซึ่งอยู
ภายใตการควบคุมและดูแลจากอาจารยที่ปรึกษา ผูเรียนตองใชทฤษฎีและหลักการมาแกปญหากับโครงงานนั้น ๆ และตองสรุปผล
จัดทํารายงานของโครงงานนั้นๆ เสนอตอผูสอน เมื่อสิ้นสุดโครงการแลว
การฝกงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรม
3(0-40-0)
Industrial Technology Internship
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง การฝกงานใชเวลาฝกไมนอยกวา 240 ชั่วโมง ในสถานประกอบการทาง
ธุรกิจและองคกรตาง ๆ
นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Ecology
วิชาบังคับกอน: ความหมายและขอบขายของนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ การถายทอดสารอาหารและพลังงาน วัฏจักรของสาร ปจจัยจํากัด
ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม ประชากรและพฤติกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ระบบนิเวศภาคพื้นน้ํา ระบบนิเวศภาคพื้นทวีป และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
1(0-3-1)
Ecology Laboratory
วิชาบังคับกอน : 06-411-101 นิเวศวิทยา หรือเรียนควบคูกัน
ปฏิบัติการตามหัวขอบทเรียนทางทฤษีเกี่ยวกับปจจัยทางกายภาพของสิ่งแวดลอม วิเคราะหธาตุในดิน การเก็บตัวอยางแพลงกตอน
และสัตวหนาดิน อัตราการผลิตของระบบนิเวศ ปจจัยจํากัด ประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ระบบ
นิเวศภาคพื้นน้ํา และระบบนิเวศภาคพื้นทวีป
หลักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Principles of Environmental Science
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ขอบเขต และหลักการทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ความสัมพันธในระบบสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษทางสิง่ แวดลอม
การแกไขและปองกันปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
หลักการใชเครื่องมือ
3(3-0-6)
Principles of Instrumentation
วิชาบังคับกอน : 02-221-002 หลักเคมี
ทฤษฎีและการใชประโยชนในการวิเคราะหทางคุณภาพ หลักการทํางานของเครื่องมือวิเคราะหทางวิทยาศาสตร เทคนิคการเตรียม
ตัวอยาง และการวิเคราะห
การวิเคราะหทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(1-6-5)
Techniques for Analysis in Environmental Science
วิชาบังคับกอน : 02-221-002 หลักเคมี
เทคนิคการใชเครื่องมือและปฏิบัติการเพื่องานวิเคราะหลักษณะสมบัติของสารมลพิษ ในสิ่งแวดลอ มทางดานกายภาพ เคมี และ
ชีววิทยา การจัดเตรียม การเก็บตัวอยาง การวิเคราะห และการประเมินผล
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06-411-303

06-412-202

06-412-203

06-412-301

06-413-201

06-413-305

06-414-401

06-414-402

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
3(2-3-5)
Environmental Monitoring
วิชาบังคับกอน: วิธีการและเครื่องมือในการสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอม การตรวจสอบคุณภาพน้ํา อากาศ และดิน เทคนิคการวัดคาความรอน เสียง
และแสงสวาง การวางแผนการสํารวจ การเก็บและรักษาตัวอยาง การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมในหองปฏิบัติการและ
ภาคสนาม การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูลจากการสํารวจ
มลพิษทางน้ํา
3(3-0-6)
Water Pollution
วิชาบังคับกอน: แหลงกําเนิด ประเภท และลักษณะของมลพิษทางน้ํา ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา ผลกระทบจากมลพิษทางน้ํา กระบวนการบําบัดน้ําเสีย
และหลักเกณฑในการวางแผนควบคุม
เทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Environmental Technology
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ปจจัย และปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสิ่งแวดลอม การนําเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมไปใชประโยชน การประยุกตใช
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย และการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
มลพิษทางอากาศและการควบคุม
3(3-0-6)
Air pollution and Control
วิชาบังคับกอน: ความหมาย แหลงกําเนิดและประเภทของมลพิษทางอากาศ
ระบบมลพิษทางอากาศ ผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
อุตุนิยมวิทยาการแพรกระจายของมลสาร การตรวจวัดสภาพอากาศ กฎหมายสิ่งแวดลอมและมาตรฐานคุณภาพอากาศ เทคโนโลยี
ในการบําบัดและการควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศ
อนามัยสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Health
วิชาบังคับกอน: ความหมาย องคประกอบ และแนวคิดของงานอนามัยสิ่งแวดลอม ปญหาและผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอม ระบาดวิทยาและ
การติดเชื้อ นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
หลักพิษวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Toxicology
วิชาบังคับกอน: ความหมายของสารพิษและความเปนพิษ ประเภทของสารพิษ ผลกระทบจากสารพิษ การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดลอม
การตรวจวิเคราะหสารพิษ มาตรฐานและการควบคุมสารพิษ
หัวขอเรื่องที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Selected Topics in Environmental Science
วิชาบังคับกอน: ศึกษาหัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่นอกเหนือจากเนื้อหาในรายวิชาปกติ หัวขอในการศึกษาตองเปนหัวขอที่สนใจ
และเปนที่ตองการรวมกันระหวางอาจารยกับนักศึกษา การศึกษานอกสถานที่อาจจะจําเปนสําหรับหัวขอพิเศษบางเรื่อง
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
วิชาบังคับกอน: การคนควารวบรวมบทความทางวิชาการ และงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
การเรียบเรียงและการเขียนรายงาน
การนําเสนอและดําเนินการจัดการสัมมนา
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06-414-403

06-414-404

06-414-405

06-421-202

06-421-301

06-421-302

06-421-403

06-422-201

โครงงาน 1
1(1-0-2)
Project I
วิชาบังคับกอน: ความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับโครงงานวิจัย เทคนิคการวิจัย วิธีการวิเคราะห การเก็บขอมูล และประเมินผลเบื้องตน
การเสนอหัวขอ การเขียนโครงรางโครงงานดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
โครงงาน 2
3(1-6-4)
Project II
วิชาบังคับกอน : 06-414-403 โครงงาน 1
การจัดทําโครงงานในหัวขอที่สนใจของนักศึกษาและอาจารย การวิเคราะหขอบเขต การจัดรูปแบบ และการวางแผน การ
ดําเนินงานวิจัย การวิเคราะหผลและสรุปผล การจัดทํารูปเลมโครงงาน และการสงโครงงานฉบับสมบูรณ การดูแลและให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
การฝกงานทางสิ่งแวดลอม
3(0-40-0)
Environmental Internship
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง การฝกงานใชเวลาฝกไมนอยกวา 240 ชั่วโมง ในสถานประกอบการทาง
ธุรกิจและองคกรตาง ๆ
การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3(1-6-4)
Basic Environmental Quality Analysis
วิชาบังคับกอน : การใชเครื่องมือและปฏิบัติการเพื่องานวิเคราะหสารมลพิษในสิ่งแวดลอม ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และชีววิท ยา การสุม ตัวอยาง
การจัดเตรียม การเก็บตัวอยาง การวิเคราะห และการประเมินผล
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
วิชาบังคับกอน : 06-411-203 หลักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
พื้นฐานระบบสิ่งแวดลอม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของประชาชน และกรณีศึกษา
หลักการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Principles of Environmental Management
วิชาบังคับกอน: โครงสรางทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมีของระบบสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาแบบยั่งยืน นโยบายและ
กฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมในโครงการตาง ๆ
การมีสวนรวมในชุมชน
3(3-0-6)
Community Participation
วิชาบังคับกอน : หลักการมีสวนรวม รูปแบบและกระบวนการมีสวนรวม เทคนิคและกลไกการมีสวนรวม การวิจัยชุมชน การรับฟงความคิดเห็น
การตรวจสอบ และการประเมินผลการมีสวนรวมของชุมชน
จริยศาสตรและสังคมวิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Ethics and Environmental Sociology
วิชาบังคับกอน : ปรัชญาและกรอบแนวคิดทางสิ่งแวดลอ ม ปฏิสัม พันธของมนุษ ยในสิ่งแวดลอ ม พฤติก รรมมนุษ ย ระบบสังคมวัฒนธรรม
โครงสรางและพลวัตของสังคมเมือ งและชนบท ปรากฏการณทางสังคม และความสัม พันธกับสิ่งแวดลอ ม ปญหาและการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมดานตางๆ แนวปฏิบัติของมนุษยเพื่อการพัฒนาที่สมดุลระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอ ม การวิเคราะห
ระบบคุณคาและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม และบทบาทของนักสิ่งแวดลอมตอการพัฒนาจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม
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06-422-202

06-423-301

06-423-303

06-423-307

06-425-401

06-425-402

06-425-405

06-425-406

สิ่งแวดลอมศึกษา
3(3-0-6)
Environmental Education
วิชาบังคับกอน : หลักการทางสิ่งแวดลอมศึกษา แนวทางและวิธีการใหความรูดานสิ่งแวดลอม องคความรูดานสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการถายทอด
การสรางและผลิตเทคโนโลยี และการเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
กฎหมายสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Laws
วิชาบังคับกอน : หลักทั่วไปของการบังคับใชกฎหมาย หลักกฎหมายตางๆ วาดวยการคุมครองสภาวะแวดลอมในเมืองและชนบทที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัยสวนบุคคล กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หลักกฎหมายตางๆ วาดวยการอนุรัก ษธรรมชาติและสงวนพันธุ
สัตวและพืช กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ และการวิเคราะห
หลักกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ
ความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Biodiversity
วิชาบังคับกอน : ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และระดับของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพของอาณาจัก ร
สิ่งมีชีวิต การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น ปญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัม พันธ
ของมนุษยกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
Local Wisdom and Sustainable Development
วิชาบังคับกอน : ความหมาย ความเปนมา และการพัฒนาภูมิปญญาทอ งถิ่น การอนุรัก ษสิ่งแวดลอ มตามภู มิปญญาทอ งถิ่น การประยุก ตใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอม และกรณีศึกษา
หัวขอเรื่องที่นาสนใจทางการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น
2(1-2-3)
Selected Topic in Local Environmental Management
วิชาบังคับกอน : สถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ประเด็นสิ่งแวดลอมที่นาสนใจ การศึกษาหัวขอทางการจัดการสิ่งแวดลอมทอ งถิ่น การคนควา
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สัมมนา
1(0-3-1)
Seminar
วิชาบังคับกอน : การคนควาผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือรายงานที่เกี่ยวกับดานการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น การเขียนรายงาน การวิเคราะหขอมูล และ
การนําเสนอผลงาน
โครงงานทางการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น 1
1(1-0-2)
Local Environment Management Project I
วิชาบังคับกอน : เทคนิคการวิจัย วิธีการวิเคราะห การเก็บขอมูล และประเมินผลเบื้องตน การเสนอหัวขอ การเขียนโครงรางโครงงานดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น และการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน
โครงงานทางการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น 2
3(1-6-4)
Local Environment Management Project II
วิชาบังคับกอน : การดําเนินงานวิจัยตามโครงรางโครงงานทางการจัดการสิ่งแวดลอ มทอ งถิ่น 1 การวิเคราะหผล และสรุปผล การดูแลและให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา การจัดทํารูปเลมโครงงาน และการสงโครงงานฉบับสมบูรณ
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06-425-407

07-111-101

07-111-302

07-111-303

07-111-304

07-112-201

07-112-302

07-112-303

การฝกงานทางการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น
3(0-9-3)
Local Environmental Management Field Practice
วิชาบังคับกอน : การฝกปฏิบัติงานทางการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่นกับหนวยงานภายนอก การนําเสนอรายงานการฝกงาน และการประเมินผลการ
ฝกงานจากหนวยงานภายนอก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
1(1-0-2)
Introduction to Food Science and Technology
วิชาบังคับกอน: ความหมาย และหลักการของวิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร และการแปรรูปอาหาร บทบาทความสําคัญของระบบ
การผลิตอาหารตอเศรษกิจและสังคม องคประกอบที่มีผลกระทบตอ สภาวะการบริโภค แนวโนม และ ประเพณีวัตนธรรม
ผลกระทบของอาหารตอสุขภาพและภาวะโภชนาการของประชาคม
เคมีอาหาร
3(2-3-5)
Food Chemistry
วิชาบังคับกอน : 02-223-001 เคมีอินทรียเบื้องตน
โครงสรางและสมบัติทางเคมีขององคประกอบอาหาร เคมีของการเปลี่ยนแปลงระหวางการแปรรูปและเก็บรักษา วิธีการปองกัน
แกไข วัตถุเจือปนในอาหารปฏิบัติการที่สัมพันธกับเนื้อหา
การวิเคราะหอาหาร
3(2-3-5)
Food Analysis
วิชาบังคับกอน: หลักการและเทคนิคการวิเคราะหอาหารทางเคมี วิธีการมาตรฐานและเทคนิคการวิเคราะหขั้นสูงในการวิเคราะหองคประกอบทาง
เคมีและสวนผสมของอาหาร หลักและวิธีการใชเครื่องมือวิเคราะหอาหาร อันตรายจากสารเคมี
อาหารและโภชนาการ
2(2-0-4)
Food and Nutrition
วิชาบังคับกอน: องคประกอบของอาหาร โภชนาการของมนุษยและสารอาหารที่ตองการ สรีรวิทยาและจิตวิทยาการบริโภคอาหาร ระบบการยอย
อาหารของมนุษย ความสัมพันธระหวางอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ โภชนาการของบุคคลวัยตางๆ ภาวะโภชนาการบกพรอง
อาหารเพื่อสุขภาพ
การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-5)
Food Processing I
วิชาบังคับกอน: ความหมายและความสําคัญของการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร วัตถุดิบและการจัดการวัตถุดิบ การแปรรูปอาหารดวย
วิธีการตางๆ เชน การระเหยน้ําการควบคุมอุณหภูมิ การหมักดอง การใชสารเคมีและเทคโนโลยีเฮอรเดิล ปจจัยการแปรรูปที่มีผล
ตอผลิตภัณฑ
การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-5)
Food Processing II
วิชาบังคับกอน : 07-112-301 การแปรรูปอาหาร 1
ศึกษาเกี่ยวกับหนวยงานตาง ๆ ของการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม การใชจุลินทรียและเอนไซมในการแปรรูปอาหาร
การเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร บรรจุภัณฑ เทคโนโลยีสะอาด การวางผังโรงงานเพื่อผลิตอาหาร
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1(0-3-1)
Basic Skills in Food Science and Technology
วิชาบังคับกอน: การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและการบํารุงรักษาเครื่องมือแปรรูปและวิเคราะหอาหารที่สําคัญ เชน หมอกําเนิดไอน้ํา หมอ
นึ่งฆาเชื้อ เครื่องทําแหงแบบพนฝอย เครื่อทําแหงแบบแชเยือกแข็ง เครื่องทําแหงแบบลูกกลิ้ง เครื่องกลั่นสารละลาย เครื่องวัด
เนื้อสัมผัส เครื่องวัดความหนืด เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง เครื่องวัดสี เครื่องแยกสารโดยวิธีโครมาโตกราฟในสถานะแกสและ
สถานะของเหลวสมรรถนะสูง
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07-113-301

07-113-302

07-114-301

07-114-302

07-114-303

07-114-304

07-115-301

วิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Food Engineering
วิชาบังคับกอน : 02-212-001 แคลคูลัสเบื้องตน
หลักการทางวิศวกรรมและการประยุกต ในขบวนการแปรรูปและถนอมอาหาร ความรูเบื้องตนของการถายโอนมวลสารและความ
รอน สมดุลมวลและพลังงาน อุณหพลศาสตร กลศาสตรของไหล หลักการทางวิศวกรรมในหนวยปฏิบัติการแปรรูปอาหารเชน
การกลั่น การพาสเจอรไรซ การสเตอริไลซ การแชแข็ง การตกผลึก การทําแหง การกรอง และไมโครเวฟ
ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
1(0
Food Engineering Laboratory
วิชาบังคับกอน:วิชาเรียนควบคู : 07-111-306 วิศวกรรมอาหาร
การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธกับวิชาวิศวกรรมอาหาร(07-113-301) หัวขอการทดลองเกี่ยวกับการถายโอนมวลสารและความรอน
สมดุลมวลและพลังงาน อุณห พลศาสตร กลศาสตรของไหล หลักการทางวิศวกรรมในหนวยปฏิบัติการแปรรูปอาหารเชน การ
กลั่น การพาสเจอรไรซ การสเตอริไลซ การแชแข็ง การตกผลึก การทําแหง การกรอง และไมโครเวฟ
การควบคุมคุณภาพอาหาร
3(2-3-5)
Food Quality Control
วิชาบังคับกอน: หลักการ วิธีการและเทคนิคที่ใชในการควบคุมคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพอาหาร บทบาทขององคกรควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมอาหาร
สุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดลอมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2(2Sanitation and Plant Environmental Management
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญและขอพึงปฏิบัติของการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร การจัดสภาพแวดลอมของโรงงานอาหาร เทคโนโลยีสะอาด
แผนการจัดทําสุขาภิบาลของโรงงาน การจัดการน้ําและวัสดุเหลือใชจากโรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาลโรรงาน
ความปลอดภัยในอาหารและระบบประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
Food Safety and Quality Assurance System
วิชาบังคับกอน : 07-114-301 การควบคุมคุณภาพอาหาร
ความหมายของความปลอดภัยในอาหาร ชนิดของอันตราย ความปลอดภัยตลอดหวงโซอาหาร การวิเคราะหความเสี่ยง ระบบ
ประกันคุณภาพตลอดหวงโซอาหารเชน GAP, GMP, HACCP, ISO 22000 ระบบความปลอดภัยดานอาหารในประเทศตาง ๆ
มาตรฐานและกฎระเบียบดานอาหาร
2
Standard and Food Regulation
วิชาบังคับกอน: ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานอาหาร มาตรฐานผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑอาหาร กฎระเบียบดานอาหารของประเทศ
ตาง ๆ
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
(2-3-5)
Food Product Development
วิชาบังคับกอน: ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ หลักการตลาดและการวิจัยตลาด การสํารวจวัตถุดิบและความตองการของ
ผูบริโภค แนวโนมผลิตภัณฑที่ควรพัฒนา การพัฒนาสูตร กรรมวิธีการผลิตและบรรจุภัณฑ การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ
การคิดตนทุน การประเมินตลาดผลิตภัณฑ
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07-116-201

07-116-202

07-117-301

07-117-402

07-118-301

07-118-302

07-118-403

จุลชีววิทยาอาหาร
3(3
Food Microbiology
วิชาบังคับกอน : 02-241-003 จุลชีววิทยาทั่วไป
ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรียที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมอาหาร จุลินทรียที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร จุลินทรียที่ทําใหอาหาร
เนาเสีย จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษและการควบคุม มาตรฐานและการตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหารประเภทตาง ๆ
จุลินทรียที่มีประโยชนตอสุขภาพ แหลงที่มาของการปนเปอน ผลของกรรมวิธีการผลิตตอจุลินทรีย
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
1(0
Food Microbiology Laboratory
วิชาบังคับกอน:รายวิชาเรียนควบคู : 07-116-201 จุลชีววิทยาอาหาร
การทดลองในเนื้อหาที่สัมพันธกับวิชาจุลชีววิทยาอาหาร(07-116-201) หัวขอการทดลองเกี่ยวกับจุลินทรียที่ใชในกระบวนการผลิต
อาหาร จุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสีย จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษและการควบคุม การตรวจวิคเ ราะหจุลินทรียในอาหาร
ประเภทตาง ๆ จุลินทรียที่มีประโยชนตอสุขภาพ และสารปนเปอน
การออกแบบการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
Experimental Design in Agro-Industry
วิชาบังคับกอน : 02-213-001 หลักสถิติ
หลักทั่วไปในการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร การทดสอบทางสถิติโดยใช t-test การวิเคราะหความแปรปรวน
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
การจัดการธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
Food Business Management
วิชาบังคับกอน: การวางแผนการผลิตและบริการ การพยากรณอุปสงคและหวงโซอุปทาน ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค การกําหนด
ตําแหนงผลิตภัณฑ การจัดทํางบการเงิน บัญชีและสภาพแวดลอมทางการตลาด การจัดการโลจิสติกสการจัดการความเสี่ยงของ
ธุรกิจอาหาร
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1(1-0-2)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง เทคนิคการสื่อสารและการสัมภาษณ การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลใน
สถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงาน จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
การเตรียมความพรอมในการฝกงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1(1-0-2)
Preparation for Internship
วิชาบังคับกอน: การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับประวัติประสบการณ จดหมายนํา เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง เทคนิคการสื่อสารและการ
สัมภาษณ การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางาน
และทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงาน
จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
6(0-40-0)
Cooperative Education in Food Science and Technology
วิชาบังคับกอน : 07-118-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการ หนวยงาน และองคกรตาง ๆ
ที่คณะใหความเห็นชอบ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสให
นักศึกษา พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะ ความเหมาะสมในตําแหนงของการเปนลูกจาง และเปด
โอกาสใหผูวาจางรับเปนพนักงานหรือลูกจางหลังจากจบการศึกษา
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07-118-404

07-118-405

07-118-406

07-221-201

07-221-301

07-221-302

07-221-303

ฝกงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3(0-9-3)
Internship in Food Science and Technology
วิชาชีพบังคับกอน : 07-118-302 การเตรียมความพรอมในการฝกงาน
หลักสูตรการฝกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับนักศึกษาตองการหาประสบการณในวงการธุรกิจภายนอก
นักศึกษาสามารถ
เลือกประเภทของงานที่สนใจเพื่อศึกษาใหเกิดความลึกซึ้งที่ไมสามารถดําเนินการในหองเรียนได นักศึกษาสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการทํางานได เวลาในการฝกงานไมนอยกวา 200 ชั่วโมง ในสถานประกอบการและองคกรตาง ๆ.
สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1(0-3-1)
Seminar in Food Science and Technology
วิชาบังคับกอน: ศึกษาคนควาเปนรายบุคคลเกี่ยวกับเรื่องที่นาสนใจในปจจุบันที่มีความเกี่ยวของดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร นําเสนอ
งานในที่ประชุมและจัดทํารายงาน
ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3(0-6-6)
Special Problem in Food Science and Technology
วิชาบังคับกอน : 07-111-310 การออกแบบการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิบัติการทดลองทางสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยความเห็นชอบของอาจารยในสาขาที่เปนผูใหการปรึกษา
นักศึกษาจะตองนําเสนอผลงานที่ไดจากการทดลองตอที่ประชุม
เทคโนโลยีชีวภาพ 1
2(2-0-4)
Biotechnology I
วิชาบังคับกอน : 02-241-211 จุลชีววิทยา
ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การนําวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุก ตเพื่อ
การใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตทฤษฎีและเทคนิควิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่นําไปประยุกตใชในทางการเกษตร สิ่งแวดลอม และ
ทางการแพทย
เทคโนโลยีชีวภาพ 2
2(2-0-4)
Biotechnology II
วิชาบังคับกอน : 07-221-201 เทคโนโลยีชีวภาพ 1
บทบาทหนาที่ของตัวกระทําทางชีวภาพตอชีวกระบวนการ ผลิตภัณฑชีวภาพประเภทตางๆ เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงซึ่งรวม
กระบวนการหมัก กระบวนการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑและการทําผลิตภัณฑใหบริสุทธิ์ การใชพันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพันธุ การ
คิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ โดยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ
วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
3(3-0-6)
Biochemical Engineering
วิชาบังคับกอน : 02-212-105 แคลคูลัส 2 และ
02-225-203 หลักเคมีเชิงฟสิกส
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมีชีวภาพ ศาสตรชีวพลังงานของจุลินทรีย จลนพลศาสตรของการเจริญเติบโต การใช
สารอาหารและการสรางผลิตภัณฑของจุลินทรียในการเพาะเลี้ยงแบบกะ กึ่งกะ และแบบตอเนื่อง แบบจําลองทางคณิตศาสตร
การออกแบบถังปฏิกรณชีวภาพ การขยายการผลิตและการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ
1(0-3-1)
Biochemical Engineering Laboratory
เรียนคูควบกับ : 07-221-302 วิศวกรรมเคมีชีวภาพ
ปฏิบัติการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชาวิศวกรรมเคมีชีวภาพ (07-221-302)
การทดลองเกี่ยวกับดุลของมวลและพลังงานระหวางการเจริญเติบโตของจุลินทรีย จลนพลศาสตรของการเจริญเติบโต การใช
สารอาหารและการสรางผลิตภัณฑของจุลินทรียในการเพาะเลี้ยงแบบกะ และแบบตอเนื่อง การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ แบบจําลองทาง
คณิตศาสตร การออกแบบถังปฏิกรณชีวภาพ
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07-221-304

