






  

มหาวิทยาลัยเอกชนท่ีไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการสอน
หลกัสูตรปรญิญาตร ีหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
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ตามพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศกึษาเอกชน

สัญลกัษณมหาวิทยาลัย
เปนวงกลม 2 วง รวมจุดศูนยกลาง ภายในวงกลมเล็กมีอักษรจีน อยู

ตรงกลางโดยภาษาจีนกลาง อานวา  “ซาน”  ภาษาจีนแตจ๋ิว อานวา  “เสียง”
หมายถึง  “คุณงามความดี  บริสุทธิคุณ  การกระทําความดี”  อัน
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“ห่ัว เค้ียว ฉง เส่ีย ไตฮัก” มีความหมายเดียวกับภาษาไทยขางใตวงกลม
เขียนวา “เรียนรูเพือ่รับใชสังคม”
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สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผูชวยศาสตราจารยอําพน  นะมาตร ท่ีปรึกษา
ประธานกรรมการ บริษัท บางไทรคันทรีคลับ จํากัด
อดีตรองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี
อดีตผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย
อดีตรองอธิการบดีฝายบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อดีตเลขาธิการและรองอธิการบดีฝายบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อดีตผูอํานวยการศูนยเอกสารประเทศไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อดีตผูอํานวยการสถาบันเอเซีย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดร.สมาน  โอภาสวงศ นายกกิตติมศักด์ิสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอรปอเรช่ัน จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ฮวยชวน กรุป จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดํารงพัฒนา จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เวิลดไวด คอนเนคช่ัน จํากัด
นายกกิตติมศักด์ิตลอดชีพ สมาคมผูสงออกขาวไทย
กรรมการกิตติมศักด์ิหอการคาไทย
กรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย

ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย
อดีตสมาชิกวุฒิสภา
อดีตประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
อดีตเลขาธิการสภากาชาดไทย



ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ประธานกิตติมศักด์ิ สภาหอการคาแหงประเทศไทย

หอการคาไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรสาธิต จํากัด

บริษัท ศรีราชานคร จํากัด
บริษัท แปซิฟค พารค ศรีราชา จํากัด
บริษัท ไจแอนท เอป จํากัด
บริษัท ฟลมเมเนีย พลัส จํากัด
บริหารเงินกองทุน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประธานอนุกรรมการกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย

รองประธานกรรมการ บริษัท เตชะไพบูลย จํากัด
โรงพยาบาลเทยีนฟามูลนิธิ
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
สมาคมเตชะสัมพันธ
บริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พัฒนาความเขมแข็งดานจีนศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุเทน แคปปตอล จํากัด
มูลนิธิกฤตานุสรณ
มูลนิธวิงดุริยางคซิมโฟนีกรงุเทพฯ
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแหงประเทศไทย (IMET)
มูลนิธิอื้อจื่อเหลียง
มูลนิธิเตชะไพบูลย

กรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว
กรรมการเลขาธิการ สมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม  วัฒนชัย กรรมการ
องคมนตรี
ประธานมูลนธิิศาลาเฉลิมกรุง
กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล
ประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว.
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ
กรรมการโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย
กรรมการโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ในพระราชประสงค

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ
ประธานมูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
ประธานกรรมการบริหาร สภาวิจัยแหงชาติ
ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ



ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สม  จาตุศรีพิทักษ กรรมการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)
กรรมการกิตติมศักด์ิ หอการคาไทย
กรรมการ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
ที่ปรึกษาสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมตํารวจ
ทีปรึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย
อดีตสมาชิกวุฒิสภา
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
อดีตที่ปรึกษาประธานรัฐสภา

รองศาสตราจารยประพันธพงศ  เวชชาชีวะ กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหารของสภา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประธานกรรมการคุมครองการทํางานประจํามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรรมการอํานวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ มูลนิธิหมอมเจาวุฒิวิฑู  วุฒิชัย (หมาก)
ประธานกรรมการ บริษัท ซี แอนด ซี อินเตอรเนช่ันแนล เวนเจอร จํากัด

(วิสาหกิจของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
กรรมการสภา วิทยาลัยเซ็นตหลุยส
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารจัดการทรัพยสิน สํานักงานจัดการทรัพยสิน สภากาชาดไทย
กรรมการและผูชวยเหรัญญิก มูลนิธิประชาธิปก - รําไพพรรณี
กรรมการ บริษัท ธรรมนิติกรุป จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน)
อดีตรองศาสตราจารย ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อดีตเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย
อดีตรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อดีตรองอธิการบดีฝายทรัพยสิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย

รศ. ดร.จันทรา  ชัยพานิช กรรมการ
รักษาการรองอธิการบดี และคณบดีคณะเภสัชศาสตร

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ดร.สุขุม  นวพันธ กรรมการ
ประธาน กลุม บริษัท นวธานี จํากัด
ประธาน สนามกอลฟนวธานี
ประธานกรรมการ มูลนิธิสุขุโม (มูลนิธิสุขุม  นวพันธ เดิม)
ประธานคณะกรรมการ จอหน เอฟ เคนเนด้ี แหงประเทศไทย
ประธานกรรมการ มูลนิธิวงดุริยางค ซิมโฟนีกรุงเทพ

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (BSO)
BANGKOK SYMPHONY ORCHESTRA FOUNDATION

ที่ปรึกษา บริษัท อีสเทิรนซีบอรดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากัด
ที่ปรึกษาตลอดชีพสมาคมกอลฟระหวางประเทศ (International Golf Association)
กรรมการ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแหงประเทศไทย (IMET)
กรรมการ บริหารทุนการศึกษาบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด
มหาวิทยาลัย Honorary Regent Harris Manchester College, University of Oxford

นายกอบชัย  ซอโสตถิกุล กรรมการ
ประธานกรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท บิวท ทู บิวด จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ซีคอน จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูรส จํากัด
กรรมการ บริษัท นันยาง อุตสาหกรรม จํากัด
ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว
กรรมการ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
กรรมการเลขาธิการ มูลนิธิธารน้ําใจ
นายกกิตติมศักด์ิสมาคมฮกเก้ียน แหงประเทศไทย

นายกําสิน  เสรฐภักดี กรรมการ
กรรมการรองเลขาธิการ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว
กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็นจีแอล เคมีคอล (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมกระดูกสัตว จํากัด
กรรมการในเครืออีกประมาณ 10 บริษัท



ศาสตราจารย ดร.หมอมราชวงศชิษณุสรร  สวัสดิวัตน กรรมการ
หัวหนาหองปฏิบัติการชีวเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัชวิทยา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
รองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี
รองประธานกรรมการมูลนิธิไทย - เคมบริดจ
รองประธาน มูลนิธิประชาธิปก - รําไพพรรณี
ประธาน มูลนิธิหมอมเจาหญิงมารศีสุขุมพันธุ บริพัตร
นายกสมาคม โปรตีนแหงประเทศไทย
Fellow,The Academy of Sciences for the Developing World (TWAS)
Council Member, Asian and Oceanic Human Proteome Organization
Steering committee, Asia Pacific Protein Association
Governing Council, Asia-Pacific International Molecular Biology Network
อดีตหัวหนาศูนยวิจัยโครงสรางและการทํางานของโปรตีน

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
อดีตรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหิดล
อดีตรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
อดีตหัวหนาภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อดีตกรรมการ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน กรรมการ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อดีตที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อดีตผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและวางแผนการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ
อดีตผูอํานวยการศูนยสารสนเทศทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
อดีตผูอํานวยการกองวิจัยการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ



ผศ. ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท กรรมการ
รองอธิการบดี รักษาการคณบดีคณะการแพทยแผนจีน และ

รักษาการคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นางกรวรรณ  วัฒนชัย เลขานุการ
ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการกองคลัง

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ





















เพื่อใหการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุ
วัตถุประสงคตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดวันหยุดประจําป พุทธศักราช 2558 ดังนี้

วนัหยดุประจําป

1. วันขึ้นปใหม วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558
2. วันตรษุจีน วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ 2558

วันตรษุจีน วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ 2558
3. วันมาฆบูชา วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558
4. วันพระบาทสมเด็จ วันจันทรที่ 6 เมษายน 2558

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ

5. วันสงกรานต วันจันทรที่ 13 เมษายน 2558
วันสงกรานต วันอังคารที่ 14 เมษายน 2558
วันสงกรานต วันพุธที่ 15 เมษายน 2558

6. วันฉัตรมงคล วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558
7. วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558
8. วันวิสาขบูชา วันจันทรที่ 1 มิถุนายน 2558
9. วันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558

10. วันเขาพรรษา วันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2558
11. วันเฉลมิพระชนมพรรษา วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
12. วันปยมหาราช วันศุกรที่ 23 ตุลาคม 2558
13. วันเฉลมิพระชนมพรรษา วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2558

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
14. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558
15. วันสิ้นป วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558

วนัหยดุชดเชย

- วันจันทรที่  7  ธันวาคม  2558 ชดเชยวันเสารที่ 5 ธันวาคม 2558



ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558



ภาคการศึกษาท่ี 1

วันจันทรที่ 29 มิถุนายน - วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 วันสําหรับการแจงยายคณะ/สาขาวิชา/

การยายรอบ (รอบลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต)
วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม - วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 วันตรวจสอบผลการศึกษาภาคฤดูรอน

ปการศึกษา 2557 ผานอินเทอรเน็ต
(http://reg.hcu.ac.th)

วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2558 วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันจันทรที่ 10 สิงหาคม 2558 วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม
วันพุธที่ 12 - วันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2558 วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน และ

นักศึกษานําใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด

วันจันทรที่ 17 สิงหาคม 2558 วันเปดภาคเรียน
วันจันทรที่ 17 - วันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2558 วันสําหรับการแจงยายคณะ/สาขาวิชา/

การยายรอบ (รอบลงทะเบียนลาชา) และ
วันสําหรับสงเอกสารเทียบโอนโดยการ
สอบคัดเลือก (สําหรับนักศึกษาใหม)

วันพุธที่ 19 - วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2558 วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสีย
คาธรรมเนยีม และไดรบัคาหนวยกิตคืนครึ่งหนึง่

วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2558 วันลงทะเบียนลาชา เพิม่/เปลีย่นกลุมกรณีพิเศษ
โดยเสียคาธรรมเนียม

วันจันทรที่ 31 สิงหาคม - วันศุกรที่ 4 กันยายน 2558 วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันจันทรที่ 31 สิงหาคม - วันศุกรที่ 11 กันยายน 2558 วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบัคาหนวยกิตคืน

แตไมมีการบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา

วันศุกรที่ 4 กันยายน 2558 สง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 วันไหวครู
วันศุกรที่ 11 กันยายน 2558 วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา



วันจันทรที่ 14 กันยายน 2558 วันจําหนายช่ือนักศึกษาที่มิไดลงทะเบียน
วันจันทรที่ 14 กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบัคาหนวยกิตคืน

และบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา

วันเสารท่ี 3 - วันอาทิตยท่ี 11 ตุลาคม 2558 วันสอบกลางภาค
วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2558 วันสุดทายการเรียนการสอน
วันอังคารท่ี 8 - วันเสารท่ี 12 ธันวาคม 2558 วันสอบปลายภาค
และวันจันทรท่ี 14 - วันศุกรท่ี 18 ธันวาคม 2558
วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2558 วันปดภาคเรียน
วันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2558 วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1

ปการศึกษา 2558

ภาคการศึกษาท่ี 2

วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2558 นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2558 - วันจันทรที่ 4 มกราคม 2559 วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต
วันศุกรที่ 18 - วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 วันสําหรับการแจงยายคณะ/สาขาวิชา/

การยายรอบ (รอบลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต)
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 วันตรวจสอบผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1

ปการศึกษา 2558 ผานอินเทอรเน็ต
(http://reg.hcu.ac.th)

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันพุธที่ 6 - วันอาทิตยที่ 10 มกราคม 2559 วันประกาศผลการลงทะเบียนเรยีนและนกัศึกษา

นําใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด

วันจันทรที่ 11 มกราคม 2559 วันเปดภาคเรียน
วันจันทรที่ 11 - วันศุกรที่ 22 มกราคม 2559 วันสําหรับการแจงยายคณะ/สาขาวิชา/

การยายรอบ (รอบลงทะเบียนลาชา)
และวันสําหรับสงเอกสารเทียบโอน
โดยการสอบคัดเลือก (สําหรับนักศึกษาใหม)

วันพุธที่ 13 - วันศุกรที่ 15 มกราคม 2559 วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสีย
คาธรรมเนยีมและไดรบัคาหนวยกิตคืนครึง่หนึง่

วันพฤหัสบดีที่ 21 - วันศุกรที่ 22 มกราคม 2559 วันลงทะเบียนลาชา เพิม่/เปลีย่นกลุมกรณีพิเศษ
โดยเสียคาธรรมเนียม

วันจันทรที่ 25 มกราคม - วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559 วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบัคาหนวยกิตคืน
แตไมมีการบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา



วันศุกรที่ 29 มกราคม 2559 สง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันอาทิตยที่ 31 มกราคม 2559 พิธีประสาทปริญญาบัตร

ประจําปการศึกษา 2557 - 2558
วันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559 วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559 วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2559 วันจําหนายช่ือนักศึกษาที่มิไดลงทะเบียน
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ - วันศุกรที่ 18 มีนาคม 2559 วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบัคาหนวยกิตคืน

และบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา

วันเสารท่ี 27 กุมภาพันธ - วันอาทิตยท่ี 6 มีนาคม 2559 วันสอบกลางภาค
วันศุกรที่ 6 พฤษภาคม 2559 วันสุดทายการเรียนการสอน
วันจันทรท่ี 9 - วันเสารท่ี 14 พฤษภาคม 2559 วันสอบปลายภาค
และวันจันทรท่ี 16 - วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2559
วันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2559 วันปดภาคเรียน
วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559 วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2

ปการศึกษา 2558

ภาคฤดูรอน

วันจันทรที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2559 วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต
วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2559 วันตรวจสอบผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2

ปการศึกษา 2558 ผานอินเทอรเน็ต
(http://reg.hcu.ac.th)

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน

วันพุธที่ 1 - วันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน 2559 วันประกาศผลการลงทะเบียนเรยีนและนกัศึกษา
นําใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม
วันจันทรที่ 6 มิถุนายน 2559 วันเปดภาคเรียน
วันจันทรที่ 6 - วันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2559 วันสําหรับสงเอกสารเทียบโอน โดยการ

สอบคัดเลือก (สําหรับนักศึกษาใหม)
วันพุธที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสีย

คาธรรมเนยีมและไดรบัคาหนวยกิตคืนครึง่หนึง่
วันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2559 วันลงทะเบียนลาชา เพิม่/เปลีย่นกลุมกรณีพิเศษ

โดยเสียคาธรรมเนียม



วันจันทรที่ 13 - วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2559 วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันจันทรที่ 13 - วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2559 วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบัคาหนวยกิตคืน

แตไมมีการบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา

วันจันทรที่ 20 - วันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2559 วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบัคาหนวยกิตคืน
และบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา

วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2559 สง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 วันสุดทายการเรียนการสอน
วันพุธท่ี 27 - วันศุกรท่ี 29 กรกฎาคม 2559 วันสอบประจําภาค
วันจันทรที่ 1 สิงหาคม 2559 วันปดภาคเรียน
วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2559 วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคฤดูรอน

ปการศึกษา 2558



ภาคการศึกษาท่ี 1

วันจันทรที่ 29 มิถุนายน - วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม - วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต
วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2558 วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันพุธที่ 12 - วันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2558 วันประกาศผลการลงทะเบียนเรยีน  และนกัศึกษา

นําใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด

วันเสารที่ 1  - วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2558 วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม
วันเสารที่ 15 สิงหาคม 2558 วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม
วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2558 วันตรวจสอบผลการศึกษา ภาคฤดูรอน

ปการศึกษา 2557 ผานอินเทอรเน็ต
(http://reg.hcu.ac.th)

วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558 วันเปดภาคเรียน/วันลงทะเบียนลาชา/
วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสีย
คาธรรมเนยีม และไดรับคาหนวยกิตคืนครึง่หนึง่

วันเสารที่ 29 - วันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2558 วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบัคาหนวยกิตคืน
แตไมมีการบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา

วันจันทรที่ 31 สิงหาคม - วันศุกรที่ 4 กันยายน 2558 วันแจงขอสําเร็จการศึกษา



วันจันทรที่ 31 สิงหาคม - วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2558 วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบัคาหนวยกิตคืน
และบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา

วันศุกรที่ 11 กันยายน 2558 สง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันอาทิตยที่ 13 กันยายน 2558 วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา
วันจันทรที่ 14 กันยายน 2558 วันจําหนายช่ือนักศึกษาที่มิไดลงทะเบียน
วันเสารท่ี 10 - วันอาทิตยท่ี 11 ตุลาคม 2558 วันสอบกลางภาค
วันอาทิตยที่ 13 ธันวาคม 2558 วันสุดทายการเรียนการสอน
วันเสารท่ี 19 - วันอาทิตยท่ี 20 ธันวาคม 2558 วันสอบปลายภาค
วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2558 วันปดภาคเรียน
วันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2558 วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1

ปการศึกษา 2558

ภาคการศึกษาท่ี 2
วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2558 นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันอังคารที่ 1 - วันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2558 วันขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนนักศึกษาใหม
วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2558 - วันจันทรที่ 4 มกราคม 2559 วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 วันตรวจสอบผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1

ปการศึกษา 2558 ผานอินเทอรเน็ต
(http://reg.hcu.ac.th)

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันพุธที่ 6 - วันอาทิตยที่ 10 มกราคม 2559 วันประกาศผลการลงทะเบียนเรยีน และนกัศึกษา

นําใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด

วันเสารที่ 9 มกราคม 2559 วันเปดภาคเรียน และวันลงทะเบียนลาชา/
วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสีย
คาธรรมเนยีม และไดรับคาหนวยกิตคืนครึง่หนึง่

วันเสารที่ 16 - วันอาทิตยที่ 17 มกราคม 2559 วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบัคาหนวยกิตคืน
แตไมมีการบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา

วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559 สง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันอาทิตยที่ 7 กุมภาพันธ 2559 วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา
วันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ 2559 วันจําหนายช่ือนักศึกษาที่มิไดลงทะเบียน
วันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559 วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันเสารที่ 13 กุมภาพันธ - วันอาทิตยที่ 28 กุมภาพันธ 2559 วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบัคาหนวยกิตคืน

และบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา



วันเสารท่ี 27 - วันอาทิตยท่ี 28 กุมภาพันธ 2559 วันสอบกลางภาค
วันอาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2559 วันสุดทายการเรียนการสอน
วันเสารท่ี 14 - วันอาทิตยท่ี 15 พฤษภาคม 2559 วันสอบปลายภาค
วันจันทรที่ 16 พฤษภาคม 2559 วันปดภาคเรียน
วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559 วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2

ปการศึกษา 2558

ภาคฤดูรอน

วันจันทรที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2559 วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต
วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2559 วันตรวจสอบผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2

ปการการศึกษา 2558 ผานอินเทอรเน็ต
(http://reg.hcu.ac.th)

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันพุธที่ 1 - วันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน 2559. วันประกาศผลการลงทะเบียนเรยีน และนกัศึกษา

นําใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด

วันเสารที่ 4 มิถุนายน 2559 วันเปดภาคเรียน และวันลงทะเบียนลาชา/
วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสีย
คาธรรมเนยีม และไดรับคาหนวยกิตคืนครึง่หนึง่

วันเสารที่ 21 - วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559 วันขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนนักศึกษาใหม
วันเสารที่ 11 - วันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน 2559 วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบัคาหนวยกิตคืน

แตไมมีการบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา

วันเสารที่ 25 - วันอาทิตยที่ 26 มิถุนายน 2559 วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบัคาหนวยกิตคืน
และบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา

วันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2559 สง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันจันทรที่ 13 - วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2559 วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันอาทิตยที่ 24 กรกฎาคม 2559 วันสุดทายการเรียนการสอน
วันเสารท่ี 30 - วันอาทิตยท่ี 31 กรกฎาคม 2559 วันสอบปลายภาค
วันจันทรที่ 1 สิงหาคม 2559 วันปดภาคเรียน
วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2559 วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคฤดูรอน

ปการศึกษา 2558
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สัญลักษณของมหาวิทยาลัย

ตัวอักษร      กลางรูปวงกลม  นํามาจากสัญลักษณ
ของมูลนิธิปอเต็กต๊ึง โดยภาษาจีนกลาง อานวา “ซาน”
ภาษาจีนแตจิว๋ อานวา “เสียง” หมายถึง “คุณงามความดี
บริสุทธิคุณ การกระทําความดี” ส วนวงกลมชั้ นนอก
มีอักษรไทย จีน อังกฤษ บอกชื่อ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ สวนอักษรภาษาจีน เปนสําเนียงจีนแตจิ๋ว
อานวา “ห่ัว เคี้ยว ฉง เส่ีย ไตฮัก”  มีความหมายเดียวกับ
ภาษาไทย  ขางใตวงกลมเขียนวา “เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม”



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความเล่ือมใส
แรงกลาในการใชปญญาเพื่อขจัดปดเปาความทุกขยากในโลก
ดวยความเมตตาการุณ และดวยนํ้าใจใสสะอาดปราศจาก
ความเศราหมอง

ตนโพธิ์  เปนสัญลักษณแหงรุงอรุณของความรูแจง
เห็นจริง อันนําความสวาง สะอาด และสงบมาสูโลก เพราะ
การตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เกิดข้ึนภายใต
ตนไมน้ี

ดวยตระหนักในคุณูปการของโพธิพฤกษและดวย
ความสํานึกเต็มเปยมในความรมเย็นใตพระบรมโพธิสมภาร
แหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ จึงกําหนดให “ตนโพธิ์” เปนตนไมประจํา
มหาวิทยาลัย

สีประจํามหาวิทยาลัย  “สีเหลืองทอง”
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดต้ังข้ึนดวย
ปณิธานอันแนวแนของมูลนิธิปอเต็กต๊ึงที่สํานึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณบรมกษัตริยไทย และมุงบําเพ็ญคุณประโยชน
ตอสงัคมดวยการกระจายโอกาส  สรางความเสมอภาคในระดับ
อุดมศึกษา สงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามตามพื้นฐานพระพุทธ-
ศาสนา และบูชาคุณธรรมของบรรพชน

มหาวิทยาลัยน้ีเล่ือมใสในบทบาทของความรูรอบ รูลึก
และความชํานาญงานอนัเกือ้หนุนคุณภาพของทัง้บุคคล สงัคม
และประเทศชาติ จึงมุงมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษา
นําสูความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อสรางสรรคบัณฑิตผูรูจริง
ปฏิบัติงานไดจริงและแสวงหา สะสม ถายทอดวิชาการอันเปน
ประโยชนตอมวลมนุษย

บณัฑติของมหาวิทยาลัยจักเปนผูประกอบดวย ความรู
ควบคู กับคุณธรรม เปนแบบฉบับสมบูรณของปญญาชน
ผูพรอมที่จะอุทิศตนรับใชสังคม เพื่อความผาสุกของเพื่อน
รวมโลกไดอยางเต็มภาคภูมิ



1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับปริญญาบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษา ใหมีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ โดยมีดุลยภาพระหวางกลุมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับกลุมสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีทักษะดานวิชาการและ
วิชาชีพ ควบคูกับการมีคุณธรรมและจิตสํานึกของการเปน
พลเมืองดี

3. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อใหเกิด
ความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถบูรณาการการวิจัยเขากับ
ภารกจิดานการสอน และบริการทางวิชาการแกชุมชน

4. บริการทางวิชาการแกชุมชน โดยจัดบริการ
ฝกอบรม ใหการปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร หรือจัดหนวยบริการ
เฉพาะเร่ืองเพื่อสนองตอบความตองการของชุมชน และนํา
ประสบการณมาพฒันาวิชาการของมหาวิทยาลัย

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณไทย และ
เสริมความนิยมไทย

6. พฒันาการศกึษา ใหมคีวามเปนสากลและสงเสริม
ความรวมมอืกบัตางประเทศควบคูไปกบัการสงเสริมวัฒนธรรม
ดีงามตามพืน้ฐานพระพุทธศาสนา

7. ดําเนินกิจการอยางมีคุณภาพในลักษณะธุรกิจ
โดยไมแสวงหากําไร และกระจายโอกาสความเสมอภาค
ทางการศกึษาโดยการจัดทุนการศึกษา



มหาวิ ทยาลั ยหั วเฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ  เป น
มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนําที่จัดต้ังข้ึนเพื่อผลิตบุคลากรที่ มี
คุณภาพที่ จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม ภายใต
เจตนารมณ “เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม” ทั้งเปนการสานตอ
แนวคิดและแนวปฏิบัติของหลวงปูไตฮง ผูกอกําเนิดงานดาน
บําเพญ็สาธารณประโยชน  และมลูนิธปิอเต็กต๊ึงในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ กอต้ังข้ึนโดยมี
รากฐานมาจากโรงเรียนผดุงครรภอนามัยที่มูลนิธิปอเต็กต๊ึง
กอต้ังข้ึนและมพีฒันาการมาเปนลําดับ ซ่ึงอาจแบงพัฒนาการ
ออกเปนชวงสําคัญ ๆ ไดเปน 3 ยุค ดังน้ี

1. โรงเรียนผดุ งครรภอนามัย โรงพยาบาล
หัวเฉียว  (พ.ศ. 2485 - 2524)

มี วัตถุประสงคเพื่ อผลิตเจาหนาที่ ผดุงครรภ ใหมี
ความรูความสามารถดานการพยาบาลและการผดุงครรภ  และ
นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ
มีผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผดุงครรภชั้น 1 และชั้น 2
จํานวนทั้งสิ้น 1,494 คน

2. วิทยาลัยหัวเฉียว  (พ.ศ. 2524 - 2534)
คณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กต๊ึง  ไดตระหนักถึงภารกิจ

ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) และพรอม
ทีจ่ะสนองนโยบายของรัฐ  จึงไดขยายโรงพยาบาลหัวเฉยีวเดิม
ใหเปนโรงพยาบาลทั่วไป โดยเปดใหบริการรักษาพยาบาล
และใหคําแนะนําแกผูมาขอรับบริการทุกสาขาการแพทย
เมื่อ พ.ศ. 2521 พรอมกับไดขยายโรงเรียนผดุงครรภอนามัย
ให เปนวิทยาลัยพยาบาล ใหชื่ อวิทยาลัยวา “วิทยาลัย
หัวเฉียว” ตามชื่อเดิมอันเปนที่ รูจักกันเปนอยางดี ต้ังแต
ปการศึกษา 2525 โดยเปดคณะพยาบาลศาสตร ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาพยาบาลและผดุงครรภ
เพยีงคณะเดียว ตอมาในป พ.ศ. 2533 ไดเปดสอนคณะสงัคม
สงเคราะหศาสตร ในหลักสตูรสงัคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต
ข้ึนอีกคณะหน่ึง

3. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน)

ป พ.ศ. 2533 เปนวาระที่มูลนิธิปอเต็กต๊ึงดําเนินการ
มาครบ 80 ป และตรงกับวาระครบรอบทศวรรษของวิทยาลัย
หัวเฉียว มูลนิธิซ่ึงมีนโยบายแนวแนที่จะสงเสริมและขยาย
ขอบขายงานการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับ
อุดมศึกษา และดวยนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ
พระบรมราชนีินาถ ที่ทรงปกครองอาณาประชาราษฎรทกุชาติ
ศาสนา ใหอยูรวมกนัอยางสามคัคแีละสงบสขุ มูลนิธิปอเต็กต๊ึง
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ไดมีมติใหพัฒนาวิทยาลัยหัวเฉียวใหเขาสูระบบมาตรฐาน
มหาวิทยาลัย เพือ่ทลูเกลาทูลกระหมอมถวายเปนพระราชกศุล
จึงไดจัดทําโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยและไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย)
ใหจัดต้ังเปนมหาวิทยาลัยได บนพื้นที่ประมาณ 140 ไร
ทีตํ่าบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวัดสมทุรปราการ และไดรับ
พระมหากรุณาธคิณุจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
นับเปนมิง่มงคลสงูสุดของสถาบัน

ในปการศึกษา 2535 ซ่ึงเปนปแรกน้ัน มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปดสอนระดับปริญญาตรี 5 คณะ คือ

1. คณะพยาบาลศาสตร
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร

2. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร

3. คณะมนุษยศาสตร
สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4. คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากน้ีไดเปดสอนระดับปริญญาโท หลักสตูรสังคม
สงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ
สวัสดิการสังคม ดวย

มหาวิทยาลัยไดพัฒนาการมาเปนลําดับ ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยไดเปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก ดังน้ี

ระดับปริญญาตรี จํานวน 13 คณะ
1. คณะพยาบาลศาสตร
2. คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสงัคม
3. คณะศิลปศาสตร
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. คณะเภสัชศาสตร
7. คณะเทคนิคการแพทย
8. คณะกายภาพบําบัด
9. คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม

10. คณะการแพทยแผนจีน
11. คณะนิติศาสตร
12. คณะนิเทศศาสตร
13. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
ระดับปริญญาโท จํานวน 14 สาขาวิชา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 สาขาวิชา







 

กาวตอไปของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสถาบัน
คุณภาพทางการศึกษาที่สมบูรณแบบ มีความมั่นคง ย่ังยืน
พรอมผลิตบัณฑิตที่เปนทั้งคนเกง คนดี มีคุณธรรม รองรับ
ความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต โครงการพื้นที่
สวนขยายมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2)
จึงเกิดข้ึน บนพื้นที่  36 ไร ดานหลังมหาวิทยาลัย ไดรับ
การพัฒนาและจัดสรางเปนอาคารเรียนและหองปฏิบัติการ
เชน หองปฏิบั ติการภาษา หองปฏิบั ติการคอมพิวเตอร
หองปฏิบั ติการคณะนิเทศศาสตร หองปฏิบั ติการจําลอง
ดานการโรงแรมและการทองเที่ยว อาคารหอพักนักศึกษา
อาคารกีฬาเอนกประสงค อาคารจอดรถและศูนยโภชนาการ
บนพื้นที่ใชสอยรวมทั้งสิ้น 101,176 ตารางเมตร เพื่อรองรับ
การขยายหลักสูตร จํานวนนักศึกษาที่ เพิ่ มข้ึน และเขาสู
ประชาคมอาเซียนในอนาคต อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังไดนํา
พลังงานทดแทนเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตยมาใชภายใน
ตัวอาคาร และวัสดุที่ชวยลดปริมาณการใชพลังงาน เชน ระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ หลอด LED โดยมีจุดมุงหมายเพื่ อให
นักศึกษาไดรับประโยชนจากการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ไมว าจะเปน ดานคุณภาพชี วิต ดานการศึกษา รวมทั้ ง
ยังสนับสนุนการอนุรักษพลังและสิง่แวดลอมภายในมหาวิทยาลัย
อกีดวย โดยไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากมลูนิธปิอเต็กต๊ึง
ด วยมู ลค างบประมาณที่ ดิ นและการก อสร างมากกว า
1,800 ลานบาท



4 












1. มหาวทิยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ มี MOU
กับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน
ท้ังส้ิน 61 แหง

1. Beijing Language and Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจนี

2. Peking University
สาธารณรัฐประชาชนจนี

3. jinan University
สาธารณรัฐประชาชนจนี

4. Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
สาธารณรัฐประชาชนจนี

5. Shantou University
สาธารณรัฐประชาชนจนี

6. Zhongshan (Sun-Yat-Sen) University
สาธารณรัฐประชาชนจนี

7. Guangxi Traditional Chinese Medical University
สาธารณรัฐประชาชนจนี

8. Gannan Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจนี

9. Huaqiao University
สาธารณรัฐประชาชนจนี

10. Guangxi University For Nationalities
สาธารณรัฐประชาชนจนี

11. Guangxi University of Foreign Languages
สาธารณรัฐประชาชนจนี

12. Guangxi Agricultural Vocation-Technical College
สาธารณรัฐประชาชนจนี

13. Guangxi University Of Finance And Economics
สาธารณรัฐประชาชนจนี

14. Nanning College For Vocational Technology
สาธารณรัฐประชาชนจนี

15. Qinzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน
16. Liuzhou city Vocational College

สาธารณรัฐประชาชนจนี
17. Hezhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน
18. Wuzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน
19. Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน
20. The Central University For Nationalities

สาธารณรัฐประชาชนจนี
21. Yunnan University of Finance And Economics

สาธารณรัฐประชาชนจนี
22. Yunnan Nationalities University

สาธารณรัฐประชาชนจนี
23. Yunnan University of Traditional Chinese Medicine

สาธารณรัฐประชาชนจนี
24. Kunming University of Science and Technology

สาธารณรัฐประชาชนจนี
25. Yunnan University

สาธารณรัฐประชาชนจนี
26. Guizhou University of Finance And Economics

สาธารณรัฐประชาชนจนี
27. Guiyang College of Traditional Chinese Medicine

สาธารณรัฐประชาชนจนี
28. Chengdu Traditional of Chinese Medical University

สาธารณรัฐประชาชนจนี
29. Hainan Normal University

สาธารณรัฐประชาชนจนี
30. Yulin Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
31. Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน
32. Wenzhou Medical College

สาธารณรัฐประชาชนจนี


1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ต้ังอยู เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 18 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท 0-2312-6300-79 โทรสาร 0-2312-6237 http://www.hcu.ac.th, http://www.facebook.com/hcufanpage
สายดวนรับสมัครนักศึกษาใหม  085-489-3710-14
สํานักทะเบียนและประมวลผล  E-mail : admission@hcu.ac.th   สมัครเรียน : http://admission.hcu.ac.th

2. วิทยาเขตยศเส ต้ังอยู เลขที่ 121 ถนนอนันตนาค แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
โทรศัพท 0-2621-7070-4  โทรสาร 0-2621-7075

3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (อาคารอํานวยการช้ัน 3)
ต้ังอยู เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 18 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท  0-2312-6300-79 ตอ 1205, 1518  โทรสาร 0-2312-6293  http://www.grad.hcu.ac.th
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33. South China Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจนี

34. Lanzhou city University สาธารณรัฐประชาชนจีน
35. Chongqing Industry Polytechnic College

สาธารณรัฐประชาชนจนี
36. Chang'an University สาธารณรัฐประชาชนจีน
37. Xishuangbanna Vocational and Technical Institute

สาธารณรัฐประชาชนจนี
38. Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
39. Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน
40. Yunnan Normal University

สาธารณรัฐประชาชนจนี
41. Baise University สาธารณรัฐประชาชนจีน
42. HanShan University สาธารณรัฐประชาชนจนี
43. The College Of Arts And Sciences-Ynnu

สาธารณรัฐประชาชนจนี
44. Renmin University Of China

สาธารณรัฐประชาชนจนี
45. National Chi-Nan University ไตหวัน
46. National Taiwan University ไตหวัน
47 National Taiwan Normal University ไตหวัน
48. National Thichung University ไตหวัน
49. Trans World University ไตหวัน
50. บริษัท Research and Consulting of Regional Science

ญ่ีปุน
51. Guangxi Normal University

สาธารณรัฐประชาชนจนี
52. Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

สาธารณรัฐประชาชนจนี
53. Oxbridge College ,Kunming University

สาธารณรัฐประชาชนจนี
54. Guangdong Education Service Center for

International Exchange
สาธารณรัฐประชาชนจนี

55. Huanan Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจนี

56. Shanghai University สาธารณรัฐประชาชนจนี
57. Beijing Normal University, ZhuHai

สาธารณรัฐประชาชนจนี
58. Chung Hua University, Taiwan ไตหวัน
59. Guilin University of Aerospace Technology

สาธารณรัฐประชาชนจนี
60. Chong Hua University ไตหวัน
61. Jambi university อินโดนีเซีย



1. อาคารเรี ยนรวม ของมหาวิทยาลัยหั วเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 4 ชั้น
จํานวน 3 หลัง มีทางเดินเชื่อมถึงกันตลอด

2. อาคาร 4 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง
2 ชั้น มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 2 เปน
หองเรียน และหองปฏิบติัการคณะพยาบาลศาสตร

3. อาคารอํานวยการ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความสู ง 4 ชั้ น มหาวิทยาลัยได มีการปรับปรุงอาคาร
อํานวยการ ชั้น 3 เปนหองเรียนระดับปริญญาโท และชั้น 4
เปนหองเรียนขนาดพิเศษเพื่อใชในการเรียนการสอน

4. อาคารตังจิว อัคคพงษกุล เปนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก สูง 3 ชั้ น เปนหองเรียนและหองปฏิบั ติการ
คณะการแพทยแผนจีน

5. อาคารปฏิบั ติการ 5 ชั้ น เปนอาคารคอนกรีต
เสริ มเหล็ ก ความสู ง 5 ชั้ น เป นห องปฏิ บั ติ การของ
คณะกายภาพบําบดั คณะเทคนิคการแพทย คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และคณะสาธารณะสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม

6. อาคารเรียนที่วิทยาเขตยศเส เปนอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความสูง 8 ชั้น มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุง
ชั้ นล างเป นหองสมุด ชั้ น 2 และชั้ น 3 เป นหองเรียน
ระดับปริญญาโท

หองเรียนทุกหองติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ และ
โสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย ขนาดของหองเรียนจะแตกตาง
ตามลักษณะของการเรียนการสอน
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มหาวิทยาลัยมหีองปฏบิติัการตาง ๆ  ใหบริการการเรียน
การสอนแกนักศึกษาทุกคน  ตามสาขาวิชาซ่ึงจะตองเรียน
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดแก

1. หองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร
2. หองปฏบิัติการสรีรวิทยา
3. หองปฏิบัติการเคมี 1-4
4. หองปฏิบติัการชีววิทยา
5. หองปฏิบัติการฟสิกส 1-2
6. หองปฏิบติัการจุลชีววิทยา
7. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1-5
8. หองปฏิบติัการภาษา
9. หองปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรมและเภสัชกรรม

เทคโนโลยี
10. หองปฏิบัติการเภสัชเวทและเภสัชเคมี
11. หองปฏิบติัการบริบาลทางเภสชักรรม
12. หองปฏิบติัการกายภาพบําบัด
13. หองปฏิบติัการเทคนิคการแพทย
14. หองปฏิบติัการอนามัยสิง่แวดลอม
15. หองปฏบิติัการอนามยัและความปลอดภัย
16. หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย
17. หองปฏบิติัการโทรทศัน
18. หองปฏิบัติการวิทยุ 1-2
19. หองปฏิบติัการศูนยการเรียนรูทางการพยาบาล



ศูนยบรรณสารสนเทศ มีหนาที่ในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตางๆ ทั้งหนังสือ วารสาร สิง่พิมพตอเน่ือง
ตลอดจน สื่อโสตทัศนวัสดุ ที่มีเน้ือหาสอดคลองกับการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย มีระบบการสืบคน และการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ทันสมัยใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูล
ไดโดยสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ตรงกับความตองการ

ปจจบุันมสีถานทีส่ําหรับใหบริการ 2 แหง คอื ที่บางพลี
อาคารบรรณสาร เปนอาคาร 6 ชั้น มีเน้ือที่ใชสอยประมาณ
8,600 ตารางเมตร สามารถจุผูอานไดประมาณ 2,000 คน
มีการจัดใหบริการทกุวันต้ังแต

วันจันทร -ศุกร  เวลา 07.30-20.00 น. ขยายเวลา
กอนสอบกลางภาคและปลายภาค ถึงเวลา 21.00 น. ภาคการ
ศึกษาละ 2 คร้ัง คร้ังละ 15 วัน

วันเสาร-อาทิตย เวลา 10.00-18.00 น.

และที่ วิทยาเขตยศเส ชั้น 1 มี เน้ื อที่ ใชสอย 238
ตารางเมตร จุผูอานได 104 คน ใหบริการในวันศุกร เวลา
12.00-20.00 น. และวันเสาร - วันอาทติย เวลา 08.30-18.30 น.

ยกเว นวันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดของมหา-
วิทยาลัย

สวนชวงเวลาปดเทอมเปดใหบริการวันจันทร - วันศุกร
เวลา 08.00-17.00 น. ทุกชัน้ วันเสาร - วันอาทติย ปดใหบริการ

1. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ และบริการ
การอาน

ศูนยบรรณสารสนเทศมีทรัพยากรในสาขาวิชาตาง ๆ
และจัดเก็บดวยระบบหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of
Congress = LC) กับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกา
(National Library of Medicine = NLM) และแบงการจัดเก็บ
หนังสือ สิ่งพิมพ โสตทัศนวัสดุ และอื่นๆ ดังตอไปน้ี

1.1 สื่อโสตทัศนวัสดุประเภทเทปบันทึกเสียง
วีดีโอ ซีดีรอม ทั้งระบบเคเบิลทีวี UBC จัดเก็บและมีใหบริการ
ที่ชั้น 2

1.2 หนั งสื ออ างอิ งประเภทพจนานุ กรม
สารานุกรม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จัดใหบริการ
ที่หองหนังสืออางอิง ชั้น 3 หมวดหมู A-P, Z และหมวดหมู
Q-WZ หองเก็บชั้น 4

1.3 หนังสือในสาขาวิชามนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร ใชระบบ Library of Congress ต้ังแตหมวด A-P
และหมวด Z จัดเก็บไวที่ชั้น 3 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.4 หนังสื อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร และ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ใชระบบ Library of Congress
ต้ังแตหมวด Q-QR, S-V  จัดเก็บไวที่ชั้น 4 ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

1.5 หนังสือในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
ใชระบบ National Library of Medicine ต้ังแตหมวด QS-WZ
จัดเก็บไวที่ชั้น 4 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1.6 หนังสือทกุสาขาทีเ่ปนภาษาจนี จัดเก็บไวที่
หองสมุดภาษาจีนที่ชั้น 5
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1.7 วารสาร หนังสือพิมพ เอกสาร หลักสูตร
และคูมือการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตางๆ ในตางประเทศ
จัดเก็บและใหบริการที่ชั้น 6

นอกจากน้ี ยังไดจัดใหมีการบริการหองสมุดเฉพาะ
สาขานิติศาสตร  (Law Library) ไว ที่ ชั้ น 3 ห องสมุด
การแพทยแผนจีน (Chinese Medicine Library) ไวที่
ชั้น 5 รวมถึงจัดแสดงหนังสือ สิ่งพิมพ รูปเขียนสะสมสวนตัว
ของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย จํานวนมากกวา 5,000 รายการ
ไวในหอเอกสาร ดร.อุเทน เตชะไพบูลย และจัดแสดงพระราช
นิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไว  ณ หองทรงพระอักษรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ชั้น 5 อีกดวย

2. การยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ศูนยบรรณสารสนเทศใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ

VTLS Virtua  ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
ซ่ึงผู ใชสามารถสืบคนรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศไดจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองที่มีอยูในศูนยบรรณสารสนเทศ
และจากเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ ใหบริการในหองปฏิบั ติการ
โดยสามารถเข ามาสืบค นได จากหนาโฮมเพจของศูนย
บรรณสารสนเทศ ที่  http://www.lib.hcu.ac.th ทั้ ง น้ี
ผู ใชสามารถยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศเหลาน้ี ไดดวย
ตัวเองทีเ่คานเตอรบริการทีช่ัน้ 1 รวมทัง้ผูใชสามารถยืมหนังสอื
ตอดวยตัวเองผาน Web OPAC ที่ http://www.lib.hcu.ac.th
และ http://virtua.hcu.ac.th นอกจากน้ี  ผู ใชยังสามารถ
ติดตอขอยืมหนังสอืจากหองสมุดอืน่ ๆ  ของสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนได  โดยใช ระบบ Inter l ibrary Loan ซ่ึ งศู นย
บรรณสารสนเทศ จัดใหมีแบบฟอรมขอยืมระหวางหองสมุด
ที่ชั้น 3-4 และชั้น 6

3. ฐานขอมูลออนไลน
ศูนยบรรณสารสนเทศ มีการบอกรับฐานขอมูล 4 ฐาน

ได แก  Sciencedirect, Micromedex 2.0, Ovid MD
ระบบฐานขอมู ลกฎหมาย นอกจากน้ั นยังมี  ฐานขอมูล
เอกสารออนไลน ของ ThaiLIS ซ่ึ งให บริการ เอกสาร
ฉบับเต็มของวิทยานิพนธ บทความ รายงานการวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ และยังมีฐานขอมูลออนไลน
ตางๆ ที่ เปดใหทดลองใชบริการเปนคร้ังคราว ตลอดจน
ฐานขอมลูออนไลนทีเ่ปดใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย รวมทัง้
มกีารรวบรวม Web Link ตางๆ เชน วารสารออนไลน Advances
in Physiotherapy และ The American Journal of Chinese
Medicine (AJCM) ไวใหบริการดวย



ศนูยเทคโนโลยีการศกึษา ต้ังอยูอาคารอาํนวยการ ชัน้  1
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (บางพลี)  หมายเลข

โทรศัพท 0-2312-6384 และหมายเลขติดตอภายใน คือ 1114,
1144, 1145, 1456 โดยมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบดังน้ี

1. ควบคุมดูแลใหศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ซ่ึงเปน
ศูนยกลางของการผลิตสื่อการศึกษาทุกประเภท และใหบริการ
ยืมโสตทัศนูปกรณประเภทตาง ๆ  ทั้งที่เปนเคร่ืองฉายและมิใช
เคร่ืองฉาย รวมทั้งออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณหองเรียน
หองประชุมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

2. ควบคุมการใหบริการในการใชโสตทัศนูปกรณ
ภายในหอประชุม หองประชุม หองปฏิบัติการภาษา หอง
บรรยายพิเศษตาง ๆ หองเรียนรวม และหองเรียนภายใน
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

3. ให บริการผลิตสื่ อการสอนด านสื่ อโสตทัศน
วัสดุ และสื่อสิ่งพิมพ รวมทั้งงานดานกราฟก ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย

4. ให บ ริ กา รด าน วิ ช ากา รแก บุ คลากรของ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และฝกทักษะ
การใชโสตทศันูปกรณและการผลิตโสตทัศนวัสดุประเภทตาง ๆ

5. เกบ็รักษาตนฉบับสื่อทกุประเภท เพือ่เปนตนฉบับ
ในการทําสําเนาไปใชงานยังศูนยบรรณสารสนเทศ

6. จัดโครงการพัฒนาและฝกทักษะดานการผลิตสื่อ
และเทคนิคการนําเสนอสื่อการสอน โดยเนนการบริหารเสนห
ในการนําเสนอ เพือ่เพิม่ประสบการณตรงใหกับคณาจารยและ
บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

7. ใหบริการจัดทําระบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต (e-learning) เพื่ อชวย
สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย ทําใหคณาจารยและ
นักศึกษาไดศึกษาคนควาบทเรียนในวิชาตาง ๆ ซ่ึงสามารถ
สื่อสารกันได โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่

8. ควบคุมดูแลการเปด-ปดอาคารเรียน หองเรียน
และหองบรรยาย

9. รวบรวมรายงานวิจัยที่ เกี่ ยวของกับสื่ อ และ
การสอนแบบตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการแกคณาจารย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

10. เนนการใหบริการดวยใจรัก (Service Mind) และ
ณ แรกรับประทบัใจในจดุเดียวจบครบทุกข้ันตอน (One Stop
Service)



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดเห็นความ
สําคัญของการเสริมสรางสมรรถนะทางวิชาการ ใหนักศึกษา
มีความรู และทักษะนอกเหนือไปจากทีก่ําหนดไวในหลักสตูร
มหาวิทยาลัยมีนโยบายมุงเนนใหนักศึกษามีความสามารถ
และทักษะในดานตอไปน้ี
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1. ทักษะดานวิชาชีพ มหาวิทยาลัยไดสรางเสริม
ทักษะดานวิชาชีพใหกับนักศึกษา โดยเนนใหมีการฝกปฏิบัติ
จากสถานทีจ่ริง เพือ่เพิม่พนูประสบการณ การจดักจิกรรมเสริม
หลักสูตร เชน การจัดต้ังบริษัทจําลอง การฝกงานแพทยจีน
ในสถานประกอบการดานแพทยจนี

2. ทักษะดานภาษาจีน มหาวิทยาลัยจัดโครงการ
เสริมทักษะดานภาษาจีนใหกับนักศึกษา และผูสนใจไดเรียน
ถึง 6 โครงการ คือ โครงการเสริมทักษะทางภาษาจีนระดับ
พื้นฐาน ภาษาจีน 1, 2 การฟง-พูดภาษาจีน การสนทนา

3. ทักษะดานภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการเพิ่มพูน
ทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการเสริมทักษะ
ใหกับนักศึกษาและผูสนใจถึง 5 โครงการ คือ โครงการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน การสนทนาภาษา
อังกฤษ 1, 2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1, 2 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัย
ยังจดัโครงการสอบเทียบวิชาภาษาอังกฤษ 1, 2 หากนักศกึษา
สอบผานก็สามารถยกเวนการเรียนวิชาดังกลาวได

4. ทักษะดานคอมพิ วเตอร  มหาวิทยาลัยได
กําหนดนโยบายในการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให
สอดคลองตามพันธกิจมหาวิทยาลัยที่เนนใหนักศึกษาทุกคน
ของมหาวิทยาลัย มีความรูพื้ นฐานทางดานคอมพิวเตอร
ที่ สามารถปฏิบั ติงานไดในภูมิภาคเอเชีย พรอมทั้งตองมี
ความรูทางดานเทคโนโลยีตาง ๆ ในสากล มหาวิทยาลัยจึงได
ติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร (HCU-Net) และติดต้ัง
ระบบเครือขายไรสาย (Wireless LAN) เพื่ อใหบริการ
กับนักศึกษาสําหรับสืบคนขอมูลใน Internet ไดทั่วโลก และ
ใช บริการ Intranet ดู ผลการศึกษาของตนเองในแต ละ

ภาคการศึกษา และใหนักศึกษาสามารถติดตอสื่อสารโดยใช
Electronics Mail ได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจน
ใหความรูในการเชื่อมตอเครือขายจากภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดจัดหองปฏบิัติการคอมพิวเตอร และหองบริการ
สืบคนขอมูลอินเตอรเน็ต (Free Access) เพื่อบริการใหแก
นักศึกษาเขามาสืบคนขอมูลดวยตนเอง ที่ชั้ นลาง อาคาร
บรรณสาร

5. ทักษะดานวิชาการ มหาวิ ทยาลั ยจั ดให มี
การสัมมนาทางวิชาการ บรรยายพิเศษ จากผูทรงคุณวุฒิ และ
ผูมีประสบการณ เพื่ อใหนักศึกษาไดนํามาประยุกตใชกับ
ความรูที่ ไดจากการเรียนการสอน เพื่อเปนพื้นฐานในการ
ปฏบิติังานจริง



ศูนยวัฒนธรรมเปนหนวยงานสนับสนุนและสงเสริม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินใหกับบุคลากรและนักศึกษา
โดยผานกระบวนการจัดกิจกรรม เพื่ อปลูกฝ งจิตสํานึก
คุณธรรมจริยธรรมและประเพณีอันดีงาม ทั้งยังเปนศูนยกลาง
ดานศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการและชุมชน
ทองถ่ิน โดยจัดแบงงานของศูนยวัฒนธรรมเปน 4 แผนก คือ
สํานักงานเลขานุการ แผนกวัฒนธรรมศึกษา แผนกสงเสริม
และเผยแพร และแผนกพิพิธภัณฑ

วิสัยทัศน
ศูนยวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักในการขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดวยความมุ งมั่ น
สูความเปนเลิศดานการทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทย-จีน ทั้ งในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
และระดับประชาคมอาเซียน ที่ สนับสนุนอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย
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พันธกิจ
1. ทํานุบํารุง อนุ รักษ  เผยแพรและพัฒนาศิลป

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อเปนการปลูกฝงและดํารงไว
ซ่ึงเอกลักษณและคุณคาของวัฒนธรรมไทย อันเปนสมบัติ
ของทองถ่ินและประเทศชาติอยางย่ังยืน

2. สรางเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหถึงพรอมดวย
คุณธรรม 6 ประการ(ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย
กตัญู) และดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง

3. รวบรวม วัตถุ องคความรู ขอมูล จากอดีตสูปจจบุนั
อันนํามาซ่ึงอัตลักษณหัวเฉียว เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรู
ดานศลิปวัฒนธรรมไทย-จีน

4. ใหบริการวิชาการดานศลิปวัฒนธรรมทีต่อบสนอง
ความตองการของชุมชนและสังคม

5. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
ทั้ งระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับ
ประชาคมอาเซียน ผานการแลกเปล่ียนทางศิลปวัฒนธรรม

6. พั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการที่ มุ ง เน น
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

ยุทธศาสตร
1. สนับสนุนกิ จกรรมศิ ลปวัฒนธรรมทั้ งในการ

ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ใหกับบุคลากร
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและชุมชน

2. พัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหเปนคนดี คนเกง
และมีความสุข

3. พัฒนาศูนยวัฒนธรรม-พิพิธภัณฑ ใหเปนองคกร
การเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

4. ให บริ การวิ ชาการที่ หลากหลายและฟ นฟู
วัฒนธรรม ทองถ่ินหรือภูมิปญญาทองถ่ิน

5. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมเปนทีมงานวิจัยกับ
คณะตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

6. จัดทําความรวมมือทางดานศิลปวัฒนธรรมกับ
องคกรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ

7. ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการของศนูยวัฒนธรรม
ใหมศีกัยภาพและความพรอมในยุคการเขาสูประชาคมอาเซียน
ไปพรอมๆ กบัการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

8. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ การเงิน
ทรัพยสิน การตรวจสอบภายใน โดยนําเอาหลักธรรมาภิบาล
มาเปนเคร่ืองมอืการกํากบัควบคมุใหเกดิความโปรงใส คลองตัว
และมปีระสทิธภิาพ

การใหบริการการศึกษา
1. การฝกอบรมดานศิลปวัฒนธรรม

ศู นย วั ฒนธรรมจั ดฝ กอบรมศิ ลปวั ฒนธรรม
ในดานตางๆ เพื่อใหนักศึกษาเขารวมโครงการ โดยมีหลักสูตร
การฝกอบรมนักศึกษาเปน 6 กลุม ดังน้ี 1.กลุมดนตรีไทย
2.กลุมดนตรีจีน 3.กลุ มนาฏศิลป ไทย 4.กลุมเชิดหุ นคน
5.กลุมนาฏศิลปสมัยใหม 6.กลุมละครสรางสรรค ซ่ึงจะเปด
รับสมัครในชวงเดือนแรกของปการศึกษา และฝกอบรม
ตลอดปการศึกษา รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา
ที่ ผานการฝกอบรมออกสูสาธารณชนทั่ วไปทั้ งในประเทศ
และตางประเทศ

2. การบริการใหคําปรึกษาดานศิลปวัฒนธรรม
ศนูยวัฒนธรรมมีบคุลากรทีม่คีวามรูความสามารถ

ดานศลิปะและวัฒนธรรมหลายแขนง และพรอมทีจ่ะใหคาํปรึกษา
แก นั กศึ กษาในด านต างๆ เช น ดนตรี ไทย ดนตรีจี น
นาฏศิลปไทย การแสดงหุนคน ศิลปะการแสดงรวมสมัย
วัฒนธรรมทองถ่ินตางๆ เปนตน

3. ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร เ ย่ี ย ม ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
ความสัมพันธไทย-จีน

พิพิธภัณฑใหบริการการศึกษาและวิชาการตางๆ
แกนักศึกษา ไดแก บริการในการเรียนการสอนแกนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใหความสําคัญ
ตอระบบงานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย โดยประกาศฯ
จั ดต้ั งหอจดหมายเหตุ  เมื่ อ วันที่  28 มี นาคม 2540
มีคณะกรรมการบริหารหอจดหมายเหตุทําหนาที่ กําหนด
นโยบาย และขอบเขตงานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย

หอจดหมายเหตุ เปนหนวยงานทีม่พีนัธกจิหลักเพือ่การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีหนาที่ความ
รับผิดชอบดานการอนุ รักษ  และเผยแพรขอมูลเอกสาร
จดหมายเหตุ ซ่ึงเปนหลักฐานแหงประวัติ พัฒนาการ และ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดระบบ และ
บริหารงานจดหมายเหตุใหเปนมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทัง้ใน
ดานการประเมินคุณคาและกําหนดอายุเอกสาร การจัดหา
และรับมอบ การวิเคราะหและจัดระบบ การจัดทําเคร่ืองมือ
ชวยคน การอนุรักษและจัดเก็บรักษาใหคงอยูถาวรตลอดไป
การบริหารเพื่อการศึกษาคนควา และการเผยแพรเพื่อให
หอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเปนแหลงความรูที่ เอื้ อ
ประโยชนสูงสุดทั้งดานงานบริหาร และดานการศึกษาคนควา
อยางกวางขวาง ตลอดทั้ งมีบทบาทสําคัญตอการปลูกฝง
ความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ และการรูจักสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของสถาบนัให สบืทอดแกคนรุนหลัง

ปจจุบัน หอจดหมายเหตุ เปนแหลงอนุรักษมรดก
วัฒนธรรมทางปญญาที่ครอบคลุมขอมูล จดหมายเหตุ 5 กลุม
หลัก คือ เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย เอกสาร
จดหมายเหตุสวนบุคคล เอกสารเกี่ยวกับมูลนิธิปอเต็กต๊ึง
เอกสารที่ เกี่ ยวกั บเร่ื องจี น และเร่ื องท องถ่ิ นจั งหวัด
สมุทรปราการ เปดใหบริการเพื่อการศึกษาและคนควาแก
นักศึกษา อาจารย และบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนผูสนใจทัว่ไป ทกุวันจันทร- วันศุกร เวลา 08.30-16.30
น. โดยใหบริการคนควา ยืมและอาน ภายในหองอาน บริการ
ยืมเพื่อการใชอางอิงแกหนวยงาน เจาของเอกสาร บริการ
สื บค นจากระบบฐานข อมูลจดหมายเหตุ  บริการนําชม
หอจดหมายเหตุ บริการศึกษาคนควาขอมูลภาพ และเอกสาร
เกี่ ยวกั บเร่ื องความสั มพั นธ ไทย-จี น ตลอดทั้ งข อมู ล
ภาพถายเกาเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดนิทรรศการ
เผยแพรเกียรติประวัติสถาบัน เพื่อเสริมสรางความเขาใจใน
ภารกิจของหอจดหมายเหตุตอทุกสวนงาน และตอประชาคม
ของมหาวิทยาลัย ใหมีความตระหนักในคุณคาของเอกสาร
จดหมายเหตุ และรูจักนําขอมูลเอกสารในหอจดหมายเหตุ
ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบัน ตอชุมชนและตอสังคม
อยางแพรหลาย
สถานท่ีต้ัง : ชั้น 4 อาคารบรรณสาร

เปดบริการ วันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 น.-16.30 น.
ผูใชสามารถนัดหมายลวงหนาไดท่ี :
โทร : 0-2312-6300 ตอ 1560, 1561, 1562
E-mail Address : hcuarchives@hcu.ac.th
Website : http://arc.hcu.ac.th

ในรายวิชาที่ เกี่ ยวของ เชน วัฒนธรรมชาวจีนโพนทะเล
ในประเทศไทย ความสมัพันธไทย-จนี  และจดัแสดงนิทรรศการ
ศิลปะและวัฒนธรรมจีนในสงัคมไทย ภูมปิญญาและวัฒนธรรม
ทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ และบริการขอมูลเอกสาร และ
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
ของจังหวัดสมุทรปราการ และภาคตะวันออก ขอมูลเกี่ยวกับ
กลุมชาติพันธุจีนในสังคมไทย รวมทั้งประวัติและพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัย

4. โครงการตางๆ ของศูนยวัฒนธรรม
ศูนยวัฒนธรรมมกีารจดัทําโครงการตางๆ ตลอดป

เพื่อใหสอดคลองกับประเพณีและวันสําคัญตางๆ ของไทย
ทัง้ยังเปนการทํานุบาํรุงและสบืสานงานดานศลิปวัฒนธรรม เชน
โครงการอนุรักษประเพณีแหเทียนพรรษา โครงการอนุรักษ
ประเพณีรับบัว โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานต โครงการ
กฐินพระราชทาน โครงการประกวดเพลงลูกทุง โครงการ
ถนนสายวัฒนธรรม โครงการสัมมนาวิชาการ และงานวิจัย
เร่ืองการศึกษาชื่อบานนามคลองของอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เปนตน ศูนยวัฒนธรรม ยังไดไปเผยแพร
ศิลปะการแสดงในประเทศตางๆ ไดแก  ประเทศสิงคโปร
เมื องกว างโจว สาธารณรัฐประชาชนจี น กรุ งโตเกี ยว
ประเทศญ่ีปุน กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และเมอืงเนปดอร
เมียนมาร

5. เครอืขายความรวมมือดานศลิปะและวฒันธรรม
ศู นย วัฒนธรรมมี เครือข ายความร วมมื อกั บ

หนวยงานตางๆ เพือ่รวมกนัสรางกลไกทีส่ําคญัในการทํานุบํารุง
รักษา ถายทอด และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมดวยการจัดกิจกรรม
ทางประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทุกระดับ ไดแก เครือขาย
ศนูยวัฒนธรรมกบัสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
กระทรวงวั ฒนธรรม เครื อข ายพิพิ ธภัณฑ กั บสถาบั น
การเรียนรูแหงชาติ สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
(องคการมหาชน) เครือขายศิลปะและวัฒนธรรมกับสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน เปนตน
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มหาวิทยาลัยมุ งพัฒนานักศึกษาทั้ งในดานความรู
ความสามารถทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ คานิยม
ตลอดจนการเพิ่มพูนประสบการณที่เปนประโยชนโดยผาน
กระบวนการกิจกรรมนักศึกษา ทั้งทางดานวิชาการ ดานกีฬา
ดานศิลปวัฒนธรรม และดานจติสาธารณะ โดยมคีณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ เปนองคกรในการขับเคล่ือน
เพื่ อพัฒนานักศึกษาในรูปแบบกิจกรรมตางๆ ใหเปนผูมี
บุคลิกภาพที่ดี มีคุณลักษณะของการเปนผูนํา โดยยึดหลัก
คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย
กตัญู) การมีจิตสาธารณะและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ซ่ึ งเป นอั ตลั กษณ ของนั กศึ กษามหาวิทยาลั ยหั วเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ และเพื่อใหนักศึกษาจบออกไปเปนบัณฑิต
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (T.Q.F.)