07-221-305

07-221-306

07-221-307

02-221-308

07-221-309

07-221-310

เทคนิคและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-2-5)
Techniques and Methods in Biotechnology
วิชาบังคับกอน : 07-221-201 เทคโนโลยีชีวภาพ 1 และ
02-224-006 ชีวเคมี 2
หลักการและวิธีใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ ไดแก การสกัดสารทางชีวภาพ โครมาโทกราฟ สเปกโตรโฟโตมิเตอร การหมุน
เหวี่ยงดวยความเร็วสูง อิเล็กโตรโฟรีซีส การทําแหง การประยุกตเทคนิคและวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สรีรวิทยาของเซลล
3(3-2-5)
Cell Physiology
วิชาบังคับกอน : 02-241-101 ชีววิทยา
โครงสรางและหนาที่ของเซลล องคประกอบทางเคมีของเซลล การเคลื่อนที่ของเซลล วิวัฒนาการของเซลล กลไกพันธุกรรมของ
เซลล การขนถายสารโมเลกุลผานเยื่อหุม การจดจํากันไดของเซลล การสรางและสลายพลังงานการควบคุมการทํางานของเซลล
การตอบสนองของเซลลตอการบาดเจ็บและการตายของเซลล
เทคโนโลยีจุลินทรีย
3(2-3-5)
Microbial Technology
วิชาบังคับกอน: ลักษณะจําเพาะทางสรีรวิทยาของจุลินทรีย หลักการคัดเลือกสายพันธุจุลินทรียจากธรรมชาติ การใชเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหมเพื่อปรับปรุงสายพันธุจุลินทรีย การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย กลไกและสภาวะที่มีอิทธิพลตอการผลิตผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ
จากจุลินทรีย การใชเทคนิคทางเทคโนโลยีจุลินทรียใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม
และดานอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม
3(2-3-5)
Modern Biotechnology
วิชาบังคับกอน : 02-224-006 ชีวเคมี 2 และ 02-241-209 พันธุศาสตร
คําจํากัดความของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม หลักการและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม การเตรียมยีน การสรางรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ
การถายยีนเขาสูเซลล และการตรวจสอบเซลลที่ไดรับยีน การทําใหกลายพันธุ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการตรวจสอบสาร
พันธุกรรมโดยวิธีการทางชีวโมเลกุล
ชีวสารสนเทศศาสตร
2(2-0-4)
Bioinformatics
วิชาบังคับกอน: บทนําและความสําคัญของชีวสารสนเทศศาสตร
วิธีการวิเคราะหสายลําดับดีเอ็นเอและโปรตีน
การสืบคนสารสนเทศจาก
ฐานขอมูลจีโนมและโปรตีนการทํานายคุณสมบัตขิ องโปรตีน การเปรียบเทียบสายลําดับโปรตีนและดีเอ็นเอกับขอมูลในฐานขอมูล
การวิเคราะหแผนภูมิความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต การวิเคราะหแบบแผนในการแสดงออกของยีน
จรรยาบรรณและกฎหมายทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(1-0-2)
Ethics and Law in Biotechnology
วิชาบังคับกอน: กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ
ความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม สิทธิบัตรจริยธรรมที่เกี่ยวของกับผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีตอสังคม และกรณีศึกษา
การจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Biotechnological Industry Management
วิชาบังคับกอน:การวางแผนการผลิต ระบบขนสงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ การประเมินทางเศรษฐศาสตรของกระบวนการผลิต หลักการตลาด
และการวิจัยตลาด การจัดการธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง การจัดทําแผนธุรกิจ ระบบการทําบัญชี
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การควบคุมคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control and Quality Assurance Systems
วิชาบังคับกอน:หลักการ วิธีการและเทคนิคที่ใชในการควบคุมคุณภาพอาหาร การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ
บทบาทขององคกรควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การประกันคุณภาพตามระบบ GAP, GMP, HACCP, และ ISO 22000
การประกันคุณภาพในประเทศอื่น ๆ
การเตรียมความพรอมในการฝกงานสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
1(1-0-1)
Preparation for Internship
วิชาบังคับกอน: การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับประวัติประสบการณ จดหมายนํา เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง เทคนิคการสื่อสารและ
การสัมภาษณ การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางาน และทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงาน
จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
1(1-0-1)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง เทคนิคการสื่อสารและการสัมภาษณ การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลใน
สถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกงาน จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(0-3-1)
Seminar in Biotechnology
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: คนควาอภิปรายเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ การฝกทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ การคนควาหา
ขอมูล การบูรณาการความรู การเขียนรายงานและนําเสนอ
ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(0-6-3)
Special Problems in Biotechnology
วิชาบังคับกอน: คนควาและทดลองวิจัยเกี่ยวกับปญหาตางๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เรียบเรียงรายงานตามหลักวิชาการ นําเสนองานวิจัยและ
อภิปรายในที่ประชุมเพือ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ฝกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(0-9-3)
Biotechnology Internship
วิชาบังคับกอน : 07-223-301 การเตรียมความพรอมฝกงาน
หลักสูตรการฝกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับนักศึกษาตองการหาประสบการณในวงการธุรกิจภายนอก
นักศึกษาสามารถ
เลือกประเภทของงานที่สนใจเพื่อศึกษาใหเกิดความลึกซึ้งที่ไมสามารถดําเนินการในหองเรียนได นักศึกษาสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการทํางานได เวลาในการฝกงานไมนอยกวา 250 ชั่วโมง ในสถานประกอบการและองคกรตาง ๆ
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
6(0-40-0)
Cooperative Education in Biotechnology
วิชาบังคับกอน : 07-223-302 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการ หนวยงาน และองคกรตาง ๆ
ที่คณะใหความเห็นชอบ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสให
นักศึกษา พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะ ความเหมาะสมในตําแหนงของการเปนลูกจาง และเปด
โอกาสใหผูวาจางรับเปนพนักงานหรือลูกจางหลังจากจบการศึกษา.
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Introduction to Hotel and Tourism Industries
วิชาบังคับกอน:ความรูเบื้องตน โครงสรางและองคประกอบของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทอ งเที่ยว นโยบายของรัฐ การสงเสริม การ
พัฒนาและแนวโนมของอุตสาหกรรมโรงแรมและอุตสาหกรรมทองเที่ยว
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการโรงแรมและการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Hotel and Tourism
วิชาบังคับกอน:กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการโรงแรมและการทองเที่ยว พระราชบัญญัติโรงแรมพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก การขออนุญาตมีบัตรมัคคุเทศก บทลงโทษที่เกี่ยวของกับการโรงแรมและการทองเที่ยว
การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Business Management in Hotel and Tourism Industry
วิชาบังคับกอน:ความหมายของการจัดการอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว กระบวนการในการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การ
วางแผนและการจัดการธุรกิจ จริยธรรมสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว
3(2-2-5)
Information Technology for Hotel and Tourism
วิชาบังคับกอน:สารสนเทศสําหรับธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว ระบบการสํารองที่นั่งทางสายการบิน ระบบการสํารองหองพักในโรงแรม ทฤษฎี
การจูงใจ การโฆษณา การประชาสัมพันธในธุรกิจการโรงแรมและทองเที่ยว
การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
Personality development in hospitality industry
วิชาบังคับกอน: องคประกอบของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ การปรับพฤติกรรม
หลักการบริการ เทคนิคการจูงใจ การแกไขปญหาเฉพาะหนา
การดําเนินงานและการจัดการบริการงานสวนหนา
3(2-2-5)
Front Office Operation and Management
วิชาบังคับกอน:การปฏิบัติงานสวนหนาของโรงแรม การรับโทรศัพท การรับจองหองพัก การใชอุปกรณโปรแกรมการจองหองพัก การขายหองพัก
การยกเลิกการจอง ระบบการลงทะเบียนเขาพัก การคิดเงินคาหองพัก ขั้นตอนการรับลูกคา VIP การรักษาความปลอดภัย การแกไข
ปญหาฝายหองพัก และสถานการณเฉพาะหนา
การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Food and Beverage Service and Operation
วิชาบังคับกอน:หลักการ วิธีการ ประเภทของการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเตรียมอุปกรณ การจัดโตะอาหาร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริการอาหารและเครื่องดื่ม มารยาทของพนักงานบริการ ฝกปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม
การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน
3(2-2-5)
Housekeeping Operation and Management
วิชาบังคับกอน:Prerequisite:ความรูเบื้องตนของแผนกแมบาน หนาที่ ความรับผิดชอบของแมบาน การเก็บรักษาและการเบิกจายอุปกรณในงานแมบาน การทําความ
สะอาดหองพักแขก ความรูเกี่ยวกับน้ํายาทําความสะอาด การทํางานของหองซักรีด
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การดําเนินงานและการจัดการครัว
3(2-2-5)
Kitchen Operation and Management
วิชาบังคับกอน:ประเภทครัว การจัดการครัว การจัดวางอุปกรณ รูปแบบของการจัดการครัว การบํารุงรักษาอุปกรณในครัว ความปลอดภัยในครัว
ฝกปฏิบัติการวางอุปกรณ
งานสปาในธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
Spa in Hotel Business
วิชาบังคับกอน:พื้นฐานเบื้องตนของการนวดน้ํามัน สรีระวิทยาและระบบไหลเวียนของเลือ ดลม วิธีก ารและปฏิบัติก ารนวดน้ํามั นแบบตาง ๆ
วิธีการและปฏิบัติการนวดเพื่อแกอาการของรางกาย
หลักงานศิลปในธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
Principles of Art in Hotel Business
วิชาบังคับกอน:หลักการตกแตงและการออกแบบ องคประกอบของศิลปะ ทฤษฎีสี แนวทางพื้นฐานในการสรางสรรคงานออกแบบ การจัดวาง
อุปกรณในโรงแรม
การออกแบบและตกแตงดานงานโรงแรม
3(2-2-5)
Design and Decoration for Hotel
วิชาบังคับกอน : 08-112-307 หลักงานศิลปในธุรกิจโรงแรม
ศึกษาเกี่ยวกับของศิลปะการออกแบบ รูปแบบของการออกแบบและตกแตงงานโรงแรม แหลงกําเนิดของสี หลักการใชสี กฎเกณฑ
ขั้นตอนของการออกแบบ
การออกแบบอาหารสําหรับงานโรงแรม
3(2-2-5)
Food Design for Hotel
วิชาบังคับกอน:องคประกอบของการออกแบบอาหารสําหรับในงานเลี้ยงสังสรรค แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค การตกแตงอาหาร การฝกทักษะ
การจัดตกแตงอาหารสําหรับงานเลี้ยงในโรงแรม
การจัดการดานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
Restaurant and Catering Management.
วิชาบังคับกอน:ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ประเภทของการจัดเลี้ยง การออกแบบภัตตาคารและงานเลี้ยง อุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการผลิตและบริการอาหาร พฤติกรรมผูบริโภค การตลาด การจัดการดานการเงิน
ภูมิศาสตรและการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Geography and Tourism Resource Management
วิชาบังคับกอน:ความสําคัญของทรัพยากรการทองเที่ยว การอนุรักษ การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว สภาพทางภูมิศาสตรของแหลงทองเที่ยวใน
ประเทศไทย เสนทางคมนาคม สภาพภูมิอากาศ สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติ และองคประกอบอื่นๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว
หลักการมัคคุเทศกเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Guiding Principle
วิชาบังคับกอน:ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว องคประกอบพื้นฐานของงานมัคคุเทศก คุณลักษณะ บทบาท หนาที่ และ
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก หลักการนําชมสถานที่ทองเที่ยว การวางแผนและการคิดรายการนําเที่ยว
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การปฏิบัติงานดานมัคคุเทศก
3(2-2-5)
Operations Guide
วิชาบังคับกอน : 08-113-202 หลักการมัคคุเทศกเบื้องตน
บุคลิก กริยามารยาท และควการฝกปฏิบัตินําชมสถานที่ทองเที่ยว การจัดกลุมนําเที่ยว การรับเขาและสงออกนักทองเที่ยว การติดตอ
ประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวของ ขั้นตอนการทําหนังสือเดินทางและการลงตราหนังสือเดินทาง
ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourist Characteristics and Behavior
วิชาบังคับกอน:การพิจารณาลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ แรงจูงใจ กระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ การจําแนกประเภทนักทองเที่ยว การสื่อสารขามวัฒนธรรม
โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
วิชาบังคับกอน:ความหมาย หนาที่ ความสําคัญ ปญหา และประเภทของผูโดยสาร หลักการขนสงสินคาและผูโดยสาร การตลาด การสงเสริมการ
ขาย การเงินของการขนสงผูโดยสารเพื่อการทองเที่ยว การควบคุมของรัฐตอการขนสงผูโดยสาร และการพัฒนาขนสงผูโดยสาร
ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Thai History for Tourism
วิชาบังคับกอน:ความเปนมาของประวัติศาสตรไทย ชุมชนและสังคมโบราณ การพัฒนาอารยธรรมไทย ประวัติศาสตรไทยสมัยตาง ๆ การปฏิรูป
และพัฒนาการของ การเมืองการปกครอง การตางประเทศ เศรษฐกิจและสังคม
การตลาดการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Marketing for Tourism
วิชาบังคับกอน:ความหมายและความสําคัญของการตลาดบริการ แนวความคิดทางการตลาดสมัยใหม ความคาดหวังของผูบริโภค กลุมเปาหมาย
ของการตลาดบริการ การพัฒนาคุณภาพการบริการ สวนผสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
อาเซียนศึกษาเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
ASEAN Studies for Tourism
วิชาบังคับกอน:ภูมิหลังทางประวัติศาสตรในประเทศกลุมอาเซียน สภาพทางภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
กลุมอาเซียน ความรวมมือทางดานการทองเที่ยวในกลุมอาเซียน
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
3(3-0-6)
MICE: (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions)
วิชาบังคับกอน:ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของธุรกิจการประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการนําเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การวางแผนการจัดการ
การตลาด เทคนิคการประสานงาน ขั้นตอนการดําเนินงานกอนการจัดงาน ระหวางงาน และหลังการจัดงาน
การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
3(2-2-5)
Tour Planning and Organizing
วิชาบังคับกอน:องคประกอบของการจัดการทองเที่ยว การสํารวจเสนทางเพื่อกําหนดแหลงทองเที่ยว การจัดการทองเที่ยว การวางแผนการใช
งบประมาณ การดําเนินการ ผลกําไรทางธุรกิจ การจัดแผนการทองเที่ยว ความปลอดภัย และปญหาอุปสรรค กฎหมายระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการทองเที่ยว
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ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว 1
3(3-0-6)
English for Hotel and Tourism I
วิชาบังคับกอน:คําศัพท สํานวนภาษา และการสนทนาโตตอบเกี่ยวกับการโรงแรมและการทองเที่ยว การทักทาย การตอนรับ การขอรอง การขอบคุณ การแสดง
ความเสียใจ การปฏิเสธ การนัดหมาย การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ และการตอบคําถาม
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว 2
3(3-0-6)
English for Hotel and Tourism II
วิชาบังคับกอน : 08-114-201 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว 1
คําศัพทเทคนิค สํานวนภาษาในงานบริการ การสนทนาโตตอบในสถานการณงานบริการ การใหขอมูล การเสนอความคิดเห็น การ
แนะนํา การฟงเพื่อวิเคราะหขอมูล การพูดเพื่อสื่อความหมาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
English for Communications I
วิชาบังคับกอน:การสนทนาโตตอบในสถานการณธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทองเที่ยว การทักทายการตอนรับ การรับโทรศัพท การสํารองหองพัก
การบอกทาง การรับรายการอาหาร การตอบคําถาม การใหขอมูลแหลงทองเที่ยว การติดตอทางอีเมลลและจดหมาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
English for Communications II
วิชาบังคับกอน : 08-114-303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การสนทนาโตตอบในสถานการณธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทองเที่ยว การนัดหมาย การเจรจาตอรอง การติดตอทางอีเมลลและจดหมาย การ
นําชมสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในประเทศไทย การตอบคําถามและใหขอมูลนักทองเที่ยว การเปนเจาบานที่ดี
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการทองเที่ยว
3(3-0-6)
English Writing for Hotel and Tourism
วิชาบังคับกอน:ทักษะและเทคนิคในการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อติดตอสื่อสารในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว รูปแบบโครงสรางของ
ภาษา การเขียนประโยค การกรอกแบบฟอรมในงานบริการ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัวและการเขียน อีเมลล
ทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว
1(0-30-0)
English and Computer Skills in Hotel and Tourism Industry
วิชาบังคับกอน:โปรแกรมพื้นฐานและโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานคอมพิวเตอร โปรแกรมสําหรับงานโรงแรมและทองเที่ยว คําศัพทเฉพาะทางใน
งานโรงแรมและทองเที่ยว งานแมบาน งานตอนรับสวนหนา งานอาหารและเครื่องดื่ม งานครัว โปรแกรมนําเที่ยว แหลงทองเที่ยว
การนําชมและกิจกรรมทางการทองเที่ยว
ทักษะทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว
1(0-30-0)
Skills for Hotel and Tourism
วิชาบังคับกอน:การหาประสบการจากการฝกปฏิบัติโดยการประยุกตความรูและการแกปญหาเฉพาะหนาเกี่ยวกับงานการโรงแรมและการทองเที่ยว
สัมมนาการโรงแรมและการทองเที่ยว
1(0-2-1)
Seminar in Hotel and Tourism
วิชาบังคับกอน:การนําเสนอและอภิปรายปญหาในหัวขอที่นาสนใจทางการโรงแรมและการทองเที่ยว การนําเสนอโดยการบรรยายและการเขียนรายงาน
โครงงานทางการโรงแรมและการทองเที่ยว
3(1-4-4)
Project for Hotel and Tourism
วิชาบังคับกอน:การจัดทําโครงงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุมในหัวขอที่นักศึกษาสนใจและไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา กําหนดใหมีการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอโครงการ การรายงานความกาวหนา และรายงานฉบับสมบูรณ
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การฝกงานการโรงแรมและการทองเที่ยว
3(0-40-0)
Hotel and Tourism Internship
วิชาบังคับกอน:หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน
เพื่อพัฒนา
ความรูเชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง การฝกงานใชเวลาฝกไมนอยกวา 400 ชั่วโมงหรือไมนอยกวา 12
สัปดาห ในสถานประกอบการทางธุรกิจและองคกรตาง ๆ
การเตรียมสหกิจศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว
1(0-2-1)
Preparation for Cooperatives Education
วิชาบังคับกอน:ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการ
ฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
สหกิจศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว
6(0-40-0)
Cooperative Education in Hotel and Tourism
วิชาบังคับกอน : 08-115-406 การเตรียมสหกิจศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบหรือ
องคกรตาง ๆ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษาพิจารณา
ลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา
เขียนแบบเบื้องตน
3(1-6-4)
Fundamental Drafting
วิชาบังคับกอน: การใชเครื่องมือและอุปกรณ การใชเสนและสัญลักษณในการเขียนแบบ การเขียนภาพรูปทรงเรขาคณิต ภาพฉาย ภาพไอโซเมตริก
และภาพออบลิค สวนประกอบของอาคารโครงสรางไมขนาดเล็ก การฝกปฏิบัติ
การจัดองคประกอบทางสถาปตยกรรม
2(1-3-3)
Architectural Composition Arts
วิชาบังคับกอน: 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
วิชาบังคับกอน: การวาดภาพจากรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงจากธรรมชาติ หุนนิ่ง การฝกการสังเกตเปรียบเทียบ จัดวางภาพ เขียนภาพ ระบายสีภาพ
ทิวทัศน ทัศนียภาพ และการฝกปฏิบัติ
การแสดงภาพสถาปตยกรรม
2(1-3-3)
Architectural Presentation
วิชาบังคับกอน:การเขียนทัศนียภาพงานสถาปตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน โดยใชวิธีการทางเรขาคณิต การนําเสนอรูปแบบผังบริเวณ แปลนพื้น
รูปดาน รูปตัด ทัศนียภาพและการทําหุนจําลองดวยวัสดุและเทคนิคตาง ๆ
ออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน
3(1-6-4)
Fundamental Architectural Design
วิชาบังคับกอน:หลักการออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน วิธีประยุกตใชองคประกอบศิปล การกําหนดแนวความคิด ขอมูลเบื้องตนสําหรับการ
ออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรม การนําเสนอผลงานการออกแบบ และการฝกปฏิบัติ
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ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก
2(2-0-4)
History of Western Architecture
วิชาบังคับกอน:รูปแบบสถาปตยกรรมยุคกอนประวัติศาสตร ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคฟนฟูวิทยาการ ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และสถาปตยกรรมรวม
สมัย
ออกแบบสถาปตยกรรม 1
4(2-6-6)
Architectural Design I
วิชาบังคับกอน : 10-111-104 ออกแบบสถาปตยกรรมเบื้องตน
การกําหนดรายละเอียดพื้นที่ใชสอยของอาคารพักอาศัยที่สอดคลองกับสัดสวน และลักษณะการใชสอย การจัดพื้นที่วางภายในให
เหมาะสมกับการจัดวางเครื่องเรือนและลักษณะของงานสถาปตยกรรม การจัดวางผังอาคารใหเหมาะสมกับพื้นที่ การฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและนําเสนองานสถาปตยกรรม ประเภทอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก
ออกแบบสถาปตยกรรม 2
4(2-6-6)
Architectural Design II
วิชาบังคับกอน : 10-112-101 ออกแบบสถาปตยกรรม 1
วิธีการกําหนดพื้นที่ใชสอยของอาคาร การจัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสม การออกแบบอาคารใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม กระบวนการ
ออกแบบงานสถาปตยกรรม การฝกปฏิบัตอิ อกแบบและนําเสนองานสถาปตยกรรมประเภทอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก
ออกแบบสถาปตยกรรม 3
4(2-6-6)
Architectural Design III
วิชาบังคับกอน : 10-112-202 ออกแบบสถาปตยกรรม 2
การออกแบบสถาปตยกรรมประเภทที่พักอาศัยขนาดใหญ และอาคารพักอาศัยรวมหนาแนนสูง การวิเคราะหและออกแบบระบบ
โครงสราง อุปกรณอาคาร และกฎขอบังคับ การฝกปฏิบัติการออกแบบและนําเสนองานสถาปตยกรรม ประเภทอาคารพักอาศัย
ขนาดใหญ
ออกแบบสถาปตยกรรม 4
4(2-6-6)
Architectural Design IV
วิชาบังคับกอน : 10-112-203 ออกแบบสถาปตยกรรม 3
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กโดยเนนความสอดคลองกลมกลืนระหวางสถานที่ ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม การวิเคราะห
และออกแบบระบบโครงสราง อุปกรณประกอบอาคารและกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ
การฝกปฏิบัติออกแบบและนําเสนองาน
สถาปตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
ออกแบบสถาปตยกรรม 5
4(2-6-6)
Architectural Design V
วิชาบังคับกอน : 10-112-304 ออกแบบสถาปตยกรรม 4
การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลางที่มีพื้นที่ใชสอยที่ซับซอน และตอบสนองการใชสอยของคนจํานวนมาก โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมทางดานสังคม เศรษฐกิจ การวิเคราะหและออกแบบระบบการกอสราง อุปกรณประกอบอาคาร กฎหมายที่เกี่ยวของ และ
ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมและที่ตั้ง
การฝกปฏิบัติออกแบบ และนําเสนองานสถาปตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะ
ขนาดกลาง
แนวความคิดในการออกแบบ 1
2(2-0-4)
Concept Design I
วิชาบังคับกอน:อิทธิพล แนวความคิด ความเปนมา ปรัชญา การออกแบบสถาปตยกรรมสมัยยุคฟนฟู ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และงาน
สถาปตยกรรมสมัยใหม
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10-112-312

10-112-406

10-112-407

10-112-413

10-112-414

10-112-508

10-112-509

แนวความคิดในการออกแบบ 2
2(2-0-4)
Concept Design II
วิชาบังคับกอน: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 และการฝกปฏิบัติออกแบบและนําเสนองานสถาปตยกรรมประเภทอาคาร
สาธารณะขนาดใหญพิเศษ
การออกแบบรายละเอียดงานสถาปตยกรรม
2(1-2-3)
Architecture Detail Designing
วิชาบังคับกอน:
วิธีการกอสรางอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ การเขียนแบบรายละเอียดงานสถาปตยกรรม แบบขยาย การกําหนดวัสดุ
การเขียนรายงานประกอบแบบสําหรับอาคารขนาดกลางหรือขนาดใหญ
ฝกงาน
2(0-40-0)
Job Training
วิชาบังคับกอน:การฝกงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรม ในหนวยงานราชการ สถานประกอบการเอกชน หรืออุตสาหกรรมการกอสราง
เปนเวลาไมนอยกวา 210 ชั่วโมง เมือ่ เสร็จสิ้นการฝกงานแลวจะตองเสนอรายงานการฝกงานพรอมทั้งการประเมินผลการฝกงาน
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 และการฝกปฏิบัติออกแบบและนําเสนองานสถาปตยกรรมประเภทงานผังบริเวณ
โครงงานวิทยานิพนธ
3(1-4-4)
Thesis Proposal
วิชาบังคับกอน : 10-112-407 ออกแบบสถาปตยกรรม 7
การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานกระบวนการทฤษฎี การใชเครื่องมือ วิธีการหาขอมูล การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การเขียนรายงาน การจัดทําโครงงานวิทยานิพนธ เพื่อนํามาใชในการวางแผนงานในการออกแบบสถาปตยกรรมภาคปฏิบัติ
ของวิทยานิพนธ
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10-112-510