สําหรับดานกีฬา มหาวิทยาลัยสนับสนุนนักศึกษา
ที่มีความสามารถทางดานกีฬาบาสเกตบอลไดมีโอกาสศึกษา
เลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยใหทุนสนับสนุนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร การจัดกิจกรรมทางดานกีฬาและดานสงเสริม
สุขภาพ เชน กิจกรรมการฝกรํามวยไทเกก แอโรบิคดานซ
การจัดกจิกรรมแขงกีฬา เปนตน รวมถึง การใหบริการอุปกรณ
กีฬาตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดเลนกีฬาที่ตนเอง
มีความถนัด
วินยันักศกึษา

ระเบียบวินัยถือเปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิง เพราะจะชวย
สรางความเปนระเบียบ ความสงบเรียบรอยซ่ึงจะนําไปสู
เกียรติยศ และการยอมรับจากบุคคลอื่น ตลอดจนชวยพัฒนา
บุคลิกภาพ และคานิยมที่ดีงาม สํานักพัฒนานักศึกษามีหนาที่
ดูแลนักศึกษาใหประพฤติปฏิบัติอยู ในกรอบของวินัย และ
ประเพณีอันดีงาม ซ่ึงกําหนดไวในขอบังคับวาดวยวินัย และ
การพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2548
การแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา

การใหบริการ เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถปรับตัว
ในการใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม สงเสริม
พั ฒนาศั กยภาพนั กศึ กษาให พร อมสําห รั บการศึ กษา
และการกาวเขาสูโลกอาชีพ นอกจากน้ียังจัดสวัสดิการใหกับ
นักศึกษาในดานตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับสิทธิประโยชน
อันพงึไดรับทั้งงานแนะแนวและสวัสดิการ ดังน้ี

1. แนะแนวนกัศึกษา
บริการข อมู ลและคําแนะนําเกี่ ยวกั บการศึ กษา

ภายในมหาวิ ทยาลัยและการศึ กษาต อในระดับสู งกว า
ปริญญาตรี

บริการให การปรึกษาด านการเรียนการปรับตัว
เพื่ อเอื้ ออํานวยใหนักศึกษาดํารงชี วิตอยู ในมหาวิทยาลัย

ไดอยางมีความสุข บริการใหการปรึกษา มี 3 รูปแบบ ไดแก
- แบบพบหนาที่ แผนกแนะแนวและสวัสดิการ

นักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช
- facebook ของแผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศกึษา
- E-mail : mawan.s@hotmail.com,

nuengrutai11@hotmail.com
นอกจากน้ี ยั งมีบริการขอมูลตําแหน งงานให แก

นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูที่สนใจทํางานพิเศษ และนักศึกษา
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาโดยมีบริการใหขอมลูตําแหนงงาน
ทาง facebook ของแผนก รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมฝกทักษะ
เตรียมความพรอม เพื่อออกสูตลาดแรงงาน

2. บริการวิชาทหาร
มหาวิทยาลัยจัดบริการใหแกนักศึกษา ดังน้ีคือ
1. การศึกษาวิชารักษาดินแดน (รด.) นักศึกษา

สามารถศึกษาตอไดต้ังแตชั้นปที่ 1 การเขาเรียนวิชารักษา
ดินแดนชั้นป 1 กรณีสถานศึกษาในระดับ ม.ปลาย ไมไดเปน
สถานศึกษาวิชาทหาร กรณีเรียน ม.ปลาย หลักสูตรอินเตอร
ทั้งในประเทศและตางประเทศ - ชั้นปที่ 5 นักศึกษาที่สนใจ
ย่ืนคํารองที่หนวยบริการนักศกึษา ชัน้ 2 อาคารชนิ โสภณพนิช
หมายเลขติดตอภายใน 1410

2. การขอผอนผันการเรียกพลเพื่ อฝกวิชาทหาร
(ทหารกองหนุน) สําหรับนักศึกษาที่เรียนจบวิชารักษาดินแดน
ชั้นปที่  3 นักศึกษาตองนําหลักฐานตางๆ มาดําเนินการ
เพื่ อจะขอผอนผันที่หนวยบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร
ชิน โสภณพนิช ภายในพฤศจิกายนของทุกป (วันทําการ)
หมายเลขติดตอภายใน 1410

3. การขอผอนผันการตรวจเลือกการเขารับราชการ
ทหาร นักศึกษานําหลักฐานตาง ๆ มาดําเนินการไดที่หนวย
บริการนักศึกษา ชั้ น 2 อาคารชิน โสภณพนิช ภายใน
พฤศจกิายนของทกุป (วันทําการ) หมายเลขติดตอภายใน 1410

4. การขออนุ ญาตไม ไปรายงานตั วการเข ารั บ
ราชการทหาร (กรณีตองไปศึกษาที่ตางประเทศ) นักศึกษา
นําหลักฐานตางๆ มาดําเนินการไดที่หนวยบริการนักศึกษา
ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช ภายในพฤศจิกายนของทุกป
(วันทําการ) หมายเลขติดตอภายใน 1410

3. การประกันภัยอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัย จดัทําประกันภัยอบุติัเหตุใหกับนักศึกษา

ทุกคน มีผลคุ มครองตลอด 24 ชั่ วโมง ย่ืนเคลมประกัน
มีเอกสารประกอบดังน้ี สําเนาบัญชีธนาคารชื่อนักศึกษา 2 ใบ
ใบรับรองแพทย และใบเสร็จคารักษาพยาบาล ใหครบถวน
ทั้งน้ีสามารถติดตอขอรับรายละเอียด และดําเนินการไดที่
หนวยบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช
หอพักนักศกึษา

มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีหอพักนักศึกษา เพื่ อให
นักศึกษาที่มีความจําเปนเร่ืองที่อยูอาศัยไดใชเปนที่พักอาศัย
เพื่อสะดวกตอการเรียนตลอดจนการรวมกิจกรรมตาง ๆ ของ
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มหาวิทยาลัย พรอมทัง้จัดบริการ สวัสดิการตาง ๆ  ไวในหอพัก
นักศึกษาอยางครบครัน และไดดําเนินงานหอพักใหเปนแหลง
ที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ มีบรรยากาศของความเปนครอบครัว
ทีอ่บอุนเอือ้อาทร สงเสริมการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยและสังคม
อยางมี วินัยในตนเอง พรอมทั้ งจัดสิ่ งแวดลอมใหเอื้ อตอ
การศึกษาเลาเรียน และสงเสริมในการทํากิจกรรมเพื่อสราง
ประสบการณชวิีตใหแกนักศกึษา สําหรับชองทางในการติดตอ
กับแผนกหอพักนักศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี

- หอพักนักศึกษา มฉก.1 เปนหองพัดลม ติดตอ
สอบถามขอมูลไดที่ โทร. 02-3126300 ตอ 1400, 1407

- หอพกันักศกึษา มฉก.2 เปนหองปรับอากาศ ติดตอ
สอบถามขอมูลไดที่ โทร. 02-3126300 ตอ 2700, 2701
ทุนการศึกษา

เพือ่เปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก นักศกึษา
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทุนตาง ๆ ไวดังน้ี

1. ทุนการศึกษาภายใน
1.1 ทุนส งเสริมการศึกษา เปนทุนเพื่ อเปน

คาใชจายในการศึกษาเลาเรียนของนักศึกษาเรียนดีเดน
หรือนักศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย

1.2 รางวัลกาญจนาภิเษก เปนรางวัลที่ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทาน
ใหมหาวิทยาลัยจัดต้ั งกองทุนเพื่ อมอบเปนรางวัลใหกับ
นักศึกษาที่ศึกษาครบทุกรายวิชาในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
หลักสูตรโดยไมมีการลาพักการศึกษา มีผลการเรียนเปนผูที่
สอบไดแตมเฉล่ียสะสมต้ังแต 3.75 ข้ึนไป มีความประพฤติดี
จนเปนที่ประจักษ ไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย
ดวยความต้ังใจ จริงใจ และเสียสละอยางแทจริง

1.3 กองทุ นช วยเหลื อ นั กศึ กษายากจน
ขาดแคลน หรือประสบภัยพบิติั เปนกองทนุชวยเหลือนักศึกษา
ในกรณีใดกรณีหน่ึงตอไปน้ี

1.3.1 นักศึกษายากจนที่ ต องการความ
ชวยเหลือดานอาหารกลางวัน โดยมหาวิทยาลัยจดัคปูองอาหาร
และมอบหมายให นั กศึ กษาได มี โอกาสช วยงานของ
มหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสม

1.3.2 นักศึกษาที่ เจ็บปวยกะทันหัน และ
ขาดแคลนทุนทรัพย มหาวิทยาลัยจะใหความชวยเหลือ
เพือ่เปนการแกปญหาเฉพาะหนา

1.3.3 นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
หรืออุบัติเหตุที่เปนอุปสรรคในเร่ืองการดํารงชีพ มหาวิทยาลัย
จะใหความชวยเหลือในเบื้ องตนตามความจําเปนแกกรณี
ซ่ึงไมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

1.4 กองทนุชวยเหลือนักเรียน นักศกึษาขาดแคลน
ป 2553 เปนกองทุนชวยเหลือนักศึกษาขาดแคลนหรือประสบ
เหตุฉกุเฉนิ และมคีวามจําเปนตองใชทนุทรัพยเพือ่การดํารงชพี

นักศึกษาที่ประสงคจะสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
ประเภทตางๆ ติดตอขอรับใบสมคัรไดที ่หนวยบริการนักศึกษา

อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 หมายเลขติดตอภายใน 1410
หรือดาวนโหลดจากเว็ปไซตแผนกทุนฯ

2. ทุนจากการบรจิาคของบุคคล และมูลนธิ ิหรือ
หนวยงานอื่น  เปนทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย ไดรับการ
สนับสนุนจากองคกร หรือบุคคลภายนอก ไดแก

2.1 ทุนมูลนิธิตาง ๆ
- มูลนิธิปอเต็กต๊ึง
- มลูนิธิราชประชาสมาสยั
- มูลนิธิรวมจิตนอมเกลา
- มูลนิธิอือ้จือเหลียง
- มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ
- มลูนิธพิระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที ่5
- มูลนิธิ SCG

2.2 ทุนสมาคมศิษยเกา มฉก.
2.3 ทุนคุณธีระศักด์ิ  ไพโรจนสถาพร
2.4 ทุน ศ.นพ.บุญธรรม  สุนทรเกียรติ
2.5 ทุนคุณแมบุญสม  ซอโสตถิกุล
2.6 ทุนคุณดําหริ  ดารกานนท
2.7 โครงการสนับสนุนเงินอดุหนุนทางการศกึษา

สําหรับนิสติ นักศกึษาพกิารในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี
2.8 ทุนการศึกษาผองใส  สุนทรา
2.9 ทุน น.ส.วนิดา  ศักด์ิสุรทรัพย
2.10 ทุนตันประเสริฐ
2.11 ทุนคุณเย็น คุณนํ้าเงิน  นิงสานนท
2.12 ทุนคุณเสริม  รัตนวงศสวัสด์ิ
2.13 ทุน ดร.สลิล  เตชะไพบูลย
2.14 ทุนหวานจุย  สุขแกว
2.15 ทุนมลูนิธิเฉลิมราชกมุารี
2.16 ทุน พลตํารวจโท สุพจน  ณ บางชาง
2.17 ทุนคุณสุกันยา  ซอโสตธิกุล
2.18 ทุนรองศาสตราจารย ดร.รัชนี  รักวีรธรรม
2.19 ทุนบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด
2.20 ทุนคุณบํารุง  ปทมานนท
2.21 ทุนอาจารย ดร.ลาวัลย  ชัยวิรัตนกุล
2.22 ทุนบริจาคจากคาเบีย้ประชมุสภา
2.23 ทนุโครงการสนับสนุนทนุการศึกษา

ปลูกตนกลาพยาบาล 3 สถาบัน
2.24 ทนุโรงพยาบาลสําโรงการแพทย

3. รางวัลเหีย กวง เอี่ยม
เปนรางวัลที่คุณอัมพร  เอี่ยมสุรีย ไดมอบเงินทุน

ใหกบัประธานมลูนิธปิอเต็กต้ึง ดร.สมาน  โอภาสวงศ และมอบให
มฉก. เพือ่จดัต้ังเปนกองทุน เหยี กวงเอีย่ม ตามอุดมการณของ
นายเหีย กวง เอีย่ม ทีอุ่ทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวมและสงัคม
และมอบเปนรางวัลใหนักศกึษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจนีและ
คณะการแพทยแผนจีน ที่มีผลการเรียนสูงสุดของคณะวิชา
มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เปนผู เสียสละ
เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน



13



4. กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ./กรอ.)
เปนกองทนุของรัฐบาลทีจ่ดัสรรใหแกมหาวิทยาลัย

เปนประจําทุกป ใหนักศึกษาที่ ครอบครัวมีรายไดไม เกิน
คุณสมบัติ ตามที่สํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
กําหนด กูยืมเพื่อใชในการศึกษา

ข้ันตอนการขอรับทุนจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการ
ศึกษา (ทุนรัฐบาล) มีดังน้ี

4.1 กรณทีี่นักศึกษาเคยขอกูยืมเงิน จากกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (ทุนรัฐบาลที่กูตอเน่ืองจากสถาน
ศึกษาเดิม / ม.6) นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตามเกณฑ
ที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด และตองเปนผูที่ เคยขอกู ยืม
เงินจากกองทนุฯ ในปการศกึษาทีผ่านมา และจะตองสมคัรผาน
เว็บไซดกองทุน www.studentloan.or.th กอน

หลักฐานที่นักศึกษาตองนํามาย่ืนประกอบ เพื่อขอรับ
ทุนตอไดแก

(1) สําเนาสัญญากูยืมที่นักศึกษาเคยทําสัญญา
จากสถาบันเดิม

(2) รูปถายของผูย่ืนคําขอกูขนาด 2 น้ิว จํานวน
1 รูป

(3) สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาบัตรผูเสียภาษีของ

3.1 ผูย่ืนคําขอกู (นักศึกษา)
3.2 บดิา/มารดา หรือผูปกครอง และ คูสมรส

หรือผูอุปการะ และคูสมรส (ใชในกรณีที่บิดา/มารดาเสียชีวิต
หรือหายสาบสญู)

(4) หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรอง
รายไดของครอบครัวผูกูจากขาราชการ (ทุกระดับชั้น)

(5) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการและสําเนา
ทะเบยีนบานของผูรับรองรายได

(6) แผนผังแสดงที่ ต้ังของที่อยูอาศัยของบิดา
มารดา หรือผูปกครองและคูสมรสหรือผูอปุการะ และคูสมรส

(7) ใบแสดงผลการศึกษาในปการศึกษาที่ผาน
มาของผูย่ืนคําขอกู

(8) หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย
ทีป่รึกษา

4.2 กรณีนักศึกษาที่ไมเคยขอกูยืมจากกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (ทุนรัฐบาล) ซ่ึงจะเปนผูขอกูใหม
นักศกึษาตองมีคณุสมบติัตามเกณฑทีส่ํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด โดยใหนําหลักฐานตางๆ ตามขอ 4.1
ต้ังแตขอ 2-8 มาประกอบเพื่อขอรับทุนจากกองทุนใหกูยืม
เพื่อการศึกษา

5. กองทุ นเงิ นกู ยื มเพ่ื อการศึ กษาท่ี ผู กกั บ
รายไดในอนาคต (กรอ.)

เปนกองทุนของรัฐบาลจัดสรรเงินใหแก ม. ใหกับ
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังน้ี

5.1 เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 เทาน้ัน

5.2 ลงทะเบียนเรียนในคณะ/สาขาที่ขาดแคลน
(ตามทีก่องทุนกําหนด)

5.3 ไมดูรายไดครอบครัว แตถารายไดครอบครัว
ไมเกิน 200,000 บาท ก็สามารถกูคาครองชีพไดดวย

5.4 นักศึกษาจะตองสมัครผานเว็ปไซดกองทุน
www.studentloan.or.th กอน

หลักฐานที่นักศึกษาตองนํามาย่ืนประกอบเพื่อขอ
รับทุนตามขอ 4.1 ต้ังแตขอ 2-8 มาประกอบ

นักศึกษาที่ประสงคจะสมัครเพื่อขอรับทุนจากกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  ติดตอขอรับใบสมัครไดที่ หนวย
บริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 หมายเลข
ติดตอภายใน 1410 หรือดาวนโหลดจากเว็ปไซดแผนกทุนฯ
(http://ssd.hcu.ac.th)
หนวยบริการนักศึกษา

ต้ังอยูที่ อาคารชิน  โสภณพนิช ชั้น 2 เปนหนวยงาน
ใหบริการนักศึกษา ดังน้ี

1. งานรับใบสมคัรขอรับทุนการศกึษา
2. งานทําสญัญาทนุ
3. งานเซ็นตแบบยืนยันค าลงทะเบี ยน และ

คาครองชีพ
4. งานรับเงินคืนคาลงทะเบียน
5. งานรับใบคํารอง/ขอเอกสารตางๆ
6. งานรับชําระคานํ้า-คาไฟฟา-จําหนายบัตร

Internet
7. งานรับสมัครนักศึกษาใหมเขาอยูหอพัก
8. งานนักศึกษาเกาขออยูหอพักตอ
9. งานรับสมัครขออยูหอพัก (ยศเส)

10. งานรับเคลมประกันอุบัติเหตุ
11. งานขอรับใบรับรองตางๆ เชน ใบรับรองความ

ประพฤติ ใบรับรองเขารวมกิจกรรม
12. งานขอเพิ่มคะแนนความประพฤติ
13. งานนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
14. งานขอผอนผันรับราชการทหารและขอผอนผัน

หมายเรียกพล
15. งานรับแจงเก็บของได
16. งานรับไปรษณียภัณฑ
17. งานขอใชหองประชุมสํานักพัฒนานักศึกษา
18. งานขอใชสนามกฬีา-อปุกรณกฬีา

ติดตามขาวสาร ขาวประชาสัมพันธ และกําหนดการ
ตางๆ ไดที่ http://sdo.hcu.ac.th / ssd.hcu.ac.th / E-mail :
hcusd03@gmail.com

หรือสอบถามรายละเอียดไดที่  โทร. 0-2312-6300
ตอ 1410
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1. คณะพยาบาลศาสตร เปดสอน 1 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต

2. คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
เปดสอน 1 หลักสูตร  คือ
 หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบณัฑิต

3. คณะศิลปศาสตร เปดสอน 7 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการทองเที่ยว
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
เพื่อการทองเที่ยว

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสือ่สารภาษาไทย
เปนภาษาทีส่อง

 Bachelor of Arts (English - Chinese)
(International Program)

4. คณะบริหารธุรกิจ เปดสอน 10 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 หลักสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ สาขาวิชาการตลาด
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

ระหวางประเทศ
 หลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต

สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ
 หลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต

สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม
 Bachelor of Business Administration

(International Program)
 หลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสและโซอปุทาน
 หลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต

สาขาวิชาธุรกจิจีน

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปดสอน 4 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาจลุชีววิทยาอตุสาหกรรม
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
6. คณะเภสัชศาสตร เปดสอน 1 หลักสูตร คือ

 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
7. คณะเทคนิคการแพทย เปดสอน 1 หลักสูตร คือ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

8. คณะกายภาพบําบัด เปดสอน 1 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบําบัด
9. คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม

เปดสอน 3 หลักสูตร คือ
 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต

สาขาวิชาการจดัการโรงพยาบาล
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย
10. คณะการแพทยแผนจีน เปดสอน 1 หลักสูตร คือ

 หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต
11. คณะนิติศาสตร เปดสอน 1 หลักสูตร

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
12. คณะนิเทศศาสตร เปดสอน 1 หลักสูตร คือ

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- กลุมวิชาชีพดานวิทยุและโทรทัศน
- กลุมวิชาชีพดานการออกแบบนิเทศศิลป
- กลุมวิชาชีพดานการโฆษณา
   และสื่อสารการตลาด
- กลุมวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ
- กลุมวิชาชีพดานศิลปะการแสดง
- กลุมวิชาชีพดานสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม
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13. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เปดสอน 2 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาจีน
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

14. บัณทิตวิทยาลัย เปดสอน 15 หลักสูตร คือ
 หลักสตูรสงัคมสงเคราะหศาสตรมหาบณัฑติ

สาขาวิชาบริหารสวัสดิการสังคม
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง
สาขาวิชาการจดัการสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏบิติัชมุชน

 หลักสตูรการจดัการมหาบณัฑติ
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม

 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน
สาขาวิชาการสือ่สารภาษาไทยเปนภาษาทีส่อง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับสงูเพือ่การสือ่สาร
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาจีนเพือ่การสื่อสารเชิงธรุกิจ

 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

 หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานโยบายและการบริหารงาน
สวัสดิการสงัคม

 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
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1. คาหนวยกิต
1.1 หมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาษาและวัฒนธรรมไทย หนวยกิตละ 900 บาท
1.2 หมวดวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร หนวยกิตละ 1,200 บาท
1.3 หมวดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางชาติ หนวยกิตละ 1,200 บาท

และอุตสาหกรรมการบริการเพือ่การทองเทีย่ว
1.4 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ , การทองเที่ยว หนวยกิตละ 1,100 บาท
1.5 หมวดวิชาจีนศึกษา หนวยกิตละ 1,800 บาท
1.6 หมวดวิชาภาษาจีน หนวยกิตละ 1,400 บาท
1.7 หมวดวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน หนวยกิตละ 1,400 บาท
1.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน (นานาชาติ)

- หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หนวยกิตละ 1,100 บาท
- หมวดวิชาภาษาจีน หนวยกิตละ 1,400 บาท
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ) หนวยกิตละ 1,400 บาท
- วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วิชาละ 3,000 บาท
- วิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน วิชาละ 3,000 บาท

1.9 หมวดวิชาการบัญชี, การจดัการโลจสิติกสและโซอุปทาน และธุรกจิจีน หนวยกิตละ 1,200 บาท
1.10 หมวดวิชาบริหารธุรกจิ,เศรษฐศาสตรธุรกิจ หนวยกิตละ 800 บาท
1.11 หมวดวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ, การตลาด, การเงิน, หนวยกิตละ 1,100 บาท

ธุรกิจระหวางประเทศ และการจัดการอุตสาหกรรม)
1.12 หมวดวิชาบริหารธุรกิจบณัฑิต หลักสูตรนานาชาติ หนวยกิตละ 1,500 บาท
1.13 หมวดวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หนวยกิตละ 1,500 บาท
1.14 หมวดกลุมรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย หนวยกิตละ 1,100 บาท
1.15 หมวดกลุมรายวิชาการจัดการประชาคมอาเซียน หนวยกิตละ 1,200 บาท
1.16 หมวดวิชานิติศาสตร หนวยกิตละ 1,000 บาท
1.17 หมวดวิชานิเทศศาสตร หนวยกิตละ 1,500 บาท
1.18 หมวดวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน หนวยกิตละ 1,400 บาท
1.19 หมวดวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  วิทยาการคอมพิวเตอร หนวยกิตละ 1,600 บาท

จุลชวีวิทยาอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1.20 หมวดวิชาวิทยาศาสตรการแพทย หนวยกิตละ 1,600 บาท
1.21 หมวดวิชาพยาบาลศาสตร หนวยกิตละ 1,800 บาท
1.22 หมวดวิชาเทคนิคการแพทย หนวยกิตละ 2,100 บาท
1.23 หมวดวิชากายภาพบําบัด หนวยกิตละ 2,000 บาท
1.24 หมวดวิชาเภสัชศาสตร หนวยกิตละ 3,000 บาท
1.25 หมวดวิชาสาธารณสขุศาสตรและสิ่งแวดลอม หนวยกิตละ 2,000 บาท
1.26 หมวดวิชาการจดัการโรงพยาบาล หนวยกิตละ 1,800 บาท
1.27 หมวดวิชาอนามยัสิ่งแวดลอม หนวยกิตละ 2,000 บาท
1.28 หมวดวิชาอาชีวอนามันและความปลอดภัย หนวยกิตละ 2,000 บาท
1.29 หมวดวิชาการแพทยแผนจีน หนวยกิตละ 3,000 บาท
1.30 รายวิชาภาษาจีนพื้นฐานในหลักสูตรการแพทยแผนจีน ชั่วโมงละ 80 บาท

(ตลอดหลักสูตร 1,740 ชั่วโมง)

2. คาบํารุงการศึกษา
2.1 คาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 5,000 บาท
2.2 คาบํารุงการศึกษาภาคฤดูรอน ภาคละ 2,500 บาท
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3. คาบํารุงพิเศษ
3.1 คาบํารุงปฏิบัติการพลศึกษา / วิชาชีพ วิชาละ 1,200 บาท
3.2 คาบํารุงหองปฏบิัติการวิทยาศาสตร วิชาละ 1,600 บาท
3.3 คาบํารุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  Pre-Med (AN, BH, MI, PS) วิชาละ 1,800 บาท

และจุลชวิีทยาอุตสาหกรรม
3.4 คาบํารุงหองปฏบิัติการรายวิชาโครงงานพิเศษ/สัมมนา วิชาละ 1,800 บาท
3.5 คาบํารุงฝกภาคปฏิบติัสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย วิชาละ 2,500 บาท
3.6 คาบํารุงหองปฏิบติัการเภสัชศาสตร วิชาละ 3,000 บาท
3.7 คาบํารุงหองปฏบิัติการเทคนิคการแพทย วิชาละ 3,500 บาท
3.8 คาบํารุงหองปฏิบัติการกายภาพบําบัด วิชาละ 2,000 บาท
3.9 คาบํารุงหองปฏบิติัการสาธารณสขุศาสตรฯ วิชาละ 2,500 บาท
3.10 คาบํารุงหองปฏบิัติการพยาบาลศาสตร ปละ 6,000 บาท
3.11 คาบํารุงหองปฏบิัติการคอมพิวเตอร วิชาละ 1,600 บาท
3.12 คาบํารุงหองปฏบิัติการภาษา วิชาละ 500 บาท
3.13 คาบํารุงโสตทัศนูปกรณสําหรับรายวิชาภาษาองักฤษปรับพื้นฐานและ วิชาละ 500 บาท

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3.14 คาบํารุงหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน / มัลติมีเดีย วิชาละ 2,000 บาท
3.15 คาบํารุงหองปฏิบัติการสิ่งพิมพ / ถายภาพ วิชาละ 1,000 บาท
3.16 คาลงทะเบียนเพื่อรวมฟงระดับปริญญาตรี   ตามจํานวนหนวยกิตที่จัดเก็บ