10-113-101

10-113-202

10-113-203

10-113-206

10-113-207

10-113-208

10-113-304

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
วิธีการกอสรางและวัสดุกอสราง องคประกอบรายละเอียดในงานสถาปตยกรรม งานคอนกรีต งานปูนโครงไม โครงเหล็กสําหรับ
อาคารขนาดเล็ก การฝกปฏิบัติเขียนแบบสถาปตยกรรมอาคารขนาดเล็ก
เทคโนโลยีการกอสราง 2
3(1-6-4)
Construction Technology II
วิชาบังคับกอน: วิธีการกอสรางและวัสดุกอสราง องคประกอบรายละเอียดในงานสถาปตยกรรม ระบบงานกล ระบบงานทอและสุขาภิบาล และ
ระบบไฟฟา สําหรับอาคารพักอาศัย 2 ชั้น การฝกปฏิบัติเขียนแบบสถาปตยกรรมอาคารพักอาศัย 2 ชั้น
เทคโนโลยีการกอสราง 3
3(1-6-4)
Construction Technology III
วิชาบังคับกอน: วิธีการกอสรางและวัสดุกอสราง องคประกอบรายละเอียดในงานสถาปตยกรรม ระบบงานกล ระบบงานทอและสุขาภิบาล ระบบ
ไฟฟา และอุปกรณประกอบอาคารของอาคารสาธารณะขนาดเล็ก การฝกปฏิบัติเขียนแบบสถาปตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
อุปกรณประกอบอาคาร 1
2(2-0-4)
Equipment for Buildings I
วิชาบังคับกอน: ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการน้ําใช การกําจัดน้ําเสีย การระบายน้ําเสียทั้งในและนอกอาคาร ระบบไฟฟาแสงสวาง
สําหรับอาคารความปลอดภัยของการใชไฟฟา
อุปกรณประกอบอาคาร 2
2(2-0-4)
Equipment for Buildings II
วิชาบังคับกอน: ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานระบบขนสงภายในอาคาร ลิฟต บันไดเลื่อน ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิงภายในอาคาร
ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศสําหรับอาคาร
วัสดุกอสราง
2(2-0-4)
Construction Materials
วิชาบังคับกอน: วัสดุหลักในงานกอสราง ไม เหล็ก คอนกรีต ซีเมนต ทราย หิน และอิฐ วัสดุตกแตงอาคาร และมาตรฐานของวัสดุ
เทคโนโลยีการกอสราง 4
3(1-6-4)
Construction Technology IV
วิชาบังคับกอน:
วิธีการกอสรางอาคารชวงกวาง รายละเอียดในสวนโครงสราง วัสดุ พื้น ผนัง โครงหลังคา และการฝกปฏิบัติเขียนแบบอาคาร
ขนาดใหญและอาคารชวงกวาง
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10-113-305

10-113-309

10-113-410

10-113-411

10-114-302

10-114-303

10-114-404

10-115-301

เทคโนโลยีการกอสราง 5
3(1-6-4)
Construction Technology V
วิชาบังคับกอน: รายละเอียดของอาคารที่ออกแบบโดยระบบประสานทางพิกัด วิธีการออกแบบงานระบบของอาคารสูง และการฝกปฏิบัติเขียนแบบ
อาคารระบบประสานทางพิกัดอาคารสูง
เทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดลอมในอาคาร
3(2-3-5)
Technology and Environmental Control in Building
วิชาบังคับกอน:
สภาพแวดลอมในอาคาร อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีผลตอมนุษย และสถาปตยกรรม การแกปญหาดวยการ
ออกแบบอาคารและอุปกรณเพื่อควบคุมสภาวะแวดลอม การนําพลังงานจากธรรมชาติมาใชประโยชนในงานสถาปตยกรรมและ
การใชพลังงานแสงอาทิตยในอาคาร
ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง
2(2-0-4)
Sanitary in High-ruse Building
วิชาบังคับกอน: ทฤษฎีและหลักการการจัดการระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง ทอน้ําดี ทอน้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ การเพิ่มหรือลดแรงดันของน้ํา
ระบบทอน้ํารอน การสํารองน้ํา เพื่อใชดับเพลิงในอาคาร การเดินทอน้ําสําหรับดับเพลิง และการดูแลและซอมบํารุงระบบทอน้ํา
ตาง ๆ ภายในอาคาร
การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
3(2-3-5)
Buiding Design for Energy Conservation
วิชาบังคับกอน: การประหยัดพลังงาน การออกแบบประสานระบบ ระบบเปลือกอาคาร ระบบทําความเย็น ระบบไฟฟา การนําแสงธรรมชาติมา
ใชในอาคาร และการสงผานความรอนเขาในอาคาร
ค อ มพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบสถาปตยกรรม
3(2-3-5)
Computer-Aided Architectural Drafting
วิชาบังคับกอน: วิธีการติดตั้งและวิธีการใชโปรแกรม Auto CAD การพิมพงาน (Plot) ดวยโปรแกรม Auto CAD และการฝกปฏิบัติการเขียนแบบ
แปลน รูปดาน รูปตัดและแบบขยายในลักษณะงาน 2 มิติ
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม 1
3(2-3-5)
Computer-Aided Architectural Drafting I
วิชาบังคับกอน:
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบและเขียนแบบ ในลักษณะงาน 3 มิติ ที่สามารถชวยสงเสริมในการออกแบบ
สถาปตยกรรม และการฝกปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะงาน 3 มิติ ทัศนียภาพ และภาพเหมือนวัตถุจริง
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม 2
3(2-3-5)
Computer-Aided Architectural Design II
วิชาบังคับกอน: การใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบ และการนําเสนองานสถาปตยกรรม
การสรางภาพเคลื่อนไหวที่สมบูรณแบบ
การออกแบบงานกราฟฟคสําหรับนําเสนองานสถาปตยกรรม และการฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบและนําเสนอ
ผลงาน
โครงสรางอาคาร 1
3(2-3-5)
Building Structure I
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางอาคาร ความแข็งแรงของวัสดุ แรงที่เกิดขึ้นในคานและโครงขอแข็ง แรงทีเ่ กิดขึ้นในโครงขอหมุน
โครงสรางอาคารไม โครงสรางอาคารเหล็ก และการฝกปฏิบัติ
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10-115-302

10-116-301

10-116-302

10-116-303

10-116-404

10-116-405

10-116-406

10-116-407

10-116-408

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
วิชาบังคับกอน: ลักษณะเสน สี ลวดลาย ศิลปะการตกแตงทางสถาปตยกรรมไทย ผังบริเวณวัด รูปบบฐาน เสา มุข ซุม เจดีย ปรางค โบสถ
ตกแตงภายในเบื้องตน
2(1-3-3)
Fundamental Interior Design
วิชาบังคับกอน: ความสัมพันธระหวางงานสถาปตยกรรมและงานตกแตงภายใน สัดสวน มนุษยกับเครื่องเรือน ลักษณะการใชงาน ขนาด สี
เพื่อใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมภายในอาคาร
สถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่น
3(2-3-5)
Thai Vernacular Architecture
วิชาบังคับกอน: องคประกอบ รูปแบบ กรรมวิธีในการสรางอาคารพื้นถิ่นในภาคตาง ๆ การวิเคราะหรูปแบบที่เกิดขึ้นจากคานิยมทางวัฒนธรรม
ประเพณี วัสดุกอสราง สภาพแวดลอมทางกายภาพ
การจัดการงานกอสราง
2(2-0-4)
Construction Management
วิชาบังคับกอน: หลักการจัดการงานกอสราง การเตรียมสถานที่กอสราง การวางแผนการกอสรางดวยระบบ Bar Chart ระบบ CPM. & PERTH
การดําเนินการกอสราง และการประสานงานระหวางผูเกี่ยวของในการกอสราง
ภูมิสถาปตยกรรมเบื้องตน
2(1-3-3)
Fundamental Landscape Architecture
วิชาบังคับกอน: ความเปนมาของงานภูมิสถาปตยกรรม องคประกอบ
หลักการออกแบบผังบริเวณ
การออกแบบและเขียนแบบงานภูมิ
สถาปตยกรรม
สุนทรียศาสตร
2(2-0-4)
Aesthetics
วิชาบังคับกอน: ความงามของธรรมชาติ ความงามของศิลปะ คุณลักษณะของความงาม คุณคาของความงาม และรสนิยม หลักเกณฑของความ
งามสากล ในลักษณะของรูปธรรม
การประมาณราคา
2(2-0-4)
Cost Estimation
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานในการประมาณราคา การสํารวจปริมาณวัสดุ การกําหนดราคาคาวัสดุ คาแรงงานและคาใชจายอื่น ๆ การประมาณ
ราคางานในสนม การวิเคราะหราคางานกอสราง การนําผลการประมาณราคาไปใชกับการวางแผนงานกอสราง
การวิเคราะหโครงการ
3(1-4-4)
Project Analysis
วิชาบังคับกอน: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงการ การวางแผนและศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
การวิเคราะหโครงการดาน
การตลาด ดานเทคนิค ดานการเงินและเศรษฐกิจ ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม การประเมินและปดโครงการ
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การปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Profestional Practice in Architecture
วิชาบังคับกอน: กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม การติดตอผูวาจางออกแบบ การประสานงานกับผูเกี่ยวของ การบริหารจัดการภายใน
สํานักงาน มาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวของในการออกแบบและปฏิบัติวิชาชีพ
การวางผังเมืองเบื้องตน
3(2-3-5)
Fundamental Urban Planning
วิชาบังคับกอน: วิวัฒนาการในการตั้งถิ่นฐาน องคประกอบของเมือง ขอกําหนด กฎหมาย การออกแบบสภาพแวดลอม การวางผังโครงการที่อยู
อาศัย การออกแบบวางผังชุมชนเมืองที่ไมซับซอน
สัมมนาบริบทสถาปตยกรรม
2(1-2-3)
Architectural Context Seminar
วิชาบังคับกอน: ลักษณะและชนิดของการสัมมนา การพิจารณากําหนดหัวขอการสัมมนา กระบวนการในการเตรียมและจัดสัมมนา ปฏิบัติการจัด
งานสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับปรัชญา แนวความคิด ผลกระทบที่เกิดขึ้นของงานสถาปตยกรรมผังเมือง สิ่งแวดลอมหรือบริบท
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรม
การวางผังเมือง 1
3(2-3-5)
Urban Planning I
วิชาบังคับกอน: 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
วิชาบังคับกอน: แนวความคิดและหลักการในการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน การกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน
โครงสรางของระบบสาธารณูปโภคที่ไดมาตรฐานเหมาะสมกับความตองการของเมือง
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
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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
วิชาบังคับกอน: ระบบตาง ๆ ของการจราจรและการขนสงที่มีในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต แนวความคิดในการวางโครงขายของการจราจร
และการขนสงที่มีผลตอการใชที่ดินและกําหนดรูปแบบของเมือง
กฎหมายและการบริหารงานชุมชนเมืองและชนบท
3(3-0-6)
Urban-Rural Planning Regulation and Administration
วิชาบังคับกอน: ระบบองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานผังเมือง กฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ที่มีผลตอเมือง เพื่อนําไปสูการนําเสนอ
การจัดการงานผังเมือง และการนําผังเมืองไปปฏิบัติ ระบบการบริหารชุมชนเมืองและชนบท ความสัมพันธการบริหารและดาน
กฎหมาย ขอบเขตการดําเนินการในระดับตาง ๆ และอุปสรรคของเจาหนาที่ระดับทองถิ่นที่สัมพันธกับการจัดการงานผังเมืองและ
การนําแผนไปปฏิบัติ
การวิจัยเพื่อการวางแผนทางผังเมือง
3(3-0-6)
Method of Research for Urban Planning
วิชาบังคับกอน: 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 วางวัตถุประสงคและสังเคราะหขอมูลที่ไดมา
ทั้งสามารถนําเอาหลักการวางผังเมือง ประกอบการวางแผนตอไป
โครงการงานผังเมือง
4(0-8-4)
Urban Planning Project
วิชาบังคับกอน : 10-121-404 การเตรียมและเสนอโครงการ
การวางแผนและผังของเมืองตามหัวขอโครงการที่จัดเตรียมและนําเสนอไวตอเนื่องจากรายวิชา
การเตรียมและเสนอโครงการ
ตลอดจนการนําไปปฏิบัติ โดยนําเสนอเปนภาคเอกสาร และผลงานในรูปแบบอื่น ๆ ตามความหมาย
เศรษฐศาสตรชุมชนเมืองและชนบท
3(3-0-6)
Urban and Rural Economics
วิชาบังคับกอน: โครงสรางทางเศรษฐกิจอยางกวาง ๆ ระบบตลาดโดยทั่วไปในฐานะที่เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจชุมชน กลไกตาง ๆ ของตลาด
ทฤษฎีการกําหนดที่ตั้งและวิธีวิเคราะหปญหาพื้นฐานดานเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวของกับปญหาของชุมชน การกอรูปของนโยบาย เพื่อ
นําไปสูการใชที่ดินเพื่อการวางผังเมือง
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สัมมนาบริบทเมือง
2(1-2-3)
Urban Context Seminar
วิชาบังคับกอน: ลักษณะและชนิดของการสัมมนา การพิจารณากําหนดหัวขอการสัมมนา กระบวนการในการเตรียมงานและการจัดสัมมนา
ปฏิบัติการจัดงานสัมมนาในเรื่องเกี่ยวของกับปรัชญา แนวความคิด ผลกระทบที่เกิดขึ้นของเมือง สิ่งแวดลอมหรือบริบทตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับเมือง
การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร 1
3(2-3-5)
Computer Aided Design and Drafting I
วิชาบังคับกอน: 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
วิชาบังคับกอน: วิวัฒนาการชุมชนและการวางผังเมืองในประเทศไทย การวางผังภาคและเมืองในสมัยกอนประเทศไทย สมัยสุโขทัย อยุธยา
กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร และกรุงเทพมหานคร วิวัฒนาการชุมชนและการวางผังเมืองในโลกตะวันตก มรดก จากอารยธรรมเกา
การออกแบบเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 1-2 การออกแบบเมืองในสหรัฐอเมริกา หลักการและแนวความคิดในยุคศิลปะการ
ออกแบบเมือง
ประชากรศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Demography
วิชาบังคับกอน: ลักษณะวิชาประชากรศาสตร โครงสรางทางประชากรดานเพศและอายุ องคประกอบทางประชากร เชน การเกิด การตาย
การยายถิ่น ชาติพันธุ การศึกษา ศาสนา การคํานวณหาอัตราและสัดสวนของโครงสราง และองคประกอบของประชากรอยางงาย
อิทธิพลของการเพิ่มประชากร ทฤษฎีพื้นฐานในการอธิบายปรากฎการณทางประชากร ที่มีอิทธิพลตอสังคม ความสําคัญของการ
กําหนดนโยบายและการวางแผนทางประชากรในการพัฒนาประเทศ
คอมพิวเตอรเพื่องานผังเมือง และภาพถายทางอากาศ
3(2-3-5)
Computer Application for Urban Planning and Aerial Photo
วิชาบังคับกอน: หลักการเบื้องตนในการใชคอมพิวเตอร ประโยชนของการใชคอมพิวเตอร แนวทางการใชคอมพิวเตอรงานผังเมืองและการทําแผน
ที่ กระบวนการประกอบแผนที่ การใชเครื่องมือทําแผนที่ การออกแบบแผนที่ การผลิตรวมทั้งการนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตร
และผังเมืองลงในแผนที่ แปลงความหมายแผนที่และภาพถายทางอากาศในความหมาย ประเภท หลักการอาน การแปล
ความหมาย วิธีการใชภาพถายทางอากาศ รวมทั้งการประยุกตใชเพื่องานผังเมือง
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10-123-319

10-123-320

10-124-202

10-124-203

10-124-301

10-124-306

12-124-409

10-124-410

การสํารวจและจัดทําแผนที่
3(2-3-5)
Survey and Mapping
วิชาบังคับกอน: กระบวนการและวิธีการสํารวจขอมูลเบื้องตน การอาน และจัดทําแผนที่ทางภูมิศาสตร เพื่อนําไปใชเปนประโยชนประกอบการ
วางผังเมือง
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
3(2-3-5)
Geographical Information System
วิชาบังคับกอน: เทคนิคการแปลผลขอมูลจากระบบรีโมทเซนซิ่ง และการนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาใชเพื่อการวิเคราะหพนที
ื้ ่ รวมทั้ง
การออกแบบและวางผัง
การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน
3(3-0-6)
Urban and Architectural Conservation
วิชาบังคับกอน: สาระสําคัญในการอนุรักษณสถาปตยกรรมและชุมชน วิวัฒนาการงานสถาปตยกรรมและชุมชนในทองถิ่นตาง ๆ ของประเทศไทย
การประเมินคุณคาเพื่อการอนุรักษ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม กลวิธี กําหนดนโยบาย วิธี
วางแผน วางผังและออกแบบ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการอนุกรักษ
หลักการออกแบบชุมชนเมือง
3(3-0-6)
Principles of Urban Design
วิชาบังคับกอน: แนวความคิดในการวางผังและออกแบบ ความสัมพันธของหลักทฤษฎีและการนําไปปฏิบัติ กระบวนการวางผังและออกแบบ การ
ดําเนินการและการควบคุม ตลอดจนการคํานึงความเหมาะสมในการนําไปใชในแตละสภาพแวดลอม
การวางผังโครงการ
3(1-4-4)
Site Planning
วิชาบังคับกอน: หลักการ กระบวนการออกแบบและวางผังโครงการ จัดขั้นตอนในการวางผังโครงการ โดยการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
วางวัตถุประสงค และสังเคราะหขอมูลที่ไดมา เพื่อนํามาวางผังโครงการตามหลักการที่ไดศึกษามา
การจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental and Management
วิชาบังคับกอน: หลักการพืน้ ฐานและนโยบายในการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาเมืองและชนบท กระบวนการวางแผนโครงการศึกษา
แนวความคิดทางระบบนิเวศ การใชพลังงานการควบคุมสิ่งแวดลอมเปนพิษ ผลกระทบตาง ๆ ที่มีปญหาตอชุมน ตลอดจนปญหาที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ภูมิทัศนชุมชนเมือง
3(3-0-6)
Urban Landscape
วิชาบังคับกอน: ลักษณะภูมิทัศนของชุมชนเมืองโดยทั่วไป จุดเดน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร พื้นที่โลง พื้นที่พกั ผอนหยอนใจ การ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินที่มีผลตอภูมิทัศน เทคนิคการวางแผนและออกแบบภูมิทัศนในยานชุมชนเมือง
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3(3-0-6)
Appropriate Technology
วิชาบังคับกอน: แนวคิดในการพัฒนาและควบคุมปญหาชุมชนทองถิ่น ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม สําหรับสภาพแวดลอม ภูมิศาสตร และ
ทรัพยากรของสังคมทองถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อประยุกตใชในการควบคุมปญหาสิ่งแวดลอม ตัวอยางการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการพัฒนาชุมชนของทองถิ่น
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10-124-411

10-231-101

10-231-102

10-231-203

10-231-204

10-232-101

10-232-202

10-232-203

การพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
วิชาบังคับกอน: แนวความคิดของการพัฒนาแบบยั่งยืน ความสัมพันธทางดานระบบนิเวศระหวางมนุษย ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ
และความตองการของมนุษย การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศกับการปรับตัวของมนุษย และศึกษาตัวอยางโครงการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน
วาดเสน 1
2(1-2-3)
Drawing I
วิชาบังคับกอน: ทักษะและเทคนิคพื้นฐานในการวาดเสนดวยดินสอดํา การเขียนภาพจากรูปทรงเรขาคณิต หุนปูนปลาสเตอร หุนนิ่ง คนและสัตว
เนนความถูกตองเหมือนจริง
วาดเสน 2
3(1-4-4)
Drawing II
วิชาบังคับกอน : 10-231-101 วาดเสน 1
การวาดภาพดวยดินสอดํา เกรยอง หมึก และอื่นๆ รูปแบบการวาดเสนจากหุนนิ่งและทิวทัศนเนนรายละเอียดพื้นผิว ระยะใกลไกล
แสงและเงาอยางถูกตองเหมือนจริง
วาดเสน 3
3(1-4-4)
Drawing III
วิชาบังคับกอน : 10-231-102 วาดเสน 2
หลักการและกระบวนการแกปญหา วิธีการวาดเสนดวยเทคนิคและสื่อตางๆ การวาดรูปทรงธรรมชาติ คน สัตว สิ่งของ โดยเนน
ความสัมฤทธิ์ผลจากการประลองผานประสบการณดวยวิธีการวาดเสนที่มีผลทางทักษะ ประสบการณ จินตนาการ และศิลปนิสัย
วาดเสนสรางสรรค
3(1-4-4)
Creative Drawing
วิชาบังคับกอน: การคนหาเทคนิคและแนวคิดในการแสดงออกทางศิลปะ การวาดเสนที่เนนความคิดสรางสรรค จินตนาการ และการคลีค่ ลาย
รูปแบบ เทคนิควิธีการใหสอดคลองกับเนื้อหาที่แสดงออกที่มีผลทางทักษะ ประสบการณ ซึ่งมีลักษณะแนวคิดเฉพาะตนอันมีคุณคา
ทางศิลปะ
องคประกอบศิลป 1
2(1-2-3)
Composition I
วิชาบังคับกอน: การจัดองคประกอบของศิลปะตามหลักทฤษฎีและการจัดองคประกอบศิลปะตามทัศนธาตุ ดวยวัสดุและกรรมวิธีตางๆทีมี่ ผลทาง
ทักษะ ประสบการณ จินตนาการ และศิลปนิสัย
องคประกอบศิลป 2
3(1-4-4)
Composition II
วิชาบังคับกอน: การจัดองคประกอบศิลปะตามหัวขอตางๆ ดวยวัสดุและกรรมวิธีตางๆ ทัศนพิสัย ความซาบซึ้ง และแนวปฏิบัติ พัฒนาทักษะและ
แนวคิดเชิงจินตนาการ และศิลปะนิสัยที่มีการแสดงออกอันมีคุณคาทางศิลปะ
องคประกอบศิลป 3
3(1-4-4)
Composition III
วิชาบังคับกอน: การคนควาทดลองในการจัดองคประกอบศิลปะดวยวัสดุและวิธีการตางๆ เชน สีโปสเตอร สีน้ํา สีน้ํามัน กระดาษสี วัสดุปะติดลง
บนกระดาษ ผา ไม และอื่น ๆ เนน ความสัมพันธทางรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิควิธีการ
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10-233-101

10-233-102

10-233-103

10-233-104

10-233-205

10-234-101

10-234-102

10-234-110

ศิลปะไทย
2(1-2-3)
Thai Arts
วิชาบังคับกอน: ศึกษาคนควาเกี่ยวกับปรัชญา ประวัติ การพัฒนา และเทคนิคในงานศิลปะไทย การเขียนภาพกระหนก นารี กระบี่ คชะ และศิลปะนิยมตาง ๆ
ตามแบบคติไทย
ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก
2(2-0-4)
History of Western Art
วิชาบังคับกอน: ศึกษาคนควาศิลปกรรมตะวันตกตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน ความเขาใจเกี่ยวกับศิลปวิจักษ ศิลปวิจารณ ในยุคสมัยตางๆ
ประเพณีปฏิบัติและหลักศาสนาที่มีอิทธิพลตอการสรางผลงาน โดยเนนผลงานจิตกรรม ประติมากรรม และ สถาปตยกรรม
ประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก
2(2-0-4)
History of Eastern Art
วิชาบังคับกอน: ศึกษาคนควาเกี่ยวกับผลงานดานทัศนศิลปทางตะวันออกตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน
โดยเนนรูปแบบ ลําดับ
วิวัฒนาการ และคติความเชื่อในเรื่องราวของศิลปะอินเดีย ลังกา ชวา เขมร จีน พมา และศิลปะไทย
ประวัติและแบบอยางศิลปะไทย
2(2-0-4)
History and Styles of Thai Art
วิชาบังคับกอน: ประวัติศิลปะไทย แนวคิด วิวัฒนาการ รูปแบบ และการแสดงออกทางศิลปะดานวิจิตรศิลป ประยุกตศิลปในสมัยทวาราวดี ศรีวิชัย
ลพบุรี ลานนา สุโขทัย อยุธยาและรัตนโกสินทร
สุนทรียศาสตร
2(2-0-4)
Aesthetics
วิชาบังคับกอน: ความหมาย ประวัติ และหลักสําคัญของการรับรูทางศิลปะ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออก รสนิยม คุณคา และความ
ซาบซึ้งในความงามทางดานวิจิตรศิลป พิจารณา เปรียบเทียบ วิเคราะห ประเมิน ตีความ และวิจารณองคประกอบของทัศนศิลป
นาฎศิลปและดุริยางคศิลป
จิตรกรรม 1
3(1-4-4)
Painting I
วิชาบังคับกอน: การฝกเขียนภาพดวยสีน้ําจากหุนนิ่ง ทิวทัศน ทิวทัศนทะเล วัตถุรูปทรง และภาพคนเหมือน เนนการแสดงออกเหมือนจริงตาม
ธรรมชาติ
จิตรกรรม 2
3(1-4-4)
Painting II
วิชาบังคับกอน : 10-234-101 จิตรกรรม 1
ฝกประสบการณในการใชวัสดุและเทคนิคในงานจิตรกรรมโดยเนนการใชสีน้ําและสีอะคริลิค การเขียนภาพสีน้ําจากภาพทิวทัศน
ภาพทิวทัศนทะเล และภาพคนเหมือน การวาดภาพรูปทรงจากหุนนิ่ง เนนการแสดงออกเหมือนจริงตามธรรมชาติ
ศิลปะเบื้องตน
2(1-2-3)
Introduction to Art
วิชาบังคับกอน: ปจจัยขั้นพื้นฐานของการสรางงานทัศนศิลป คุณลักษณะของศิลปะ เทคนิควิธีการเบื้องตนทางจิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะ
ภาพพิมพ เนนกระบวนการสรางงานทัศนศิลปที่มีลักษณะพิเศษของศิลปะ
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10-234-111

10-234-203

10-234-204

10-234-212

10-234-305

10-234-306

10-234-407

10-234-408

10-214-409

ทฤษฎีสี
2(1-2-3)
Theory of Color
วิชาบังคับกอน: ทฤษฎีสีและความสัมพันธของสีสําหรับการประยุกตใชสีแบบตาง ๆ ความกลมกลืนของสี ความขัดแยง สันชาน ภาวะลวงตา แสง
และเงา บริบท การผสมสี และการประยุกตใชในงานศิลปะ ความรู การแกปญหา และการพัฒนาเทคนิคในการใชสี
จิตรกรรม 3
4(1-6-5)
Painting III
วิชาบังคับกอน : 10-234-102 จิตรกรรม 2
การศึกษาและฝกปฏิบัติการการใชสีน้ํามัน ทฤษฏีและการประยุกตใชเครื่องมือ อุปกรณที่มีผลเกี่ยวกับสี เทคนิคและวิธีการวาด
ภาพสีนํามันจากหุนนิ่ง ทิวทัศน และหุนคน
จิตรกรรม 4
4(1-6-5)
Painting IV
วิชาบังคับกอน : 10-234-203 จิตรกรรม 3
การพัฒนาทักษะโดยการฝกฝนวาดภาพตามแนวทางที่สนใจเฉพาะบุคคล วิธีการผลิตผลงานเชิงสรางสรรค จุดประสงคเฉพาะ และ
เกณฑการประเมินคุณคา การศึกษารูปแบบ น้ําหนักสี อารมณและการตอบสนองเพื่อเสริมสรางความ สามารถเฉพาะบุคคล
กายวิภาคศาสตร
2(1-2-3)
Anatomy
วิชาบังคับกอน: การพิจารณารูปรางและรูปทรงของคน สัดสวนและกายวิภาคของกระดูกและกลามเนื้อ กิริยาทาทางของคนและสัตว การวาดรูป
กายวิภาคโดยเนนสัดสวนและแนวคิดในเชิงสุนทรียะ
จิตรกรรม 5
4(1-6-5)
Painting V
วิชาบังคับกอน : 10-234-204 จิตรกรรม 4
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมตามหัวขอที่กําหนด ใหมีความรูทักษะจากการศึกษาคนควาและทักษะที่มาของการถายทอดรูปแบบ
ทางศิลปะ โดยใชเทคนิค และวัสดุที่เหมาะสมกับการแสดงออกตามแนวทางที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน
จิตรกรรม 6
4(1-6-5)
Painting VI
วิชาบังคับกอน : 10-234-305 จิตรกรรม 5
การประยุกตทฤษฏีสีและเทคนิคการเขียนภาพชั้นสูง
การปฏิบัติงานโดยกําหนดขอบเขตเนื้อหาของโครงงาน เพื่อใหเขาใจถึง
ความสัมพันธของรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคที่เหมาะสมกับการถายทอดในการแสดงออกที่มีลักษณะเฉพาะตน
จิตรกรรม 7
6(1-10-7)
Painting VII
วิชาบังคับกอน : 10-234-306 จิตรกรรม 6
การสืบเสาะคนหาและพัฒนาการวาดภาพที่ซับซอนขึ้น การวิเคราะห การเขาถึงความสัมพันธกันในรูปแบบ เนื้อหา เทคนิคและการ
แสดงออกของการสรางสรรคงานจิตรกรรมที่มีคุณคาทางศิลปะและมีเอกลักษณเฉพาะตน
ศิลปนิพนธ
8(1-14-9)
Art Thesis
วิชาบังคับกอน : 10-214-407 จิตรกรรม 7
โครงงานวิจัยสําหรับงานศิลปนิพนธตามลักษณะเฉพาะตนในหัวขอและจุดมุงหมายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ องคประกอบ
และขอบขายของโครงงานศิลปนิพนธประกอบดวยผลงานสรางสรรคจิตรกรรม และเอกสารอธิบายกระบวนการสรางสรรคตาม
ระเบียบวาดวยการทําศิลปนิพนธของสาขาศิลปกรรมและออกแบบ และการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ
สัมมนาจิตรกรรม
2(1-2-3)
Seminar in Painting
วิชาบังคับกอน: การนําเสนอปญหาทางศิลปะ การอภิปรายและการวิจารณศิลปะ การพัฒนาความคิดเกี่ยวกับการทํางานสรางสรรคจิตรกรรมและ
ศิลปะสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการทํางานตามโครงการเฉพาะบุคคล
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10-235-001

10-236-001

10-236-002

10-236-003

10-236-004

10-236-207

10-236-408

10-237-002

10-238-005

คอมพิวเตอรเพื่องานทัศนศิลป
3(1-4-4)
Computerized Visual Art
วิชาบังคับกอน: การใชคอมพิวเตอรและเครื่องมืออุปกรณซอรฟแวร เพื่อสรางงานทางดานทัศนศิลป การฝกทักษะและประสบการณในการใชการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป การพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรเพื่อสรางงานทางดานทัศนศิลปในรูปแบบตาง ๆ
ศิลปะแนวทดลอง
3(1-4-4)
Experimental Art
วิชาบังคับกอน: การคนควาทดลองใชวัสดุและเทคนิควิธีการเพื่อสรางสรรคงานศิลปะ
พัฒนายุทธวิธีและฝกประสบการณทางดานจิตรกรรม
ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ และศิลปะไทย รูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคที่แสดงออก แนวคิดแกปญหาในการสรางสรรค
ศิลปะรวมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Art
วิชาบังคับกอน: การวิเคราะหปญหาที่สนใจในงานศิลปะรวมสมัยที่สัมพันธกับปรัชญา ความคิด แนวคิด และแนวทางในการสรางสรรคงานศิลปะ
ศึกษาคนควาศิลปะรวมสมัยทางดานจิตรกรรม ตลอดจนวิวัฒนาการทางดานเทคนิคและวิธีการของศิลปนคนสําคัญในปจจุบัน
ประวัติจติ รกรรม
3(3-0-6)
History of Painting
วิชาบังคับกอน: ศึกษาประวัติของจิตรกรรมในสมัยตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเนนศึกษารูปแบบ เนื้อหา เทคนิค สุนทรียะ และคุณคาทาง
ศิลปะ โดยการวิเคราะหสื่อและ วิธีการที่ใชเสนอผลงานทางศิลปะของศิลปนทีส่ ําคัญของแตละยุคสมัย
การศึกษาคนควาทางศิลปะ
3(3-0-6)
Art Studies
วิชาบังคับกอน: รูปแบบ วิธีการ เหตุผล ที่มา และความเกี่ยวเนื่องของศิลปะ เนนที่สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะภาพพิมพของไทยและ
ตางประเทศ
ตามหัวขอเรื่องที่กําหนดเสนอเนื้อหาตามกระบวนการศึกษาคนควาและมีความถูกตองตามหลักเกณฑการทําภาค
เอกสารการรายงาน
ทฤษฎีการสรางสรรค
2(2-0-4)
Theory of Creativity
วิชาบังคับกอน: แนะนําแนวคิดและทฤษฎีการสรางสรรค ทฤษฎีการรับรู ทฤษฎีการถายทอด และการวิเคราะหผลงานศิลปะของศิลปนตาม
หลักเกณฑของทฤษฎีดังกลาว
หลักการวิจัยทางศิลปะ
2(2-0-4)
Principles of Art Research
วิชาบังคับกอน: ความหมายและประเภทของการวิจัยทางศิลปะ หลักการและระเบียบวิธีการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และการตีความหมายขอมูล การรายงานการวิจัยทางศิลปะ
ศิลปะพื้นบาน
3(3-0-6)
Folk Art
วิชาบังคับกอน: ความเปนมา ความสําคัญ แนวความคิด และบริบทตางๆ ที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบาน และกระบวนการสรางผลง
จิตรกรรมรูปเหมือน
3(1-4-4)
Portrait Painting
วิชาบังคับกอน: การวิเคราะหพิจารณาการแสดงออกทางจิตรกรรมของรูปคนและโครงสรางทางกายวิภาค บุคลิก ลักษณะทาทางและการแสดงออก
ทางอารมณ การฝกทักษะและแนวคิดในการปฏิบัติงานจิตรกรรมรูปเหมือนจากแบบที่กําหนด
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10-241-101

10-241-102

10-241-103

10-241-104

10-241-105

10-241-106

10-241-107

10-241-201

ประวัติแฟชั่นและการออกแบบ
2(2-0-4)
History of Fashion and Design
วิชาบังคับกอน : วิวัฒนาการของการออกแบบแฟชั่น และการเปลี่ยนแปลงแฟชั่นตามแนวการพัฒนางานศิลปะในประวัติศาสตรตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน บทบาทของงานออกแบบที่มอี ิทธิพลในวงการศิลปะ ศึกษาแนวการออกแบบของนักออกแบบตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 19
จนถึงปจจุบัน
หลักการออกแบบ
3(1-4-4)
Principles of Design
วิชาบังคับกอน :
หลักการเบื้องตนของศิลปะสําหรับประยุกตใชในงานออกแบบแฟชั่น ฝกปฏิบัติ การจัดองคประกอบศิลปและประยุกตทฤษฎีการ
ออกแบบ รูปแบบและแนวโนมของงานออกแบบเชิงสรางสรรคในผลงานสองมิติและสามมิติ
การวาดเสนเบื้องตน
3(1-4-4)
Basic Drawing
วิชาบังคับกอน : การฝกปฏิบัติและเทคนิคในการเขียนแบบเบื้องตนจาก รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ และรูปทรงธรรมชาติ การเขียนรูปสามมิติ
การลงรายละเอียดของน้ําหนักแสงเงาดวยวัสดุตาง ๆ
จิตรกรรมเบื้องตน
3(1-4-4)
Basic Painting
วิชาบังคับกอน : การฝกปฏิบัติและเทคนิคในการเขียนรูปเบื้องตน วิธีจัดองคประกอบและการใชสีในงานเขียนรูปที่มอบหมาย การใชเทคนิคและ
วัสดุในการเขียนแบบ พัฒนาทักษะการเขียนรูปจากหุนนิ่ง แสง เงา และน้ําหนักในการใหสี
ศิลปะไทย
2(1-2-3)
Thai Art
วิชาบังคับกอน : ศึกษาคนควาปรัชญา ประวัติ การพัฒนา และเทคนิคของศิลปะไทย วิธีการวาดเสนและวาดรูปตามประเพณีนิยมของไทย การฝก
ประสบการณวาดรูปตามรูปแบบของศิลปะไทย
ประติมากรรมเบื้องตน
3(1-4-4)
Basic Sculpture
วิชาบังคับกอน : ฝกทักษะในการใชเครื่องมือ วัสดุ และขบวนการในการสรางรูปสามมิติ เทคนิคและวิธีการสรางประติมากรรมโดยใชหลักการทาง
ศิลปะเกี่ยวกับเนื้อหา รูปทรง ปริภูมิ สัดสวน และสมดุล การวิเคราะหประติมากรรมในเชิงสุนทรียะ
การวาดภาพรางแฟชั่น
3(1-4-4)
Fashion sketching
วิชาบังคับกอน : แนะนําแนวคิดในการวาดภาพรางแฟชั่น ฝกประสบการณรางแบบเร็วเพื่อจับประเด็นหลักทางแนวคิด การวาดรางภาพคนในแงมุม
และลักษณะทาทางตาง ๆ เพื่อแสดงลักษณะเดนของเครื่องนุงหม เทคนิคการวาดภาพรางสําหรับรูปแฟชั่นเสื้อผา โดยเนนการ
แสดงออกถึงความละเอียดถูกตอง สัดสวน การจัดวาง และลีลา
ศิลปะพื้นบานไทย
2(1-2-3)
Thai Folk Art
วิชาบังคับกอน : ศึกษาศิลปะพื้นบานไทยในแตละยุคสมัย แนวคิด วิวัฒนาการ และการแสดงออกทางศิลปะในรูปแบบตาง ๆ สืบคนแนวคิด ความ
เชื่อ วิถีชีวิตและเนื้อหาของศิลปะพื้นบานไทย การอนุรักษและการพัฒนาจารีตประเพณีของศิลปะไทย

907

10-241-202

10-241-203

10-241-204

10-241-205

10-241-301

10-241-302

10-241-303

10-241-304

10-241-305

ประวัติเครื่องแตงกาย
2(1-2-3)
History of Costume
วิชาบังคับกอน : การพิจารณารูปแบบของเครื่องแตงกายจากอดีตถึงปจจุบัน หลักการและกระบวนการออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับการแสดงบน
เวที วิธีการแสดงออกทางความคิด สาระ และบทบาทในการออกแบบเครื่องแตงกาย วิเคราะหประวัติเครื่องแตงกายที่มีอิทธิพลตอ
แฟชั่นในปจจุบัน
การวาดภาพประกอบแฟชั่น
3(1-4-4)
Fashion Illustration
วิชาบังคับกอน : 10-241-107 การวาดภาพประกอบแฟชั่น
หลักการและเทคนิคในการวาดรูปแฟชั่น เครื่องแตงกาย และเครื่องประดับ การวาดแบบเพื่อใชในการตัดเย็บในรูปแบบที่เปน
เอกลักษณเฉพาะตัวดวยเครื่องมือและอุปกรณทางดานการออกแบบ การจัดทําโครงงานการวาดภาพและแสดงภาพเพื่อนําเสนอ
การออกแบบแฟชั่นเบื้องตน
3(1-4-4)
Basic Fashion Design
วิชาบังคับกอน : 10-241-102 หลักการออกแบบเบื้องตน
องคประกอบเบื้องตนในขบวนการออกแบบแฟชั่น การรางแบบและเขียนแบบในสองและสามมิติสําหรับหองเสื้อและอุตสาหกรรม
แฟชั่น วงจรแฟชั่น ประเภทของเครื่องนุงหม โครงสรางและองคประกอบทางดานการออกแบบเครื่องนุงหมเบื้องตน จิตวิทยา
มวลชนที่เกี่ยวของกับแฟชั่น
การประยุกตคอมพิวเตอร
2(1-2-3)
Computer Applications
วิชาบังคับกอน : หลักการใชเครื่องคอมพิวเตอร ฝกการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไป การประยุกตคอมพิวเตอร เพื่อการสรางสรรคงานดานแฟชั่น
และเพื่อการนําเสนอผลงานแฟชั่น
สุนทรียศาสตร
2(2-0-4)
Aesthetics
วิชาบังคับกอน : หลักการทางแนวคิดเกี่ยวกับรสนิยม ความงามและสุนทรียะ การแสดงความคิดเห็นทางสุนทรียะ ความคิดที่ทําใหเกิดประสบการณ
การรับรูทางดานความยินดี ความหมาย และความพึงพอใจ ความงามของศิลปะและธรรมชาติ ที่เกี่ยวของกับสิ่งประดิษฐของมนุษย
การสรางแนวคิดเพื่อการออกแบบแฟชั่น
3(1-4-4)
Concepts for Fashion Design
วิชาบังคับกอน : 10-241-204 การออกแบบแฟชั่นพื้นฐาน
หลักการออกแบบ ทักษะพื้นฐาน และความรูนึกคิด ในการสรางสรรคผลงานแฟชั่น หลักการคิด การนําแรงบันดาลใจจาก
สิ่งแวดลอมมาพัฒนาตามกระบวนการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
การออกแบบแฟชั่นดวยคอมพิวเตอร
3(1-4-4)
Computer-aided Fashion Design
วิชาบังคับกอน : หลักการออกแบบแฟชั่นดวยคอมพิวเตอร การประยุกตใชเทคโนโลยีการออกแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวาดภาพแฟชั่น
แผนภาพนําเสนอ ภาพโครงราง และออกแบบลวดลายผา การนําเสนอรูปแบบเสื้อผาโดยใชโปรแกรม
หลักการวิจัยทางศิลปะ
2(1-2-3)
Principles of Art Research
วิชาบังคับกอน : การพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยและเทคนิคการนําเสนอผลงานการออกแบบแฟชั่น
กระบวนคนหาขอมูลและการตีความ
ขอมูล ระเบียบวิธีวิจัย ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
การออกแบบแฟชั่นแนวทดลอง
3(1-4-4)
Experimental Fashion Design
วิชาบังคับกอน : การคนหาแนวคิดและการใชเทคโนโลยีสําหรับการออกแบบแฟชั่นแนวทดลอง วัสดุและองคประกอบที่ใชในขบวนการออกแบบ
แฟชั่นในรูปแบบตาง ๆ การออกแบบแฟชั่นแนวทดลองสําหรับการจัดแสดงและนิทรรศการ
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10-241-402