         ในแตละหลักสูตร
3.17 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติ

1 หนวยกิต ถึง 3 หนวยกิต วิชาละ 1,000 บาท
4 หนวยกิต ถึง 6 หนวยกิต วิชาละ 1,500 บาท
7 หนวยกิต ถึง 9 หนวยกิต วิชาละ 2,000 บาท
10 หนวยกิต ถึง 12 หนวยกิต วิชาละ 2,500 บาท
13 หนวยกิต ถึง 15 หนวยกิต วิชาละ 3,000 บาท

3.18 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติดานการทองเที่ยว (เฉพาะกลุมวิชาเอกบังคับ)
รายวิชา TR 2193, TR 2213 วิชาละ 4,000 บาท
รายวิชา TR 4153 วิชาละ 3,000 บาท
รายวิชา TR 4163 วิชาละ 500 บาท
รายวิชา TR 3013 วิชาละ 5,000 บาท

3.19 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติของสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร วิชาละ 1,500 บาท
สําหรับชาวตางชาติในรายวิชา  TC 4016

3.20 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติของสาขาวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา EG 4903 วิชาละ 1,500 บาท
3.21 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติดานอตุสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ว วิชาละ 2,000 บาท

(เฉพาะกลุมวิชาเอกบังคับ) รายวิชา HI 2153, HI 2173, HI 2183,
HI 3293, HI 3373, HI 4313

3.22 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติดานอตุสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ว วิชาละ 2,000 บาท
(เฉพาะกลุมวิชาเอกเลือก)  รายวิชา HI 3303, HI 4283, HI 4293,
HI 4323, HI 4333, HI 4343, HI 4353, HI 4363, HI 4373, HI 4383

3.23 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติดานอตุสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ว วิชาละ 2,500 บาท
3.24 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม

รายวิชา SW 2144 วิชาละ 3,000 บาท
รายวิชา SW 3266 วิชาละ 8,000 บาท
รายวิชา SW 4279 วิชาละ 5,000 บาท

3.25 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิชาละ 2,500 บาท
รายวิชา MI 4233, MI 4243

3.26 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร CS4913 วิชาละ 2,500 บาท
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3.27 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติคณะกายภาพบําบัด
รายวิชา  1 หนวยกิต ถึง 2 หนวยกิต วิชาละ 3,000 บาท
รายวิชา  3 หนวยกิต ถึง 4 หนวยกิต วิชาละ 5,000 บาท
รายวิชา  PT in clinic (PT 3741, PT 3751, PT 3761) วิชาละ 4,000 บาท

3.28 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติคณะเทคนิคการแพทย  MT 4713, MT 4715 หนวยกิตละ 4,000 บาท
3.29 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร หนวยกิตละ 3,500 บาท
3.30 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติคณะพยาบาลศาสตร ทุกรายวิชา ยกเวน วิชาละ 4,000 บาท

รายวิชา NG 3443, NG3503, NG, 4512 วิชาละ 6,000 บาท
3.31 คาบํารุงฝกภาคปฏิบติัคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม วิชาละ 3,000 บาท

ทุกรายวิชา
3.32 คาบํารุงฝกภาคปฏิบติัคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม วิชาละ 6,000 บาท

สาขาวิชาการจดัการโรงพยาบาล
3.33 คาบํารุงการฝกงานคลินิกในประเทศไทยของคณะการแพทยแผนจีน เหมาจาย 60,000 บาท

15 หนวยกิต 960 ชั่วโมง (สําหรับนักศึกษารหัส 2553 เปนตนไป
เหมาจาย 60,000)

3.34 คาใชจายในการเรียนและการฝกงานทางคลินิกในประเทศจีนของ 230,000 บาท
คณะการแพทยแผนจีน

3.35 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติสาขาวิชานิติศาสตร  LA 3313 วิชาละ 2,000 บาท
3.36 คาบํารุงฝกงานสหกิจศึกษา วิชาละ 4,000 บาท
3.37 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติดานการทองเที่ยว (เฉพาะกลุมวิชาเอกเลือก) วิชาละ 2,000 บาท

รายวิชา TR 3203, TR 3213, TR 3223, TR 3233, TR 3243,
TR 4183, TR 4193, TR 4203, TR 4213, TR 4223

3.38 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิชาละ 2,500 บาท

4. คาธรรมเนียมปกติ
4.1 คาสมคัรสอบเขาศึกษา 500 บาท
4.2 คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท
4.3 คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน 200 บาท
4.4 คาข้ึนทะเบียนบัณฑติและการประสาทปริญญาบตัร 3,000 บาท
4.5 คาธรรมเนียมบริการอินเตอรเน็ต

- ภาคปกติ ภาคละ 500 บาท
- ภาคฤดูรอน ภาคละ 250 บาท

5. คาธรรมเนียมพิเศษ
5.1 คาธรรมเนียมยายคณะ/สาขาวิชา คร้ังละ 1,000 บาท
5.2 คาธรรมเนียมในการเพิ่ม/ถอน/เปล่ียนกลุม วิชาละ 200 บาท
5.3 คาธรรมเนียมในการเพิ่ม/ถอน/เปล่ียนกลุมลาชา วิชาละ 500 บาท
5.4 คาลงทะเบียนชากวากําหนด/คาชําระเงินลงทะเบียนลาชา วันแรก 500บาท

     วันตอไปวันละ 200 บาท
5.5 สอบลาชากวากําหนด วิชาละ 500 บาท
5.6 คารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคละ 1,000 บาท
5.7 คาคืนสถานภาพนักศึกษา (กรณีถูกจําหนายหรือถูกสั่งพัก) คร้ังละ 1,000 บาท
5.8 คาจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา คร้ังละ 1,000 บาท
5.9 คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน (กรณีการศึกษาในระบบและ วิชาละ 500 บาท

ศึกษามาไมเกิน 10 ป)
5.10 คาธรรมเนียมการสอบเทียบความรู (กรณีการศึกษาในระบบและ วิชาละ 2,000 บาท

ศึกษามาเกิน 10 ป)
5.11 คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน (กรณีการศึกษานอกระบบ/ หนวยกิตละ 500 บาท

หรือการศึกษาตามอัธยาศัย)
5.12 คาธรรมเนียมการสอบประเมนิผล (กรณีการศึกษานอกระบบ/ รายวิชาละ 3,000 บาท

หรือการศึกษาตามอัธยาศัย)
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5.13 คาปรับการเทียบโอนผลการเรียนลาชา คร้ังละ 1,000 บาท
5.14 คาธรรมเนียมแจงสําเร็จการศึกษา คร้ังละ 100 บาท
5.15 คาปรับการแจงขอสําเร็จการศึกษาลาชา คร้ังละ 1,000 บาท
5.16 คาธรรมเนียมการใหบริการเพื่อการอยูตอชั่วคราว คร้ังละ 1,000 บาท

สําหรับนักศึกษาตางชาติ
5.17 คาธรรมเนียมนักศกึษาสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม ภาคละ 1,000 บาท

ภาคการศึกษาปกติ
5.18 คาธรรมเนียมนักศึกษาศิลปศาสตร

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 1,500 บาท
- สาขาวิชาการทองเที่ยว ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 2,000 บาท
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 1,500 บาท
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพือ่การทองเที่ยว ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 2,000 บาท
- สาขาวิชาภาษาจีน - อังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 2,000 บาท
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 1,500 บาท
- นักศึกษาตางชาติ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 5,000 บาท

                              ภาคฤดูรอน ภาคละ 2,500 บาท
5.19 คาธรรมเนียมนักศึกษาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 1,000 บาท
5.20 คาธรรมเนียมนักศึกษานิติศาสตร ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 1,500 บาท
5.21 คาธรรมเนียมนักศึกษานิเทศศาสตร ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 3,000 บาท
5.22 คาธรรมเนียมนักศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน

- สาขาวิชาภาษาจีน ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 1,500 บาท
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 1,500 บาท
- สาขาวิชาจีนศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 1,800 บาท

5.23 คาธรรมเนียมนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 2,500 บาท
5.24 คาธรรมเนียมนักศึกษาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 2,500 บาท
5.25 คาธรรมเนียมนักศึกษาวิทยาศาสตรการแพทย ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 2,500 บาท
5.26 คาธรรมเนียมนักศึกษาพยาบาลศาสตร ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 4,000 บาท
5.27 คาธรรมเนียมนักศึกษาเภสัชศาสตร ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 6,000 บาท
5.28 คาธรรมเนียมนักศึกษาเทคนิคการแพทย ภาคการศึกษาปกติและ

ภาคฤดูรอนที่ทําภาคนิพนธ ภาคละ 4,000 บาท
5.29 คาธรรมเนียมนักศึกษากายภาพบําบัด ภาคการศึกษาปกติและ ภาคละ 4,000 บาท

ภาคฤดูรอนที่ฝกงาน
5.30 คาธรรมเนียมนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม ภาคละ 2,000 บาท

ภาคการศึกษาปกติ
5.31 คาธรรมเนียมนักศึกษาการแพทยแผนจีน ภาคการศึกษาปกติ ภาคละ 5,000 บาท
5.32 คาธรรมเนียมนักศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ภาคละ 2,500 บาท

6. คาอื่นๆ
6.1 คาใบแสดงผลการศึกษา/คาหนังสือสําคัญ ไมเปนทางการ ฉบบัละ 50 บาท
6.2 คาใบแสดงผลการศึกษา/คาหนังสอืสําคัญ ฉบับทางการ ฉบบัละ 100 บาท
6.3 คาบัตรประจําตัวนักศึกษา บัตรละ 200 บาท
6.4 คาทําบัตรนักศึกษาแทนเขาหองสอบ บัตรละ 100 บาท
6.5 คาแปลใบปริญญาบตัร ฉบบัละ 200 บาท
6.6 คาจดัสงเอกสารสําคญัทางการศกึษาทางไปรษณยีดวนพเิศษ ในประเทศ ซองละ 100 บาท
6.7 คาจดัสงเอกสารสําคญัทางการศกึษาทางไปรษณยีดวนพเิศษ ตางประเทศ ซองละ 1,000 บาท
6.8 คาบริการจดัสงปริญญาบตัรพรอมปกทางไปรษณยีลงทะเบยีน ในประเทศ ซองละ 100 บาท
6.9 คาบริการจดัสงปริญญาบตัรพรอมปกทางไปรษณยีลงทะเบยีน ตางประเทศ ซองละ 1,000 บาท
6.10 คาใบแทนปริญญาบตัร ฉบบัละ 200 บาท
6.11 คาเอกสารกรณีเรงดวน ฉบบัละ 100 บาท
6.12 คาประกันอุบัติเหตุ ปละ 200 บาท
6.13 เงินประกันของเสียหาย (คืนใหเมื่อพนสภาพนักศึกษา) 2,000 บาท





รหัสวิชาของคณะ/สาขาวิชา บาท/หนวยกิต

ระดับปริญญาตรี
รายวิชาภาษาจีนพื้นฐานในหลักสูตรแพทยแผนจีน  ชั่วโมงละ 80

BA (บริหารธุรกิจ) EC (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 800

ED (การศึกษา) GE (การศึกษาทั่วไป) HU (มนุษยศาสตร) PC (จิตวิทยา) 900
PE (พลศึกษา) PL (ปรัชญา) SS (สังคมศาสตร) TH (ภาษาไทย)

LA (นิติศาสตร) 1,000

EG (ภาษาอังกฤษ) ET (บูรณาการภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) FN (การเงิน) 1,100
HR (การจัดการทรัพยากรมนุษย) IB (ธุรกิจระหวางประเทศ) IM (การจัดการอุตสาหกรรม)
MG (การจัดการ) MK (การตลาด) TR (การทองเที่ยว)

AC (การบัญชี) ASC (การจัดการประชาคมอาเซียน) CB (ธุรกิจจีน) 1,200
HI (อุตสาหกรรมการบลริการเพือ่การทองเทีย่ว) LM (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน)
SW (สงัคมสงเคราะหศาสตร) TC (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาทีส่อง)

BI (ชวีวิทยา) CH (เคม)ี CN (ภาษาจนี) ICE (ProFessional Courses) IGE (General Education) 1,400
MA (คณิตศาสตร) PH (ฟสิกส) SC (วิทยาศาสตร) ST (สถิติศาสตร)

AD (โฆษณาและสื่อสารการตลาด) BC (คอมพิวเตอรธุรกิจ) CA (นิเทศาสตร) 1,500
CD (ออกแบบนิเทศศิลป) MN (สื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม) PF (ศิลปะการแสดง)
PR (ประชาสัมพันธ) RT (วิทยุและโทรทัศน)
B.B.A. (หลักสูตรนานาชาติ) : IAC (Accounting) IBA (General Business)
IBC (Business Computer) ICB (Chinese Business) ICN (Chinese Language)
IEC (Economics) IEG (English Language) IFN (Finance) IIB (International Business)
IMA (Mathematics) IMG (Management) IMK (Marketing) IST (Statistics)

AN (กายวิภาคศาสตร) BH (ชีวเคมี) CS (วิทยาการคอมพิวเตอร) FS (วิทยาศาสตร 1,600
และเทคโนโลยีการอาหาร MD (อายุรศาสตร) MI (จุลชีววิทยา) MS (วิทยาศาสตรการแพทย)
NS (ประสาทวิทยาศาสตร) NU (โภชนาการ) OT (ออรโธปดิกส) PA (พยาธิวิทยา)
PI (จิตเวชศาสตร) PM (เภสัชวิทยา) PS (สรีรวิทยา) SU (ศัลยศาสตร)

CNS (จีนศึกษา) NG (พยาบาลศาสตร) HM (การจัดการโรงพยาบาล) 1,800

EH (อนามัยสิ่งแวดลอม) OH (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 2,000
PB (สาธารณสุขศาสตร) PT (กายภาพบําบัด)

MT (เทคนิคการแพทย) 2,100

CM (การแพทยแผนจนี) PP (เภสชัศาสตร) PY (เภสชัศาสตร) 3,000

รายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน วิชาละ 3,000
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ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2547 ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552
เห็นสมควรวางระเบียบ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังน้ี

หมวด 1
บททัว่ไป

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552"
ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตภาคการศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และระเบียบ

คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัด / หรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน
ขอ 4 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี

ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการใด ๆ ที่มิไดกําหนดไวในระเบียบน้ี หรือในกรณีที่มีความจําเปนอยางย่ิง ตองผอนผัน
ขอกําหนดตามระเบียบน้ีเปนกรณีพเิศษ เพือ่ใหการจัดการศกึษาเปนไปดวยความเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ
วินิจฉยั สั่งการ และปฏิบัติตามที่เหน็สมควรและใหถือเปนทีสุ่ด แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

หมวด 2
ระบบการศึกษา

ขอ 5 มหาวิทยาลัยจดัการศึกษาในระบบทวิภาค โดยแบงปการศึกษาหน่ึง ๆ  ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คอื ภาคการศึกษา
ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับและอาจเปดภาคฤดูรอนได

ขอ 6 ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาห ภาคฤดูรอน มีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8
สัปดาห โดยจัดชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ

ขอ 7 หนวยกิต หมายถึง หนวยที่แสดงปริมาณการศึกษาในแตละรายวิชา การคิดหนวยกิต
7.1 รายวิชาภาคทฤษฎีหรือบรรยาย ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 15

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติในหองทดลอง ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 30 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
7.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ ใชเวลาฝก 3 ถึง 6 ชั่ วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา 45 ชั่ วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
7.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ัน ๆ

ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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ขอ 8 หลักสูตรการศึกษา
8.1 หลักสูตรปริญญาตรี  เทียบเทา 4 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต
8.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต
8.3 หลักสูตรปริญญาตรี เทียบเทา 5 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 150 หนวยกิต
8.4 หลักสูตรปริญญาตรี เทียบเทา 6 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 180 หนวยกิต

ขอ 9 ระยะเวลาการศึกษา
9.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เทียบเทา 4 ป ตองใชเวลาศึกษาตามที่ระบุไวในหลักสูตรไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา

ปกติ ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใชเวลาศึกษาไมนอยกวา
14 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

9.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ตองใชเวลาศกึษาตามทีร่ะบุไวในหลักสูตรไมนอยกวา 4  ภาคการศึกษาปกติ
ใชเวลาศึกษาไมเกิน 4 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 ภาค
การศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

9.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เทียบเทา 5 ป ตองใชเวลาศึกษาตามที่ระบุไวในหลักสูตรไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษา
ปกติ ใชเวลาศึกษาไมเกิน 10 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใชเวลาศึกษาไมนอยกวา
17 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษาไมเกิน 15 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

9.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เทียบเทา 6 ป ตองใชเวลาศึกษาตามที่ระบุไวในหลักสูตรไมนอยกวา 9 ภาคการศึกษา
ปกติ ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใชเวลาศึกษาไมนอยกวา
20 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษาไมเกิน 18 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

หมวด 3
การเขาเปนนักศึกษา

ขอ 10 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาเปนนักศึกษา
10.1 คุณวุฒิของผูมีสิทธิ์สมัครเขาเปนนักศึกษา

(1) สําหรับหลักสูตรปกติ 4-6 ป จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาตาม
หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ หรือมีความรูเทียบเทาตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

(2) หลักสูตรปริญญาตรี “ตอเน่ือง” จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สงูหรือเทยีบเทา
หรืออนุปริญญา (3 ป) หรือเทียบเทา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548

10.2 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีโทษน้ันเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดอนัเปนลหโุทษ

10.3 มีความประพฤติดี ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด เน่ืองจากความประพฤติเสื่อมเสีย
10.4 ไมเปนคนวิกลจริต
10.5 ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
10.6 มีสขุภาพสมบูรณทัง้รางกายและจติใจ

ขอ 11 การสมัครและการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะเปดรับสมคัรและสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอ 12 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
12.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาตองข้ึนทะเบยีนเปนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง พรอมชําระ

คาหนวยกิต คาบํารุง คาธรรมเนียมและคาประกันของเสียหาย โดยนําหลักฐานตาง ๆ ไปรายงานตัวตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จึงจะมีสถานภาพเปนนักศึกษา
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12.2 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา แตไมอาจข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาไดตามวันที่กําหนด จะตองแจง
เหตุขัดของใหสํานักทะเบียนและประมวลผลทราบเปนลายลักษณอักษร และตองข้ึนทะเบยีนเปนนักศึกษาภายใน
7 วัน นับจากวันที่กําหนดมิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธิ์

หมวด 4
สถานภาพนักศกึษาและการลงทะเบียนเรยีน

ขอ 13 การลงทะเบยีนตองไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
ขอ 14 นักศึกษาตองมาลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด มิฉะน้ันจะตองเสียคาลงทะเบียนเรียน

ชากวากําหนดตามอัตราที่วางไว
ขอ 15 สถานภาพนักศึกษา

การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแตละภาค
15.1 นักศึกษาสภาพปกติ คือ นักศึกษาที่ไดแตมเฉล่ียสะสมต้ังแต 1.75 ข้ึนไป
15.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ไดแตมเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1.75
15.3 ฐานะชั้นปของนักศึกษาใหเทียบจากจํานวนหนวยกิตที่สอบไดตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของหลักสูตรน้ัน

ทั้งน้ีใหอยูในดุลพินิจของคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
ขอ 16 จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได มีดังน้ี

16.1 นักศึกษาสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได ภาคละไมตํ่ากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22
หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต

16.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได ภาคละไมตํ่ากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 15
หนวยกิต สวนภาคฤดูรอนไมเกิน 6 หนวยกิต

16.3 ในกรณีที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนมากกวาที่กําหนดไวไดไมเกิน 3  หนวยกิต และ
ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี

16.4 นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาหรือมีเหตุสุดวิสัยประสงคจะลงทะเบียนเรียนตํ่ากวาที่กําหนดไวจะตอง
ไดรับอนุมัติจากคณบดี

ขอ 17 ในกรณีทีม่ีเหตุจําเปน มหาวิทยาลัยอาจประกาศปดรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง หรือจํากดัจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน
ในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงก็ได การประกาศปดรายวิชาจะกระทําเมือ่สิน้สดุ 2 สปัดาหแรกของภาคการศกึษาปกติ หรือเมือ่
สิน้สุดสปัดาหแรกของภาคฤดูรอน

ขอ 18 นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนตามกําหนด จะไมมีสิทธิ์เขาเรียนในภาคการศึกษาน้ัน
ขอ 19 หากนักศึกษาไมประสงคจะลงทะเบียนเรียนตามทีก่ําหนด ตองทําคํารองขอลาพักการศึกษาตอคณบดี ภายใน 4 สปัดาห

นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคฤดูรอน โดยตองชําระคารักษาสถานภาพ
ขอ 20 หากนักศึกษามิไดดําเนินการดังกลาว หรือไมไดรักษาสถานภาพ ดวยเหตุสุดวิสัยใด ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปน

กรณีพิเศษ จึงจะลงทะเบียนเรียนได
ขอ 21 ในกรณีทีนั่กศกึษาลงทะเบยีนเรียนไปแลว หากมีความจําเปนอยางย่ิง อาจขอลาพกัการศึกษาไดโดยย่ืนคํารองตอคณบดี

ในชวงกอนสอบปลายภาค มหาวิทยาลัยจะไมบันทึกรายวิชาทีไ่ดลงทะเบยีนเรียน ไวในใบแสดงผลการศึกษาและไมตอง
ชําระคารักษาสถานภาพ

ขอ 22 การขอเพิ่ม ถอนรายวิชาและเปล่ียนกลุม
22.1 นักศึกษาขอเพิ่ม ถอนรายวิชาหรือเปล่ียนกลุมไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก ไมอนุญาตใหเพิ่ม ถอนรายวิชาหรือ
เปล่ียนกลุม ยกเวนนักศึกษาที่เทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต กรณีสอบเขาใหม และการเขาศึกษาเพื่อปริญญา
ที่ 2
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22.2 รายวิชาที่ขอถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน จะไมมี
การบันทึกรายวิชาไวในใบแสดงผลการศึกษา โดยไดรับเงินคาหนวยกิตรายวิชาน้ันคืนคร่ึงหน่ึง

22.3 รายวิชาทีข่อถอนภายหลัง 2 สปัดาหแรก แตไมเกนิ 4 สปัดาห ของภาคการศกึษาปกติ หรือภายหลัง 1 สปัดาหแรก
ของภาคฤดูรอน แตไมเกิน 2 สัปดาห ของภาคฤดูรอนจะไมมีการบันทึกรายวิชาน้ันในใบแสดงผลการศึกษา และ
มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาหนวยกิตสําหรับรายวิชาน้ัน

22.4 รายวิชาทีข่อถอนภายหลัง 4 สัปดาห ของภาคการศึกษาปกติ หรือ 2  สปัดาหแรกของภาคฤดูรอน จะมกีารบนัทึก
สัญลักษณ W ไวในใบแสดงผลการศึกษา ในกรณีน้ีมหาวิทยาลัยจะไมคืนหนวยกิตสําหรับรายวิชาน้ัน

22.5 ภายหลังจากขอเพิ่ม หรือถอนรายวิชา จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตองเปนไปตามขอ 16
ขอ 23 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเรียนซํ้าได เพื่อใหไดแตมเฉล่ียสะสมเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีรายวิชา

ที่ลงทะเบียนเรียนซํ้าตองเปนรายวิชาที่สอบไดคะแนน C D+ หรือ D เทาน้ัน

หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา

ขอ 24 การวัดผลการศึกษา
24.1 นักศึกษามีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและไดรับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนแลวเทาน้ัน
24.2 นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหน่ึง ๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและ/หรือฝกงานไมนอยกวารอยละ 80

ของเวลาเรียน จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาน้ัน ยกเวนเหตุจําเปนอยางย่ิง และไดรับอนุมัติจากคณบดี คณะที่
อํานวยการสอนรายวิชาน้ัน

24.3 ใหมกีารวัดผลเมือ่สิน้สดุภาคการศกึษา ในระหวางภาคการศกึษาอาจมกีารวัดผลดวยกไ็ด ยกเวนรายวิชาทีห่ลักสตูร
กําหนดไวเปนอยางอืน่ ในกรณนัีกศกึษาขาดสอบอันเกดิจากเหตุจําเปนอยางย่ิง อาจผอนผันใหเขาสอบในรายวิชา
ที่ขาดสอบน้ัน โดยการจัดสอบเปนกรณีพิเศษ และไดรับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด

ขอ 25 การประเมินผลการศึกษา
25.1 การประเมินผลการศึกษา ใชระบบระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grade)  ซ่ึงมีแตมประจําระดับคะแนน (Grade

Point) ดังตอไปน้ี

ระดับคะแนน แตมประจําระดับ ความหมาย
คะแนน

A 4.0 ดีเย่ียม (Excellent)
B+ 3.5 ดีมาก (Very Good)
B 3.0 ดี (Good)
C+ 2.5 คอนขางดี (Fairly Good)
C 2.0 พอใช (Fair)
D+ 1.5 คอนขางออน (Rather Poor)
D 1.0 ออน (Poor)
F 0 ตก (Failed)
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25.2 สัญลักษณและความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ใหกําหนด ดังน้ี

สัญลักษณ ความหมาย
S พอใจ (Satisfactory)
U ไมพอใจ (Unisatisfactory)
V ผูเขารวมศึกษา (Visitor)
W การถอนรายวิชา  (Withdrawal)
I การวัดผลยังไมสมบูรณ  (Incomplete)
P การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด  (In Progress)

25.3 นักศึกษาที่มีผลการศึกษาต้ังแตระดับคะแนน D ข้ึนไป ถือวาสอบไดในรายวิชาน้ัน ยกเวนรายวิชาที่หลักสูตร
กําหนดไวเปนอยางอื่น

25.4 ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ใชสําหรับกรณีตอไปน้ี
(1) รายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ และ/ หรือมีผลงานที่ประเมินผลไดเปนระดับคะแนน
(2) เปล่ียนจากสัญลักษณ “I” เปนระดับคะแนน

25.5 การให F นอกเหนือจากขอ 25.4 จะใชไดสําหรับกรณีตอไปน้ี
(1) นักศึกษาทุจริตในการสอบ
(2) นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และ/หรือฝกงานไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชาน้ัน
(3) เปล่ียนจากสัญลักษณ “I” เปนระดับคะแนน F เพราะนักศึกษาไมทําการสอบหรือไมทํางานทีอ่าจารยผูสอน

กําหนดให
25.6 สัญลักษณ “I” ใชสําหรับกรณีตอไปน้ี

(1) นักศกึษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชาน้ันใหสําเร็จสมบูรณได โดยมหีลักฐานแสดงวามีเหตุจําเปน
อยางย่ิง การใหสัญลักษณ I ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน และการอนุมัติจากคณบดี คณะที่
อํานวยการสอนรายวิชาน้ัน

(2) นักศกึษาทาํงานทีเ่ปนสวนประกอบการศกึษาของรายวิชาน้ัน ๆ  ยังไมสมบรูณ และอาจารยผูสอนเหน็สมควร
ใหรอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหวัหนาสาขาวิชาและคณบดีคณะทีอ่ํานวยการสอนรายวิชาน้ันๆ

(3) นักศกึษาจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมนิผลเพือ่แกสญัลักษณ I ใหสมบรูณ ภายใน 2 สปัดาหแรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอนถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว
มหาวิทยาลัยจะเปล่ียนสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U

25.7 สัญลักษณ S หรือ U ใชสําหรับรายวิชาทั้งที่ไมมีหนวยกิต หรือกําหนดหนวยกิต แตหลักสูตรกําหนดใหมีการ
ประเมินผลการศึกษาที่ไมเปนระดับคะแนน

25.8 สัญลักษณ V ใชสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาขอเขารวมศึกษาโดยไมนับหนวยกิต โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 หากเวลาเรียนไมครบตามกําหนดใหเปล่ียนสัญลักษณ V เปน W ทั้งน้ีนักศึกษาอาจเขารับการวัด
และประเมินผลหรือไมก็ได

25.9 สัญลักษณ P ใชสําหรับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนตอเน่ืองอยู และยังไมมีการวัด และประเมินผลในภาค
การศึกษาน้ัน
สัญลักษณ P จะถูกเปล่ียนเมื่อไดรับการวัดและประเมินผลแลว ทั้งน้ี ไมเกินวันสุดทายของกําหนดการสอบ
ปลายภาคการศึกษา ภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปล่ียน
สัญลักษณ P ใหเปนระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U

25.10 สญัลักษณ W ใชสําหรับรายวิชาทีนั่กศกึษาขอถอนรายวิชาทีไ่ดลงทะเบยีนเรียนไวแลวทัง้น้ี ใหเปนไปตามเง่ือนไข
ที่กําหนด
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ขอ 26 การคํานวณแตมเฉล่ีย (Grade Point Average) กระทําไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ดังน้ี
26.1 แตมเฉล่ียรายภาค (Semester Grade Point Average) คํานวณจากผลการศึกษาในแตละภาคการศึกษา

โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําระดับคะแนนที่นักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวต้ัง
แลวหารดวยหนวยกิตรวมที่ลงทะเบยีนเรียนในภาคน้ัน การหารใหสิ้นสุดทีท่ศนิยม 2 ตําแหนงโดยปดเศษทิ้งไป
ในทุกกรณี

26.2 แตมเฉล่ียสะสม (Commulative Grade Point Average) คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาต้ังแต
เร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคํานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําระดับ
คะแนนทีนั่กศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวต้ัง แลวหารดวยหนวยกิตรวมทีล่งทะเบียนเรียนทัง้หมด การหาร
ใหสิ้นสุดที่ทศนิยม 2 ตําแหนง โดยปดเศษทิ้งไปในทุกกรณี รายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกวา 1
คร้ัง ใหนับหนวยกิตสะสมไดเพียงคร้ังเดียว และใหนําผลการศึกษาคร้ังลาสุดมาใชคํานวณแตมเฉล่ียสะสม