10-242-201

10-242-301

10-243-201

ภาษาอังกฤษเพื่องานแฟชั่น
3(1-4-4)
English for Fashion
วิชาบังคับกอน : การบูรณาการภาษาอังกฤษ ความรูทางแฟชั่น และทักษะที่จําเปนสําหรับการนําเสนอขอมูลดวยการพูดและการเขียน การใช
ไวยากรณ เครื่องหมายวรรคตอน และคําศัพทที่ถูกตองสําหรับการเขียนและการจัดทําเอกสารตาง ๆ เชน คูมือ เอกสาร
ประชาสัมพันธ และเอกสารการพิมพ
การออกแบบเครื่องประดับตกแตงแฟชั่น
3(1-4-4)
Fashion Accessories Design
วิชาบังคับกอน : สํารวจเครื่องประดับตกแตงในทองตลาดที่ออกแบบเพื่อการซื้อขาย รูปแบบและประเภทของเครื่องตกแตงแฟชั่น การประยุกต
เทคนิควิธีการออกแบบและผลิตเครื่องประดับตกแตงแฟชั่น
การฝกงานออกแบบแฟชั่น
3(0-40-0)
Practicum in Fashion Design
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง การฝกงานใชเวลาฝกไมนอยกวา 280 ชั่วโมง ในสถานประกอบการและ
องคกรตาง ๆ มีการสัมมนาและการเสนอรายงาน
การเขียนโครงงานออกแบบแฟชั่นนิพนธ
3(1-4-4)
Thesis Proposal in Fashion Design
วิชาบังคับกอน : 10-241-304 หลักการวิจัยทางศิลปะ
10-241-308 การฝกงานออกแบบแฟชั่น
การเตรียมโครงการเพื่อเสนอเปนงานแฟชั่นนิพนธหัวขอเกี่ยวกับ แนวคิดหรือภูมิปญญาทองถิ่น การสํารวจผูบริโภค กลุมเปาหมาย
ตลาด คูแขง แนวโนมแฟชั่น หรือหัวขอที่สนใจอื่น ๆ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
การออกแบบแฟชั่นนิพนธ
6(1-15-4)
Fashion Design Thesis
วิชาบังคับกอน : 10-241-401 การเขียนโครงงานออกแบบแฟชั่นนิพนธ
โครงงานแฟชั่นนิพนธตามกระบวนการการเขียนเอกสารประกอบแฟชั่นนิพนธ องคประกอบของผลงานแฟชั่นนิพนธ การนําเสนอ
ผลงานแฟชั่นนิพนธรูปแบบแฟชั่นโชวและการจัดนิทรรศการแฟชั่น
วัสดุผาและเครื่องแตงกาย
3(3-0-6)
Clothing Materials
วิชาบังคับกอน : ศึกษาคนควาเกี่ยวกับการใชวัสดุสําหรับผลิตผาและเครื่องแตงกายเชน เสนใย เสนดาย สิ่งทอ หนังและวัสดุอื่น ๆ การหาคา
คุณสมบัติและวิธีการทดสอบ ลักษณะที่ใชงานที่หลากหลายในการออกแบบแฟชั่น
การออกแบบลวดลายผาเบื้องตน
3(1-4-4)
Basic Textiles Design
วิชาบังคับกอน : ศึกษาเกี่ยวกับเสนใยผาและขบวนการทําลวดลายผาดวยเสนใย หลักการและวิธีการออกแบบลายถัก ศึกษาการใชเสนใยในการผลิต
ผา การออกแบบลวดลายผาดวยขบวนการพิมพ ยอม ถัก ทอ และการเขียนลายบาติก
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผา
3(1-4-4)
Sewing Techniques
วิชาบังคับกอน : เทคนิคและวิธีการฝกทักษะในการเย็บเกี่ยวกับ ตะเข็บและชายเสื้อ การเย็บซิปและขอบเอวกระโปรง การเย็บสาบเสื้อ สาบแนวผา
คอเสื้อและแขน การเย็บกระเปาเสื้อ การเย็บสาบบา การเย็บคอเสื้อและปกเสื้อ การเย็บรังดุมและกระดุม
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การสรางแบบตัดเสื้อผา
3(1-4-4)
Basic Patternmaking
วิชาบังคับกอน : 10-243-201 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผา
Prerequisite : 10-243-201 Sewing Technique
แนะนําหลักการออกแบบเสื้อผา โดยการใชแบบตัดราบ การพัฒนาแบบและเทคนิคในการวัด การรางแบบตัดของเสื้อ แขนเสื้อ
กระโปรง ชุด และกางเกง การตัดเย็บและการลองตัว การแกไขแบบตัดเบื้องตน
การสรางแบบตัดเสื้อผาขั้นสูง
3(1-4-4)
Advanced Patternmaking
วิชาบังคับกอน : 10-243-201 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผา
การพัฒนาและประยุกตการออกแบบและการรางแบบตัดสําหรับคอเสื้อ ปกเสื้อ แขนเสื้อ กระโปรง ชุด และกางเกง การออกแบบ
เชิงสรางสรรคของการสรางแบบตัดและการตัดเย็บ แบบตัดเสื้อผาที่ไดคุณภาพมาตรฐาน
การสรางแบบตัดเสื้อผาบนหุนยืนเบื้องตน
3(1-4-4)
Basic Draping
วิชาบังคับกอน : 10-243-201 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผา
ความรูพื้นฐานเบื้องตนในการสรางแบบตัดสามมิติสําหรับเสื้อบนหุนยืน การสรางแบบตัดชุด การยายเกล็ดสเ ื้อและการสรางแบบ
ตัดเสื้อเขารูป กระโปรง ปกและคอเสื้อ และการจับผาถวง การฝกทักษะในการสรางแบบตัดบนหุนยืนและเทคนิคการตัดเย็บ
การสรางแบบตัดเสื้อผาบนหุนยืนขั้นสูง
3(1-4-4)
Advanced Draping
วิชาบังคับกอน : 10-243-201 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผา
การออกแบบเชิงสรางสรรคและสรางแบบตัดบนหุนที่ซับซอน วิธีการการฝกประสบการณสรางแบบตัดบนหุนยืนของ ชุดเกาะอก
ชุดตัดผาเฉลียง ชุดกิโมโน แร็กแล็นและชุดไหลตก เสื้อเชิ้ตและเสื้อตัวหลวม การออกแบบเชิงสรางสรรคในการสรางแบบตัดบน
หุนยืนและเทคนิคการตัดเย็บ
การสรางแบบตัดดวยคอมพิวเตอร 1
3(1-4-4)
Computerized Patternmaking I
วิชาบังคับกอน : ความรูพื้นฐานและหลักการสรางแบบตัดเบื้องตนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางแบบตัดมาตรฐาน การปรับขนาดแบบตัด
การวางแบบตัด การพิมพแบบตัด การฝกทักษะในการสรางแบบตัดดวยคอมพิวเตอร
การสรางตราสินคาแฟชั่น การตลาด และการจัดการ
3(1-4-4)
Fashion Branding, Marketing, and Management
วิชาบังคับกอน: หลักการและวิธีการจัดจําหนายสินคาแฟชั่น การวิเคราะหตลาดแฟชั่น การออกแบบตราสินคาและการบริหารตราสินคา การ
วิเคราะหตราสินคาของคูแขง การออกแบบตราสินคาและการจัดการสินคาแฟชั่น
การออกแบบสายงานการผลิตเสื้อผา
3(1-4-4)
Production Line Planning
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานในการวางแผนการผลิตเสื้อ ผ า การเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต การวิเคราะห สภาวะจริงในกระบวนการ
ผลิต การวิเคราะหการปฏิบัติงาน การเคลื่อนไหว และเวลา การออกแบบสายการผลิตเสื้อผาดวยคอมพิวเตอร การควบคุม
กระบวนการผลิต
การนําเสนอผลงานแฟชั่น
3(1-4-4)
Fashion Presentation
วิชาบังคับกอน: แนวคิดพื้นฐานในการนําเสนอผลงานแฟชั่น กระบวนการจัดงานแฟชั่นโชว การจัดนิทรรศการ การแตงหนาทําผมแฟชั่น การ
ถายภาพแฟชั่น การประชาสัมพันธงานแฟชั่น
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องคการและหลักการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Principles of Management
วิชาบังคับกอน:ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับองคการและการจัดการ แนวคิดและวิวัฒนาการของทฤษฎีองคการ การวางแผน การจัดองคการ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การอํานวยการ การควบคุม การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม การจัดการ
สมัยใหม วัฒนธรรมองคการและสิ่งแวดลอมองคการ ความรับผิดชอบตอสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
กลยุทธทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Strategy
วิชาบังคับกอน:ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกลยุทธทางธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย การ
กําหนดแผนกลยุทธของธุรกิจ การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผล
การจัดการโซอุปทานและการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operation Management and Supply Chain
วิชาบังคับกอน:ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการดําเนินงาน การวางแผนการผลิตและบริการ
การพยากรณอุปสงค การออกแบบผลิตภัณฑ
การควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีการจัดการการดําเนินงาน และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับองคประกอบของการ
จัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
เศรษฐศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Economics
วิชาบังคับกอน:แนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงคและอุปทาน ราคาดุลยภาพ ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
ทฤษฎีการผลิต การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดประเภทตาง ๆ รายไดประชาชาติและการกําหนดขึ้นเปนรายได
ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตรจุลภาค
3(3-0-6)
Microeconomics
วิชาบังคับกอน:ความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรจุลภาค อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุนและ
การนําไปใชประโยชน พฤติกรรมผูบริโภค
พฤติกรรมผูผลิต ตนทุน รายรับ กําไร ตลาด การกําหนดขึ้นเปนราคาปริมาณดุลยภาพในตลาดผลผลิตและตลาดปจจัยการผลิต
สถิติประยุกตสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
Statistics for Business Applications
วิชาบังคับกอน:การแจกแจงของตัวแปรสุม การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร การ
วิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตนและการประยุกตใชสถิติ
หลักกฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Law
วิชาบังคับกอน:ความหมาย ประเภทและบอเกิดของกฎหมาย กระบวนการตรากฎหมาย ผลบังคับใชและการตีความกฎหมายในการประกอบธุรกิจ
ของเอกชน มาตรการสงเสริมระบบการคาเสรี ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับธุรกิจ การคุมครองผูบริโภค กฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา
เศรษฐศาสตรมหภาค
3(3-0-6)
Macroeconomics
วิชาบังคับกอน:ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาค องคประกอบของรายไดประชาชาติ รายไดประชาชาติดุลยภาพและการคํานวณรายได
ประชาชาติ เงินเฟอ เงินฝดและวัฏจักรธุรกิจ การเงินและนโยบายการเงิน การคลังและนโยบายการคลัง การคาและการเงิน
ระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ
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การตลาด
3(3-0-6)
Marketing
วิชาบังคับกอน:บทบาทและความสําคัญของการตลาดที่มีตอสังคมและเศรษฐกิจ แนวคิดทางการตลาด หนาที่ทางการตลาด สภาพแวดลอมทาง
การตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของตลาด
ผูบริโภคและตลาดอุตสาหกรรม การกําหนดสวนประสมทางการตลาด วงจรชีวิตผลิตภัณฑ การประยุกตใชเทคโนโลยีในกิจกรรม
การตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
การบัญชีเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Accounting
วิชาบังคับกอน:ลักษณะและแนวคิดพื้นฐานของการบัญชี แมบทการบัญชี ขั้นตอนและกระบวนการในการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การ
บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีและปดบัญชีในวันสิ้นงวด การ
จัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการบริการ กิจการซื้อขายสินคา กิจการอุตสาหกรรม สมุดรายวัน
เฉพาะระบบเงินสดยอย สวนของเจาของ ระบบใบสําคัญ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
วิชาบังคับกอน:หลักการและความรูพื้นฐานของภาษีอากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
อากรแสตมป ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากรและภาษีทองถิ่น
การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Accounting for Decision Making
วิชาบังคับกอน : 11-311-101 การบัญชีเบื้องตน
ความหมายของการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ ความสําคัญและประโยชนของขอมูลทางการบัญชีเพื่อ การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ การ
วิเคราะหงบการเงิน แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนและการจําแนกประเภทตนทุน การบริห ารตนทุนสําหรับการผลิตแบบทันเวลาพอดี
การวิเคราะหตนทุน ปริมาณ และกําไร การจัดทํางบประมาณ และการใชขอมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นและระยะยาว
หลักการเงิน
3(3-0-6)
Principles of Finance
วิชาบังคับกอน : 11-311-101 การบัญชีเบื้องตน
ความหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ เปาหมายธุรกิจ บทบาทและหนาที่ของการบริหารการเงินและหนาที่ฝายการเงิน การ
วิเคราะหงบการเงิน การพยากรณและการวางแผนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน มูลคาเงินตามเวลา งบจายลงทุน
โครงสรางทางการเงิน ตนทุนทางการเงิน และการจัดหาแหลงทุน
การบริหารการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
วิชาบังคับกอน: 11-321-101 หลักการเงิน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน การวิเคราะหจุดคุมทุน การวิเคราะหทางการเงิน การประเมินผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของการลงทุนและกลุมหลักทรัพย การประเมินมูลคาหลักทรัพย โครงสรางทางการเงินและคาของทุน การประเมิน
โครงการลงทุนภายใตภาวะความไมแนนอน รวมถึงการศึกษานโยบายการเงินที่มีผลตอการตัดสินใจในการบริหารการเงินเพื่อให
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและการจัดการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Risk Management
วิชาบังคับกอน : 11-321-202 การบริหารการเงิน
ทฤษฎีความเสี่ยง กฎของความเสี่ยง การจําแนกความเสี่ยง การประเมินและการวัดความเสี่ยง เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง
ทางการเงิน วิเคราะหความเสี่ยงทางเครดิต ความเสี่ยงในตลาดที่กําลังพัฒนา ความเสี่ยงในการดําเนินงาน
การปองกันความ
เสี่ยงและการควบคุม
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การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Report Analysis
วิชาบังคับกอน:การจัดทํางบการเงินรูปแบบตางๆ ตามวัตถุประสงค ประโยชนของงบการเงิน ขั้นตอนและเครื่องมือการวิเคราะหรายงานการเงิน
ผลกระทบของหลักการบัญชีที่กิจการเลือกนํามาปฏิบัติตอตัวเลขที่แสดงในรายงานการเงินและงบการเงิน
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Control
วิชาบังคับกอน:กระบวนการวางแผนทางการเงินทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว แผนการดําเนินงาน แผนกลยุทธ นําเครื่องมือทางการเงินมา
วิเคราะหประเมินความตองการทางการเงิน วางแผนการจัดหาเงินทุน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน
3(3-0-6)
Quantitative Analysis in Finance
วิชาบังคับกอน : 11-150-201 สถิติประยุกตสําหรับธุรกิจ
ความหมายและกระบวนการวิเคราะหเชิงปริมาณ
เทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติประยุกตเพื่อนําไปใชในการแกปญหาและ
ตัดสินใจทางการเงินอยางมีหลักการและการประยุกตคณิตศาสตร สถิติ ในงานดานการเงิน การฝกปฏิบัติใชโปรแกรม เอ็กเซล
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institutions and Financial Markets
วิชาบังคับกอน:ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถาบันการเงินและตลาดการเงิน โครงสรางและบทบาทหนาที่ของตลาดการเงิน พัฒนาการของตลาด
การเงินไทย ประเภทของสถาบันการเงินและลักษณะการดําเนินงาน ตลอดจนแหลงที่มาและการใชไปของเงินทุนของสถาบัน
การเงินประเภทตางๆ ในประเทศไทย
จริยธรรมทางธุรกิจและบรรษัทภิบาล
3(3-0-6)
Business Ethics and Corporate Governance
วิชาบังคับกอน :นิยามของจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบของธุรกิจ ทฤษฎี
ทางจริยธรรม การนําจริยธรรมมาประยุกตในการ
ประกอบการ หลักการเรื่องบรรษัทภิบาลถึงทฤษฎีความเปนธรรม พฤติกรรมของบริษัท สัจธรรมทางจริยธรรมของธุรกิจ การ
สรางจิตสํานึกทางธุรกิจ
หลักการลงทุน
3(3-0-6)
Principles of Investment
วิชาบังคับกอน : 11-321-101 หลักการเงิน
ความหมายของการลงทุน ความแตกตางระหวางการลงทุนกับการเก็งกําไร กระบวนการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุน การพิจารณาหลักทรัพยชนิดตางๆ ทั้งหลักทรัพยรัฐบาลและหลักทรัพยธุรกิจ การคํานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ในหลักทรัพย หลักการเบื้องตนในการวิเคราะหหลักทรัพยทั้งการวิเคราะหพื้นฐานและการวิเคราะหเทคนิค ตลอดจนวิธีปฏิบัติใน
การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
การวิเคราะหหลักทรัพย
3(3-0-6)
Security Analysis
วิชาบังคับกอน : 11-323-201 หลักการลงทุน
หลักการวิเคราะหหลักทรัพยตามแนวความคิดการวิเคราะหพื้นฐาน การวิเคราะหทางเทคนิค แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของตลาด คุณสมบัติของหลักทรัพย ขั้นตอนการวิเคราะหหลักทรัพย การคัดเลือกหลักทรัพย ทฤษฎีกลุมหลักทรัพย โดย
การศึกษาจะเนนการใชบทความ กรณีศึกษา การอภิปรายในชั้นเรียนและ การฝกปฏิบัติการวิเคราะหหลักทรัพย
การวิเคราะหโครงการลงทุน
3(3-0-6)
Project Investment Analysis
วิชาบังคับกอน : 11-321-202 การบริหารการเงิน
วัตถุประสงคในการจัดทําโครงการ ประเภทของโครงการ แนวทางในการวางแผนการจัดหาขอมูล ความสัมพันธของขอมูลและ
การประมาณการขอมูลทางการเงินเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ เครื่องมือที่นํามาใชในการตัดสินใจ
เลือกโครงการภายใตความเสี่ยง การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการประเมินโครงการ การศึกษาจะเนนการปฏิบัติการในการ
จัดทําโครงการและวิธีการนําเสนอ
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ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน
3(3-0-6)
Research Methodology in Finance
วิชาบังคับกอน : 11-150-201 สถิติประยุกตสําหรับธุรกิจ
ความหมายและประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การกําหนดประเด็นปญหาการวิจัย ทฤษฎีและแนวความคิดหรือ งานวิจัยที่
เกี่ยวของ การกําหนดสมมติฐานการวิจัย ประชากรและการสุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน:ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
การเงินระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Finance
วิชาบังคับกอน : 11-150-205 เศรษฐศาสตรมหภาค
11-321-202 การบริหารการเงิน
ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับการเงินระหวางประเทศและระบบการเงินระหวางประเทศ ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ การชําระการ
โอนเงินตราระหวางประเทศ การเรียกเก็บเงิน เลตเตอรออฟเครดิต ตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศ เงื่อนไขเสมอภาคระหวาง
ประเทศ เครื่องมือทางการเงินที่ใชในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ตลอดจนความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงประเภทนั้นๆ นอกจากนั้นยังรวมถึงการระดมเงินจากตลาดหนี้ระหวางประเทศ
การระดมเงินจากตลาดหลักทรัพยระหวางประเทศ นโยบายการคาและนโยบายการคาเสรี
สหกิจศึกษาทางการเงิน
6(0-40-0)
Cooperative Education in Finance
วิชาบังคับกอน : 11-324-302 การเตรียมสหกิจศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบหรือ
องคกรตาง ๆ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษาพิจารณา
ลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา
การฝกงานทางการเงิน
3(0-40-0)
Internship in Finance
วิชาบังคับกอน:หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง การฝกงานใชเวลาฝกไมนอยกวา 320 ชั่วโมง ในสถานประกอบการทาง
ธุรกิจและองคกรตาง ๆ
โครงงานทางการเงิน
3(2-2-5)
วิชาบังคับกอน:Prerequisite:เสนอหัวขอ หรือปญหา ที่สนใจ เพื่อไดทําการศึกษา วิเคราะห วิจัย และหาแนวทางในการแกปญหา โดยนําความรูและทฤษฎี
การเงินมาประยุกตใชประกอบการวิเคราะห และหาแนวทาง แกปญหาในโครงงาน
สัมมนาทางการเงิน
1(0-2-6)
Seminar in Finance
วิชาบังคับกอน:ประเด็นทางการเงินโดยใชการบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษาและทําการคนควารายบุคคลเพื่อใหเขาใจในประเด็นปญหาปจจุบัน
ทางการเงินเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแกไขปญหาที่เกี่ยวกับสาระสําคัญทางการเงิน
สัมมนาการฝกงานทางการเงิน
1(0-2-1)
Internship Seminar in Finance
วิชาบังคับกอน : 11-324-405 การฝกงานทางการเงิน
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจในการฝกงานทางการเงิน
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11-411-101

11-411-202

11-411-303

11-411-307

11-411-406

11-411-407

11-412-101

เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Business Technology
วิชาบังคับกอน:การวางเทคโนโลยีพื้นฐานสําหรับการดําเนินกิจกรรมธุรกิจผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
การดําเนินธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส โมเดลธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและรายการการซื้อขายทางออนไลน ทักษะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีไรสาย การ
ประยุกตมารกอัพ โฮสต ภาษาสคริปต การประมวลผลบนเซิรฟเวอร การประมวลผลแบบกลุมเมฆ การจางเหมาดําเนินการและ
การใหบริการงานประยุกต
การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronic Commerce Management
วิชาบังคับกอน:หลักการและแนวคิดของธุรกิจ การคาอิเล็กทรอนิกส รูปแบบและบทบาทของธุรกิจประโยชนและขอจํากัด ผลกระทบของ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ ระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส การคาปลีกและแบบจําลองการคาอิเล็กทรอนิกส การโฆษณา
อิเล็กทรอนิกส การจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส การประมูลอิเล็กทรอนิกสกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
รักษาความปลอดภัยของขอมูลในการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การพาณิชยบนอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Commerce
วิชาบังคับกอน:ระบบเครือขายไรสาย อุปกรณเคลื่อนที่ในเครือขายไรสาย ขอกําหนดตางๆ ในเครือขายระบบการสื่อสารไรสายและอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ โปรแกรมประยุกตชนิดกระจายและโปรแกรมตัวกลางเชื่อมตอ การจัดการขอมูลในอุปกรณเคลื่อนที่ การจัดการ
เครือขาย แอพพลิเคชันสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การสรางแอพพลิเคชัน การดูแลรักษาแอพพลิเคชัน ความปลอดภัย
สําหรับ
แอพพลิเคชัน
สัมมนาทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
1(0-2-6)
Seminar for Electronic Business
วิชาบังคับกอน:การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกสในระดับปริญญาตรี
ระบบความมั่นคงสําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronic Business Security System
วิชาบังคับกอน:ความมั่นคงและความเชื่อมั่นของขอมูลและการชําระเงินของลูกคา นโยบาย ขั้นตอนและเทคโนโลยีที่สนับสนุนความถูกตอง ความ
มั่นคง ความเปนสวนตนของขอมูล ฐานขอมูล เว็บไซต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต และอินเทอรเน็ต บทบาทของบุคคลที่สามที่เปน
เจาของลิขสิทธิ์ ทางเลือกตาง ๆ ของระบบการชําระเงินสากล เทคโนโลยีของการบีบอัดรายการ ไฟรวอล และเครื่องมือปองกันการ
บุกรุก
การประกอบการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronic Business Entrepreneur
วิชาบังคับกอน:พื้นฐานการเปนผูประกอบการธุรกิจ ทักษะและความรูในขั้นตอนการประกอบธุรกิจและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สภาพแวดลอม
ของธุรกิจออนไลน กลยุทธการทําการตลาดอิเล็กทรอนิกส พฤติกรรมผูบริโภคบนโลกอินเทอรเน็ต การวางแผนการตลาดภายใต
กรอบกติกาและกฎหมายธุรกรรมที่เกี่ยวของ การนําเขาและสงออก โมเดลธุรกิจและเครื่องมือการวิเคราะห การเขียนแผนธุรกิจ
และการจัดหาแหลงเงินทุน
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Computer Architecture and Operating System
วิชาบังคับกอน:ระบบคอมพิวเตอร หนวยความจํา บัส หนวยรับและหนวยแสดงผลขอมูลหนวยประมวลผลกลางโครงสรางและหนาที่ของหนวย
ประมวลผลกลาง ระบบปฏิบัติการ จุดประสงคและหนาที่ของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและการจัดการ การจัดการ
หนวยความจํา การจัดการอุปกรณและแฟมขอมูลการประมวลผลแบบขนาน ฝกปฏิบัติการกับระบบปฏิบัติการตางๆ
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11-412-302

11-413-101

11-413-102

11-413-203

11-413-204

11-414-101

11-414-306

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
3(2-2-5)
Internet Technology
วิชาบังคับกอน:ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขายคอมพิวเตอร สื่อในการสงผานขอมูล การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสในพืนที
้ ่ระยะใกล การสื่อสาร
ระยะไกล การสงผานแพ็กเก็ต เฟรม การปองกันความผิดพลาด แลนและแวน โทโปโลยีของเครือขาย อุปกรณอื่นๆ ของเครือขาย
เราทติงค ประเภทบริการ โพรโทคอลเลเยอร อินเทอรเน็ตเวอรกกิ้ง อินเทอรเน็ตโพรโทคอล (ไอพี) ไอพีดาตาแกรมและเอ็นแคป
ซูเลชัน การแยกขอมูล ปฏิสัมพันธระหวางแมขายและลูกขาย งานบนเครือขาย ความมั่นคงและความเปนสวนตนของเครือขาย
ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Software Package for Business
วิชาบังคับกอน:การศึกษาและนําซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชกับงานธุรกิจดานตางๆ ที่เหมาะสมในปจจุบันและการนําไปประยุกตใชงานทางธุรกิจ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
Computer Programming and Algorithm
วิชาบังคับกอน:การวิเคราะหอัลกอริทึมอยางงาย การแกโจทยปญหา การเขียนผังงาน ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมที่ดี
ประเภทขอมูลแบบตาง ๆ คาคงที่ ตัวแปร นิพจน และตัวดําเนินการ รูปแบบและคําสั่งในการควบคุมการทํางาน อารเรย โปรแกรม
ยอยและอารกิวเมนต การนําเขาขอมูลและสงออกขอมูล การเขียนโปรแกรมติดตอกับแฟมขอมูล
ระบบการจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Database Management System for business
วิชาบังคับกอน:ความสําคัญและแนวคิดของการนําฐานขอมูลมาใชในการจัดการขอมูล ในระบบสารสนเทศของหนวยธุรกิจ องคประกอบและ
ประเภทของฐานขอมูล การออกแบบ การพัฒนาและการนํามาใช การใชภาษาสอบถามเชิงโครงสราง บูรณภาพของขอมูล การ
ปองกันการเกิดภาวะพรอม การรักษาความมั่นคง สภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การสํารองขอมูล และการกูขอมูลใหกลับสูสภาพเดิม
โดยยังคงรักษาความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูลทางธุรกิจ
การเขียนโปรแกรมเว็บพลวัต
3(2-2-5)
Dynamic Web Programming
วิชาบังคับกอน : 11-413-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม
การเขียนโปรแกรมเว็บใหสามารถทํางานแบบพลวัติที่มีความสามารถสูงกวาซีจีไอปกติ ภาษาสคริปตที่ใชในการพัฒนาเว็บ เชน จา
วาสคริปต วิชวลเบสิคสคริปต ภาษาเอเอสพี และภาษาเจเอสพี โมเดลเชิงวัตถุและโมเดลของเหตุการณ เว็บที่เชื่อมตอกับ
ฐานขอมูลและเอ็กเอ็มแอล
ระบบสารสนเทศในองคกร
3(2-2-5)
Information System in Organization
วิชาบังคับกอน:การประยุกตใชระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คุณธรรมและจริยธรรม
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมเอกสาร เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส โปรแกรมนําเสนอผลงาน โปรแกรมตารางการคํานวณและการใชงานเครือขายสังคมออนไลนเพื่อธุรกิจ
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : 11-413-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม
วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ การศึกษาความเปนไปไดและวางแผนโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหความ
ตองการของระบบ การวิเคราะหและออกแบบตามเทคนิคโครงสราง แบบจําลองเชิงวัตถุ ยูสเซอรอินเตอรเฟส การออกแบบฟอรม
และรายงาน การออกแบบฐานขอมูล การทดสอบและการติดตั้งระบบ การประเมินโครงการและการจัดทําเอกสาร
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11-414-417

11-414-418

11-414-419

11-414-420

12-111-223

12-111-303

การตลาดอิเล็กทรอนิกสและการบริหารลูกคาสัมพันธ
3(2-2-5)
Electronic Marketing and Customer Relationship Management
วิชาบังคับกอน:วิธีการและขั้นตอนในการบริหารจัดการทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหและพัฒนากลยุทธทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส
ความสําคัญและหลักการในการบริหารลูกคาสัมพันธ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอธุรกิจและลูกคา ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ของธุรกิจและความพึงพอใจของลูกคา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน การจัดการขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารลูกคา
สัมพันธ
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
วิชาบังคับกอน:ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน
ในการฝกงานสําหรับสหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Ethics and Law of Electronic Business
วิชาบังคับกอน:การตอบสนองความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของมนุษย จริยธรรมทางคอมพิวเตอร กฎหมายวาดวยการกระทําผิดทาง
คอมพิวเตอรและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ทรัพยสินทางปญญา ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลคอมพิวเตอร
การใชและการลวงละเมิดขอมูลคอมพิวเตอรในองคกร และผลกระทบของเทคโนโลยีตอสังคม การวิเคราะหปญหาจริยธรรมรวม
สมัย บทบาทของวิชาชีพที่มีตอสังคมรวมถึงจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
การฝกงานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(0-40-0)
Internship in Electronic Business
วิชาบังคับกอน : ผานการเรียนรายวิชาตามหลักสูตรไมนอยกวา 90 หนวยกิต
หลักสูตรการฝกงานสําหรับใหนักศึกษามีความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางาน เพื่อพัฒนาความรู
เชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการจริง การฝกงานใชเวลาฝกไมนอยกวา 280 ชั่วโมง ในสถานประกอบการทาง
ธุรกิจและองคกรตาง ๆ
โครงงานทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(1-4-3)
Project for Electronic Business
วิชาบังคับกอน:ศึกษาคนควาและพัฒนาโครงงานทางดานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส โดยเลือกหัวขอศึกษาความตองการ ศึกษาความเปนไปได วิเคราะห
ออกแบบ พัฒนาเครื่องมือหรือซอฟตแวรสําหรับธุรกิจ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
6(0–40–0)
Cooperative Education in Electronic Business
วิชาบังคับกอน:หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกงานตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ในสถานประกอบการที่คณะใหความเห็นชอบหรือ
องคกรตาง ๆ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับประสบการณจากการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษา
พิจารณาลักษณะงานที่เหมาะสม แสดงความสามารถ ทักษะในการทํางาน และเปดโอกาสใหไดรับการวาจางหลังจากจบการศึกษา
การดําน้ําสําหรับนักศึกษาสัตวแพทย
1(0-2-1)
Diving for Veterinary Students
วิชาบังคับกอน: หลักการ วัสดุอุปกรณ เทคนิคการดําน้ํา และความปลอดภัย
วิธีวิจัยทางสัตวแพทย
2(2-0-4)
Veterinary Research Methodology
วิชาบังคับกอน: หลักการดําเนินงานวิจัย การสืบคนขอมูล โจทยวิจัย การวางแผนและดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล เทคนิคการสุมและการ
เก็บตัวอยาง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะหขอมูล และจรรยาบรรณในการทําวิจัย
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กฎหมาย จรรยาบรรณและภาพลักษณวิชาชีพการสัตวแพทย
2(2-0-4)
Veterinary Jurisprudence, Ethics and Perspective
วิชาบังคับกอน: พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎกระทรวงและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับวิชาชีพสัตวแพทย จรรยาบรรณ องคกรควบคุมวิชาชีพ
การสัตวแพทย บทบาทและภาพลักษณของวิชาชีพสัตวแพทยในสังคม
การผลิตสัตว 1
3(2-3-5)
Animal Production I
วิชาบังคับกอน: การผลิตสัตวปกและสุกร การคัดเลือกพันธุ การจัดการดานการผสมพันธุ การปรับปรุงพันธุ การจัดการในระหวางการเลี้ยง
โรงเรือน อุปกรณการเลี้ยง อาหารและการใหอาหาร การสุขาภิบาล พยาธิ และการปองกันโรค การตลาดและการประเมิน
คุณภาพซาก
การผลิตสัตว 2
3(2-3-5)
Animal Production II
วิชาบังคับกอน: 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
วิชาบังคับกอน: การพัฒนาการดานโภชนศาสตรสัตว โภชนะตาง ๆ ในอาหาร ระบบการยอย การดูดซึมะเมแทบอลิซึมของโภชนะตาง ๆ ในรางกายสัตว
และความตองการโภชนะชนิดตาง ๆ ของสัตวเลี้ยง
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
3(2-3-5)
Fresh Water Aquaculture
วิชาบังคับกอน: การเพาะขยายพันธุสัตวน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ รูปแบบการเพาะฟก การผลิตอาหารสัตวน้ําจืด การอนุบาล การเลี้ยง
การปองกันรักษาโรค และการเก็บเกี่ยวสัตวน้ําจืดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และฝกปฎิบัติ
การจัดการสัตวทดลองและสวัสดิภาพสัตว
2(2-0-4)
Laboratory Animal Management and Animal Welfare
วิชาบังคับกอน: ชีววิทยาและการจัดการเลี้ยงดู โรค การใชประโยชน การควบคุมคุณภาพของสัตวทดลอง เทคนิคทีใ่ ชกับสัตวทดลอง และหลักการ
ดูแลสวัสดิภาพสัตว
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
3(2-3-5)
Coastal Aquaculture
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง ระบบนิเวศวิทยาชายฝง ประเภทของสัตวน้ําชายฝง ปญหาในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝงและการจัดการ และฝกปฏิบัติ
การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0-6)
Animal Breeding
วิชาบังคับกอน: สถิติที่ใชในทางพันธุศาสตร การคัดเลือกสายพันธุสัตวเพื่อใชในการปรับปรุงพันธุ พันธุศาสตรปริมาณ การผสมเลือดชิด
การผสมขาม และเฮเทอโรซิส (Heterosis)
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การฝกปฏิบัติภาคสนามการผลิตสัตว
2(0-6-2)
Field Practice in Animal Production
วิชาบังคับกอน: การฝกปฏิบัติภาคสนามการผลิตสัตว และการนําเสนอรายงานหัวขอที่สนใจในการผลิตสัตว
วิธีการสัมมนาทางสัตวแพทย
1(0-3-1)
Veterinary Seminar Methodology
วิชาบังคับกอน: แหลงของขอมูลสารสนเทศ วิธีการสืบคนขอมูลทางสารสนเทศ การวิเคราะหอภิปราย สรุปและวิธีนําเสนอขอมูลสารสนเทศ
รูปแบบตาง ๆ วิธีการเขียนสัมมนา และบทความทางวิชาการ
ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 1
3(2-3-5)
Veterinary Biochemistry I
วิชาบังคับกอน: เคมีและสิ่งมีชีวิต โครงสรางโมเลกุล คุณสมบัติ หนาที่ของน้ําและสารชีวโมเลกุลตาง ๆ สมบัติและกลไกการทํางานของเอนไซม
และโคเอนไซม โครงสรางและสมบัตขิ องดีเอนเอ อารเอ็นเอ โครมาติน การสังเคราะหและการทํางานของสายของกรดนิวคลีอิก
การสังเคราะหโปรตีน และการควบคุมการทํางานของยีน อณูชีววิทยาเบื้องตนและการประยุกตใชทางสัตวแพทย ปฏิบัติการทาง
ชีวเคมีเพื่อใหเขาใจหลักการ และฝกการใชเครื่องมือทางการวิเคราะหตางๆ การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณของสารชีวเคมี การ
เตรียมและการวัดปริมาณดีเอนเอ การตัดสายดีเอ็นเอ และการตัดสายดีเอ็นเอดวยเอนไซมเรสตรเคชั่นเอนโดนิวคลิเอส และฝก
ปฏิบัติ
ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาสัตวแพทย 2
2(2-0-4)
Veterinary Biochemistry II
วิชาบังคับกอน: 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
วิชาบังคับกอน: พฤติกรรมสัตว การแกไขพฤติกรรมที่ผิดปกติ เทคนิคและอุปกรณ การจัดการและควบคุมบังคับสัตว การใชเทคโนโลยีและวิธีการ
ควบคุมบังคับสัตวใหทั้งสัตวและผูปฏิบัติงานปลอดภัย การตรวจสภาพรางกายและใหยา การทํานายอายุสัตว โดยการตรวจฟน
การขนสงสัตว และการทําเครื่องหมายบนตัวสัตว และฝกปฏิบัติ
จุลกายวิภาคศาสตรและคัพภะวิทยาทางสัตวแพทย
4(2-6-6)
Veterinary Histology and Embryology
วิชาบังคับกอน: การเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษา โครงสรางเซลลและเนื้อเยื่อพื้นฐานในรางกายสัตวในระดับกลองจุลทรรศนแสงสวาง การทํางาน
ของโครงสรางของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะของสัตว พัฒนาการเปลี่ยนแปลงของตัวออน การเจริญของอวัยวะในระบบตาง ๆ
และการเกิดความพิการแตกําเนิดที่มีความสําคัญทางคลินิก และฝกปฏิบัติ
กายวิภาคศาสตรและการทํางานของรางกายสัตว 1
4(2-6-6)
Veterinary Anatomy and Body Function I
วิชาบังคับกอน: โครงสราง การทํางานของอวัยวะ และระบบตาง ๆ ในรางกายสัตว โดยใชสุนัขเปนหลัก และการประยุกตในทางคลินิก และฝก
ปฏิบัติ
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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
วิชาบังคับกอน: การสัมมนาวิทยาการ และกรณีศึกษาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยในเชิงบูรณาการ
เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 1
2(2-0-4)
Veterinary Pharmacology I
วิชาบังคับกอน: หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยาวาดวยชนิดและแหลงที่มาของยา รูปแบบยาเตรียมทางเภสัชกรรม เภสัชจลนศาสตร วิธีการบริหาร
ยา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออกฤทธิ์ของยา การใชยารวมกัน ผลที่เกิดจากการใชยาในสัตว วิทยาการวาดวยมาตราชั่ง ตวง วัด การ
เขียนใบสั่งยา 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 และขอควรระวังใน
การใชยา
เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 3
3(2-3-5)
Veterinary Pharmacology III
วิชาบังคับกอน : 12-114-303 เภสัชวิทยา ทางสัตวแพทย 2
ยาและสารเติมที่ผสมในอาหารสัตว อาหารเสริมสุขภาพ สมุนไพร หลักการทั่วไปทางพิษวิทยา การจําแนกและตรวจวิเคราะห
สารพิษ และการแกไขความเปนพิษในสัตว
พิษวิทยาทางสัตวแพทย
2(2-0-4)
Veterinary Toxicology
วิชาบังคับกอน: 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
วิชาบังคับกอน: เวชภัณฑที่ไดจากพืชสมุนไพร และเครื่องเทศชนิดตาง ๆ ที่ใชในการผลิตสัตว กรรมวิธีในการผลิต รูปแบบ วิธีการให การบริหาร
การดูดซึม การขนสงในรางกาย การแพรกระจาย การออกฤทธิ์ การขับออกนอกรางกายสัตว การเปนพิษ และผลกระทบจากการ
เภสัชภัณฑทางเลือกในการผลิตสัตว
ปาราสิตวิทยาทางสัตวแพทย
3(2-3-5)
Veterinary Parasitology
วิชาบังคับกอน: ริกเก็ตเซีย โปรโตซัว หนอนพยาธิ และ สัตวขาปลองที่มีความสําคัญทางสัตวแพทย รูปรางลักษณะ วงจรชีวิต ความรายแรง ระบาด
วิทยา การกําจัด การปองกันและการควบคุม และฝกปฏิบัติ
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12-119-201

12-216-201

12-216-302

12-216-303

12-216-304

12-216-305

12-216-406

บทนําการอนุรักษสตั วปา
1(1-0-2)
Introduction to Wildlife Conservation
วิชาบังคับกอน: บทนํา การจําแนกชนิด พฤติกรรม และการอนุรักษสัตวปา การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการอนุรักษ คุณคาของสัตวปาเชิงเศรษฐกิจ
การบริหารจัดการสัตวปาและสวนสัตว
จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย 1
4(2-6-6)
Veterinary Microbiology I
วิชาบังคับกอน: การจําแนกหมวดหมูแบคทีเรียและเชื้อรา ที่กอโรคทางสัตวแพทย คุณสมบัติโดยทั่วไปของเชื้อ การเพาะเลี้ยง ความสามารถในการ
กอโรค ระบาดวิทยา การฆาเชื้อ การปองกันการควบคุมและการวินิจฉัยเชื้อที่ทําใหเกิดโรคในสัตว และฝกปฏิบัติ
จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย 2
3(2-3-5)
Veterinary Microbiology II
วิชาบังคับกอน: การจําแนกหมวดหมูเชื้อไวรัส ที่กอโรคทางสัตวแพทย คุณสมบัติโดยทั่วไปของเชื้อ การเพาะเลี้ยง ความสามารถในการกอโรค
ระบาดวิทยา การฆาเชื้อ การปองกัน การควบคุม และการวินิจฉัยเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคในสัตว และฝกปฏิบัติ
วิทยาภูมิคุมกันทางสัตวแพทย
2(1-3-3)
Veterinary Immunology
วิชาบังคับกอน: กลไกและประเภทของภูมิคุมกัน คุณสมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี้ การเกิดภูมิคุมกันระบบคอมพลีเมนต การเกิดภูมิแพ
ปฏิกิริยาทางซีรั่มวิทยาและการนําไปใชในการวินิจฉัยโรค หลักการผลิตและการใชชีวภัณฑ ภูมิคุมกันตอการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย
เชื้อราและปาราสิตตาง ๆ และฝกปฏิบัติ
อนามัยสิ่งแวดลอมทางสัตวแพทย
2(2-0-4)
Veterinary Environmental Management
วิชาบังคับกอน: หนวยงานดานสิ่งแวดลอมและหนาที่ กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับสัตวแพทย หลักการตรวจวิเคราะหน้ําเสียจากปศุสัตว
การประเมินผลการวิเคราะหน้ําเสีย หลักการจัดการของเสียและการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอม มลภาวะจากปศุสัตว ชนิดและ
ลักษณะของของเสียจากการปศุสัตว มาตรฐานฟารม เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมดานปศุสัตว สารพิษในสิ่งแวดลอม สารพิษในการ
ปศุสัตว การประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม และการสื่อสารความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 1
3(2-3-5)
Food Production System and Food Safety I
วิชาบังคับกอน: คุณคาอาหารตอสุขภาพ การแบงหมวดหมูอาหารจากสัตว การเก็บถนอมอาหาร การผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑอาหารจาก
สัตวใหมีความปลอดภัยตอประชาชน บทบาท และหนาที่สัตวแพทยสาธารณสุขตอชุมชน การเก็บขอมูล การเก็บตัวอยาง การตรวจ
วินิจฉัย การควบคุมปองกันและการแกปญหาทีเ่ กิดขึ้น และฝกปฏิบัติ
ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 2
3(2-3-5)
Food Production System and Food Safety II
วิชาบังคับกอน : 12-216-305 ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 1
โรคและโทษที่เกิดจากอาหารที่มาจากสัตว การตรวจวิเคราะห วินิจฉัยอาหาร การตรวจจุลชีพและสารพิษตกคางในอาหาร การ
ควบคุมสภาพสุขาภิบาล การวิเคราะหความเสี่ยง การวางแผน การตรวจสอบและการวิเคราะหในระบบการผลิตอาหาร กฎหมาย
ระเบียบขอบังคับควบคุมคุณภาพอาหารภายในประเทศและระหวางประเทศ และกระบวนการผลิตเพื่อใหไดอาหารที่ถูกหลักฮาลาล
และฝกปฏิบัติ
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12-216-407

12-216-408

12-216-509

12-216-510

12-311-404

12-311-405

12-311-506

12-311-507

ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 3
3(2-3-5)
Food Production System and Food Safety III
วิชาบังคับกอน : 12-216-406 ระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร 2
การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว หลักการจัดการสัตวกอนฆา กระบวนการฆาสัตว การตรวจซากสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว การ
พิจารณากําหนดมาตรฐานของซาก การตัดแตงซากสัตว โรคสัตวที่มีความจําเปนตองตรวจและควบคุม มาตรฐานของโรงฆาสัตว
และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตว และฝกปฏิบัติ
สัมมนาสัตวแพทยสาธารณสุข
1(0-3-1)
Veterinary Public Health Seminar
วิชาบังคับกอน: การสัมมนาวิทยาการ และกรณีศึกษาทางระบบการผลิตและความปลอดภัยทางอาหารในเชิงบูรณาการ
วิทยาการระบาดและเวชศาสตรปองกันทางสัตวแพทย
3(3-0-6)
Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine
วิชาบังคับกอน: การใชขอมูลและสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยา และเวชศาสตรปองกัน เพื่อใชในการเฝาระวัง ติดตาม วางแผนการ
ควบคุมปองกัน และรักษาโรค
โรคสัตวติดสูคนและโรคอุบัติใหม
2(2-0-4)
Zoonotic and Emerging Diseases
วิชาบังคับกอน: โรคติดตอระหวางสัตวและคน โรคอุบัติใหมที่มีผลกระทบตอสุขภาพของสัตวและงานสาธารณสุข การเก็บตัวอยาง การตรวจ
วินิจฉัย การควบคุมปองกัน การรักษา และการกําจัดโรคติดตอระหวางสัตวสูคน
การฝกปฏิบัติทางคลินิกเวียน 1
2(0-6-2)
Clinical Practice Rotation I
วิชาบังคับกอน: สังเกตการณ วิธีการในการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัยโรคสัตว หลักการพื้นฐานในการรักษาสัตวปวยทางคลินิก วิธีการ
ดูแลสัตวปวยในระหวางการรักษา ระยะพักฟน การใชเครื่องมือพื้นฐานทางคลินิก หลักการและวิธีการสรางความสัมพันธทาง
วิชาชีพกับเจาของสัตว
การฝกปฏิบัติการทางคลินิกเวียน 2
2(0-6-2)
Clinical Practice Rotation II
วิชาบังคับกอน: ฝกปฏิบัติทางคลินิก วิธีการในการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัยโรคสัตว หลักการพื้นฐานในการรักษาสัตวปวยทางคลินิก
วิธีการดูแลสัตวปวยในระหวางการรักษา ระยะพักฟน การใชเครื่องมือพื้นฐานทางคลินิก หลักการและวิธีการสรางความสัมพันธ
ทางวิชาชีพกับเจาของสัตว
การฝกปฏิบัติทางคลินิกเวียน 3
2(0-6-2)
Clinical Practice Rotation III
วิชาบังคับกอน: ฝกปฏิบัติทางคลินิก วิธีการในการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัยโรคสัตว หลักการพื้นฐานในการรักษาสัตวปวยทางคลินิก
วิธีการดูแลสัตวปวยในระหวางการรักษา ระยะพักฟน การใชเครื่องมือพื้นฐานทางคลินิก หลักการและวิธีการสรางความสัมพันธ
ทางวิชาชีพกับเจาของสัตว และการปองกันโรคทั่วไปในสัตว
การฝกปฏิบัติทางคลินิกเวียน 4
2(0-6-2)
Clinical Practice Rotation IV
วิชาบังคับกอน: 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

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
วิชาบังคับกอน: ปฏิบัติทางคลินิกในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และปองกันโรคทั่วไปในสัตว
การปฏิบัติทางคลินิกเวียน 2
4(0-12-4)
Clinical Clerkship Rotation II
วิชาบังคับกอน: ปฏิบัติทางคลินิกในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และปองกันโรคทั่วไปในสัตว
การปฏิบัตวิ ิชาชีพการสัตวแพทยในชนบท
2(0-0-90)
Rural Veterinary Medicine Study
วิชาบังคับกอน: การปฏิบัติกับสัตวปวยในชนบทในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การปองกัน การควบคุมโรค การเขียนรายงาน และ
การนําเสนอ
ประสบการณวิชาชีพการสัตวแพทย
6(0-80-0)
Veterinary Apprenticeship
วิชาบังคับกอน: 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 การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรค
และฝกปฏิบัติ
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12-315-505

12-315-608

12-316-420

12-317-301

12-317-402

12-317-606

12-318-401

12-318-402

12-318-403

การฝกปฏิบัติคลินิกพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย
1(0-2-1)
Veterinary Pathology Clinical Practice
วิชาบังคับกอน: การฝกปฏิบัติตรวจจุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ พยาธิวิทยาคลินิก การตรวจพยาธิสภาพของเลือด ปสสาวะ อุจจาระ เซรุม น้ําไขสัน
หลังและอื่น ๆ เพื่อวินิจฉัยโรคสัตว
การฝกปฏิบัติคลินิกชันสูตรทางสัตวแพทย
1(0-2-1)
Veterinary Diagnostic Clinical Practice
วิชาบังคับกอน: การฝกปฏิบัติผาซากวินิจฉัยพยาธิสภาพดวยตาเปลา การวิเคราะหแปลผลจากประวัติการปวย การรักษา การตรวจทางหองปฏิบัติการ
ตาง ๆ เพื่อสรุปผลเขียนเปนรายงานวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตว
การฝกปฏิบัติคลินิกสัตวแพทยสาธารณสุข
1(0-2-1)
Veterinary Public Health Clinical Practice
วิชาบังคับกอน: การฝกปฏิบัติงานสุขศาสตรเนื้อสัตว สุขศาสตรอาหาร สุขศาสตรน้ํานม การวิเคราะห และวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข
วิทยาการสืบพันธุสัตว 1
3(2-3-5)
Theriogenology I
วิชาบังคับกอน: การผสมพันธุ การตรวจการตั้งทอง การคลอด การวินิจฉัย การชวยเหลือแกไขปญหาการคลอดยาก และการคุมกําเนิดในสัตว
และฝกปฏิบัติ
วิทยาการสืบพันธุสัตว 2
3(2-3-5)
Theriogenology II
วิชาบังคับกอน : 12-317-301 วิทยาการสืบพันธุส ัตว 1
การตรวจความสมบูรณพันธุ โรคและพยาธิวิทยาระบบสืบพันธุของสัตวเพศผูและเพศเมีย วิธีและมาตรการที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกัน
โรคติดตอจากการผสมพันธุ ขอดีและขอเสียในการใชการผสมเทียมเพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุสั ตว และฝกปฏิบัติ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุสัตว
2(2-0-4)
Animal Reproductive Biotechnology
วิชาบังคับกอน: การผสมเทียม การยายฝากตัวออน การเก็บรักษาน้ําเชือ้ และตัวออน 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
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12-318-504

12-318-505

12-318-506

12-318-507

12-319-402

12-319-403

12-319-404

12-319-405

12-319-506

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
วิชาบังคับกอน: การฝกปฏิบัติทางคลินิกในการใชยาชา และวางยาสลบในสัตว
การฝกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตรสัตวเลี้ยง
1(0-2-1)
Companion Animal Surgery Clinical Practice
วิชาบังคับกอน: การฝกปฏิบัติทางคลินิกในการตรวจ การวินิจฉัยโรคสัตวทางศัลยกรรมเนื้อเยื่อออนและการทําศัลยกรรมออรโธปดิกสในสัตวเลี้ยง
ศัลยศาสตรออรโธปดิกสทางสัตวแพทย
2(1-2-3)
Veterinary Orthopedic Surgery Clinical Practice
วิชาบังคับกอน: ความรูพื้นฐานทางออรโธปดิกส กลไกการเกิดกระดูกหัก การเรียกชื่อกระดูกหัก การตรวจวินิจฉัย หลักการรักษาวิธีตาง ๆ การ
ซอมแซมรอยกระดูกหัก โรคแทรกซอนการบาดเจ็บตอขอตอ หมอนรองขอตอ เอ็นยึดขอตอ ขอเคลื่อนหลุด การตรวจวินิจฉัย การ
รักษา การตัดขา และเทคนิคทางศัลยกรรมในภาวะที่ตองใหการรักษาโดยการตัดขา และฝกปฏิบัติ
หลักอายุรศาสตรและการวินิจฉัยโรค
3(3-0-6)
Principle of Animal Medicine and Diagnostics
วิชาบังคับกอน: วิธีการสรางความสัมพันธทางวิชาชีพกับเจาของสัตว หลักการและวิธีการในการซักประวัติ เทคนิคการเขาหาและจับตองสัตวปวย
การตรวจรางกาย การเก็บสงตรวจตัวอยาง และการวินิจฉัยโรค หลักการพื้นฐานในการรักษาสัตวปวยทางอายุรกรรม 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
วิชาบังคับกอน: การสัมมนาวิทยาการ และกรณีศึกษาการผลิตสัตวน้ําในเชิงบูรณาการ
สุขภาพและการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 1
3(2-3-5)
Aquatic Animal Health and Production Management I
วิชาบังคับกอน: การจัดการฟารมสัตวน้ําจืด การผลิต ประเมินคุณภาพของอาหารสัตวน้ํา การวิเคราะห การแกไขปญหาในการเลี้ยง การตรวจวินิจฉัย
การรักษาโรค การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา และสิ่งแวดลอม และฝกปฏิบัติ
สุขภาพและการจัดการผลผลิตสัตวน้ํา 2
3(2-3-5)
Aquatic Animal Health and Production Management II
วิชาบังคับกอน: การจัดการฟารมสัตวน้ํากรอย และน้ําเค็ม การผลิตและประเมินคุณภาพของอาหารสัตวน้ํา การวิเคราะห การแกไขปญหาในการ
เลี้ยง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา และสิ่งแวดลอม และฝกปฏิบัติ
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12-319-507

12-319-508

12-319-509

12-319-510

13-221-101

13-221-103

13-221-104

13-221-105

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
ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมายและสังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Ethical Legal and Social Issues in Computer Profession
วิชาบังคับกอน : บริบทสังคมของคอมพิวเตอร วัฒนธรรม กฎ และนโยบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรที่เกิดขึ้นจากสังคม จริยธรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ความรับผิดชอบ ทรัพยสินทางปญญาของซอฟตแวรและขอมูลอื่นๆ ความเปนสวนตัว การดักขอมูลและการเขารหัส อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร การเจาะระบบ ความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร การผูกขาดตลาด และความไมเทาเทียมในการเขาถึงคอมพิวเตอร
วงจรไฟฟาพื้นฐาน
3(2-3-5)
Basic Electric Circuits
วิชาบังคับกอน : องคประกอบวงจรไฟฟา ความสัมพันธของความตานทานกับอุณหภูมิ กฎของโอหมและเคอรชอฟฟ การวิเคราะหวงจรไฟฟาดวย
วิธีโหนด เมซ และทฤษฎีวงจรไฟฟา ภาวะสูงสุดของการถายทอดกําลังไฟฟา สัญญาณแบบซายนูซอยดัลและเฟสเซอร การ
วิเคราะหในวงจรสัญญาณซายนแบบสถานะคงตัว วงจรเรโซแนนซ วงจรไฟฟาสามเฟส กําลังไฟฟาในวงจรกระแสสลับและการ
ปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-3-5)
Introduction to Computer Technology
วิชาบังคับกอน : ระบบคอมพิวเตอรในดานซอฟตแวรและฮารดแวร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร การใช
คอมพิวเตอรและใชโปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานในการพิมพ การสรางตารางจัดเก็บขอมูล เชื่อมโยงขอมูลและการนําเสนองานดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป เทคนิคการคนควาขอมูล และการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Computer Programming
วิชาบังคับกอน : หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร การออกแบบขั้นตอนวิธี และผังงาน องคประกอบและโครงสราง
ภาษาคอมพิวเตอร ชนิดขอมูล รูปแบบคําสั่ง และฟงกชันเบื้องตน การคํานวณและเปรียบเทียบ การโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบ
โครงสราง การเขียนโปรแกรมยอย และการเขียนโปรแกรมประยุกตใชงานเฉพาะดานตามสาขางานที่เกี่ยวของ
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13-221-106