หมวด 6
การศึกษาขามสถาบัน การยายสาขาวิชา การยายรอบ

และการโอนหนวยกิตจากสถาบันอ่ืน

ขอ 27 การศกึษาขามสถาบัน
27.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยน้ีอาจศึกษาขามสถาบันได โดยตองเปนสถาบันศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษารับรอง
27.2 นักศกึษาทีจ่ะศกึษาขามสถาบนั ตองเปนนักศกึษาทีค่าดวาจะสําเร็จการศกึษาในภาคการศกึษาน้ันซ่ึงมหาวิทยาลัย

ไมสามารถเปดสอนในรายวิชาทีนั่กศกึษาประสงคจะลงทะเบยีนเรียนหรือมเีหตุจําเปนอืน่ ๆ  ทีต่องลงทะเบยีนเรียน
ขามสถาบัน ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และไดรับอนุมัติโดยอธิการบดี

27.3 การเทียบรายวิชาใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสาขาวิชา และคณบดีคณะที่อํานวยการสอนรายวิชาน้ัน ทั้งน้ี
โดยถือเกณฑเน้ือหารายละเอียดของรายวิชา ระยะเวลาการศึกษา และระบบการประเมินผลเปนหลัก

27.4 ผลการศึกษาทีไ่ดรับตองปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา จากสถาบันที่ใหการศึกษาในรายวิชาน้ัน ๆ
27.5 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองสามารถขอเขาศึกษาเฉพาะ

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอน โดยใหถือเกณฑปฏิบัติดังกลาวขางตน
ขอ 28 การยายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะหรือนอกคณะ

28.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอยาย และเง่ือนไขของการยายหลักสูตรสาขาวิชา
(1) ไดลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ
(2) ตองมีแตมเฉล่ียสะสม และเง่ือนไขอื่นตามที่สาขาวิชา และคณะที่ขอยายเขากําหนดตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย
(3) ตองไดรับอนุมัติจากสาขาวิชาและคณะเดิม และสาขาวิชาและคณะที่ขอยายเขา
(4) ตองมีเวลาศึกษาในหลักสูตรของสาขาวิชาใหม ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จ

การศึกษา
(5) นักศึกษาตองย่ืนคํารองเพื่อขอยาย หลักสูตรสาขาวิชาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยดําเนินการ

ใหสิ้นสุดภายในสัปดาหแรกของภาคการศกึษาปกติ
(6) สาขาวิชาและคณะมีสิทธิ์พิจารณารับนักศึกษาที่ขอยายเขาได เฉพาะกรณีที่จํานวนนักศึกษายังไมครบ

ตามที่กําหนด และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
28.2 การเทียบโอนรายวิชาใหใชเกณฑและขอปฏิบัติดังน้ี

(1) เปนรายวิชาทีป่รากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่ขอยายเขาศึกษา
(2) เปนรายวิชาทีม่เีน้ือหาวิชาเทยีบเคยีงกนัได  หรือมเีน้ือหาสาระครอบคลุมไมตํ่ากวาสามในสีข่องรายวิชาเดิม

ทีข่อเทียบโอน
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ขอ 29 การยายรอบ นักศึกษาขอยายรอบการศกึษาจะตองเปนนักศึกษา ในหลักสูตรทีจ่ัดการศกึษาทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ
โดยมีหลักเกณฑดังน้ี

(1) ลงทะเบียนมาแลวไมตํ่ากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ
(2) การขอยายรอบจะกระทําไดเพียงคร้ังเดียว โดยย่ืนคํารองตอสํานักทะเบียนและประมวลผลภายในกําหนด

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(3) การยายรอบจะตองดําเนินการใหสิ้นสดุภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ
(4) สาขาวิชาและคณะมีสิทธิ์พิจารณารับนักศึกษาที่ขอยายรอบได เฉพาะกรณีที่จํานวนนักศึกษายังไมครบ

ตามทีก่ําหนด และไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และไดรับอนุมติัจากอธกิารบดี
ขอ 30 การเทียบโอนรายวิชา กรณีนักศึกษาสอบคัดเลือกใหม และการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น

30.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิต กรณีนักศึกษาเดิมสอบคัดเลือกเขาใหม และขอโอน
ยายจากสถาบันอืน่
(1) เคยเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติและสอบคัดเลือกเขาศึกษาใหม
(2) เปนหรือเคยเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น หรือเทียบเทาที่สํานักงาน ก.พ. หรือ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(3) เปนผูมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในหมวด 3 ขอ 10

30.2 การเทียบโอนรายวิชาใหใชเกณฑ และขอปฏิบัติดังน้ี
(1) เปนรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(2) เปนรายวิชาทีม่ีเน้ือหาวิชาเทียบเคียงกันได หรือมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา

ที่ขอเทียบ
(3) เปนรายวิชาทีศ่กึษามาแลวไมเกนิ 10 ป นับต้ังแตวันลงทะเบยีนเรียนวิชาน้ัน ๆ  จนถึงวันทีย่ื่นคําขอเทยีบโอน

หากจะขอเทยีบโอนรายวิชาทีศ่กึษามาเกนิ 10 ป  ตองย่ืนคํารองเพือ่ขอสอบเทยีบความรูได ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด

(4) เปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชพี และหมวดวิชา
เลือกเสรีที่สอบไลไดระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grade) ไมตํ่ากวา C หรือแตมระดับคะแนน (Grade
Point) 2.00 หรือเทียบเทา

30.3 นักศึกษาจะไดรับการเทยีบวิชาเรียน และโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร
ทีรั่บโอน และจะตองใชเวลาศกึษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวาหน่ึงปการศกึษาและลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตามหลักสตูร / สาขาวิชาทีเ่ขาศกึษารวมไมนอยกวารอยละย่ีสบิหาของจํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสตูร
และตองใชเวลาศึกษาไมเกนิสองเทาของเวลาทีก่ําหนดไวในสวนทีเ่หลือของหลักสูตร จึงจะมีสทิธิส์ําเร็จการศกึษา

30.4 รายวิชาทีเ่ทยีบและโอนหนวยกติจะปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา เฉพาะชื่อและรหสัรายวิชา จํานวนหนวยกิต
ระดับคะแนนตัวอักษรที่รับโอน และชื่อสถาบันอุดมศึกษาเดิม แยกไวสวนหน่ึงตางหาก ถาเปนการเทียบโอน
ตางสถาบันไมนํามาคํานวณแตมเฉล่ียสะสม แตถาเปนการเทียบโอนภายในสถาบันเดียวกันใหนํามาคํานวณ
แตมเฉล่ียสะสมดวย

30.5 การรับโอนนักศกึษาตางสถาบนัใหกระทําได เมือ่หลักสูตรสาขาวิชาน้ันมจีํานวนนักศึกษาไมครบตามทีก่ําหนดไว
ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และไดรับอนุมัติจากอธิการบดี

30.6 นักศึกษาตองย่ืนคํารองเพื่อขอเทียบรายวิชา และโอนหนวยกิตที่สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยดําเนินการ
ใหสิ้นสุดภายใน 2 สัปดาห ของการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก
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หมวด 7
การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่  2

ขอ 31 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น หรือเทียบเทา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสํานักงาน ก.พ. รับรอง อาจขอเขาศึกษาตอหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่น
เปนการเพิ่มเติมได โดยตองเปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 10 และตามคุณสมบัติเฉพาะของแตละหลักสูตร

ขอ 32 นักศึกษาตองย่ืนคํารองตอมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 2 เดือน กอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเขา
ศึกษา พรอมทั้งหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา และคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิม

ขอ 33 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเขา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะที่นักศึกษาขอเขาศึกษา และ
ไดรับอนุมัติโดยอธกิารบดี

ขอ 34 การเทยีบโอนรายวิชา
34.1 ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีที่ขอศึกษาปริญญาที่สอง

ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาผูขอศึกษาปริญญาที่สองยังขาดความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็อาจกําหนด
ใหศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหลาน้ันได โดยใหนับหนวยกิตแยกตางหาก ไมถือเปนหนวยกิตสะสม

34.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาเอก วิชาแกนหรือวิชาชีพ จะเทียบโอนไดตองเปนรายวิชาที่ศึกษามาแลว
ไมเกิน 10 ป นับต้ังแตวันลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน ๆ  จนถึงวันที่ย่ืนคําขอเทียบโอน หากจะขอเทียบโอนรายวิชา
ที่ศึกษามาเกิน 10 ป ตองย่ืนคํารองเพื่อขอสอบเทียบความรูไดภายในระยะเวลาที่กําหนด

34.3 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีจะเทยีบโอนไดตองเปนรายวิชาทีศ่กึษามาแลวไมเกนิ 10 ป นับต้ังแตวันลงทะเบยีน
เรียนวิชาน้ัน ๆ จนถึงวันที่ย่ืนคําขอเทียบโอน และสามารถเทียบโอนไดกับรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติเทาน้ัน ทัง้น้ี หากจะขอเทยีบโอนรายวิชาทีศ่กึษามาเกนิ 10 ป ตองย่ืนคํารอง
เพื่อขอสอบเทียบความรูได ภายในระยะเวลาที่กําหนด

34.4 ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวารอยละย่ีสิบหาของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
34.5 รายวิชาใดที่ศึกษาแลวทั้งหมดในปริญญาเดิมจะไดรับการพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตเพื่อใชในแผนกําหนด

การศึกษาของสาขาวิชาใหม รายวิชาที่โอนไมไดใหตัดออก
34.6 รายวิชาที่จะเทียบโอนหนวยกติสะสมได จะตองมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสีข่องรายวิชาที่ขอ

เทียบโอน และมีผลการเรียนเทียบไดไมตํ่ากวาระดับ C
34.7 การพิจารณารายวิชาทีเ่คยศึกษามาแลว ในปริญญาเดิมและการเทียบโอนรายวิชาตองไดรับความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการวิชาการประจําคณะทีนั่กศกึษาขอเขาศกึษาและคณะกรรมการบริหารวิชาการตามลําดับ และไดรับ
อนุมติัโดยอธิการบดี

34.8 กรณีทีค่ณะกรรมการวิชาการประจําคณะที่นักศกึษาขอเขาศกึษา พิจารณาแลวเห็นวา ผูขอศกึษาปริญญาทีส่อง
ยังขาดความรูเบือ้งตนบางวิชา กอ็าจกําหนดใหศกึษาเพิม่เติมวิชาเหลาน้ันได

34.9 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคํานวณแตมเฉล่ียสะสมใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เชนเดียวกบัขอ 30.4 นักศกึษาทีเ่ขาศกึษาปริญญาทีส่อง และมกีารเทยีบโอนรายวิชา จะไมมสีิทธิไ์ดรับเกยีรตินิยม

หมวด 8
การเทียบโอนผลการเรยีนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศยัเขาสูการศกึษาในระบบ

ขอ 35 การเทยีบโอนผลการเรียนจากการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัเขาสูการศกึษาในระบบ
35.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน

(1) เปนผูมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวใน หมวด 3 ขอ 10
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(2) ผานกระบวนการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(3) ตองมีประสบการณ จากการทํางานและประสบการณชีวิตมีนัยสําคญั หรือผานการรับรองการฝกอบรมจาก

หนวยงานโดยผานการประเมินจากสถาบันอุดมศึกษา
35.2 การเทียบโอนรายวิชาใหใชเกณฑ และขอปฏิบัติดังน้ี

(1) การเทียบความรู จะเทียบเปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

(2) การประเมนิผลการเทยีบโอนจะทําไดโดยการทดสอบมาตรฐาน หรือการทดสอบทีไ่มใชมาตรฐาน การประเมนิ
หรืออบรมทีจ่ดัโดยหนวยงานตาง ๆ  และการเสนอแฟมสะสมงาน ทัง้น้ี มหาวิทยาลัยจะแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินการเทียบโอนผลการเรียน จํานวน 3 คน ทั้งน้ี ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ
ประจําคณะ

(3) ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมตํ่ากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือ เทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุม
รายวิชา แตจะไมใหระดับคะแนนตัวอักษรและไมนํามาคิดคะแนนผลการเรียนหรือคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสม

35.3 การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมิน ดังน้ี
(1) หน วยกิ ตจากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) ใหบั นทึ ก “CS” (Credits from

standardized test)
(2) หนวยกิตจากการทดสอบที่ไมใชมาตรฐาน (non-standardized tests) ใหบันทึก “CE” (Credits from

exam)
(3) หนวยกิตจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา (evaluation

of non-college sponsored training) ใหบันทึก “CT” (credits from training)
(4) หนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ใหบันทึก “CP” (credits from portfolio)

35.4 นักศึกษาจะไดรับการเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร
ที่รับโอน และจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวาหน่ึงปการศึกษาจึงจะมีสิทธิ์สําเร็จ
การศึกษา

35.5 ระยะเวลาดําเนินการการขอเทียบโอนผลการเรียนรูที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูและแจงผลการประเมิน
ใหผูขอเทียบโอนทราบ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาถัดไป

หมวด 9
การขาดการศึกษา การลาพักการศึกษา การถูกสั่งใหพักการศึกษา และการพนสภาพ

ขอ 36 การขาดการศึกษา
36.1 นักศกึษาทีม่ีเวลาเรียนในรายวิชาไมถึงรอยละ 80 ตามที่กําหนดไวในขอ 24.2 โดยมิไดรับอนุมติัจากคณบดีคณะที่

อํานวยการสอนรายวิชาน้ันใหถือวาขาดการศึกษา
36.2 รายวิชาที่นักศึกษาขาดการศึกษา ใหไดระดับคะแนน F

ขอ 37 การลาพักการศึกษา
37.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการศึกษาไดในกรณีตอไปน้ี

(1) ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
(2) ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศกึษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใดที่คณบดีเหน็ชอบ
(3) เจบ็ปวยจนตองพกัรักษาตัวเปนเวลานานตามคาํสัง่แพทย โดยมใีบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ

โรงพยาบาลของเอกชน
(4) มีเหตุจําเปนและสําคัญย่ิง อันควรไดรับการพิจารณาใหลาพักการศึกษา
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37.2 นักศกึษาทีจ่ะไดรับการพจิารณาใหลาพกัการศึกษาได ตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศกึษา
37.3 นักศกึษาทีป่ระสงคจะลาพกัการศกึษา ตองย่ืนคาํรองขอลาพกัการศกึษา และตองชําระคารักษาสถานภาพนักศกึษา

ทุกภาคการศึกษาปกติ มิฉะน้ันจะพนสภาพการศึกษา
37.4 ใหคณบดีอนุมัติใหลาพักการศึกษาไดคร้ังละหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ถานักศึกษายังมีความจําเปนที่จะตอง

ลาพักตอไปอีกใหขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากอธิการบดี
37.5 ระยะเวลาการลาพกัการศกึษาใหนับอยูในระยะเวลาการศกึษาตาม ขอ 9 ยกเวนกรณทีีข่อลาพกัตามขอ 37.1 (1)

ขอ 38 การถูกสัง่ใหพกัการศกึษา นักศึกษาอาจถูกสั่งใหพักการศึกษาในกรณทีี่ประพฤติทจุริตในการสอบ หรือ ประพฤติผิดวินัย
นักศึกษา

ขอ 39 การพนสภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาภายใตเง่ือนไข  ดังน้ี
39.1 ขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาเปนนักศึกษา ตามขอ 10
39.2 นักศกึษาไดแตมเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1.50 เมือ่สิน้ภาคการศกึษาปกติ ยกเวนภาคการศกึษาแรกของนักศกึษาปที ่ 1
39.3 นักศึกษาไดแตมเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 1.75 สองภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งน้ีไมนับภาคการศึกษาแรกของ

นักศึกษาปที่ 1
39.4 นักศึกษาไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม ขอ 9
39.5 นักศึกษาไมมาลงทะเบียนเรียน หรือไมไดรักษาสถานภาพนักศึกษาภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีน้ีภายใต

เหตุสุดวิสัย หรือความจําเปนอยางย่ิงนักศึกษาอาจขอคืนสภาพไดโดยทําคํารอง เพื่อขออนุมัติตออธิการบดี
39.6 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
39.7 มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพนักศึกษา ดวยเหตุกระทําผิดวินัยรายแรง
39.8 มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพนักศึกษา ดวยเหตุกระทําทุจริตในการสอบ
39.9 นักศึกษาตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก และไดรับโทษจําคุกจริง เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาท
39.10 ลาออก
39.11 ตาย

หมวด 10
การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา

ขอ 40 นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองย่ืนคํารอง ขอแจงจบที่สํานักทะเบียนและประมวลผลภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขอ 41 ผูมีสิทธิ์ขอรับปริญญา ตองอยูภายใตเง่ือนไขดังน้ี

(1) เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชา และไดแตมเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 หรือเปน
ไปตามเง่ื อนไขเฉพาะของแตละคณะวิชา สําหรับกรณีที่ นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรสาขาวิชาแตได
แตมเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2.00 แตไมตํ่ากวา 1.75 อาจขอรับอนุปริญญาได

(2) มีความประพฤติดีสมกับศักด์ิศรีแหงปริญญาน้ัน ๆ
(3) ไมมีพันธะดานหน้ีสินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย

ขอ 42 ใหนักศึกษาย่ืนคํารองแสดงความจํานงขอรับปริญญา หรืออนุปริญญาตอสํานักทะเบียนและประมวลผล เมือ่เปนนักศึกษา
ภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร

ขอ 43 การใหปริญญาเกียรตินิยม นักศกึษาที่ไดรับการเสนอใหรับปริญญาเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติตาม ขอ 41 และมีเง่ือนไข
ดังน้ี
43.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ใหแกนักศึกษาที่

(1) ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
(2) ไดแตมเฉล่ียสะสมต้ังแต 3.60 ข้ึนไป
(3) ไมมีรายวิชาใดที่ไดระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U
(4) ไมเคยศึกษาซํ้าในรายวิชาใด
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43.2 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ใหแกนักศึกษาที่
(1) ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
(2) ไดแตมเฉล่ียสะสมต้ังแต 3.25 ข้ึนไป
(3) ไมมีรายวิชาใดที่ไดระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U
(4) ไมเคยศึกษาซํ้าในรายวิชาใด

ขอ 44 นักศึกษาทีข่อเทียบโอนจากสถาบันอื่น นักศึกษาที่ขอศึกษาปริญญาที่สอง นักศึกษาทีข่อเทียบโอนการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศัย และมีการเทียบโอนรายวิชา รวมทัง้นักศกึษาหลักสูตรปริญญาตอเน่ืองไมมสีทิธิไ์ดรับปริญญา
เกียรตินิยม

ขอ 45 การอนุมัติปริญญา
45.1 คณบดีเปนผูเสนอชือ่ผูสมควรไดรับปริญญาหรืออนุปริญญา
45.2 สภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา

ขอ 46 การใหเหรียญรางวัลแกผูเรียนดี ใหคณะ/สาขาวิชาเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ 43 เพื่อขอรับ
เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร ตามเง่ือนไขตอไปน้ี
46.1 เหรียญทอง ใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึงที่ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม

สงูสุดในแตละหลักสตูรสาขาวิชา
46.2 เหรียญเงิน ใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และจะตองไดคะแนนเฉล่ียสะสม

สูงสุดรองจากเหรียญทองในแตละหลักสตูรสาขาวิชา
46.3 กรณีที่ ผูสําเร็จการศึกษาไดรับคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุด แตไดปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง

ในแตละหลักสูตรสาขาวิชาใหไดเหรียญเงิน

ประกาศ  ณ  วันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2552

(ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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 ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ท่ี  68/2547

เรื่อง เกณฑเฉพาะและเง่ือนไขในการยายหลักสูตรสาขาวิชา
ภายในคณะหรือนอกคณะ

เพื่อใหการยายหลักสูตรสาขาวิชาของนักศึกษา เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545 (ฉบับแกไข) หมวด 6 ขอ 28 จึงยกเลิกประกาศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ 01/2546 และใหใชประกาศเกณฑเฉพาะและเง่ือนไขในการยายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะหรือนอกคณะฉบับน้ีแทน ต้ังแต
บัดน้ีเปนตนไป ดังรายละเอียดตอไปน้ี

1. คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร และคณะเทคนิคการแพทยตองมแีตมเฉล่ีย
สะสมไมตํ่ากวา 2.50 และมีเกณฑเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชา ดังน้ี
1.1 คณะพยาบาลศาสตร ในกรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จะตองไดระดับคะแนน

ไมตํ่ากวา C
1.2 คณะเภสัชศาสตร ตองผานการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเคม ีและกลุมวิชาชีววิทยามาแลว กลุมวิชา

ละไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไดระดับคะแนนในแตละรายวิชาไมตํ่ากวา B
2. คณะกายภาพบําบัด ตองมีแตมเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 และตองผานการประเมนิโดยวิธีการสอบสัมภาษณ หรือ

วิธีอื่นใด โดยคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
3. ไมอนุญาตใหยายหลักสูตรสาขาวิชากลับไปในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมที่เคยศึกษา
4. สําหรับนักศกึษาทีไ่ดรับทนุการศกึษา จะตองไดรับความเหน็ชอบจากแผนกทนุการศกึษา โดยมสีํานักพฒันานักศกึษา

ใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร
5. รายวิชาซ่ึงเปนวิชารวมในหลักสตูรเดิมทีเ่คยศกึษามาและหลักสตูรใหมทีก่าํลังจะยายเขามาศกึษา ตองโอนยาย

ในหลักสูตรใหมทุกรายวิชา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีในโครงสรางของหลักสูตรที่ยายเขา

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

(รองศาสตราจารยประสิทธิ ์ โฆวิไลกูล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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 ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ท่ี  146/2547

เรื่อง หลักเกณฑการสอบเทียบความรู
และการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน

เพือ่ใหการสอบเทยีบความรูและการประเมินการเทยีบโอนผลการเรียนรายวิชาเปนไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยหวัเฉยีว
เฉลิมพระเกียรติ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 จึงกําหนดหลักเกณฑ การสอบเทียบความรูและการประเมิน
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ดังน้ี

1. การเทียบโอนผลการศึกษารายวิชาในระบบ เขาสูการศึกษาในระบบ กรณีที่รายวิชามีผลการเรียนเกินเวลากําหนด
10 ป นับต้ังแตวันลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน ๆ จนถึงวันที่ย่ืนคําขอเทียบโอนโดยมีผลการเรียนรายวิชาน้ันไมตํ่ากวา
C และใหสอบเทียบรายวิชาน้ัน ๆ (สอบขอเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ และ/หรือสอบปฏิบัติ) โดยตองสอบผาน
60% ข้ึนไป

2. การเทียบโอนผลการศกึษาจากการศึกษานอกระบบเขาสูการศกึษาในระบบ กรณผีานการอบรมในหลักสตูรระยะสั้น
จากหนวยงานของสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน หรือองคกรวิชาชีพที่รัฐบาลรับรอง มีกําหนดเวลาฝกอบรม
ไมนอยกวาเวลาทีก่ําหนดไวในหลักสตูร  และมกีารประเมนิผลออกเปนคาระดับคะแนน เทยีบไดไมตํ่ากวา C  และผาน
การอบรมมาเกินเวลากําหนด 10 ป นับจากวันที่ไดผานการอบรมน้ัน จนถึงวันที่ ย่ืนคําขอเทียบโอน ใหเขารับ
การสอบเทียบความรูรายวิชา (สอบขอเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ และ/หรือสอบปฏิบัติ) โดยตองสอบผาน 60%
ข้ึนไป

3. การเทียบโอนผลการศึกษา จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอธัยาศัย เขาสูการศกึษาในระบบ กรณี
เปนการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอธัยาศัย หรือผานการฝกอบรมหลักสตูรระยะสั้นจากหนวยงานอื่น
ตองเขารับการประเมินผล โดยการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ พรอมตองเสนอแฟมสะสมผลงานทีเ่กี่ยวของกับ
รายวิชาน้ันเพือ่ประกอบการพจิารณา โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการประเมนิการเทยีบโอนผลการเรียน
กําหนด

4. กรณีเกิดปญหาตามประกาศน้ี ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2547

(รองศาสตราจารยประสิทธิ ์ โฆวิไลกูล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วาดวย  การปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ  พ.ศ. 2546

โดยทีเ่ปนการสมควรปรับปรุงระเบยีบ วาดวย การปฏบิติัของนักศกึษาในการสอบใหเหมาะสมย่ิงข้ึน อาศยัอํานาจตามความ
ในมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 สภามหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมคร้ังที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 เห็นสมควรวางระเบียบวาดวยการปฏิบัติ
ของนักศึกษาในการสอบ ไวดังตอไปน้ี

ขอ 1 ระเบยีบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ วาดวย การปฏบิัติของนักศกึษาในการสอบ
พ.ศ. 2546”

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแต ปการศึกษา 2546 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ

พ.ศ. 2541 และระเบยีบมหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การปฏบิัติของนักศึกษาในการสอบ
พ.ศ. 2541 (ฉบับแกไข) และระเบียบคําสั่ง หรือประกาศอืน่ใดทีขั่ดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบยีบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
“คณะกรรมการวินิจฉัยการทุจริตในการสอบ” หมายถึง คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังข้ึน เพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ี
“การสอบ” หมายถึง การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค รวมทั้งการสอบที่คณะ/สาขาวิชา และอาจารย
ผูสอนจดัสอบ

ขอ 5 นักศึกษาผูมีสิทธิ์เขาสอบจะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี
5.1 เปนผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน และตองเปนผูที่ไมถูกตัดสิทธิ์การเขาสอบในรายวิชาน้ันดวย
5.2 มีเวลาเรียนในรายวิชาน้ัน ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือฝกงานไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เวลาเรียน
ขอ 6 นักศึกษาจะตองปฏิบัติตัวในการเขาหองสอบ ดังน้ี

6.1 แตงกายสภุาพเรียบรอยและถูกตองตามระเบยีบมหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ วาดวย เคร่ือง
แตงกายนักศึกษา พ.ศ. 2540

6.2 ตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกคร้ัง
6.3 ในกรณีที่ นักศึกษาไมมีชื่อเขาสอบในรายวิชาใด นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ลงทะเบียน

ในรายวิชาน้ัน เพื่อขอเพิ่มรายชื่อเขาสอบและทําการตรวจสอบเพื่อความถูกตองตอไป
6.4 หามเขาหองสอบกอนเวลาสอบ เวนแตไดรับอนุญาตจากกรรมการผูควบคุมการสอบประจาํหองสอบ

นักศกึษาผูใดฝาฝนจะตองถูกตัดสทิธิก์ารเขาสอบในรายวิชาน้ัน
6.5 เมื่อการสอบผานไปแลว 30 นาที นักศึกษาผูใดที่ยังไมเขาหองสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคร้ังน้ัน

เวนแตประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณี
6.6 หามนําเอกสาร เคร่ืองมอืสือ่สาร และอปุกรณใด ๆ  เขาหองสอบ เวนแตเคร่ืองใชทีก่รรมการผูออกขอสอบ

กําหนดไวในคําสั่ง
6.7 ตองน่ังตามทีม่หาวิทยาลัยจัดไว หามเคล่ือนยายที่น่ังออกจากทีท่ี่จัดไวให

ขอ 7 การปฏบิติัในระหวางการสอบ
7.1 หามนักศึกษาออกจากหองสอบจนกวาการสอบจะผานไปแลว 45 นาที
7.2 นักศกึษาตองลงลายมอืชือ่การเขาสอบใน มฉก.31 รายชือ่เขาหองสอบของแตละรายวิชา เพือ่เปนหลักฐาน

ในการเขาสอบ
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7.3 กรรมการผูควบคมุการสอบมอีํานาจตรวจคนนักศกึษาผูมเีหตุอนัสมควรสงสยัวาทจุริตในการสอบ
7.4 หามนําขอสอบหรือเอกสารทีเ่กีย่วของกบัการสอบออกนอกหองสอบ

ขอ 8 การทุจริตในการสอบ หมายถึง การกระทําของนักศึกษาในกรณีตอไปน้ี
8.1 นําขอสอบหรือเอกสารทีเ่กีย่วของกบัการสอบออกนอกหองสอบ
8.2 มีขอความใด ๆ  อยูในสิ่งของหรือที่ตัวของนักศกึษา หรือมีเอกสารอันอาจเปนประโยชนตอการสอบ
8.3 มเีจตนาคดัลอกคําตอบของผูอืน่ และ/หรือใหคําตอบของตนเปนประโยชนเกื้อกลูตอผูอืน่
8.4 มกีารกระทําใด ๆ  ทีส่อเจตนาทีจ่ะใชขอสอบและเอกสารในการสอบ เพือ่ผลประโยชนตอตนเองหรือผูอืน่
8.5 มีการรับ - สงสัญญาณทุกประเภท
8.6 มกีารเขาสอบแทนกันนับเปนการทจุริตทัง้ผูเขาสอบแทนและผูใหสอบแทน

ขอ 9 บทลงโทษในกรณทีุจริต
9.1 นักศึกษาที่ทุจริตเปนคร้ังแรก

(1) นักศึกษาที่ทุจริต ขอ 8.1 ใหปรับตก (F) ในรายวิชาน้ัน
(2) นักศึกษาที่ทจุริตในขอ 8.2 - 8.6 ขอใดขอหน่ึงใหปรับตก (F) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาน้ัน
(3) ทําทัณฑบนเปนลายลักษณอักษรทุกกรณี
(4) ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน

9.2 นักศึกษาที่กระทําทุจริตเปนคร้ังที่ 2
(1) ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
(2) มหาวิทยาลัยจะไมรับเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีก

ขอ 10 ข้ันตอนการพิจารณาลงโทษนักศึกษา มีดังน้ี
10.1 ผูควบคมุการสอบรวบรวมขอมลูเบือ้งตนพรอมพยานหลักฐาน เสนอประธานกรรมการควบคมุการสอบ

เพือ่พจิารณาและนําเสนอคณะกรรมการวินิจฉยัการทจุริตในการสอบ เพือ่พิจารณาโทษ
10.2 ใหคณะกรรมการวินิจฉัยการทุจริตในการสอบ ดําเนินการสอบขอเท็จจริง พรอมทั้งกําหนดลักษณะ

ความผิดและเสนอการลงโทษ
10.3 ใหคณะกรรมการบริหารวิชาการพจิารณา แลวนําเสนออธกิารบดี เพือ่อนุมติัการลงโทษ
10.4 เมื่อไดรับอนุมัติการลงโทษแลว ใหสํานักทะเบยีนและประมวลผล แจงสํานักพฒันานักศึกษารับทราบ

เปนลายลักษณอักษร
10.5 สํานักพฒันานักศกึษาสรุปผลคะแนนความประพฤติและการลงโทษ แจงผูปกครอง คณบดี และอาจารย

ที่ปรึกษาทราบ เปนลายลักษณอักษร
ขอ 11 ระเบียบขอใดที่มีขอความเคลือบคลุมไมชัดเจน ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย
ขอ 12 ใหอธกิารบดีเปนผูรักษาการตามระเบยีบน้ี

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

(ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ท่ี  63/2544

เรื่อง   การจัดสอบกรณีพิเศษ

เพือ่ใหการจัดการสอบกลางภาคและปลายภาคประจําภาคการศกึษา ดําเนินการดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ  และ
ครอบคลุมระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย ขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. 2541 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติที ่22/2544 ลงวันที ่12 กมุภาพันธ 2544 เร่ือง ขอปฏิบัติกรณีนักศกึษาขาดสอบ และผอนผัน
ใหจัดสอบเปนกรณีพิเศษ และใหใชประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติฉบับน้ีแทน

มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบัติการจัดสอบกรณีพิเศษ  ดังน้ี
1. นักศึกษาที่ไมเขาสอบตามกําหนด อาจย่ืนคํารองขอสอบเปนกรณีพิเศษเน่ืองดวยเง่ือนไขที่ถือวา มีเหตุจําเปน

ในวันสอบ ดังน้ี
1.1 บิดา – มารดา เสียชีวิต
1.2 ประสบอุบติัเหตุจนตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
1.3 ประสบอุบัติภัย สาธารณภัย เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
1.4 ถูกประทุษรายตอรางกายและจติใจจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
1.5 เจ็บปวยรุนแรงจนตองเขารับการรักษาและพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย ภายในโรงพยาบาล
1.6 มีเหตุจําเปนและสําคัญย่ิงอันไมอาจที่จะคาดหมายและหลีกเล่ียงได ไมวาดวยเหตุผลดานกฎหมาย ศีลธรรม

จริยธรรม อันเปนที่ยึดถือปฏิบัติของบุคคลทั่วไป
2. นักศกึษาหรือผูปกครองตองแจงใหมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็วที่สดุที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
3. สํานักทะเบียนและประมวลผลแจงใหคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณา หากอนุมัติใหมีการจัดสอบกรณีพิเศษ

ใหแจงตอคณบดีคณะที่อํานวยการสอนและประสานงานอาจารยผูสอน เพื่อจัดสอบเปนกรณพีิเศษ
4. นักศกึษาตองมาติดตออาจารยผูสอนรายวิชาทีนั่กศกึษาขาดสอบโดยเร็วทีส่ดุ พรอมหลักฐานประกอบซ่ึงตองไมเกนิ 1

สปัดาหหลังการสอบรายวิชาน้ัน ๆ เพือ่รับทราบกาํหนดวัน – เวลาการจดัสอบกรณพีเิศษ หากเกิน 1 สัปดาหไปแลว
มหาวิทยาลัยจะถือวาเปนกรณีการขาดสอบ

5. นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหสอบกรณีพิเศษตองมาสอบตามวัน – เวลาที่อาจารยผูสอนรายวิชาน้ันกําหนด มิฉะน้ัน
จะถือวาขาดสอบ

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   4  พฤษภาคม   พ.ศ.  2544

(รองศาสตราจารยประสิทธิ ์ โฆวิไลกูล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ท่ี  107/2545

เรื่อง   นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ตามทีท่บวงมหาวิทยาลัย ไดมปีระกาศ เร่ือง นโยบายการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ในสถาบนัอดุมศกึษา เมือ่วันที่
3 พฤษภาคม 2544 แลวน้ัน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีมาตรฐานสอดคลอง
ตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ไวดังน้ี

1. ใหมีการพิจารณาใชคะแนนสอบวัดความรูภาษาอังกฤษของทบวงมหาวิทยาลัยเปนสวนหน่ึง ในการพิจารณา
รับนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไมมีคะแนนสอบวัดความรูภาษาอังกฤษจากทบวงมหาวิทยาลัย ใหใชคะแนนสอบคัดเลือก
วิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเปนสวนหน่ึงในการพจิารณา

2. ใหนําคะแนนสอบวัดความรูภาษาองักฤษของทบวงมหาวิทยาลัยมาใชเปนแนวทางในการจัดกลุม ผูเรียนใหเขาเรียน
ตามระดับความสามารถ โดยกําหนดไวเปน 4 ระดับ ดังน้ี
ระดับที่ 1 คะแนนนอยกวา  - (0.25 SD.) ใหเขาเรียน Remedial Course
ระดับที่ 2 คะแนนต้ังแต  - (0.25 SD.) ถึง  + (2 SD.) ใหเขาเรียน GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ระดับที่ 3 คะแนนมากกวา  + (2 SD.) ถึง  + (3 SD.) ใหเขาเรียน GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ระดับที่ 4 คะแนนมากกวา  + (3 SD.) ใหเขาเรียน EG xxxx ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ทั้ งน้ี ในการจัด Remedial Course ใหมีการประเมินผลเปนพอใจ S (Satisfactory) และไมพอใจ U (Unsatisfactory)
โดยนักศึกษาตองสอบใหไดในระดับพอใจ S กอน จึงจะสามารถเขาเรียนวิชา GE 1053 ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 1 ได

3. ใหทุกหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสตูรใหมีการเรียนวิชาภาษาองักฤษอยางนอย 12 หนวยกติ โดยเปนการเรียน
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 6 หนวยกิต อีก 6 หนวยกิต เปนการเรียนในลักษณะ ESP (English for Specific Purposes)
โดยจัดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ทั้งน้ีใหทุกหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2548

4. มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนทําการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษกอนที่จะสําเร็จการศึกษา โดยการ
ทดสอบวัดความรูดังกลาวไมถือเปนเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา แตเปนการทดสอบวัดระดับความรูความสามารถทางภาษา
อังกฤษเทาน้ัน ทั้งน้ีใหเร่ิมใชกับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2545 เปนตนไป

ทั้งน้ี ใหมีผลบังคับใชต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545

(รองศาสตราจารยประสิทธิ ์ โฆวิไลกูล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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 ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ท่ี  068/2551

เรือ่ง เง่ือนไขการสําเรจ็การศึกษาเฉพาะหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลกัสตูรเภสชัศาสตรบัณฑิต และหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต

ตามที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 062/2551 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551
เร่ือง เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต ไปแลวน้ัน

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 10 เมษายน
2551 หมวด 10 ขอ 41 ผูมีสิทธิ์ขอรับปริญญา ตองอยูภายใตเง่ือนไข ดังน้ี

ขอ 41.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกติทีก่ําหนดไวในหลักสตูรสาขาวิชาและไดแตมเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 หรือเปน
ไปตามเง่ือนไขเฉพาะของแตละคณะวิชา สําหรับกรณีทีนั่กศึกษาเรียนครบตามหลักสตูรสาขาวิชา แตไดแตม
เฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2.00 แตไมตํ่ากวา 1.75 อาจขอรับอนุปริญญาได

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 มีมติ
เห็นชอบใหคณะวิชากําหนดเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตร ต้ังแตปการศึกษา 2551 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
และควบคมุบัณฑิตใหมีคณุภาพมากย่ิงข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43 แหงพระราชบญัญัติสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 จึงใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 062/2551 และใหใชประกาศฉบับน้ีแทน ดังน้ี

ประกาศ  ณ  วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551

(รองศาสตราจารย ดร. ประจักษ  พุมวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตร เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ตองไดแตมเฉล่ียสะสมในกลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 2.00
สาขาวิชาจลุชีววิทยาอตุสาหกรรม ตองไดแตมเฉล่ียสะสมในกลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 2.00
เภสัชศาสตรบัณฑิต ตองไดแตมเฉล่ียสะสมในกลุมวิชาชีพ ไมตํ่ากวา 2.00
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ตองไดแตมเฉล่ียสะสมในกลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 2.00
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม ตองไดแตมเฉล่ียสะสมเฉพาะรายวิชาในรหัส EH ไมตํ่ากวา 2.00
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตองไดแตมเฉล่ียสะสมเฉพาะรายวิชาในรหัส OH ไมตํ่ากวา 2.00
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาการจดัการโรงพยาบาล ตองไดแตมเฉล่ียสะสมเฉพาะรายวิชาในรหัส HM ไมตํ่ากวา 2.00
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 ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ท่ี  024/2555

เร่ือง เง่ือนไขการสําเร็จการศกึษาเฉพาะหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต
(ฉบบัแกไข)

ตามทีม่หาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กําหนดเง่ือนไขการสําเร็จการศกึษาเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต
“ตองไดแตมเฉล่ียสะสมในกลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 2.00W ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 068/2552 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 น้ัน

เน่ืองจากสภาการพยาบาลไดปรับขอบังคับ วาดวย การใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2554 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยฯ
จึงกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใหสอดคลองกับขอบังคับของสภาการพยาบาล
โดยใหเร่ิมใชกับนักศึกษารหัส 55XXXX เปนตนไป ดังรายละเอียดตอไปน้ี

ประกาศ  ณ  วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย ดร. ประจักษ  พุมวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตร
ตองศกึษาครบตามจํานวนหนวยกติทีก่ําหนดในแผนการศกึษาของหลักสตูร
และตองไดแตมไมตํ่ากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาชพี และคะแนนเฉล่ีย
สะสมตลอดหลักสูตร ไมตํ่ากวา 2.00 จากระบบ 4 แตมระดับคะแนน
จึงถือวาสําเร็จการศึกษา

เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
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 ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ท่ี  006/2556

เร่ือง เง่ือนไขการสําเร็จการศกึษาเฉพาะหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชากายภาพบําบดั

ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ วาดวย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ลงวันที ่20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 หมวด 10 การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา ระบุวา

ขอ 41 ผูมีสิทธิ์ขอรับปริญญา ตองอยูภายใตเง่ือนไข ดังน้ี

41.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาและไดแตมเฉล่ียสะสม ไมตํ่ากวา 2.00
หรือเปนไปตามเง่ือนไขเฉพาะของแตละคณะวิชา สําหรับกรณีที่นักศึกษาเรียนครบหลักสูตรสาขาวิชา แตไดแตมเฉล่ียสะสม
ตํ่ากวา 2.00 แตไมตํ่ากวา 1.75 อาจขอรับอนุปริญญาได

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุม คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2556 เห็นสมควรใหคณะกายภาพบําบัดกําหนดเง่ื อนไขการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด สําหรับนักศึกษาต้ังแต
รหัส 56XXXX เปนตนไป ดังรายละเอียดตอไปน้ี

ประกาศ  ณ  วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2556

(รองศาสตราจารย ดร. ประจักษ  พุมวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตร
ตองไดแตมเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 2.00 และในกลุมวิชาชีพ
ไมตํ่ากวา 2.00

เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด
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 ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ท่ี  118/2556

เร่ือง เงือ่นไขการสําเร็จการศึกษาเฉพาะหลกัสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ วาดวย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ลงวันที ่20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 หมวด 10 การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา ระบุวา

ขอ 41 ผูมีสิทธิ์ขอรับปริญญา ตองอยูภายใตเง่ือนไข ดังน้ี

41.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาและไดแตมเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00
หรือเปนไปตามเง่ือนไขเฉพาะของแตละคณะวิชา สําหรับกรณีที่นักศึกษาเรียนครบหลักสูตรสาขาวิชา แตไดแตมเฉล่ียสะสม
ตํ่ากวา 2.00 แตไมตํ่ากวา 1.75 อาจขอรับอนุปริญญาได

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและควบคุมบัณฑิตใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดเง่ือนไขการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปน้ี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุม คร้ังที่ 6/2551 เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2551 เห็นสมควรใหคณะเภสชัศาสตรปรับปรุงเง่ือนไขการสําเร็จการศกึษาพรอมกับปรับปรุงใชหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต
ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552 จงึใหยกเลิกเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ที่ 068/2551 และใหใชประกาศฉบับน้ีแทน โดยกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาต้ังแตรหัส 52XXXX เปนตนไป ใหมีความสอดคลองกับหลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปน้ี

หลักสูตร
1. ผูมีสิทธิ์ขอรับปริญญาตองอยูภายใตเง่ือนไขเรียนครบตามหลักสูตร

สาขาวิชาและไดแตมเฉล่ียสะสม ไมตํ่ากวา 2.00
2. แตมเฉล่ียสะสมเฉพาะรายวิชาในรหัส PP ไมตํ่ากวา 2.00
3. ผลการสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้ นปที่  6

อยูในเกณฑผาน

เง่ือนไขการสําเร็จกา ศึกษา
เภสัชศาสตรบัณฑิต
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมจีน

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุม คร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน
พ.ศ. 2556 เห็นสมควรใหคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนกําหนดเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สําหรับนักศึกษาต้ังแตรหัส 56XXXX
เปนตนไป ดังรายละเอียดตอไปน้ี

ทั้งน้ี คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนไดกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาเพื่อเตรียมสอบ HSK จํานวน 2 รายวิชา ซ่ึงไมนับ
หนวยกิต และใหศึกษาในชั้นปที่ 2/2 และชั้นปที่ 4/1 ดังน้ี

1. CN 0003 สอบวัดความรูภาษาจีน 1 -(0/3-0-0) หนวยกิต
(Hanyu Shuiping Kaoshi 1)

2. CN 0033 สอบวัดความรูภาษาจีน 2 -(0/3-0-0) หนวยกิต
(Hanyu Shuiping Kaoshi 2)

ประกาศ  ณ  วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2556

(รองศาสตราจารย ดร. ประจักษ  พุมวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หลักสูตร
นักศกึษาจะตองผานการสอบวัดความรูภาษาจนี HSK ระดับ 5 จงึจะสามารถ
สําเร็จการศึกษาได

เง่ือนไขการสําเร็จกา ศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
-  สาขาวิชาภาษาจีน
-  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
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 ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ท่ี  050/2553

เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน และอัตราจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนแรกเขา

สําหรับผูสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง)

เพื่อใหการเทียบโอนผลการศึกษารายวิชาในระบบ และ/หรือการศึกษานอกระบบ เขาสูการศึกษาในระบบ สําหรับ
ผูสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยจงึกําหนดหลักเกณฑการเทยีบโอนและอตัราจัดเก็บคาธรรมเนียมพเิศษในการเทยีบโอน
ผลการเรียนแรกเขา ดังน้ี

1. หลักเกณฑการเทียบโอนผลการศึกษารายวิชาในระบบ เขาสูการศึกษาในระบบ สําหรับผูสมัครเรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
1.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิต

(1) เปนผูมีความรู สอบไลไดไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรูเทียบเทา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว

(2) เปนผูมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
หมวด 3 ขอ 10.2-10.6

(3) เปนผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) ที่ตองเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) กบัหลักสตูรบญัชบีณัฑติและหลักสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ ในหลักสตูร
และสาขาวิชาดังตอไปน้ี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุมวิชาชีพดานการจัดการ กลุมวิชาชีพดานการตลาด กลุมวิชาชีพ

ดานการเงิน กลุมวิชาชีพดานธุรกิจระหวางประเทศ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม
- หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกสและโซอุปทาน

1.2 การเทียบโอนรายวิชา ใหใชเกณฑและขอปฏิบัติดังน้ี
(1) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี จะเทียบโอนจากหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไดตองเปนรายวิชาที่ศึกษามาแลวไมเกิน 10 ป นับต้ังแต
วันลงทะเบียนเรียนวิชาน้ันๆ จนถึงวันที่ย่ืนคําขอเทียบโอน หากเปนรายวิชาที่ศึกษามาแลวเกินเวลา
กําหนด 10 ปนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน จนถึงวันที่ ย่ืนคําขอเทียบโอน โดยมีผลการเรียน
รายวิชาน้ันไมตํ่ากวา C ใหสอบเทียบรายวิชาน้ันๆ (สอบขอเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ สอบปฏิบัติ)
โดยตองสอบผาน 60% ข้ึนไป
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(2) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เทียบโอนผลการเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกิน 21 หนวยกิต และ
ตองศึกษาเพิ่มเติม จํานวน 3 ราชวิชา ดังน้ี
- GE 1053
- GE 1063 และ
- MA 1073
เพื่อใหครบจํานวนหนวยกิตตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(3) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ เทียบโอนผลการเรียนและโอนหนวยกิตไดตามจํานวนที่พิจารณาจาก
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน โดยตองเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุม
ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ และเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมตํ่ากวา
ระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตมระดับ 2.00 หรือเทียบเทา

2. อัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการศึกษารายวิชาในระบบเขาสูการศึกษาในระบบ
สําหรับผูสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
2.1 กรณีเปนรายวิชาที่ศึกษามาแลวไมเกิน 10 ปนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน จนถึงวันย่ืนคําขอ

เทียบโอน ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนแรกเขาจํานวน 500 บาท
2.2 กรณีเปนรายวิชาที่ศึกษามาแลวเกินเวลากําหนด 10 ปนับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน จนถึง

วันย่ืนคําขอเทียบโอน ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมในการสอบเทียบความรูวิชาละ 1,500 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย ดร. ประจักษ  พุมวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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 ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ท่ี  069/2554

เรือ่ง กําหนดอัตราจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการเทียบโอน
ผลการเรียนแรกเขาสําหรับนักศึกษาตางชาติ หลักสูตรปริญญาตรี

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  วาดวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2552  ลงวันที่  20
พฤษภาคม  พ.ศ. 2552  หมวด  8  การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย
เขาสูการศึกษาในระบบ  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดอัตราจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการเทียบโอนผลการเรียนแรกเขาสําหรับ
นักศึกษาตางชาติ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ดังน้ี

1. กรณีเปนนักศึกษาตางชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
เปนระยะเวลา  3  ป  ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการเทียบโอนผลการเรียนแรกเขาแบบเหมาจาย  จํานวน
5,000.-บาท

2. กรณีเปนนักศึกษาตางชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
เปนระยะเวลา  2  ป  ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการเทียบโอนผลการเรียนแรกเขาแบบเหมาจาย  จํานวน
3,000.-บาท

ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2554  เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร. ประจักษ  พุมวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วาดวย  การใหปริญญาตรีเกียรตินิยม

พ.ศ. 2548

เพื่อเปนการกําหนดหลักเกณฑการใหปริญญาตรีเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  สภามหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 เห็นสมควร ออกขอบังคับกําหนดหลักเกณฑ
การใหปริญญาเกียรตินิยม ดังตอไปน้ี

ขอ  1 ขอบังคับน้ี เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การใหปริญญาตรี
เกียรตินิยม พ.ศ. 2548”

ขอ  2 ขอบังคับน้ีใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ขอ  3 ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่น ๆ ที่มีขอความขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี ใหใชขอบังคับน้ีแทน
ขอ  4 ในขอบังคบัน้ี

"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
"สภามหาวิทยาลัย" หมายถึง สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
"อธกิารบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
"คณบดี" หมายถึง คณบดีประจําคณะวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ
"นักศึกษา" หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอ  5 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ตองมีคุณสมบัติและเง่ือนไข ดังน้ี
(1)  ตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
(2)  ตองไดคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 3.60 ข้ึนไป
(3)  ไมมีรายวิชาใดที่ไดระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ  U
(4)  ไมเคยศึกษาซํ้าในรายวิชาใด
(5)  ตองเปนผูที่มีความประพฤติสมศักด์ิศรีแหงปริญญาน้ัน ๆ
(6)  ตองเปนผูที่ไมมีพันธะหน้ีสินใด ๆ  กับมหาวิทยาลัย

ขอ  6 นักศึกษาที่มีสิทธิขอรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติและเง่ือนไข ดังน้ี
(1)  ตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
(2)  ตองไดคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 3.25 ข้ึนไป
(3)  ไมมีรายวิชาใดที่ไดระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U
(4)  ไมเคยศึกษาซํ้าในรายวิชาใด
(5)  ตองเปนผูที่มีความประพฤติสมศักด์ิศรีแหงปริญญาน้ัน ๆ
(6)  ตองเปนผูที่ไมมีพันธะหน้ีสินใด ๆ  กับมหาวิทยาลัย

ขอ  7 นักศึกษาที่ประสงคจะขอรับปริญญาตรีเกียรตินิยม ใหย่ืนคํารองตอสํานักทะเบียนและประมวลผล
ในภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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ขอ  8 นักศึกษาที่ขอเทยีบโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น นักศึกษาปริญญาที่สอง และนักศึกษาที่ขอเทียบโอน
การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย โดยมกีารเทียบโอนรายวิชา รวมทัง้นักศึกษาหลักสตูร
ปริญญาตอเน่ือง ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม

ขอ  9 การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม
(1) ใหคณบดีประจําคณะวิชาทีนั่กศึกษาสังกัดอยู เปนผูพิจารณาเสนอชื่อผูที่สมควรไดรับปริญญาตรี

เกียรตินิยม
(2) ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติปริญญาตรีเกียรตินิยม

ขอ  10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี และมีอํานาจออกคําสั่ง หรือประกาศ เพื่อดําเนินการ
ตามขอบังคบัน้ี

ในกรณีมีปญหาตองวินิจฉัย ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีเปนผูพิจารณา และใหถือเปนอันยุติ แลวรายงาน
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วาดวย  การใหอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

พ.ศ. 2548

เพื่อเปนการกําหนดหลักเกณฑการใหอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ  ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 52 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  สภามหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมคร้ังที่  2/2548 เมื่ อวันที่  10 มีนาคม 2548 เห็นสมควร ออกขอบังคับกําหนด
หลักเกณฑการใหอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ดังตอไปน้ี

ขอ  1 ขอบังคับน้ีเรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การใหอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2548"

ขอ  2 ขอบังคับน้ีใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ  3 ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่น ๆ ที่มีขอความขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี ใหใชขอบังคับน้ีแทน
ขอ  4 ในขอบังคบัน้ี

"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
"สภามหาวิทยาลัย" หมายถึง สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
"อธกิารบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
"คณบดี" หมายถึง คณบดีประจําคณะวิชาที่ เปดสอนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ
"นักศึกษา" หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอ  5 นักศึกษาที่มีสิทธิขอรับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ตองมีคุณสมบัติและเง่ือนไข ดังน้ี
(1) นักศึกษาทีม่สีิทธขิอรับอนุปริญญา ตองศกึษาครบตามหลักสตูรสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง ภายในระยะ

เวลาทีม่หาวิทยาลัยกําหนด แตไดคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2.00 แตไมตํ่ากวา 1.75  และประสงค
จะขอรับอนุปริญญา

(2) นักศกึษาทีม่สีทิธขิอรับประกาศนียบตัรบณัฑติ ตองศกึษาครบตามหลักสตูรในสาขาวิชาหน่ึงวิชาใด
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และตองไดคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00

(3) ตองเปนผูทีม่ีความประพฤติสมศักด์ิศรีแหงอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตน้ัน
(4) ตองเปนผูที่ไมมีพันธะหน้ีสินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย

ขอ  6 นักศึกษาที่ประสงค จะขอรับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหย่ืนคํารองตอสํานักทะเบียน
และประมวลผล ในภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ  7 การอนุมัติอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
(1) ใหคณบดีประจําคณะวิชาที่นักศกึษาสงักัดอยู เปนผูพิจารณาเสนอชือ่ผูทีส่มควรไดรับอนุปริญญา

หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
(2) ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมติัอนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรบัณฑิต
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ขอ  8. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี และมีอํานาจออกคําสั่ง หรือประกาศ เพื่อดําเนินการ
ตามขอบังคบัน้ี

ในกรณีมปีญหาตองวินิจฉยั  ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีเปนผูพิจารณา  และใหถือเปนอันยุติ  แลวรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบ

ประกาศ ณ วันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย ดร.เกษม  สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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GE = การศึกษาท่ัวไป (General Education)
01 คณะพยาบาลศาสตร

CO = รายวชิาพืน้ฐานทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร
NG = พยาบาลศาสตร (Nursing Science)
NU = โภชนาการ (Nutrition)
PA = พยาธวิทิยา (Pathology)

02 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
และสวัสดิการสังคม

SW = สังคมสงเคราะหศาสตร (Social Work)
03 คณะศลิปศาสตร

ED = การศึกษา (Education)
EG = ภาษาองักฤษ (English)
ET = บรูณาการภาษาองักฤษ-ภาษาไทย (English-Thai)
HI = อตุสาหกรรมการบรกิารเพือ่การทองเท่ียว

(Hospitality Industry for Tourism)
HU = มนุษยศาสตร (Humanities)
PC = จติวทิยา (Psychology)
PE = พลศึกษา (Physical Education)
PL = ปรชัญา (Philosophy)
SS = สังคมศาสตร (Social Science)
TC = การส่ือสารภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง

(Communicative Thai as a Secend Language)
TH = ภาษาไทย (Thai)
TR = การทองเท่ียว (Tourism)
MY = ภาษาพมา (Burmese)

04 คณะบรหิารธุรกจิ
AC = การบญัช ี(Accounting)
AS = กลุมวชิาการจดัการประชาคมอาเซียน

(ASEAN Economic)
BA = บรหิารธุรกิจ (Business Administration)
BC = คอมพวิเตอรธรุกิจ (Business Computer)
CB = ธรุกิจจนี (Chinese Business)
DB = ภาษาอนิโดนีเซียสําหรับธรุกิจ

(Indonesian for Business)
EC = เศรษฐศาสตรธรุกิจ (Business Economics)
FN = การเงนิ (Finance)
HR = การจดัการทรพัยากรมนุษย

(Human Resource Management)
IB = ธรุกิจระหวางประเทศ (International Business)
IM = การจดัการอตุสาหกรรม (Industrial Management)
JB = ภาษาญีปุ่นสําหรบัธรุกิจ (Japanese for Business)
KB = ภาษาเกาหลีสําหรบัธรุกิจ (Korean for Business)
MB = ภาษามาเลเซียสําหรบัธรุกิจ (Malay for Business)
MG = การจดัการ (Management)
MK = การตลาด (Marketing)
LM = การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

(Logistics and Supply Chain Management)
VB = ภาษาเวยีดนามสําหรบัธรุกิจ (Vietnamese for Business)

International Program
IAC = Courses in Accounting
IBA = Courses in General Business
IBC = Courses in Business Computer
ICB = Courses in Chinese Business
ICE = ProFessional Courses
ICN = Courses in Chinese Language
IEC = Courses in Economics
IEG = Courses in English Language
IFN = Courses in Finance
IGE = Courses in General Education

IIB = Courses in International Business
IMA = Courses in Mathematics
IMG = Courses in Management
IMK = Courses in Marketing
IST = Courses in Statistics

05 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
AN = กายวภิาคศาสตร (Anatomy)
BH = ชวีเคม ี(Biochemistry)
BI = ชวีวทิยา (Biology)
CH = เคม ี(Chemistry)
CS = วทิยาการคอมพวิเตอร (Computer Science)
FS = วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร

(Food Science and Technology)
IT = เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology)
MA = คณิตศาสตร (Mathematics)
MI = จลุชวีวทิยา (Microbiology)
NS = ประสาทวทิยาศาสตร (Neuroscience)
PH = ฟสิกส (Physics)
PS = สรรีวทิยา (Physiology)
SC = วทิยาศาสตร (Science)
ST = สถิติศาสตร (Statistics)
MS = วทิยาศาสตรการแพทย (Medical Science)

06 คณะเภสัชศาสตร
PM = เภสัชวทิยา (Pharmacology)
PP = เภสัชศาสตร (Pharmacy)
PY = เภสัชศาสตร (Pharmacy)

07 คณะเทคนคิการแพทย
MT = เทคนิคการแพทย (Medical Technology)

08 คณะกายภาพบําบัด
MD = อายรุศาสตร (Medicine)
OT = ออรโธปดิกส (Orthopedics)
PA = พยาธวิทิยา (Pathology)
PI = จติเวชศาสตร (Psychiatry)
PT = กายภาพบําบดั (Physical Therapy)
SU = ศัลยศาสตร (Surgery)

09 คณะสาธารณสุขศาสตรและส่ิงแวดลอม
EH = อนามยัส่ิงแวดลอม (Environmental Health)
HM = การจดัการโรงพยาบาล (Hospital Management)
OH = อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

(Occupational Health and Safety)
PB = สาธารณสุขศาสตร (Public Health)

10 คณะการแพทยแผนจนี
CM = การแพทยแผนจนี (Chinese Medicine)

11 คณะนติิศาสตร
LA = นิติศาสตร (Laws)

12 คณะนเิทศศาสตร
AD = การโฆษณาและส่ือสารการตลาด

(Advertising and Marketing Communications)
CA = นิเทศศาสตร (Communication Arts)
CD = ออกแบบนิเทศศิลป (Communication Design)
MN = ส่ือมลัติมเีดียและส่ือใหม

(Multimedia and New Media)
PF = ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
PR = ประชาสัมพนัธ (Public Relations)
RT = วทิยแุละโทรทัศน (Radio and Television)