13-221-201

13-222-201

13-222-302

13-222-303

13-223-201

13-223-202

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
3(2-3-5)
Electronics Technology
วิชาบังคับกอน : ทฤษฎีอะตอม และทฤษฎีรับพลังงานในสารกึ่งตัวนํา ปรากฏการณพาห และการสงผานสารกึ่งตัวนํา การนํากระแสในสารกึ่งตัวนํา
คุณสมบัติของพีเอ็นจังชั่นไดโอด บีเจที เฟต หลักการไบแอสทรานซิสเตอร ยูเจที และอุปกรณไทริสเตอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ทางแสง ออปแอมป และตัวอยางการประยุกตใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก
3(2-3-5)
Digital and Logic Circuit Design
วิชาบังคับกอน : หลักการทํางานและการออกแบบวงจรดิจิทัล ดิจิทัลลอจิกเกต คุณสมบัติของดิจิทัลไอซีและการเชื่อมตอลอจิกเกต การลดรูปสมการ
ลอจิก การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัสและภาคแสดงผล วงจรมัลติเพล็กซ วงจรคํานวณทาง
คณิตศาสตรและวงจรเปรียบเทียบ วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา วงจรมัลติไวเบรเตอร ฟลิปฟลอป การออกแบบวงจรซีเควนเชียล
วงจรนับ วงจรเลื่อนขอมูล และวงจรแปลงสัญญาณระหวางอนาลอกกับดิจิทัล โครงสรางและคุณสมบัติตลอดจนการใชงาน
หนวยความจํา
ไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-3-5)
Microcontrollers
วิชาบังคับกอน : 13-221-201 ดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก
แนวคิดเบื้องตนของไมโครคอลโทรลเลอร และสถาปตยกรรมของไมโครคอลโทรลเลอร การจัดองคกรทางฮารดแวร ชุดคําสั่ง
เทคนิคการโปรแกรมและการเชื่อมประสานอุปกรณ อินพุทและเอาทพุท การเชื่อมประสานหนวยความจํา การขัดจังหวะ และการ
สื่อสารอนุกรม อุปกรณการเชื่อมประสานที่โปรแกรมได การนับและตัวชี้เวลาที่สามารถโปรแกรมได
การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
3(1-6-4)
Installation and Computer Maintenance
วิชาบังคับกอน : โครงสรางการทํางานของไมโครคอมพิวเตอร การทํางานของอุปกรณที่อยูในระบบไมโครคอมพิวเตอร เชน ดิสกไดรฟ คียบอรด
ประกอบและติดตั้งไมโครคอมพิวเตอร ตรวจสอบและบํารุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร
หุนยนตอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Robotics
วิชาบังคับกอน : หลักการทํางานหุนยนต และองคประกอบของหุนยนต การออกแบบ การวิเคราะห และการประยุกตใชงาน หุนยนตขนาดเล็ก
หุนยนตเคลื่อนที่ และหุนยนตชวยงานวิจัย สรางหุนยนตตามความคิดสรางสรรคที่ออกแบบภายใตกรอบหัวขอที่อาจารยตั้งไว และ
สามารถประยุกตใชงานไดจริง
โครงสรางขอมูล
3(2-3-5)
Data Structures
วิชาบังคับกอน : 13-221-107 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี การวิเคราะหความซับซอน การแทนขอมูลในระบบคอมพิวเตอร โครงสรางขอมูล เชน สแตค คิว
ลิงคลิสต ทรี และกราฟ ขั้นตอนวิธีสําหรับประมวลผลโครงสรางขอมูล เชน การเรียงลําดับและการคนหาขอมูล การประยุกตเขียน
โปรแกรมโครงสราง
ระบบปฏิบัติการ
3(2-3-5)
Operating System
วิชาบังคับกอน : แนวคิดและหลักการสําหรับการออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการ โพรเซสโมเดลของการประมวลผล การจัดการโพรเซส การ
จัดการเดดล็อก และการจัดการทรัพยากร การจัดตารางทํางานใหโพรเซสเซอร การบริหารหนวยความจํา และการจัดการ
หนวยความจําสํารอง สถาปตยกรรมของระบบปฏิบัติการ ระบบการรักษาความปลอดภัย วิธีการและแนวทางการจัดการของระบบ
หลายโปรแกรมและหลายผูใช
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การจัดการระบบฐานขอมูล
3(2-3-5)
Database System Management
วิชาบังคับกอน :แนวคิดและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล แบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ การออกแบบและสรางระบบฐานขอมูล ภาษาจัดการ
ฐานขอมูล การจัดการทรานแซกชัน และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล ความเชื่อถือไดของขอมูล การสํารองและการเรียกคืน
ขอมูล การประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-3-5)
Object Oriented Programming
วิชาบังคับกอน : 13-221-107 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
แนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกําหนดวัตถุ การใชวัตถุ การซอนวัตถุ การกําหนดประเภทของวัตถุ การสืบทอด
ประเภทของวัตถุ โครงขายของวัตถุ และโครงสรางของโปรแกรมเชิงวัตถุ การติดตอกับผูใช การทําหลายงานพรอมกัน การติดตอ
ระหวางงาน และการสรางโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใชภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุใหม ๆ
หลักการโปรแกรมเว็บ
3(2-3-5)
Principles of Web Programming
วิชาบังคับกอน : ความรูพื้นฐานของเว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ภาษาเอชทีเอ็มแอล หลักการเบื้องตนของการโปรแกรมเว็บ และการ
โปรแกรมคําสั่งเชิงวัตถุ การสรางหนาเว็บที่ซับซอน การสรางฟอรม แผนผังภาพ และตาราง การติดตอกับฐานขอมูล การรักษา
ความปลอดภัย กรณีศึกษา และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บ
วิศวกรรมซอฟตแวรคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Software Engineering
วิชาบังคับกอน : ประวัติและความเปนมาของวิศวกรรมซอฟตแวร กระบวนการในการพัฒนาซอฟตแวร การวางแผนและเทคนิคการบริหารโครงการ
พัฒนาซอฟตแวร การกําหนดคุณลักษณะและการออกแบบซอฟตแวร การประเมินราคาและเวลา การประเมินคุณคาของซอฟตแวร
การทดสอบ การปรับปรุงและการบํารุงรักษาซอฟตแวร
ระบบปฏิบัติการแมขาย
3(2-3-5)
Server Operating System
วิชาบังคับกอน : 13-223-201 ระบบปฏิบัติการ
ติดตั้ง เซตอัพระบบปฏิบัติการแมขายแบบ Server แบบ Workstation ทั้ง Text Mode และ Graphic Mode การใชคําสั่งเบื้องตน คําสั่ง
ระดับ Administrator การ Configuration Server เชน Proxy Server, Web Server, DNS Server, Mail Server และ Samba การสราง
User การสราง Group การกําหนดสิทธิการใชงาน การติดตั้งโปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัติการแมขาย และการประยุกตใช
ระบบปฏิบัติการแมขาย
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : กระบวนการวิเคราะหและออกแบบระบบ การศึกษาความเปนไปได การพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ เครื่องมือ
ชวยสําหรับการวิเคราะหและออกแบบระบบ การออกแบบซอฟตแวร การออกแบบสวนนําเขาและสวนแสดงผลลัพธการออกแบบ
ฐานขอมูล การพัฒนาและการติดตั้งระบบ การประเมินผลระบบและการจัดทําเอกสาร
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Security
วิชาบังคับกอน :ชั้นของการเขาถึงและวิธีการเขาถึง ไวรัส ลําดับชั้นของความปลอดภัย กลวิธีของความปลอดภัย และการโจมตีความปลอดภัย
โมเดลการคืนสภาพ และโพรโตคอล การประเมินสิทธิและบทบาทของระบบความปลอดภัยบนระบบปฏิบัติการ
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การประมวลผลสัญญาณภาพ
3(3-0-6)
Image Processing
วิชาบังคับกอน : วิเคราะหสัญญาณภาพ และการแทนสัญญาณของภาพดวยฟงกชันทางคณิตศาสตร การสุมและควอนไตซสัญญาณภาพ การรับรู
และเขาใจภาพ การแปลงสัญญาณภาพ การเพิ่มคุณภาพของภาพ การกรองและการเขารหัสสัญญาณภาพ
คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Computer Graphics
วิชาบังคับกอน : อุปกรณที่ใชทางดานกราฟก เทคนิคการสรางภาพโดยจุด เสนตรงและเสนโคง การยายแกน การสรางแบบภาพ และการแปลงภาพ
ใน 2 มิติ และ 3 มิติ การยายภาพเขาสูอุปกรณเสมือนสากล การแปลงแบบยาย การแปลงแบบหมุน การแปลงยอขยายภาพ และ
เมตริกสําหรับการแปลง ทั้งใน 2 มิติ และ3 มิติ การกําหนดหนาตางและวิวมอง การขลิบภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิต โครงสราง
ทางรูปภาพคณิตศาสตร และการนําเสนอภาพออกสูอุปกรณจริง
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Data Communication and Computer Network
วิชาบังคับกอน : มาตรฐานสากลและทฤษฎีการสื่อสารขอมูล และการตรวจสอบขอผิดพลาดในการสื่อสารขอมูล
เทคโนโลยีของเครือขาย
คอมพิวเตอร แนวคิดและองคประกอบของระบบเครือขาย อุปกรณในระบบเครือขาย รูปแบบการเชื่อมตอของระบบเครือขาย
ทองถิ่น และมาตรฐานแบบจําลองโอเอสไอ โพรโทคอลมาตรฐาน เทคโนโลยีการเชื่อมโยงเครือขาย และอุปกรณจัดเก็บขอมูลใน
ระบบเครือขาย
ระบบเครือขายทีซีพีไอพี
3(2-3-5)
TCP/IP Networks
วิชาบังคับกอน : 13-224-201 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
เครือขายชนิดทีซีพีไอพี และระดับชั้นของทีซีพีไอพี แอดเดรสในเครือขายอินเทอรเน็ต และระบบชื่อแบบโดเมน รายละเอียดของ
โพรโตคอลไอพี เออารพี ไอซีเอ็มพี ทีซีพีและ ยูดีพี การหาเสนทางในเครือขายอินเทอรเน็ต และโพรโตคอลหาเสนทาง การทํางาน
รวมกันของโพรโตคอลประยุกต เชน โพรโตคอลไอจีเอ็มพี ดีเอ็นเอส เอฟทีพี เทลเน็ต เอสเอ็มทีพี และความปลอดภัยในเครือขาย
อินเทอรเน็ต
การวิเคราะหและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3(1-6-4)
Computer Network Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : 13-224-201 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
การออกแบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ การวิเคราะหความตองการของผูใชโปรแกรม และการรวบรวมขอมูลความ
ตองการของผูใช โปรแกรมประยุกต ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย การวิเคราะหคุณลักษณะการรับสงขอมูล การเลือกใช
เทคโนโลยีเครือขายและเครือขายไรสาย การออกแบบเชื่อมโยงของสวิทซและเราทเตอร การจัดการระบบเครือขายและการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลผานระบบเครือขาย การออกแบบการวางสายและจุดติดตั้งอุปกรณเครือขาย
การเขียนโปรแกรมเครือขาย
3(2-3-5)
Network Programming
วิชาบังคับกอน : การเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอระหวางโพรเซส และเทคนิคการทํางานรวมกันระหวางโพรเซส การบริหารหนวยความจําขั้นสูง และ
การจัดการกับระบบไฟล ความปลอดภัยในการทํางานแบบไคลเอนตเซิรฟเวอร โพลเซสแบบมัลติเธรด และเทคนิคในการสื่อสาร
ผานเครือขาย การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 32 บิต การเขียนโปรแกรมแบบ DDL และการเขียนโปรแกรมบริการเว็บ การกําหนด
ความสําคัญกับเธรดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเขียนโปรแกรมไคลเอนตเซิรฟเวอรโดยใชวินโดวสซอกเก็ต
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การประมวลผลบนอุปกรณพกพาและการสื่อสารไรสายเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Mobile Computing and Wireless Communication
วิชาบังคับกอน : อุปกรณพกพา โทรศัพทมือถือ พีดีเอ และคอมพิวเตอรโนตบุก การทํางานรวมกับเครือขายในการสรางไฟล ฐานขอมูล และระบบ
ไคลเอนตเซิรฟเวอรบนเว็บในสภาพแวดลอมแบบไรสาย แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลบนอุปกรณพกพา สถาปตยกรรมดาน
ซอฟตแวร และระบบสนับสนุน การแทนขาวสาร การเผยแพรและการจัดการ การจัดการที่อยู การทํางานรวมกันและการกูคืน
เทคโนโลยีการสื่อสารไรสายโพรโทคอลของเครือขายแบบเซลลูลาร
โมบายไอพี
และการทํางานของโพรโทคอลทีซีพีใน
สภาพแวดลอมแบบไรสาย
ความปลอดภัยในระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Computer Network Security
วิชาบังคับกอน : 13-224-201 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
การบุกรุกและการรักษาความมั่นคงในระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบการรักษาความมั่นคงเบื้องตน การเขารหัสลับ ระบบ
กุญแจเดี่ยว และระบบกุญแจคู ลายเซ็นดิจิทัล การพิสูจนสิทธิ์ การยืนยันตัวบุคคล การรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสิทธิ์ และการบริหาร
ระบบกุญแจรวม ระบบอีเมลแบบปลอดภัย และระบบเครือขายไอพีที่มีการเขารหัส การบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นในระบบเครือขาย
รูปแบบของการบุกรุก การปองกันโดยใชระบบไฟลวอลล และซอฟตแวรรักษาความมั่นคง
การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
1(1-0-2)
Computer Technology Pre-Project
วิชาบังคับกอน : ขั้นตอนและระเบียบการเสนอหัวขอโครงงาน การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะหปญหาและความเปนไปไดของโครงงาน การ
วางแผนและออกแบบขั้นตอนของการทําโครงงาน การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอทางคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม การเขียน
รายงานและวิธีการนําเสนอปริญญานิพนธ
การเตรียมความพรอมฝกงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
1(0-2-1)
Preparation for Computer Technology Internship
วิชาบังคับกอน : ความสําคัญของกระบวนการฝกงาน หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ และหลักการสัมภาษณงานอาชีพ
วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม
5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน
และการนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะการปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูล
โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(1-6-4)
Computer Technology Project
วิชาบังคับกอน : 13-225-301 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
Prerequisite : 13-225-301 Computer Technology Pre-Project
การวางแผนการสรางโครงงาน คนควาหัวขอที่มีความสัมพันธกับโครงงาน วิเคราะห และออกแบบโครงงาน อันเกิดประโยชนตอ
สายวิชาที่เรียนมาโดยตรง หรือตอสังคมสวนรวม
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
6(0-40-0)
Cooperative Education in Computer Technology
วิชาบังคับกอน : 13-225-302 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ
ในตําแหนงตามที่ตรงกับสาขาวิชาและ
เหมาะสมกับความรูความสามารถ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 640 ชั่วโมง ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถาน
ประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบแนนอนและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยาง
เต็มความสามารถ
มีผูนิเทศงานการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของ
นักศึกษาทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการกอนสําเร็จการศึกษา
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3(0-6-3)
Workplace Special Problem
วิชาบังคับกอน : 13-225-304 การฝกงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
นําโจทยปญหาที่ไดจากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ที่นักศึกษาไดออกทําการฝกงานนํามาศึกษา
วิเคราะห โดยใชความรูจากวิชาชีพมาทําการประยุกตแกปญหา และจัดทําตามรูปแบบของโครงงาน โดยมีอาจารยผูเชี่ยวชาญใน
สาขาคอยแนะนําและเปนที่ปรึกษา
หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
3(3-0-6)
Principles of Vocational and Technical Education
วิชาบังคับกอน : 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
วิชาบังคับกอน : ความหมาย ความสําคัญ หลักการและทฤษฎีพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การวิเคราะหระบบ กระบวนการ
สื่อสารและการจัดระบบการสอน ประเภทสื่อพื้นฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส การออกแบบและเลือกใชสื่อประกอบการสอนและ
การฝกอบรม การสรางและพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู การหาประสิทธิภาพ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมและสื่อการสอน
เขาถึงแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู และฝกปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนในระดับตาง ๆ และการฝกปฏิบัติ
จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Psychology
วิชาบังคับกอน : จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการมนุษย
จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาแนะแนวและการให
คําปรึกษา ผลการทดลองของนักจิตวิทยากลุมตาง ๆ เขาใจธรรมชาติของผูเรียน เพื่อชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนา การเรียนรู
การถายโยงความรู เชาวปญญา การจําและการลืม ความพรอมและจูงใจ อารมณ บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัวเพื่อปรับปรุง
คุณภาพชีวิต ความฉลาดทางอารมณ (EQ) การประยุกตหลักการทางจิตวิทยาและผลการวิจัยทางพฤติกรรมมาใชในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Measurement and Assessment
วิชาบังคับกอน : 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
วิชาบังคับกอน : ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษา ทฤษฎี หลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรที่ดี
องคประกอบของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ระบบหลักสูตรมาตรฐานและมาตรฐานชวงชั้นของ
หลักสูตร สรางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการฝกอบรมการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน ปญหาและแนวโนมในการ
พัฒนาหลักสูตร ศึกษาวิเคราะหและประเมินหลักสูตร การปรับปรุงและจัดทําหลักสูตร รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การฝกปฏิบัติ
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3(2-2-5)
Educational Research
วิชาบังคับกอน : ทฤษฎีรูปแบบและกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝกปฏิบัติการวิจัย การนําเสนอ
ผลการวิจัย การคนควา ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาเพื่อนํา
ผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียน การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย และการฝกปฏิบตั ิ
หลักและวิธีการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Principles and Methods of Learning Management
วิชาบังคับกอน : ความหมายของการเรียนรูและความมุงหมายของการสอน ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน รูปแบบการเรียนรู วิทยาการจัดการเรียนรู
การออกแบบและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน องคประกอบของการจัดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการเรียนการสอน 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)
Principles of Vocationak Teacher
วิชาบังคับกอน : ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ของครู ภาระงานครู คุณลักษณะของครูที่ดี และการสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู
พัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู รัก เมตตาและ
ปรารถนาดีตอผูเรียน อดทนและรับผิดชอบ เปนบุคคลแหงการเรียนรูและเปนผูนําทางวิชาการ มีวิสัยทัศน ศรัทธาในวิชาชีพครู
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู การเรียนรูวัฒนธรรมขององคกรและดําเนินกิจกรรมตามภาระหนาที่
โดยสามารถ
ติดตอสื่อสารและประสานประโยชนขององคกร มีภาวะผูนําและนําหลักการบริหารจัดการรวมกับนวัตกรรมใหม ๆ มาใชใน
ชั้นเรียนองคกรวิชาชีพครูในประเทศและในระดับสากล ภาวะผูนําทางการศึกษา การเปนบุคคลและองคกรแหงการเรียนรูและ
เปนผูนําทางวิชาการ การวิเคราะหอาชีพ การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะความเปนครู
การออกแบบและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Design and Development
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย บทบาทความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย สื่อการเรียนการสอน
มัลติมีเดียประเภทตาง ๆ กับการสื่อสาร จิตวิทยาที่ใชในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย หลักการออกแบบและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียประเภทตาง ๆ ทางคอมพิวเตอร การนําเสนองานและการสื่อสารทางการศึกษาปจจุบัน และการฝก
ปฏิบัติ
การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1
2(1-3-3)
Vocational Education Practice I
วิชาบังคับกอน : 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 และฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเกียวกั
่ บการจัดการเรียนรู
จัดทําแผนการสอน ปฏิบัติการสอน ประเมินผลและปรับปรุงการสอน มีการจัดโครงการวิชาการ โครงการฝกอาชีพและโครงการ
พัฒนาผูเรียน
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วิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี
3(1-4-4)
Specific Teaching Method for Technology
วิชาบังคับกอน : โทรทัศนและวีดีทัศนเพื่อการศึกษา
3(1-4-4)
Television and Video for Education
วิชาบังคับกอน : ระบบพื้นฐาน หลักการและวิธีการใชโทรทัศนเพื่อการศึกษา ประสิทธิภาพของโทรทัศนในกระบวนการเรียนการสอน ระบบ
สัญญาณและคลื่นความถี่ วิธีการใชอุปกรณโทรทัศนตาง ๆ ทั้งระบบอนาลอกและดิจิตอล การเขียนบทโทรทัศน การถายทํา
โทรทัศน การตอดวยระบบลีเนียรและนอนลีเนียร การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟกมาใชในการผลิตเทปโทรทัศน และการฝก
ปฏิบัติ
ปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอน กระบวนการวิเคราะหเนื้อหา การจัดลําดับ และการสรางความสัมพันธของเนื้อหา การเขียน
วัตถุประสงค เตรียมบทเรียนสื่อการสอน อุปกรณการสอนตาง ๆ รวมถึงการกําหนดสมรรถนะที่คาดหวังของรายวิชา การบูรณา
การเนื้อหารและบูรณาการการเรียนรู การคัดเลือกวิธีสอนหลักและวิธีการสอนรองใหเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาและวิชาชีพ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จัดทําคูมือการสอน วางแผนการสอนรายวิชา จัดทําแผนและกิจกรรมการเรียนรู ออกแบบและจัด
ประสบการณการเรียนรู เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ และการสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน ฝกทักษะการสอนวิชาเทคนิคทั้งทฤษฎีและปฏิบัติโดยใชวิธีการสอนแบบจุลภาคและแบบอืน่ ๆ และการฝกปฏิบัติ
สถิติการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Statistics
วิชาบังคับกอน : สถิติพื้นฐาน ระดับของการวัด การนําเสนอขอมูลและการแจกแจงความถี่ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย ความ
นาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนและการสุมกลุมตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหคา
สหสัมพันธและสมการถดถอยเชิงเสนตรง ความแปรปรวน ไคสแควร คะแนนมาตรฐานและการตัดเกรด การวิเคราะหคาความเที่ยง
และความเชื่อมั่น
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษา
3(1-4-4)
Educational Multimedia Computer
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรทางการศึกษา องคประกอบในการผลิตทางดานฮาดรแวร ซอฟตแวรและบุคลากรในการผลิต
หลักการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทางการศึกษา โดยผูเรียนจะตองทําโครงงานและผลิตชุดการสอนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียทางการศึกษา
ชุดการเรียนบนเครือขาย
3(2-2-5)
Web-Based instruction
วิชาบังคับกอน : ความหมาย ระบบ คุณคาและขอบขายชุดการเรียนออนไลน ยุทธศาสตรการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาใชในการวิเคราะห การใช
โปรแกรมสรางและประเมินผลชุดการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ โดยใชระบบเครือขาย นักศึกษาจะตองทําโครงงานและผลิตชุดการ
เรียนเพื่อนําไปใชในงานการศึกษา 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
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ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 2
6(0-40-6)
Co-operative Instructior Professional Intership II
วิชาบังคับกอน : 14-014-501 ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 1
ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจทางเทคโนโลยีในสถานศึกษา การบูรณาการ การเรียนรูแบบเรียนรวม และดําเนินกิจกรรมตาม
ภาระหนาที่ของสถานศึกษา โดยอดทน รับผิดชอบ รัก เมตตา และปรารถนาดีตอผูเรียน อีกทั้งศรัทธาในวิชาชีพครู และ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศและอาจารยพี่เลี้ยง จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาความเปนครู วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน และมีการสัมมนาทางการศึกษาไมนอยกวาเดือนละครั้ง
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
วิชาบังคับกอน : ความสําคัญของการเขียนแบบ การอานแบบรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน การเขียนภาพฉาย การกําหนดขนาดและรายละเอียดอื่น ๆ
การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัด แผนคลี่ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน การสเก็ตภาพและเขียนแบบภาพประกอบ การอาน
และเขียนแบบเฉพาะสาขา และการฝกปฏิบัติ
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
วิชาบังคับกอน : 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
วิชาบังคับกอน : 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
วิชาบังคับกอน : การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับเบื้องตน แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟา หมอแปลงไฟฟา
พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟา ไดแกเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา และการประยุกตใชงาน หลักการของระบบไฟฟากําลัง 3 เฟส
วิธีการสงจายกําลังไฟฟา พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟา และการฝกปฏิบัติ
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety
วิชาบังคับกอน : หลักของความปลอดภัย เกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม เทคนิคการปองกันอุบัติเหตุ ความสัมพันธระหวางการออกแบบ
เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย การวิเคราะหความเสี่ยง หลักของการควบคุม
สภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรม และเทคนิคการปฐมพยาบาล
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สถิติสําหรับงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Statistics for Industrial Works
วิชาบังคับกอน : ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนแบบชวง การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่อง การแจกแจงของสิ่งตัวอยาง
ทฤษฎีการประมาณคาตัวแปรสุม ความผันแปรทางสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความถดถอยและสหพันธของ
ขอมูล การทดสอบสมมติฐานเบื้องตนและความนาเชื่อถือ
การฝกปฏิบัติงานพื้นฐาน
3(1-6-4)
Basic Workshop Practice
วิชาบังคับกอน : การวาแผนการทํางานและรางแบบงาน การอานสเกลเวอรเนียร การปฏิบัติงานทางดานเครื่องมือกลพื้นฐาน ตารางมาตรฐานใน
การผลิตชิ้นงานโลหะและการใชงาน การขี้นรูปงานดานโลหะเบื้องตน การเชื่อมไฟฟา การเชื่อมแกส ปฏิบัติงานพื้นฐานทางดาน
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส การตอสายไฟฟาแบบตาง ๆ และการบัดกรี
โครงงาน 1
2(0-6-2)
Project I
วิชาบังคับกอน : 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
วิชาบังคับกอน : การฝกปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการดานวิศวกรรมอยางมีระบบ มีที่ปรึกษาในสถาน
ประกอบการควบคุมดูแลและมีหนาที่รับผิดชอบแนนอน และมีการฝกงานไมนอยกวา 8 สัปดาห
การเตรียมโครงงาน
1(1-0-2)
Pre-Project
วิชาบังคับกอน : วิธีการสืบคนรายละเอียดของโครงการ หรือปริญญานิพนธที่ไดมีการตีพิมพไวแลว วิธีการในการหาและเสนอหัวขอโครงการหรือ
ปริญญานิพนธ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับโครงการ
หรือปริญญานิพนธที่สอดคลองกับวิชาโครงงาน
มีการกําหนดเปาหมาย
วัตถุประสงค ขอบเขตของโครงงาน ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ วิธีการเขียนโครงงาน ศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนของหัวขอ
โครงงาน เตรียมแผนปฏิบัติในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน วางแผนจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณที่จําเปน และนําเสนอเพื่ออนุมัติ
หัวขอโครงงาน การเสนอและวิธีจัดพิมพโครงการและวิธีการพิมพปริญญานิพนธ
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14-016-306

14-111-101

14-111-102

14-111-103

14-111-213

14-112-101

14-112-103

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
วิชาบังคับกอน : องคประกอบวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรดวยวิธีโนด เมช วงจรสมมูลเทวินินและนอรตัน วงจรอันดับหนึ่ง วงจรอันดับสอง
ผลตอบสนองชั่วครู ผลตอบสนองสถานะอยูตัวของไฟฟา แผนผังเฟสเซอร วงจรเรโซแนนซ วงจรไฟฟาสามเฟส สามเหลี่ยม
กําลังไฟฟา การถายโอนกําลังไฟฟาสูงสุด
ระบบควบคุม
3(3-0-6)
Control Systems
วิชาบังคับกอน : ระบบควบคุมแบบวงรอบเปดและวงรอบปด ฟงกชันถายโอน แบบจําลอง คณิตศาสตรของระบบควบคุม การวิเคราะห
บล็อกไดอะแกรม และกราฟแยกการไหลของสัญญาณ การวิเคราะหหาผลตอบสนองเชิงเวลาและเชิงความถี่ การออกแบบระบบ
ควบคุม การวิเคราะหเสถียรภาพของระบบ ชนิดของการควบคุมและการชดเชยระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(2-3-5)
Power Electronics
วิชาบังคับกอน : 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
วิชาบังคับกอน : เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลําดับ การเขียนรีเลยไดอะแกรม เครื่องควบคุมแบบลําดับที่สามารถ
โปรแกรมการทํางานได การเขียนภาษาคําสั่งตามมาตรฐาน IEC หลักการเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือ และระบบควบคุมให
เหมาะสมกับการทํางานในแบบหรือลักษณะตาง ๆ และฝกปฏิบัติ
อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3(2-3-5)
Basic Electronics
วิชาบังคับกอน : ความกาวหนาของอิเล็กทรอนิกส โครงสราง สัญลักษณและการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส วงจรไฟฟาเบื้องตน วงจร
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การวัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การใชงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเบื้องตน การสราง
แผนวงจรพิมพ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส และการฝกปฏิบัติ
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-3-5)
Electronic Circuits Design
วิชาบังคับกอน : 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

การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3(2-3-5)
Electrical and Electronic Instruments and Measurements
วิชาบังคับกอน : ความหมายของการวัดดานวิศวกรรม มาตรฐาน สัญลักษณการหาคาความผิดพลาด และความปลอดภัยจากการใชเครื่องมือวัด
เครื่องมือวัดไฟฟาทางกล เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิสกและโทรคมนาคม ทรานสดิวเซอร และการจําลองการวัดทางอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และการฝกปฏิบัติ
วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-3-5)
Degital Circuits and Microcontroller
วิชาบังคับกอน : 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
วิชาบังคับกอน : หลักการของระบบสื่อสาร การวิเคราะหสัญญาณในระบบสื่อสาร เทคนิคการผสมสัญญาณ สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นใน
ระบบสื่อสาร พื้นฐานการแพรกระจายคลื่น และระบบการสื่อสารแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน
วิศวกรรมแมเหล็กไฟฟา
3(3-0-6)
Electromagnetic Engineering
วิชาบังคับกอน : การวิเคราะหเวกเตอร สนามแมเหล็กไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ การพาและการนํากระแส สนามแมเหล็กสถิต
ความเหนี่ยวนํา สนามแมเหล็กไฟฟาที่เปลีย่ นแปลงตามเวลา สมการแมกซแวลล คลื่นระนาบและคลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง
ไอโซทรอปก
การสื่อสารดิจิตอล
3(3-0-6)
Digital Communication
วิชาบังคับกอน : 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 เครือ่ งหมายการทําการนิพจน
ฟงกชัน เปนตน ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โครงสรางขอมูลแบบอารเรย โครงสรางขอมูลตามแบบลําดับ ลเ ือกทํา และการวนซ้ํา
การสรางโปรแกรมยอย การสงผานคาภายในโปรแกรม การบันทึกและการอานขอมูลจากแฟมขอมูล การใชเครื่องมือ และการฝก
ปฏิบัติ
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14-211-101

14-211-102

14-211-205

14-211-207

14-211-208

14-212-101

14-212-102

การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Data Communication and Computer Networks
วิชาบังคับกอน : ความหมายของระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต โปรโตคอล สถาปตยกรรมเครือขาย สื่อและการเขาถึงเครือขาย โครงสรางของผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต ประสิทธิภาพของเครือขาย ลําดับชั้นของอินเทอรเน็ต หลักการของชั้นประยุกต ชั้นขนสง ชั้นเครือขาย
ชั้นเชื่อมโยง ชั้นกายภาพ และการฝกปฏิบัติ
กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
วิชาบังคับกอน : 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
นิวแมติกสและไฮดรอลิกสประยุกต
3(2-3-5)
Applied Pneumatics and Hydraulics
วิชาบังคับกอน : พื้นฐานระบบสงกําลังโดยใชของไหล หลักการของอุปกรณระบบไฮดรอลิกส และระบบนิวแมติกส ระบบพฤติกรรมทางสถิตและ
พลวัตของระบบสงกําลังดวยของไหล การออกแบบวงจรตามลําดับ การทํางานและวงจรควบคุมพลศาสตรของระบบไฮดรอลิกส
และนิวแมติกสแบบควบคุมดวยพลังของไหล การออกแบบวงจรการทํางานของระบบควบคุมดวยสัญญาณทางไฟฟา และการฝก
ปฏิบัติ
เขียนแบบวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 1
2(1-3-3)
Mechatronics Engineering Drawing I
วิชาบังคับกอน : 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
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14-212-103
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14-212-211

14-212-314

14-212-315

การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3(2-3-5)
Electric Circuit Analysis
วิชาบังคับกอน : 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
เซนเซอรและการประยุกตใชงาน
3(2-3-5)
Sensors and Applications
วิชาบังคับกอน : หลักการทํางานของอุปกรณตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณ การวัดระยะทางความเร็ว ความเรง ขนาดและทิศทางของแรง อุปกรณ
ปรับปรุงสัญญาณ อุปกรณสงสัญญาณ อุปกรณแสดงผล อุปกรณตรวจจับทางแสง อุปกรณตรวจจับทางกล อปุกรณตรวจจับทาง
แมเหล็กงาน อุปกรณตรวจจับเชิงคลื่น อุปกรณตรวจจับเชิงคาความหนี่ยวนําและคาตัวเก็บประจุ ระบบโครงขายของอุปกรณ
ตรวจจับ การประยุกตใชงานอุปกรณตรวจจับในงานอุตสาหกรรม และการฝกปฏิบัติ
คอมพิวเตอรชวยในงานออกแบบและผลิต
3(2-3-5)
Computer-aided Design and Manufacturing
วิชาบังคับกอน : หลักการของระบบ CAD CAM CAE การสรางแบบจําลอง 3 มิติ การวิเคราะห การลิตชิ้นงานดวยคอมพิวเตอร การวางแผนการผลิต
และการสรางโปรแกรมซีเอ็นซี ระบบการเชื่อมตอและสงถายขอมูล และการฝกปฏิบัติ
การซอมบํารุงเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3(1-6-4)
Automatic Machine Maintenances
วิชาบังคับกอน : องคประกอบของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การซอมบํารุงระบบทางกลของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การวิเคราะหการทํางานของระบบ
ควบคุมและการอินเทอรเฟส ความหมายและเงื่อนไขของแมชีนพราริมิเตอร การทดสอบการทํางานระบบปองกันตาง ๆ แนวทาง
และหลักการรีโทรฟตเครื่องจักร และการฝกปฏิบัติ
หุนยนตอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Robotics
วิชาบังคับกอน : หลักการของหุนยนตในอุตสาหกรรม ระบบพิกัดของหุนยนต ระบบขับเคลื่อนและสงกําลัง แบบจําลองการเคลื่อนไหว
การวางแผนเสนทางการเคลื่อนที่ ระบบรถนําทางอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุม การประยุกตใชงาน
ของหุนยนต และการฝกปฏิบัติ
การควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Factory Automation
วิชาบังคับกอน : ความสัมพันธของระบบทางกลไฟฟาอิเลคทรอนิกสและอัตโนมัติ พื้นฐานและการประยุกตใชงานของระบบนิวแมติกส ไฮดรอลิกส
และนิ วทรอนิก ส แนวคิ ด และหลัก การพื้ นฐานในการใช คอมพิ วเตอรช ว ยในกระบวนการผลิ ตระบบอัต โนมัติ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมสวนยอยของระบบอัตโนมัติ และการฝกปฏิบัติ
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14-212-319

14-311-101

14-311-102

14-311-103

14-311-104

14-311-205
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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
วิชาบังคับกอน : 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
วิชาบังคับกอน : เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในงานเชื่อมโลหะ การเตรียมงานเชื่อม การเชื่อมไฟฟาเบื้องตน การเชื่อมโลหะดวยแกส การบัดกรีแข็ง
พื้นฐานงานโลหะแผน การรางแบบ การตัด การพับ การมวน การเขาตะเข็บ หมุดย้ํา และการฝกปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะและงานโลหะแผน 2
1(0-3-1)
Practices of Metal Welding and Sheet Metal II
วิชาบังคับกอน : การฝกปฏิบัติ การเชื่อมไฟฟาดวยทาเชื่อมตาง ๆ การตัดโลหะดวยแกส พลาสมา การเชื่อมโลหะดวย TIG และ MIG
การตรวจสอบแนวเชื่อมเบื้องตน การขึ้นรูปผลิตภัณฑงานโลหะแผน
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรเขียนแบบ
1(0-3-1)
Computer Aided Drawing Practices
วิชาบังคับกอน : ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานเขียนแบบชิ้นงานสองมิติและสามมิติ
การสรางและแกไขโดยคําสั่ง
พรอมจัดเก็บขอมูลแบบตาง ๆ
เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม
2(1-3-3)
Industrial Metrology and Measuring Instrument Technology
วิชาบังคับกอน : อุปกรณและเครื่องมือวัดทางงานอุตสาหกรรมแบบตาง ๆ ระบบการวัด มาตรฐานการวัด การสอบกลับไดของระบบการวัด แนวคิด
ดานมาตรวิทยา การสอบเทียบเครื่องมือวัด ความไมแนนอนของการวัด และการฝกปฏิบัติ
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
3(2-3-5)
Automatic Machine Technology
วิชาบังคับกอน : เครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร การทํางานเบื้องตนของเครื่องกลึง CNC เครื่องกัด CNC เครื่องกัดโลหะ
ดวยไฟฟา การเขียนและการใชโปรแกรมตาง ๆ ในการควบคุมสั่งงานเครื่องจักรอัตโนมัติ หลักการ CAD/CAM และการฝกปฏิบัติ
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กรรมวิธีการผลิตอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Manufacturing Process
วิชาบังคับกอน : แนวคิดของกระบวนการผลิตตาง ๆ การหลอ การขึ้นรูป การใชเครื่องมือกลเทคโนโลยีโลหะผง (P/M) การตกแตงผิวสําเร็จ
การขึ้นรูปเซรามิก การขึ้นรูปพลาสติก กรรมวิธีสมัยใหมในการผลิต การคํานวณหาคาใชจายในการผลิต
เทคโนโลยีการเชื่อม
3(2-3-5)
Welding Technology
วิชาบังคับกอน : 14-311-103 ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะและงานโลหะแผน 1
โลหะวิทยาของการเชื่อม การบัดกรีแข็ง การบัดกรีออน การตัดโลหะดวยแกสและพลาสมา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเชื่อม
อิทธิพลของความรอนที่มีผลตอแนวเชื่อมและชิ้นงาน การตวรวจสอบ การทดสอบและการวิเคราะหขอบกพรองในงานเชื่อม
สัญลักษณในงานเชื่อม และการฝกปฏิบัติ
เทคโนโลยีเครื่องมือกล
3(2-3-5)
Machine Tool Technolgoy
วิชาบังคับกอน : 14-311-101 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1
การวิเคราะหการตัดโลหะ กลไกการเกิดเศษโลหะ กลศาสตรของการตัดโลหะ การคํานวณความเร็วตัด อัตราการปอนตัด คาความ
เร็บรอบ อัตราการตัด วัสดุที่ใชทํามีดตัดและรูปทางของมีดตัดแบบตาง ๆ การสึกหรอของเครื่องมือตัด การควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพของผิวงาน เศรษฐศาสตรในงานตัด และการฝกปฏบัติ
ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Automatuion System
วิชาบังคับกอน : ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ระบบพื้นฐานของนิวเมติก ไฮดรอลิกและไฟฟา การประยุกตใชงานของเครื่องมือและอุปกรณใน
ระบบอัตโนมัติชนิดนิวเมติก ไฮดรอลิกและไฟฟา การปอนและควบคุมเพื่อทําใหอุปกรณในงานอุตสาหกรรมเปนระบบอัตโนมัติ
การควบคุมแบบโปรแกรมลอจิก การออกแบบระบบอัตโนมัติที่มีตนทุนต่ํา และการฝกปฏิบัติ
การศึกษางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Work Study
วิชาบังคับกอน : 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
วิชาบังคับกอน : รูปแบบการจัดองคกร อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ การจัดบุคลากรในงานอุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุมในงาน
อุตสาหกรรมเบื้องตน การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม การจัดซื้อและบริหารงานวัสดุคงคลัง การขายและการตลาด การบัญชี
และการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Quality Control
วิชาบังคับกอน : หลักในการควบคุมคุณภาพในระบบการผลิตและการบริการ การเลือกใชเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพทั้ง 7 เชน แผนภูมิพาเรโต
แผนภูมิกางปลา
แผนภูมิควบคุม ฯลฯ การสรางแผนภูมิควบคุมคุณภาพ การกําหนดแผนการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ
การวิเคราะหขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
เทคนิคในการระดมสมองและการดําเนินกิจกรรมกลุมสรางคุณภาพ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการมีระบบคุณภาพ ความเชื่อถือไดและการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
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14-312-305

14-312-306

14-313-202

14-313-203

14-313-204

14-313-205

14-313-206

การวางแผนและควบคุมการผลิตอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Production Planaing and Control
วิชาบังคับกอน : การบริหารงานผลิต ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนและกําไรเพื่อการตัดสินใจ สถิติวิเคราะหที่นํามาใชในการบริหารงาน การพยากรณใน
อนาคต การวางแผนกําลังการผลิต การจัดลําดับการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง การควบคุมเกี่ยวกับตนทุน
ในการผลิต การบริหารงานลักษณะโครงการ
วิธีการวิจัยการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operation Research Method
วิชาบังคับกอน : ความรูพื้นฐานของการวิจัยดําเนินงาน วิธีการตาง ๆ ของโปรแกรมเชิงเสนตรง การสรางตัวแบบปญหา รูปแบบสินคาคงคลัง
รูปแบบการแจกจาย ปญหาการขนสง ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะหขายงานและการบริหารโครงการ การกําหนดขั้นตอนการทํางาน
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
1(0-3-1)
Engineering Materials Testing Laboratory
วิชาบังคับกอน : 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
วิชาบังคับกอน : หลักการของเมทอลโลกราฟฟ การเตรียมตัวอยางชิ้นงาน การตรวจสอบโครงสราง มหภาคและจุลภาภของโลหะ การอบชุบ
โลหะดวยความรอนของโลหะกลุมเหล็ก
เทคโนโลยีการหลอโลหะ 1
3(2-3-5)
Foundry Technology I
วิชาบังคับกอน : เตาหลอมโลหะชนิดตาง ๆ ชนิดแบบหลอ กระสวนงานหลอ กรรมวิธีการหลอ โลหะทั้งโลหะกลุมเหล็กและนอกกลุมเหล็ก
ระบบการจายน้ําโลหะ การตรวจสอบและแกไขขอบกพรองชิ้นงานหลอโลหะ การใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานหลอ
โลหะ และการฝกปฏิบัติ
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โลหะกรรมผง
3(2-3-5)
Powder Metallurgy
วิชาบังคับกอน : การประยุกตใชงานโลหะผงในงานวิศวกรรม กรรมวิธีการผลิตโลหะผงแบบตาง ๆ การผลิตผงโลหะชนิดตาง ๆ ปจจัยที่มีผลตอ
คุณสมบัติของผงโลหะ การตรวจสอบและวิเคราะหคุณสมบัติของผงโลหะ การขึ้นรูปชิ้นงานโลหะผงและกรรมวิธีทางความรอน
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของชิ้นงาน และการฝกปฏิบัติ
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คําอธิบายรายวิชา
ระดับัณฑิตศึกษา
03-000-501

03-000-502

03-000-503

03-000-504

03-121-501

03-121-502

03-121-598

03-121-599

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 การจัดการบูรณาการชีวิตตามหลัก
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 การเขียนรายงานการวิจัยในปญหาเฉพาะทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตพืช (แผน ก
แบบ ก 1)
วิทยานิพนธ
15(0-45-0)
Thesis
วิชาบังคับกอน : 03-000-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
กระบวนการวิจัย การทํางานทดลอง การเขียนรายงานการวิจัยในปญหาเฉพาะทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตพืช (แผน ก
แบบ ก 2)
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03-211-501

03-211-502

03-211-503

03-211-504

03-211-505

03-211-598

03-211-599

03-321-502

03-321-503

วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร
3(2-3-5)
Research Methods in Animal Science
จรรยาบรรณนักวิจัย กรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน หนวยทดลอง สวัสดิภาพของสัตวทดลองและการปรับตัว การเก็บขอ มูล
แผนการทดลองที่ใชในการวิจัยทางสัตวศาสตรและการวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย การวิจารณผล การเสนอผลการวิจัย
การเขียนรายงาน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ความปลอดภัยทางชีวภาพในการจัดการฟารมสัตว
3(3-0-6)
Biosecurity in Animal Farm Management
วิชาบังคับกอน : บทบาทของโปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพในฟารมสัตว การจัดการสุขภาพของฝูงสัตวโดยยึดหลัก ของมาตรฐาน ISO, GAP
และ HACCP ความสัมพันธระหวางมาตรฐานการผลิตปศุสัตวกับสุขภาพของผูบริโภค กฎระเบียบและมาตรการในการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย กฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ
สหวิทยาการทางสัตวศาสตร
1(1-0-2)
Interdisciplinary in Animal Science
วิชาบังคับกอน : ภาวะผูนํา สารสนเทศทางสัตวศาสตร การผลิตสัตวกับชุมชนและสิ่งแวดลอม แผนธุรกิจ การตลาดและการประเมินผลการผลิตสัตว
แบบครบวงจร
สัมมนา 1
1(0-3-1)
Seminar I
วิชาบังคับกอน : 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
วิชาบังคับกอน : กระบวนการวิจัย การทํางานทดลอง การเขียนรายงานการวิจัยในปญหาเฉพาะทางดานสัตวศาสตรอยางลึกซึ้ง
วิทยานิพนธ
15(0-45-0)
Thesis
วิชาบังคับกอน : 03-211-501 วิธีวิจัยทางสัตวศาสตร
กระบวนการวิจัย การทํางานทดลอง การเขียนรายงานการวิจัยในปญหาเฉพาะทางดานสัตวศาสตร
สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
1(1-0-2)
Seminar in Aquaculture
วิชาบังคับกอน : การศึ ก ษา ค น คว า ข อ มูล ทางวิช าการสมัย ใหม และผลงานวิจั ยทางด านการเพาะเลี้ย งสัต วน้ํ า และนํา เสนอในที่
ประชุมสัมมนา
สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรประมง
1(1-0-2)
Seminar in Fishery Resources Management
วิชาบังคับกอน : การศึกษาคนควา สังเคราะห ผลงานวิจัยทางดานการจัดการทรัพยากรประมง และนําเสนอในที่ประชุมสัมมนา
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วิทยานิพนธ
15(0-45-0)
Thesis
วิชาบังคับกอน : 03-000-501 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
กระบวนการวิจัย การทํางานทดลอง การเขียนรายงานการวิจัยในปญหาเฉพาะทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และการจัด การทรัพ ยากร
ประมง (แผน ก แบบ ก 2)
คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Engineering Mathematics
วิชาบังคับกอน: วิธีเชิงวิเคราะหและเชิงตัวเลขในวิศวกรรม สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธยอย การประมาณดวอนุกรมตาง ๆ การแปร
ผัน วิธีทางไฟไนทอิลิเมนต วิธีทางไฟไนทดิฟเฟอเรนท การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประยุกตใชทางวิศวกรรม
สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
Seminar in Civil Engineering
วิชาบังคับกอน: คนควาและอภิปรายปญหาและความกาวหนาในงานวิศวกรรมโยธา โดยตัวแทนของหนวยงาน นักศึกษา และผูมีสวนรวมดาน
วิศวกรรม
กลศาสตรของวัสดุขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Mechanics of Materials
วิชาบังคับกอน: หนวยแรงและความเครียดใน 3 มิติ ความสัมพันธระหวางหนวยและความเครียดใน 3 มิติ หนวยแรงเนื่อ งจากน้ําหนัก แบบ
ตางๆ หนวยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ทฤษฎีการวิบัติ วิธีทางพลังงาน จุดศูนยกลางแรงเฉือ น การดัดแบบไมสมมาตร
คานโคง คานบนฐานรากยืดหยุน ทฤษฎีการยืดหยุนเชิงเทนเซอร การประยุกตใชทางวิศวกรรม
การบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจสําหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
Accounting and Financing for Decision Making for Executives
วิชาบังคับกอน: การพัฒนาขอมูลจากระบบบัญชีการเงินและระบบบัญชีตนทุน การวิเคราะหตนทุน แหลงที่ม าของเงินทุน โครงสรางทางการเงิน
สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ การตัดสินใจทางการเงินสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม หลักคุณธรรมในการตัดสินใจทางการเงิน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงิน
การบริหารภาษีอากร
3(3-0-6)
Tax Management
วิชาบังคับกอน: วัตถุประสงคของการบริหารภาษีอากร โครงสรางภาษีอ ากร นโยบายภาษีอ ากรที่เปนธรรม วิธีก ารจัดเก็บภาษีอ ากร กฎหมายที่
เกี่ยวของกับภาษีอากร กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการวางแผนภาษีอากร หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการวางแผนภาษีอากร และ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเสียภาษีอากรที่มีความเปนธรรม
สัมมนาปญหาการตลาดกับกลยุทธการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Seminar in Marketing Problems and Strategic Decision
วิชาบังคับกอน: กรณีศึกษาปญหาการตลาด การวิเคราะหปญหาทางการตลาด กลยุทธการตลาด กับการแกปญหาอยางเปนระบบ การเขียนโครงการ
สัม มนา การจัด สัม มนาปญหาการตลาด การมี สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในงานสัม มนา การประเมิ นผลการสัม มนา
แนวทางการนําขอมูลจากการสัมมนาไปสูภาคปฏิบัติ และความรับผิดชอบตอสังคมของนักการตลาด
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การบริหารธุรกิจสําหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
Business Management for Executives
วิชาบังคับกอน: หลักการจัดการ หลักการตลาด หลักการบัญชี ความรูพื้นฐานการเงิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักการบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
บทบาทและความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
และความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจกับการบริหารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Good Corporate Governance and Business Ethics
วิชาบังคับกอน: ความรับผิดชอบตอสังคมและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ ขอพึงปฏิบัติของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย การกระทําที่ถูกตองดีงาม กฎกติกาสากลที่ใชในการดําเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม จริยธรรมในการทํา
ธุรกิจ และกรณีศึกษาธุรกิจที่มี ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research Methodology
วิชาบังคับกอน: 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
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management for Small and Medium Enterprises
วิชาบังคับกอน: ความสําคัญของการจัดการโลจิสติกส แนวความคิดของการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน องคประกอบของการจัดการโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน กลยุทธของกิจกรรมโลจิสติกสและซัพพลายเชนในยุคโลกาภิวัตน คุณธรรมและจริยธรรมในการบริก าร
ลูกคา การจัดซื้อ ระบบสารสนเทศโลจิสติกส การจัดการวัสดุ การจัดการสินคาคงคลังและการขนสงสําหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและกิจการดิจิตอล
3(3-0-6)
Electronic Commerce and Digital Enterprises
วิชาบังคับกอน: 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
วิชาบังคับกอน: กระบวนการพัฒนาระบบสาระสนเทศ การจําแนกพื้นที่ของปญหา โอกาสในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การประเมินความเปนไป
ไดและการประมาณขนาดของโครงการระบบสารสนเทศ การเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาโครงการทางดานระบบสารสนเทศ การ
สรางโมเดลเกี่ยวกับความตองการของสารสนเทศในระบบงาน กรณีศึก ษาการพัฒนาระบบสารสนเทศของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
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หลักการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Principles of Integrated Coastal Zone Management
วิชาบังคับกอน: ความหมายของชายฝงทะเล หลัก การดานการจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการ แผนกลยุทธ
การดําเนินการ การ
ประเมินผลและการปรับเปลี่ยนสําหรับการจัดการชายฝงทะเล กรณีศึกษาการจัดการชายฝงทะเลแบบบูรณาการ
นิเวศวิทยาชายฝงและความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-3-5)
Coastal Ecology and Biodiversity
วิชาบังคับกอน: องคประกอบและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝง ภาวะคุกคาม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ การวางแผนและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝง
บทบาท และความสัมพันธภายในระบบนิเวศ และระหวางระบบนิเวศ ปฏิบัติการทางนิเวศวิทยาชายฝงและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
เทคนิคการวิจัยทางการจัดการชายฝง
3(2-3-5)
Research Techniques in Coastal Zone Management
วิชาบังคับกอน: เทคนิคการวิจัยประยุกตเพื่อการจัดการชายฝง การกําหนดปญหาสมมุติฐาน วัตถุประสงค การออกแบบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
และสังคมศาสตร การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ การสังเคราะหผลการศึกษาการใชแนวคิด ทฤษฎีและหลัก การทางสถิติในการ
จัดการขอมูลที่ไมสอดคลองกับกรอบแนวคิด และขอตกลงเบื้องตน การจัดการขอมูลดวยเทคนิคทางสถิติขั้นสูงที่เหมาะสม การ
เขียนรายงานการวิจัย ปฏิบัติการดานเทคนิคการวิจัยทางการจัดการชายฝง
การคนควาอิสระ
6(0-18-0)
Independent Study
วิชาบังคับกอน: การศึกษาดวยตนเองในลักษณะของการศึกษาเชิงลึกโดยมีอาจารยที่เชี่ยวชาญเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา
36(0-108-0)
วิทยานิพนธ
Thesis
วิชาบังคับกอน: การวิจัยในระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ ภายใตการดูแล และการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Management Technology
วิชาบังคับกอน: ทฤษฎีทางสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม หลักการจัดการสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานไทยและสากล และเทคโนโลยีสําหรับ
การจัดการสิ่งแวดลอมดานดิน น้ํา อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ของเสียและพลังงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
วิชาบังคับกอน: ศึกษาโครงการ วิเคราะหระบบสิ่งแวดลอ ม ประเมินผลกระทบจากโครงการ การสรางมาตรการปอ งกันแกไขผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดลอม
2(1-3-3)
Research Method in Environment
วิชาบังคับกอน: ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพดานสิ่งแวดลอม การวางแผนและการกําหนดเคาโครงงานวิจัย การใชเทคนิคทาง
สถิติที่เหมาะสมกับรูปแบบการวิจัย การเขียนและนําเสนอรายงานการวิจัย
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สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
วิชาบังคับกอน: การคนควา ศึก ษาขอ มูล และวิเคราะหประเด็นปญหาสิ่งแวดลอ มที่เกิดขึ้น และสามารถนําเสนอแนวทางในการจัด การปญหา
สิ่งแวดลอม
การคนควาอิสระ
6(0-36-0)
Independent Study
วิชาบังคับกอน: ศึกษา คนควา ดวยตนเองในลักษณะของการศึกษาดานเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษานําเสนอผลงายวิจัยในรูปแบบขอเขียน
วิทยานิพนธ
15(0-45-0)
Thesis
วิชาบังคับกอน: ศึกษา คนควา วิจัยดานเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแล และการแนะนําของอาจารยที่ปรึก ษาวิทยานิพ นธ
นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบขอเขียน
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การคนควา ศึกษาขอมูล และวิ เคราะหประเด็นปญหาสิ่งแวดลอ มที่เกิดขึ้น และสามารถนําเสนอแนวทางในการจัดการปญหา
สิ่งแวดลอม
การคนควาอิสระ
6(0-36-0)
Independent Study
ศึกษา คนควา ดวยตนเองในลักษณะของการศึกษาดานเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษา นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบขอเขียน
วิทยานิพนธ
36(0-108-0)
Thesis
ศึกษา คนควา วิจัยดานเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิท ยานิพ นธ นําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบขอเขียน
วิทยานิพนธ
15(0-45-0)
Thesis
ศึกษา คนควา วิจัยดานเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิท ยานิพ นธ นําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบขอเขียน
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