13 คณะภาษาและวัฒนธรรมจนี
CN = ภาษาจนี (Chinese)
KR = ภาษาเกาหล ี(Korean)

14 บัณฑติวิทยาลัย
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การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ไดกําหนด
ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยจัดในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได
โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาทีค่รอบคลุมสาระของกลุมวิชาสงัคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกบัคณติศาสตร
ในสัดสวนที่พอเหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป ซ่ึงเปนวิชาที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูอยางกวางขวาง
มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความสนใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษา
ในการติดตอ สือ่สารความหมายไดดี มคีุณธรรม ตระหนักในคณุคาของศลิปะและวัฒนธรรมทัง้ของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี

วิชาศึกษาทั่วไปจึงเปนสวนสําคัญของหลักสูตรมุงสรางบัณฑิตใหเปนผูมีลักษณะดังน้ี
1. มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล ทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก
2. มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เพื่อนําไปสูการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี
3. มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล และมคีวามสามารถในการแกปญหา
4. มีความสามารถในการใชภาษาในการติดตอ สือ่สาร และแสวงหาความรู
5. มีคณุธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย และกตัญู) ดําเนินชวิีตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเรียนรูเพื่อรับใชสังคม
6. มีความรูและตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย จีน
7. มีความรูความเขาใจและสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก



นักศึกษาทีเ่ขาศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต้ังแตปการศึกษา 2556 ทกุสาขาวิชา
จะตองเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยจําแนกเปนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 24 หนวยกิต
และรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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โครงสรางหลักสูตร ไมนอยกวา 30  หนวยกิต
ระดับมหาวิทยาลัยกําหนด (วิชาบังคับ) 24  หนวยกิต
วิชาเลือก  ศึกษาไมนอยกวา 6  หนวยกิต

ระดับมหาวิทยาลัยกําหนด
วิชาบังคับ 24  หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร 6  หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1/1-1/2-0) -
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) -

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร 7  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) -

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) -

ง. กลุมวิชาภาษา 9  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053

วชิาเลือก ไมนอยกวา 6  หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต 2(2/2-0-0) -
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0) -
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผลในชีวิตประจําวัน 2(2/2-0-0) -
GE 2242 การสือ่สารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0) -

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด 2(2/2-0-0) -
GE 2202 กฎหมายกับสงัคม 2(2/2-0-0) -
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ 2(2/2-0-0) -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1(1/1-0-0) -
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม 2(2/2-0-0) -

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูปในชวิีตประจําวัน 1(0-1/2-0) -
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) -
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) -
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) -

ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) -
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 2133



นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาโทในสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยไดโดยจะตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  15
หนวยกิต ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
1. วิชาโทภาษาจีน ไมนอยกวา 18  หนวยกิต

1.1 นักศกึษาคณะอืน่ทีป่ระสงคศกึษาวิชาภาษาจีนเปนวิชาโท ตองศกึษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษาจนี
จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ตามเง่ือนไขดังน้ี

1. รายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
CN 1113 ภาษาจีน 1 3(2/2-1/2-0) -
CN 1123 ภาษาจีน 2 3(2/2-1/2-0) -
CN 1213 การฟง-พูดภาษาจีน 3(2/2-1/2-0) -
2. รายวิชาเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาเอกบังคับหรือรายวิชาเอกเลือก CN....... อื่นๆ ที่คณะภาษา

และวัฒนธรรมจีนเปดสอนอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต

2. วิชาโทภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
นักศกึษาทีเ่ลือกศกึษาวิชาโทภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ตองศกึษารายวิชา ไมนอยกวา 15 หนวยกติ ตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี

ก. รายวิชาบังคับ 6 หนวยกิต
ข. รายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต

ก. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับ 6 หนวยกิต ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
EG 2683 สนทนาภาษาองักฤษธรุกิจ 3(3/3-0-0) GE 1063
EG 2693 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3/3-0-0) EG 2683

ข. นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ 9 หนวยกิต ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
EG 3553 ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ 3(3/3-0-0) EG 2673 หรือ EG 2693
EG 3563 ภาษาองักฤษเพื่อการประชาสมัพันธ 3(3/3-0-0) EG 2673 หรือ EG 2693
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
EG 3713 ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสารดานสขุภาพ 3(3/3-0-0) GE 1063
EG 3723 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกจิการบิน 3(3/3-0-0) EG 2673 หรือ EG 2693
EG 3803 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร 3(3/3-0-0) EG 2673 หรือ EG 2693
EG 3843 ภาษาอังกฤษเพือ่อุตสาหกรรมการบริการ 3(3/3-0-0) GE 1063
EG 4613 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0) EG 2673 หรือ EG 2693
EG 4843 การแปลเพือ่งานธุรกจิ 3(3/3-0-0) EG 2673 หรือ EG 2693

หมายเหตุ  นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษไมมีสิทธิ์เลือกศึกษาเปนวิชาโท

3. วิชาโทภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตองศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเง่ือนไข

ดังตอไปน้ี
ก. รายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต
ข. รายวิชาเลือก 6 หนวยกิต

ก. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
EG 1033 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1 3(3/3-0-0) -
EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) -
EG 2213 หลักการอานภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063

ข. นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ 6 หนวยกิต ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
EG 1043 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2 3(3/3-0-0) EG 1033
EG 2063 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3/3-0-0) EG 1033
EG 2143 การฟง-พูดภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) EG 2133
EG 2163 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 2063
EG 2713 ภาษาศาสตรเบื้องตน 3(3/3-0-0) -
EG 3123 การฟง-พูดภาษาอังกฤษระดับสูง 3(2/2-1/2-0) EG 2143
EG 3773 หลักการแปลภาษาองักฤษเปนภาษาไทย 3(3/3-0-0) GE 1043 หรือ EG 2213
EG 3903 การใชภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน 3(3/3-0-0) EG 2713

หมายเหตุ  นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษไมมีสิทธิ์เลือกศึกษาเปนวิชาโท

4. วิชาโทการบัญชี
นักศกึษาทีป่ระสงคจะศกึษาวิชาการบญัชีเปนวิชาโท ตองศกึษารายวิชาของสาขาวิชาการบัญช ีไมนอยกวา 15 หนวยกติ

ดังน้ี
4.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ศึกษา

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังน้ี
วิชาบังคับ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
AC 1313 หลักการบัญชีข้ันตน 2 3(2/2-1/2-0) AC 1303 or AC 1233
AC 2203 การบัญชีข้ันกลาง 1 3(2/2-1/2-0) AC 1313

วชิาเลือก
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต



60 








4.2 นักศกึษาคณะอืน่ๆ ที่ประสงคจะศึกษาวิชาการบญัชี เปนวิชาโท ตองศึกษาวิชาของสาขาวิชาการบัญชี ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
วิชาบังคับ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) -
AC 1313 หลักการบัญชีข้ันตน 2 3(2/2-1/2-0) AC 1303 or AC 1233
AC 2203 การบัญชีข้ันกลาง 1 3(2/2-1/2-0) AC 1313

วชิาเลือก
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต

5. วิชาโทการจัดการ
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการจัดการเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเง่ือนไข ดังน้ี
แบบท่ี 1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษา ดังน้ี

วิชาบังคับ  ศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) MG 1303
MG 3123 ผูนําและมนุษยสัมพันธ 3(3/3-0-0) MG 1303

วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการจัดการ อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ยกเวนรายวิชาเอกบังคับ 2 รายวิชา ดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0) MG 1303 and MK 1503
MG 4033 สมัมนาการจัดการ 3(3/3-0-0) -

แบบท่ี 2 นักศึกษาคณะอื่น ตองศึกษา ดังน้ี
วิชาบังคับ  ศึกษา 9 หนวยกิต ในรายวิชา ดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) -
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) MG 1303
MG 3123 ผูนําและมนุษยสัมพันธ 3(3/3-0-0) MG 1303

วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการจัดการองคการ อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ยกเวนรายวิชาเอกบังคับ 4 รายวิชา ดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0) MG 1303 and MK 1503
MG 4033 สมัมนาการจัดการ 3(3/3-0-0) -
MG 4153 การบริหารและประเมนิโครงการ 3(3/3-0-0) MG 1303 and FN 1603
MG 4163 ผูประกอบการทางธุรกิจและสังคม 3(3/3-0-0) MG 1303 and MK 1503

(รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐาน/วิชาชีพ/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอก และไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท)

6. วิชาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15-18 หนวยกิต

ตามเง่ือนไข ดังน้ี
แบบท่ี 1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษา ดังน้ี

วิชาบังคับ  ศึกษา 3 หนวยกิต ในรายวิชา ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) MG 1303
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วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย อีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
(รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐาน/วิชาชพี/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกแลว ไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท)

แบบท่ี 2 นักศึกษาคณะอื่น ศึกษาจํานวน 18 หนวยกิต ตามเง่ือนไข ดังตอไปน้ี
วิชาบังคับ  ศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา ดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) -
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) MG 1303

วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย อีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
หากเคยศึกษารายวิชา MG 1303 เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร หรือวิชาเลือกเสรีไปแลว ใหศึกษารายวิชาเอกเลือกของกลุมวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย เพิ่มเติมอีก 15 หนวยกิต

7. วิชาโทการตลาด
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการตลาดเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเง่ือนไข ดังน้ี
แบบท่ี 1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษา ดังน้ี

วิชาบังคับ  ศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
MK 2503 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3/3-0-0) MK 1503
MK 2533 การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา 3(3/3-0-0) MK 1503

วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการตลาด อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ยกเวนรายวิชาเอกบังคับ 3 รายวิชา ดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
MK 4543 การจัดการกลยุทธการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503
MK 4613 การวางแผนการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503
MK 4633 สัมมนาหัวขอพเิศษทางการตลาด 3(3/3-0-0) -

แบบท่ี 2 นักศึกษาคณะอื่น ตองศึกษา ดังน้ี
วิชาบังคับ  ศึกษา 9 หนวยกิต ในรายวิชา ดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) -
MK 2503 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3/3-0-0) MK 1503
MK 2533 การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา 3(3/3-0-0) MK 1503

วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการตลาด อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ยกเวนรายวิชาเอกบังคับ 3 รายวิชา ดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
MK 4543 การจัดการกลยุทธการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503
MK 4613 การวางแผนการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503
MK 4633 สัมมนาหัวขอพเิศษทางการตลาด 3(3/3-0-0) -

8. วิชาโทการเงิน
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการเงินเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือก

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังน้ี
8.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษารายวิชากลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
8.2 นักศึกษาคณะอื่นๆ ตองศึกษาในรายวิชา ดังน้ี
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วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 or AC 1313
FN 2613 ตลาดเงินตลาดทุน 3(3/3-0-0) -
FN 3633 การจัดการทางการเงิน 3(3/3-0-0) FN 1603

วชิาเลือก
ศึกษาวิชากลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

9. วิชาโทธุรกิจระหวางประเทศ
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาธุรกิจระหวางประเทศเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือ

กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังน้ี
9.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับดานธุรกิจระหวางประเทศหรือกลุมวิชาเอกเลือก

ดานธุรกิจระหวางประเทศ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต (รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาชีพ/วิชาชีพเฉพาะดาน
หรือวิชาเอกแลว ไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท)

9.2 นักศึกษาคณะอื่นๆ ตองศึกษาในรายวิชาดังตอไปน้ี
วิชาบังคับ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
IB 2713 การจดัการธรุกิจระหวางประเทศเบื้องตน 3(3/3-0-0) -

วชิาเลือก
เลือกศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือกดานธุรกิจระหวางประเทศ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

10. วิชาโทธุรกิจจีน
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาธุรกิจจีนเปนวิชาโท ตองศึกษาไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในรายวิชาดังตอไปน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
CB 2013 พัฒนาและปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีน 3(3/3-0-0) -
CB 2023 วัฒนธรรมและการทําธุรกิจของจีน 3(3/3-0-0) -
CB 3013 การคาการลงทุนระหวางประเทศของจีน 3(3/3-0-0) CB 2013
CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0) -
CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2/2-1/2-0) CN 1023

ท้ังนี้ รายวิชาใดท่ีนับเปนวิชาแกน/วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ/วิชาชีพเฉพาะดาน/วิชาเอก หรือวิชาเลือกเสรีแลว
ไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท

11. วิชาโทบริหารธุรกิจ
นักศกึษาคณะอืน่ทีป่ระสงคจะศึกษาวิชาทางการบริหารธรุกจิเปนวิชาโท ตองศกึษารายวิชาบังคบั ไมนอยกวา 15 หนวยกติ

ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) -
BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3/3-0-0) -
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) -
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รายวิชาใดที่นักศึกษาเคยไดศึกษารายวิชาดังกลาวเปนวิชาแกน/วิชาเอกบังคับ/วิชาเอกเลือก/วิชาเลือกเสรีไปแลว
ใหเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเลือกดังตอไปน้ี (วิชาใดก็ได) จนครบ 15 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
BA 3503 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ 3(2/2-1/2-0) -
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) -
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน-จีน 3(3/3-0-0) -
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3/3-0-0) -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) -

12. วิชาโทการจัดการประชาคมอาเซียน
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษากลุมวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการประชาคมอาเซียนเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชา

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเง่ือนไขดังน้ี
วิชาบังคับ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
AS 3013 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและคูเจรจา 3(3/3-0-0) -

วชิาเลือก
ศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการประชาคมอาเซียนอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต

หมายเหตุ
- นักศึกษาที่สนใจศึกษารายวิชาในหมวด CN, JB, DB, KB, MB, VB เปนวิชาโทใหเลือกศึกษาไดไมเกิน 2 รายวิชาเทาน้ัน
- รายวิชา CN 1023 เปดใหศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และเคยศึกษารายวิชา GE 2133 แลวเทาน้ัน
- รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐาน/วิชาชีพ/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกแลว ไมใหนับนวมอยูในกลุมวิชาโท

13. วิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร
นักศกึษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ตามเง่ือนไขดังน้ี
13.1 นักศึกษาตองศึกษารายวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังมีรายวิชาตอไปน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Corequisite
CS 1302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2(2/2-0-0) - -
CS 1311 การปฏิบติัการโปรแกรมคอมพวิเตอร 1 1(0-1/3-0) - CS 1302
CS 1312 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 2(2/2-0-0) CS 1302 และ CS 1311 -
CS 1321 ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 1(0-1/3-0) - CS 1312
CS 2303 โครงสรางขอมลูและอัลกอริทมึ 3(2/2-1/3-0) CS 1312 และ CS 1321 -
CS 2513 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(3/3-0-0) CS 1302 และ CS 1311 -
CS 3703 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2/2-1/3-0) - -
CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ 3(2/2-1/3-0) - -
13.2 นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาเอกบังคับ/วิชาเลือก อีกไมนอยกวา  6  หนวยกิต

ท้ังนี้ รายวิชาใดท่ีนับเปนวิชาแกน/พ้ืนฐานวิชาชีพ วิชาเอกบังคับ/วิชาชีพเฉพาะดาน วิชาเอกเลือก/วิชา
เลือกเฉพาะดานวิชาเลือกเสรีไมนับรวมอยูในกลุมวิชาโท
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14. วิชาโทปรัชญา
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษากลุมยวิชาโทปรัชญา ตองเลือกศึกษารายวิชาปรัชญาจํานวน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
PL 2113 ปรัชญาเบื้องตน 3(3/3-0-0) -
PL 2123 ตรรกวิทยา 3(3/3-0-0) -
PL 2163 ปรัชญาการเมอืง 3(3/3-0-0) -
PL 2173 เสรีภาพกับความรับผิดชอบ 3(3/3-0-0) -
PL 2233 ปรัชญาจีน 3(3/3-0-0) -
PL 2243 ปรัชญาอินเดีย 3(3/3-0-0) -
PL 3313 ปรัชญาสันติภาพ 3(3/3-0-0) -
PL 3323 ปรัชญาธุรกิจ 3(3/3-0-0) -
PL 3333 จติอาสาในปรัชญาและศาสนา 3(3/3-0-0) -
PL 3343 ปรัชญาศาสนา 3(3/3-0-0) -
PL 3353 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3/3-0-0) -
PL 3363 พุทธปรัชญาเถรวาท 3(3/3-0-0) -
PL 3403 พทุธศาสนากบัการแกไขปญหาสังคม 3(3/3-0-0) -

15. วิชาโทจิตวิทยา
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษากลุมวิชาจิตวิทยาเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาจิตวิทยา จํานวน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต

โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
PC 2113 พฤติกรรมมนุษยกับการเรียนรู 3(3/3-0-0) -
PC 2123 จิตวิทยากับการศึกษา 3(3/3-0-0) -
PC 2133 แรงจูงใจกบัการพัฒนาตน 3(3/3-0-0) -
PC 2203 พัฒนาการมนุษย 3(3/3-0-0) -
PC 2303 พฤติกรรมสังคม 3(3/3-0-0) -
PC 2403 ความแตกตางระหวางบคุคล 3(3/3-0-0) -
PC 2413 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3/3-0-0) -
PC 3103 การปรับพฤติกรรม 3(3/3-0-0) -
PC 3303 มนุษยสัมพันธ 3(3/3-0-0) -
PC 3343 จติวิทยาองคการและอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0) -
PC 3353 จิตวิทยาการฝกอบรม 3(3/3-0-0) -
PC 3403 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องตน 3(3/3-0-0) -

16. วิชาโทภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี
16.1 นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับ  9  หนวยกิต  ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
TH 2113 การฟงและการอาน 3(3/3-0-0) -
TH 2223 การพดูเพือ่การสือ่สาร 3(3/3-0-0) -
TH 2333 การเขียนเพื่อการสือ่สาร 3(3/3-0-0) -
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16.2 นักศึกษาตองเลือกรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
TH 2033 การอานเพือ่การวิเคราะห 3(3/3-0-0) TH 2113
TH 2443 ภาษากับวัฒนธรรมไทย 3(3/3-0-0) -
TH 3363 การเขียนสําหรับการสื่อสารมวลชน 3(3/3-0-0) TH 2333
TH 3543 การใชภาษาไทยเพื่อการแสดง 3(3/3-0-0) -
TH 4023 การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0) -
TH 4363 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(3/3-0-0) -
TH 4543 การสอนภาษาไทยแกชาวตางประเทศ 3(3/3-0-0) -

17. วิชาโททักษะการสอน
นักศกึษาทีป่ระสงคจะศกึษาวิชาทกัษะการสอนเปนวิชาโท ตองศกึษารายวิชาในหมวดวิชาบงัคบั ไมนอยกวา 18 หนวยกติ

นักศึกษาทุกหลักสูตรสามารถเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ในหมวดวิชาเลือกเพิ่มเติม  ใหครบตามที่กําหนดไวในเง่ือนไขของโครงสราง
หลักสูตรน้ัน ๆ

โครงสรางหลักสูตร จําแนกเปน 2 แผนก ดังน้ี
แผนก ก นักศึกษาทั่วไป หมวดวิชาบังคับ 18 หนวยกิต รวมศึกษาไมนอยกวา 18 หนวยกิต
แผนก ข นักศึกษาที่ประสงคจะสมัครขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมวดวิชาบังคับ 18 หนวยกิต และ

หมวดวิชาเลือก 9 หนวยกิต รวมศึกษาไมนอยกวา 27 หนวยกิต
17.1 หมวดวิชาบังคับ 18  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
ED 1072 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 2(2/2-0-0) -
ED 1082 การพัฒนาหลักสตูร 2(2/2-0-0) -
ED 1093 จิตวิทยาสําหรับครู 3(3/3-0-0) -
ED 1103 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3/3-0-0) -
ED 1133 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3(3/3-0-0) -
ED 1142 จรรยาบรรณและสมรรถนะวิชาชพีครู 2(2/2-0-0) -
ED 1153 การจัดกระบวนการเรียนรู 3(3/3-0-0) -
17.2 หมวดวชิาเลือก 9  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
ED 2063 การศึกษารายบุคคล 3(0-0-3/9) -
ED 2103 การวิจัยการศึกษา 3(3/3-0-0) -
ED 2113 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3(3/3-0-0) -
ED 2123 การฝกปฏิบัติวิชาชีพ 3(0-0-3/24) -

18. วิชาโทการทองเท่ียว
นักศึกษาหลักสูตรอื่นที่ประสงคจะศึกษาวิชาการทองเที่ยวเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาการทองเที่ยว จํานวน

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังตอไปน้ี
18.1 กลุมวิชาบังคับ 12  หนวยกิต

นักศึกษาตองศึกษารายวิชาการทองเที่ยว จํานวน 12 หนวยกิต ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
TR 2103 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ว 3(3/3-0-0) -
TR 2213 งานมัคคุเทศก 3(2/2-1/2-0) -
TR 2123 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3/3-0-0) -
TR 2223 การทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและโลก 3(3/3-0-0) -
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18.2 กลุมวิชาโทเลือก 6  หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาการทองเที่ยวอื่น ๆ จากกลุมวิชาเอกบังคับ หรือกลุมวิชาเอกเลือกของหลักสูตร
จํานวน 6 หนวยกิต

19. วิชาโทนิเทศศาสตร
นักศึกษาท่ีประสงคจะศึกษาหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร ตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

ดังนี้
1. วิชาบังคับ 9 หนวยกิต

1.1  กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
CA 1033 ความรูเบือ้งตนทางการสือ่สาร 3(3/3-0-0) -
CA 1123 ความรูเบือ้งตนทางวิทยุ โทรทศัน  วารสารศาสตร 3(3/3-0-0) -

และสือ่ใหม
CA 1173 หลักการตลาดและสือ่สารการตลาดเบือ้งตน 3(3/3-0-0) -
2. วิชาเลือก ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาตอไปน้ี 1 กลุมวิชา ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังน้ี

2.1  กลุมวิชาชีพดานการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
AD 2033 การเขียนบทโฆษณา 3(3/3-0-0) -
AD 3023 การวางแผนสือ่โฆษณา 3(3/3-0-0) -
AD 4133 การบริหารงานและธรุกจิโฆษณา 3(3/3-0-0) -
AD 4213 การสือ่สารแบรนด 3(3/3-0-0) -

2.2  กลุมวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
PR 2003 การประชาสมัพนัธและการสือ่สารองคกร 3(3/3-0-0) -
PR 2033 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2/2-1/2-0) -
PR 3053 การบริหารงานประชาสมัพนัธ 3(3/3-0-0) -
PR 3063 การประชาสมัพันธเชงิบูรณาการ 3(3/3-0-0) -

2.3  กลุมวิชาชีพดานศิลปะการแสดง
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
PF 3013 การฝกปฏิบติังานศลิปะการแสดง 3(2/2-1/2-0) -
PF 3043 ทฤษฎีและการวิจารณการแสดง 3(3/3-0-0) -
PF 3053 พืน้ฐานการแสดง 3(2/2-1/2-0) -
PF 4353 ละครไทยในสังคมรวมสมัย 3(3/3-0-0) -

20. วิชาโทการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
นักศึกษาทีป่ระสงคจะศึกษาหลักสตูรวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอปุทานเปนวิชาโท ตองศึกษาเฉพาะดานการจัดการ

โลจิสติกสและโซอุปทาน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเง่ือนไข ดังน้ี
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
LM 2013 การจดัการโลจสิติกสและโซอปุทาน 3(3/3-0-0) -
LM 3023 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา 3(3/3-0-0) -
LM 3093 โลจสิติกสไทย-จีน 3(3/3-0-0) -
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วชิาเลือก
ศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน อีกไมนอยกวา 6

หนวยกิต ไดแก
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
LM 3033 การจดัการการขนสง 3(3/3-0-0) -
LM 3013 การจดัซ้ือในระบบโซอปุทาน 3(3/3-0-0) -
LM 3103 การจัดการโซอปุทานเชงิกลยุทธ 3(3/3-0-0) -
LM 3503 การจัดการธุรกิจขนาดยอมไทย-จีน 3(3/3-0-0) -
LM 3803 กลยุทธการกระจายสนิคาในโซอุปทาน 3(3/3-0-0) -

21. วิชาโทอุตสาหกรรมการบริการเพ่ือการทองเท่ียว
นักศึกษาหลักสูตรอื่นที่ประสงคจะศึกษาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยวเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชา

อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยวจํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังตอไปน้ีน้ี
1. วิชาบังคับ 12 หนวยกิต

นักศึกษาตองศึกษารายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยวจํานวน 12 หนวยกิต ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
HI 1103 อตุสาหกรรมการทองเทีย่วและการโรงแรม 3(3/3-0-0) -
HI 1113 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกจิที่พักและบริการอาหาร 3(3/3-0-0) -
HI 3293 การดําเนินงานและการจดัการงานบริการสวนหนา 3(2/2-1/2-0) -
HI 2153 การดําเนินงานและการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2/2-1/2-0) -
2. วชิาเลือก

นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาอุตสาหกรรมบริการเพื่อการทองเที่ยวอื่นๆ จากกลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชา
เอกเลือกของหลักสูตรจํานวน 6 หนวยกิต
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หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึงวิชาที่มุงใหผูเรียน มีความรูความเขาใจตามที่ตนเองถนัด หรือสนใจ โดยเปดโอกาส
ใหผูเรียนเลือกเรียนวิชาใด ๆ  ในหลักสตูรระดับปริญญาตรี ตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนดตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศกึษา
พ.ศ.2548 กําหนดโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดกําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ีเปน วิชาเลือกเสรี ทั้งน้ี
ตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในโครงสรางหลักสูตรแตละวิชาเอก โดยต้ังแตปการศึกษา 2544 ใหนักศึกษา
ทกุหลักสูตรเลือกเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี  จากรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเทาน้ัน ซ่ึงรายวิชาเลือกเสรีที่กําหนดใหเลือกเรียน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่  40/2544, 34/2546, 95/2546, 38/2547, 58/2547, 70/2548,
072/2549, 129/2550, 128/2551, 028/2552, 139/2553, 090/2554, 112/2555 มีดังน้ี

1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
HU 1242 อารยธรรมไทย 2(2/2-0-0) -
HU 1272 ดนตรีวิจักขณ 2(1/1-1/2-0) -
HU 2013 การแสดงพื้นบานไทย 3(3/3-0-0) -
HU 2023 ศิลปะการละครไทย 3(3/3-0-0) -
HU 2033 ศิลปะการดนตรีกบัชีวิตและสังคม 3(3/3-0-0) -
HU 2043 เพลงพื้นบาน 3(3/3-0-0) -
HU 2053 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดนตรีไทย 3(3/3-0-0) -
HU 2063 ภาษาไทยในงานสารสนเทศ 3(3/3-0-0) -
HU 2073 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 3(3/3-0-0) -
HU 2092 การแกะสลักผักผลไมและการทําขนมไทย 2(1/1-1/2-0) -
HU 2103 ดนตรีไทยในวิถีชีวิต 3(3/3-0-0) -
HU 2203 เทคโนโลยีสื่อเพื่อการนําเสนอ 3(2/2-1/2-0) -
HU 2232 นาฎศลิปไทยเบือ้งตน 2(2/2-0-0) -
HU 2242 การถายภาพเบื้องตน 2(1/1-1/3-0) -
HU 2253 ผลิตภัณฑชุมชน 3(3/3-0-0) -
PC 2133 แรงจูงใจกบัการพัฒนาตน 3(3/3-0-0) -
PC 2303 พฤติกรรมสังคม 3(3/3-0-0) -
PC 2403 ความแตกตางระหวางบคุคล 3(3/3-0-0) -
PC 2423 จิตวิทยาการผอนคลาย 3(3/3-0-0) -
PC 3303 มนุษยสัมพันธ 3(3/3-0-0) -
PC 3363 จิตวิทยาการตัดสินใจ 3(3/3-0-0) -
PL 1013 สมาธกิับการพัฒนาชวิีต 3(3/3-0-0) -
PL 2113 ปรัชญาเบื้องตน 3(3/3-0-0) -
PL 2123 ตรรกวิทยา 3(3/3-0-0) -
PL 2163 ปรัชญาการเมอืง 3(3/3-0-0) -
PL 2233 ปรัชญาจีน 3(3/3-0-0) -
PL 3353 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3/3-0-0) -
PL 3363 พุทธปรัชญาเถรวาท 3(3/3-0-0) -
PL 3403 พทุธศาสนากบัการแกไขปญหาสังคม 3(3/3-0-0) -
SS 1162 สังคมกับกฎหมาย 2(2/2-0-0) -
SS 2162 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 2(1/1-0-1/3) -
SS 2202 สื่อมวลชนกับสังคม 2(2/2-0-0) -
SS 2213 ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 3(3/3-0-0) -
SS 2223 ความสัมพันธวัฒนธรรมไทย - จีน 3(3/3-0-0) -
SS 2253 เทคโนโลยีพืน้บานกับการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 3(3/3-0-0) -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
SW 3453 เพศศึกษากับการครองเรือน 3(3/3-0-0) -
SW 3093 ภาวะผูนํากับการขับเคล่ือนพลังสังคม 3(3/3-0-0) -
SW 4403 ผูนํากลุมสัมพันธ 3(3/3-0-0) -
SW 4883 เสถียรภาพของสถาบันครอบครัวในสังคมไทย 3(3/3-0-0) -
SW 4903 การจดัการความรูและการสงเสริมการเรียนรูตลอดชวิีต 3(3/3-0-0) -
SW 4923 อาเซียนและสวัสดิการสังคมศึกษา 3(3/3-0-0) -

2. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
CN 1013 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน* 3(2/2-1/2-0) -
CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1* 3(2/2-1/2-0) CN 1013
CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2* 3(2/2-1/2-0) CN 1023
CN 2203 สนทนาภาษาจีนธรุกิจพื้นฐาน* 3(2/2-1/2-0) -
CN 2573 การเขียนตัวอักษรจีนดวยพูกันจีน* 3(3/3-0-0) -
CN 3013 การอานและการเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ* 3(3/3-0-0) CN 2013
CN 3093 ภาษาจีนเพื่อธุรกจิการโรงแรม** 3(3/3-0-0) CN 2223
CN 3063 ภาษาจีนเพื่อธุรกจิการทองเที่ยว** 3(3/3-0-0) CN 2223
CN 3203 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สารทางธรุกจิ* 3(2/2-1/2-0) -
CN 4843 ภาษาจีนเพื่อการประชาสมัพันธ** 3(3/3-0-0) CN 2113
CN 2673 สุภาษิตจีน** 3(3/3-0-0) -
EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) -
EG 2143 การฟง - การพูดภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) EG 2133
EG 2213 หลักการอานภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063
EG 2223 การอานภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0) EG 2213
EG 3563 ภาษาอังกฤษเพือ่การประชาสัมพนัธ** 3(3/3-0-0) EG 2143 and EG 2153 (เฉพาะเอกคู )
EG 3803 ภาษาองักฤษเพือ่ธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร** 3(3/3-0-0) EG 2143 and EG 2673
EG 4613 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว** 3(3/3-0-0) EG 2143 and EG 2163
EG 3553 ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ** 3(3/3-0-0) -
EG 3723 ภาษาอังกฤษเพือ่ธุรกิจการบิน** 3(3/3-0-0) -
TH 1023 สุนทรียศาสตรในภาษาไทย 3(3/3-0-0) -
TH 2053 ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว 3(3/3-0-0) -
TH 2103 ภาษาและวัฒนธรรมในบทเพลงไทย 3(3/3-0-0) -
TH 2113 การฟงและการอาน 3(3/3-0-0) -
TH 2223 การพดูเพือ่การสือ่สาร 3(3/3-0-0) -
TH 2333 การเขียนเพื่อการสือ่สาร 3(3/3-0-0) -
TH 2443 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม 3(3/3-0-0) -
TH 3073 วิถีไทยในอาหาร 3(3/3-0-0) -
TH 3173 ความคิดสรางสรรคในภาษาไทย 3(3/3-0-0) -
TH 3363 การเขียนสําหรับสื่อสารมวลชน 3(3/3-0-0) -
TH 4023 การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0) -
TH 3543 การใชภาษาไทยเพื่อการแสดง 3(3/3-0-0) -
TH 4363 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(3/3-0-0) -
KR 1003 ภาษาเกาหลี 1 3(3/3-0-0) -
MY 1003 ภาษาพมาเบือ้งตน 3(3/3-0-0) -
หมายเหตุ * นักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนหามเลือกเปนวิชาเลือกเสรีและวิชาโท

** รายวิชา CN 2673, CN 3093, CN 3063, CN 4843, EG 3553, EG 3563, EG 3803, EG 3723 และ
EG 4613 เปนรายวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
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3. กลุมวิชาบริหารธุรกิจ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ* 3(3/3-0-0) -
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน** 3(3/3-0-0) -
FN 4643 การเงินสวนบุคคล 3(3/3-0-0) -
MG 1303 องคการและการจดัการ* 3(3/3-0-0) -
MK 1503 หลักการตลาด* 3(3/3-0-0) -
หมายเหตุ * นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจหลักสูตร 4 ป ทุกสาขาวิชาหามเลือกเรียนวิชา BA 1313, MG 1303 และ

MK 1503 เปนวิชาเลือกเสรี
** นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชาหามเลือกรายวิชา EC 1023 เปนรายวิชาเลือกเสรี

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
BI 1112 พฤกษศาสตรพื้นบาน 2(2/2-0-0) -
CS 1103 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ 3(3/3-0-0) -
CS 1203 การพัฒนาเกมเบื้องตน 3(2/2-1/2-0) -
CS 1123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1* 3(2/2-1/3-0) -
CS 1133 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2* 3(2/2-1/3-0) CS 1123
MT 4902 การตรวจทางหองปฏิบติัการกับการดูแลสขุภาพ** 2(2/2-0-0) -
MT 4912 สารพษิและสารเสพติด** 2(2/2-0-0) -
NG 1153 การดูแลตนเองดานสขุภาพ*** 3(3/3-0-0) -
OH 1023 สารสนเทศและการนําเสนอผลงานในงานอาชีวอนามยั 3(2/2-1/1-0) -

และความปลอดภัย
PB 2133 โภชนาการกับสุขภาพ 3(3/3-0-0) -
PT 1003 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการบาํบดัเพือ่สขุภาพและความงาม 3(3/3-0-0) -
PT 1013 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3/3-0-0) -
PT 1023 หลักการผอนคลายความเครียด***** 3(3/3-0-0) -
PT 1033 การดูแลอาการปวดคอและหลังเบือ้งตน***** 3(3/3-0-0) -
PY 1302 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 2(2/2-0-0) -
SC 1322 ชีวิตกับนิเวศวิทยา 2(2/2-0-0) -
หมายเหตุ * นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรหามเลือกเรียนวิชา CS 1123 และวิชา CS 1133

เปนวิชาเลือกเสรี
** นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย หามเลือกเรียนวิชา MT 4902 และ MT 4912 เปนวิชาเลือกเสรี

*** นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร หามเลือกเรียนวิชา NG 1153 เปนวิชาเลือกเสรี
**** รายวิชา OH 1023 เปนรายวิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
***** นักศึกษาคณะกายภาพบําบัด หามเลือกเรียนวิชา PT 1023 และวิชา PT 1033 เปนวิชาเลือกเสรี

5. กลุมวิชาพลศึกษา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
PE 1031 วอลเลยบอล 1(0-1/2-0) -
PE 1042 การละเลนพื้นบานไทย 2(2/2-0-0) -
PE 1051 บาสเกตบอล 1(0-1/2-0) -
PE 1061 เทนนิส 1(0-1/2-0) -
PE 1071 ฟตุบอล 1(0-1/2-0) -



71



รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
PE 1101 ลีลาศ 1(0-1/2-0) -
PE 1111 เกมเบ็ดเตล็ด 1(0-1/2-0) -
PE 1121 แบดมนิตัน 1(0-1/2-0) -
PE 1151 เทเบิลเทนนิส 1(0-1/2-0) -
PE 1171 แอโรบกิดานซ 1(0-1/2-0) -
PE 1261 เปตอง 1(0-1/2-0) -
PE 1262 ไทเกก 2(1/1-1/2-0) -
PE 1291 หมากลอม 1(0-1/2-0) -
PE 3502 การอยูคายพักแรม 2(1/1-1/2-0) -

6. กลุมวิชาการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
HI 3503 การจัดการสวนสนุก* 3(3/3-0-0) อยูในดุลยพนิิจของอาจารยผูสอน
HI 3513 การจดัการสโมสร* 3(3/3-0-0) อยูในดุลยพนิิจของอาจารยผูสอน
HI 3523 การจัดการธุรกิจสนามกอลฟ* 3(3/3-0-0) อยูในดุลยพนิิจของอาจารยผูสอน
HI 3533 การจดัการธุรกิจเรือสําราญ* 3(3/3-0-0) อยูในดุลยพนิิจของอาจารยผูสอน
HI 3543 การจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี* 3(3/3-0-0) อยูในดุลยพนิิจของอาจารยผูสอน
TR 2003 ความรูเบื้องตนเกีย่วกับธุรกิจโรงแรม** 3(3/3-0-0) -
TR 2013 ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับงานสายการบิน** 3(3/3-0-0) -
หมายเหตุ * รายวิชา HI 3503, HI 3513, HI 3523, HI 3533 และ HI 3543 เปนรายวิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษา

หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว
        ** นักศกึษาสาขาวิชาการทองเทีย่วและสาขาวิชาอตุสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ว หามเลือกเรียน

วิชา TR 2003 และ TR 2013 เปนวิชาเลือกเสรี

7. กลุมวิชากฎหมาย
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
LA 3162 กฎหมายทรัพยสนิทางปญญา* 2(2/2-0-0) -
หมายเหตุ * นักศึกษาคณะนิติศาสตร หามเลือกเรียนวิชา LA 3162 เปนวิชาเลือกเสรี

8. กลุมวิชานิเทศศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite
CA 1803 วิทยุและโทรทศันกับสังคมไทย 3(3/3-0-0) -
CA 1813 การออกแบบภาพประกอบ 3(2/2-1/2-0) -
CA 1823 เว็บไซตดีไซน 3(2/2-1/2-0) -
CA 1833 การออกแบบแฟชัน่และเคร่ืองประดับ 3(2/2-1/2-0) -
CA 1843 การพูดเพือ่การประชาสัมพนัธ 3(2/2-1/2-0) -
CA 1853 การพฒันาบคุลิกภาพนักประชาสัมพนัธ 3(2/2-1/2-0) -
CA 1863 โฆษณายุคปจจุบัน 3(3/3-0-0) -
CA 1873 สื่อมวลชนและศาสตรแหงขาวในชีวิตประจําวัน 3(3/3-0-0) -
CA 1883 หลักการเจรจาตอรอง 3(3/3-0-0) -
CA 1893 หลักการและเทคนิคของการประชุม 3(3/3-0-0) -
CA 1903 การเปนผูประกาศและพธิีกร 3(2/2-1/2-0) -
CA 1913 การโตแยงแสดงเหตุผล 3(3/3-0-0) -
CA 1923 การพูดในทีส่าธารณะ 3(3/3-0-0) -
หมายเหตุ * นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร หามเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชานิเทศศาสตรเปนวิชาเลือกเสรี
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รายละเอียดการปรับปรุงรหัสวิชา EG 2103 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ
และ EG 2233 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ

สาขาวิชา วฒิุ รหัสวิชา ช่ือวชิา หนวยกิต
นิเทศศาสตร นศ.บ. EG 2243 การฟง-พูดภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร 3(3/3-0-0)

EG 2253 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร 3(3/3-0-0)
นิติศาสตร น.บ. EG 2413 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1 3(2/2-1/2-0)

EG 2423 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2 3(2/2-1/2-0)
พยาบาลศาสตร พย.บ. EG 5013 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

EG 5023 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
เศรษฐศาสตรธุรกิจ ศ.บ. EG 5033 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

การจดัการโรงพยาบาล ส.บ. EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
เทคนิคการแพทย วท.บ. EG 5053 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

EG 5063 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
กายภาพบําบัด วท.บ. EG 5333 การพูด-การฟงภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

อนามัยสิ่งแวดลอม วท.บ. EG 5093 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
EG 5103 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

อาชีวอนามยัฯ วท.บ. EG 5113 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
EG 5123 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

การแพทยแผนจีน วท.บ. EG 5133 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
EG 5143 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

จุลชวีวิทยาอุตสาหกรรม วท.บ. EG 5153 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

การอาหาร EG 5163 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
ภาษาจีน ศศ.บ. EG 5173 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 3(3/3-0-0)

ภาษาและวัฒนธรรมจีน EG 5183 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 3(3/3-0-0)
สังคมสงเคราะห สส.บ. EG 5193 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

EG 5203 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
วิทยาการคอมพิวเตอร วท.บ. EG 5213 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

EG 5223 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
บช.บ. EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
บธ.บ. EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

เภสัชศาสตร ภ.บ. EG 5273 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร 1 3(3/3-0-0)
EG 5283 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร 2 3(3/3-0-0)

ทองเที่ยว ศศ.บ. EG 5313 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

เพื่อการทองเที่ยว EG 5323 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
วิทยาศาสตรการแพทย วท.บ. EG 5413 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

EG 5423 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

ภาษาและวัฒนธรรมไทย

การบญัชี, คอมพวิเตอรธุรกจิ
การตลาด, บริหารธุรกจิ,

การจัดการ, ธุรกจิระหวางประเทศ,
โลจิสตกิสและโซอุปทาน, การเงิน,
ธุรกจิจีน, การจัดการอุตสาหกรรม

อตุสาหกรรมการบริการ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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รหัสวิชาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติประกอบดวยอักษรโรมัน 2 ตัว และเลข 4 หลัก อักษรโรมันตัวแรก
ไดจากอักษรตัวตนของชื่อสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ) และตัวที่สองเลือกใชตามความเหมาะสม ต้ังแต A-Z สําหรับเลข 4 หลัก
กําหนดดังน้ี

000x - 099x รายวิชาที่ไมนับหนวยกิตให (Noncredit Course)
100x - 299x ปริญญาตรี, รายวิชาระดับตน (Lower Division)
300x - 699x ปริญญาตรี, รายวิชาระดับสูง (Upper Division)
700x - 799x ประกาศนียบัตรบัณฑิต
800x - 899x ปริญญาโท
900x - 999x ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง, ปริญญาเอก

เม่ือ  X  คือจํานวนหนวยกิต

การกําหนดชั่วโมงกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดกําหนดชั่วโมง
การเรียนการสอนตามหนวยกิตรายวิชา ดังตัวอยางเชน
ตัวอยาง  A(B1/B2-C1/C2-D1/D2)

A หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา
B1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตการบรรยาย
B2 หมายถึง จํานวนชัว่โมงบรรยายตอสัปดาห
C1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตการฝกปฏิบัติในหองทดลอง
C2 หมายถึง จํานวนชัว่โมงการฝกปฏบิัติในหองทดลองตอสัปดาห
D1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม
D2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงฝกงานหรือการฝกภาคสนามตอสัปดาห

หมายเหตุ
จํานวนหนวยกิตในวงเล็บรวมกันตองเทากับจํานวนหนวยกิตทั้งหมด  B1+C1+D1 = A






,
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต
: พย.บ.

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
: B.N.S.

ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เชือ่วาการพยาบาลเปนวิชาชีพที่สําคญัและจําเปนตอสังคม

สามารถพัฒนาสุขภาพซ่ึงเปนองคประกอบของคุณภาพประชากร ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว กลุมคน และชุมชนที่มีภาวะปกติ
และเจ็บปวย โดยสุขภาพเปนผลจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา

บุคลากรพยาบาลจึงตองมีความรู ทักษะ และปฏิบัติการพยาบาลดวยหัวใจที่เอื้ออาทร มีความรับผิดชอบ และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี ครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ
ดวยกระบวนการพยาบาลแบบองครวมอยางตอเน่ือง โดยคํานึงถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม การมีสวนรวม การมีคุณธรรม
จริยธรรมแหงวิชาชีพภายใตกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การจดัการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ จึงจัดการเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญดวยวิธกีารที่หลากหลาย สงเสริมการแสวงหาความรูและพัฒนาศักยภาพตนเองอยางตอเน่ือง สงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาคนควา เพื่อใหครอบคลุมสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ สงเสริมการปฏิบัติคุณธรรมเพื่อนําไปสูการสราง
บัณฑติที่ปฏบิัติการพยาบาลดวยหัวใจและเปนปญญาชนผูพรอมจะรับใชสงัคม

ที่ต้ัง อาคารโภชนาการ ชั้น 2 โทร. 0-2312-6300 ตอ 1231
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วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังน้ี
1. ปฏิบัติตนตามคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด ซ่ือสัตย เมตตา กตัญู
2. มีจิตอาสา เสียสละ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะความถูกตอง ความดีงาม และ

เปนแบบอยางทีดี่ตอผูอืน่
3. มคีวามรู ความเขาใจ และแสวงหาความรูในศาสตรทางวิชาชพีและศาสตรทีเ่กีย่วของ เพือ่นํามาคดิวิเคราะห ตัดสนิใจ

และแกปญหาในการปฏิบติัการพยาบาลใหสอดคลองกบัสถานการณ และบริบทสขุภาพที่เปล่ียนไปอยางเหมาะสม
4. ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภแบบองครวมอยางตอเน่ือง ครอบคลุมบทบาทวิชาชีพแกบุคคล ครอบครัว

กลุมคนและชุมชนที่สอดคลองกับนโยบายและระบบการบริการสุขภาพ โดยใชกระบวนการพยาบาล ภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ตอผูใชบริการ

5. ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภดวยความเอื้ออาทร เมตตา กรุณา เคารพในสิทธิ คุณคาและศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

6. สามารถสื่อสารและสรางสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับผูใชบริการ ผูรวมงานและผูที่เกีย่วของไดอยางมีประสทิธิภาพ
7. แสดงภาวะผูนําไดอยางเหมาะสมและสามารถทํางานรวมกับผูอืน่ไดดี
8. มีการแสวงหาความรู มทีักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง
9. มีความภูมิใจในความเปนไทย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และยึดมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตย

โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 146 หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 33 หนวยกิต
วิชาบังคับ 30 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 15 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
EG 5013 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0) GE 1063 -
EG 5023 การอาน-เขียนภาษาองักฤษเพือ่วิชาชพี 3(3/3-0-0) GE 1063 -
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วชิาเลือก 3 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 107 หนวยกิต
2.1  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 28 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AN 1213 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) - -
BH 2363 ชีวเคมีเบื้องตน 3(3/3-0-0) CH 1343 -
BI 1012 ชีววิทยา 2(2/2-00) - -
CH 1343 เคมีเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบือ้งตน 1(0-1/3-0) - CH 1343
MI 1014 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 4(3/3-1/3-0) - -
PA 2223 พยาธสิรีรวิทยา 3(3/3-0-0) AN 1213 and PS 2323 -
PM 2103 เภสัชวิทยา 3(3/3-0-0) PS 2323 -
PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0) BI 1012 or BI 1033 -

or BI 1313
PC 1332 พัฒนาการมนุษยทุกชวงวัย 2(2/2-0-0) - -
NG 2111 วิทยาการระบาด 1(1/1-0-0) - -

2.2  วิชาชีพ 79 หนวยกิต
   รายวิชาทฤษฎี 51  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
NG 1402 วิชาชีพการพยาบาล 2(2/2-0-0) - -

และแนวคิดทฤษฎีพืน้ฐาน
NG 1532 การพยาบาลในระบบสุขภาพ 2(2/2-0-0) - -
NG 2452 จริยธรรมทางการพยาบาล 2(2/2-0-0) - -

และกฎหมาย
NG 2433 การประเมินภาวะสุขภาพ 3(2/2-1/3-0) AN 1213 and PS 2323 -

และกระบวนการพยาบาล
NG 2442 การพยาบาลพื้นฐาน 1 2(1/1-1/3-0) - -
NG 2542 การพยาบาลพื้นฐาน 2 2(1/1-1/3-0) NG 2442 NG 2433
NG 2613 การสรางเสริมสขุภาพ 3(3/3-0-0) - -
NG 2503 การพยาบาลมารดาและทารก 3(3/3-0-0) PA 2223 -
NG 3454 การผดุงครรภ 4(4/4-0-0) NG 2503 -
NG 2612 การพยาบาลผูใหญ 1 2(2/2-0-0) PA 2223 and NG 2542 -
NG 3533 การพยาบาลผูใหญ 2 3(3/3-0-0) NG 2612 -
NG 3632 การพยาบาลผูใหญ 3 2(2/2-0-0) NG 2612 -
NG 3652 การพยาบาลผูสงูอายุ 2(2/2-0-0) PA 2223 -
NG 2713 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 3(3/3-0-0) PA 2223 and NG 2433 -
NG 3433 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(3/3-0-0) PC 1332 -
NG 4612 การพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉิน 2(2/2-0-0) NG 3632 -

และสาธารณภัย
NG 4412 การรักษาข้ันตน 2(2/2-0-0) PA 2223 -
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NG 4543 การพยาบาลชมุชน 3(3/3-0-0) - -
NG 4503 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3/3-0-0) Senior Standing -

ทางการพยาบาล
NG 4853 การวิจยัและนวัตกรรมทางการพยาบาล 3(2/2-1/2-0) ST 1053 -
   รายวิชาปฏิบัติ 28  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
NG 2502 ปฏบิัติการการพยาบาลพืน้ฐาน 2(0-0-2/8) PM 2103 and NG 2542 -
NG 3453 ปฏบิติัการการพยาบาลมารดาทารก 3(0-0-3/12) NG 2502 and NG 2503 NG 3454

และการผดุงครรภ 1
NG 3463 ปฏบิติัการการพยาบาลมารดาทารก 3(0-0-3/12) NG 3453 -

และการผดุงครรภ 2
NG 3713 ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุน 3(0-0-3/12) NG 2502 and NG 2713 -
NG 3422 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 1 2(0-0-2/8) NG 2502 and NG 2612 NG 3533
NG 3623 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 2 3(0-0-3/12) NG 3422 and NG 3533 NG 3632
NG 3662 ปฏบิัติการการพยาบาลผูสงูอายุ 2(0-0-2/8) NG 3652 -
NG 3542 ปฏบิัติการการพยาบาลสุขภาพจิต 2(0-0-2/8) NG 3433 -

และจิตเวช
NG 4532 ปฏิบัติการการรักษาข้ันตน 2(0-0-2/8) - NG 4412
NG 4653 ปฏบิัติการการพยาบาลชมุชน 3(0-0-3/12) - NG 4543
NG 4712 ปฏบิติัการการจดัการทางการพยาบาล 2(0-0-2/8) - NG 4503
NG 4611 ปฏบิติัการการพยาบาลวิกฤต ฉกุเฉนิ 1(0-0-1/4) NG 3623 NG 4612

และสาธารณภัย

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2556

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
เพื่อการดํารงชีวิต

BI 1012 ชีววิทยา 2(2/2-0-0) - -
CH 1343 เคมีเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
CH 1351 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - CH 1343

เคมีเบื้องตน
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

               รวม 19(16/16-3/7-0)
23 ช่ัวโมง / สัปดาห

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศกบั
การเรียนรู

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

AN 1213 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) - -
PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -

or BI 1033
or BI 1313

MI 1014 จุลชีววิทยา 4(3/3-1/3-0) - -
และปรสิตวิทยา

NG 1402 วิชาชีพการ 2(2/2-0-0) - -
พยาบาลและ
แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน
               รวม 21(17/17-4/11-0)

28 ช่ัวโมง / สัปดาห

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
EG 5013 การฟง-พูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
BH 2363 ชีวเคมีเบื้องตน 3(3/3-0-0) CH 1343 -
PM 2103 เภสัชวิทยา 3(3/3-0-0) PS 2323 -
PA 2223 พยาธสิรีรวิทยา 3(3/3-0-0) AN 1213 -

and PS 2323
NG 2542 การพยาบาล 2(1/1-1/3-0) NG 2442  NG 2433

พื้นฐาน 2
NG 2433 การประเมิน 3(2/2-1/3-0) AN 1213 -

ภาวะสุขภาพและ and
กระบวนการพยาบาลฯ PS 2323
               รวม 20(18/18-2/6-0)

24 ช่ัวโมง / สัปดาห

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
NG 2111 วิทยาการระบาด 1(1/1-0-0) - -
NG 2613 การสรางเสริม 3(3/3-0-0) - -

สุขภาพ
NG 2452 จริยธรรมทาง 2(2/2-0-0) - -

การพยาบาลและ
กฎหมาย

NG 3433 การพยาบาล 3(3/3-0-0) PC 1332 -
สุขภาพจิตและ
จิตเวช

NG 2612 การพยาบาล 2(2/2-0-0) PA 2223 -
ผูใหญ 1 and NG 2542

NG 2502 ปฏบิติัการ 2(0-0-2/8) PM 2013 -
การพยาบาลพืน้ฐาน and NG 2542

..... ........ วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -
               รวม 18(16/16-0-2/8)

24 ช่ัวโมง / สัปดาห
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาคฤดูรอน
PC 1332 พฒันาการมนุษย 2(2/2-0-0) - -

ทุกชวงวัย
NG 1532 การพยาบาล 2(2/2-0-0) - -

ในระบบสุขภาพ
NG 2442 การพยาบาล 2(1/1-1/3-0) - -

พื้นฐาน 1
..... ........ วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 9(8/8-1/3-0)
11 ช่ัวโมง / สัปดาห

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
NG 2503 การพยาบาล 3(3/3-0-0) PA 2223 -

มารดาและทารก
NG 3632 การพยาบาล 2(2/2-0-0) NG 2612 -

ผูใหญ 3
NG 3623 ปฏบิติัการ 3(0-0-3/12) NG 3422  NG 3632

พยาบาลผูใหญ 2 and NG 3533
NG 3713 ปฏบิติัการ 3(0-0-3/12) NG 2502 -

การพยาบาลเด็ก and NG 2713
และวัยรุน
               รวม 11(5/5-0-6/24)

29 ช่ัวโมง / สัปดาห

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
EG 5023 การอาน-เขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
NG 3454 การผดุงครรภ 4(4/4-0-0) NG 2503 -
NG 3652 การพยาบาล 2(2/2-0-0) PA 2223 -

ผูสงูอายุ
NG 3453 ปฏบิติัการ 3(0-0-3/12) NG 2502  NG 3454

การพยาบาลมารดา and NG 2503
ทารกและการผดุงครรภ 1

NG 3542 ปฏบิติัการ 2(0-0-2/8) NG 3433 -
การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชฯ
               รวม 14(9/9-0-5/20)

29 ช่ัวโมง / สัปดาห

 ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
NG 3463 ปฏบิติัการ 3(0-0-3/12) NG 3453 -

การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ 2

NG 3662 ปฏบิติัการ 2(0-0-2/8) NG 3652 -
การพยาบาลผูสงูอายุ
               รวม 5(0-0-5/20)

20 ช่ัวโมง / สัปดาห

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาคฤดูรอน
NG 2713 การพยาบาล 3(3/3-0-0) PA 2223 -

เด็กและวัยรุน and NG 2433
NG 3533 การพยาบาล 3(3/3-0-0) NG 2612 -

ผูใหญ 2
NG 3422 ปฏบิติัการ 2(0-0-2/8) NG 2502  NG 3533

การพยาบาล and NG 2612
ผูใหญ 1
               รวม 8(6/6-0-2/8)

14 ช่ัวโมง / สัปดาห

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
NG 4412 การรักษาข้ันตน 2(2/2-0-0) PA 2223 -
NG 4853 การวิจัยและ 3(2/2-1/2-0) ST 1053 -

นวัตกรรมทางการพยาบาล
NG 4532 ปฏบิติัการ 2(0-0-2/8) - NG 4412

การรักษาข้ันตน
NG 4612 การพยาบาล 2(2/2-0-0) NG 3632 -

วิกฤตฉุกเฉินและสาธารณภัย
NG 4611 ปฏบิติัการ 1(0-0-1/4) NG 3623 NG 4612

การพยาบาลวิกฤต
ฉุกเฉินและสาธารณภัย
               รวม 10(6/6-1/2-3/12)

20 ช่ัวโมง / สัปดาห

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
NG 4543 การพยาบาล 3(3/3-0-0) - -

ชุมชน
NG 4503 ภาวะผูนําและ 3(3/3-0-0) Senior -

การจดัการทางการพยาบาล Standing
NG 4653 ปฏบิติัการ 3(0-0-3/12) - NG 4543

การพยาบาลชมุชน
NG 4712 ปฏบิติัการ 2(0-0-2/8) - NG 4503

การจดัการทาง
การพยาบาล
               รวม 11(6/6-0-5/20)

26 ช่ัวโมง / สัปดาห
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ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ

ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
 กศ.บ. (พยาบาลศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 วท.ม.(พยาบาลศาสตร) ม.มหิดล
 ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

12. ผศ.อรพินท  สีขาว
 วท.บ. (พยาบาล) ม.มหิดล
 วท.ม. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล

13. รศ.พรศิริ  พันธสี
 พย.บ. ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
 ประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทาง

    (หัวใจและทรวงอก) ม.มหิดล
 นบ. (นิติศาสตร) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 วท.ม. (โภชนศาสตร ) ม.มหิดล
 อนุมติับัตร การพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ม.มหิดล
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14. อ.สุวรรณี  มงคลรุงเรือง
 วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) ว.หัวเฉียว
 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
15. อ.ชิดชนก  สิทธารถศักดิ์

 วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

16. ผศ.ชนิกา  เจริญจิตตกุล
 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร

เทียบเทาปริญญาตรี ว.พยาบาลเกื้อการุณย
 ศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วุฒิบัตร (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
17. อ.กันยา  สุวรรณคีรีขันธ

 วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)
ม.สงขลานครินทร

 วท.ม. (โภชนวิทยา) ม.มหิดล
 อนุมติับัตร การพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
18. ผศ.ดร.กนกพร  นทีธนสมบัติ

 พย.บ. (พยาบาลศาสตร) ม.รังสิต
 M.A. (Sociology) Texas Woman’s University,

U.S.A.
 พย.ด. ม.เชียงใหม

19. อ.อัจฉรา  จินายน
 ประกาศนียบตัร (พยาบาลผดุงครรภและอนามยั)

โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ
 วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
 Certificate of Attending the Occupational

Health and Research Program, Wakayama
Medicial University Japan.

20. อ.ภัทรา  เล็กวิจิตรธาดา
 วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ) ม.เชยีงใหม
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
 วุฒิบตัร (การพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป) ม.มหดิล
 วุฒิบัตร (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 Certificate of Attending the Occupational

Health and Research Program, Wakayama
Medicial University Japan.

21. อ.สุขจิต  ณ นคร
 วท.บ. (พยาบาล) ม.เชียงใหม
 ประกาศนียบัตรผดุงครรภ ม.เชียงใหม
 สส.ม. (สวัสดิการแรงงาน) ม.ธรรมศาสตร
 ประกาศนียบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ

(ทารกแรกเกิด) ม.มหิดล
22. อ.อิสรีย  เหลืองวิลัย

 พย.บ. ม.อัสสัมชัญ
 พย.ม (การบริหารการพยาบาล)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
23. อ.สุพร  พริ้งเพริศ

 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธชินราช พิษณุโลก

 วท.ม (การพยาบาลอายุรศาสตรศัลยศาสตร)
ม.มหิดล

24. อ.รัชดา พวงประสงค
 วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ) ว.หัวเฉียว
 วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
25. อ.พตต.(ญ) ปยรัตน  สมันตรัฐ

 พย.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ม.มหิดล

26. อ.ศิริยุพา  นันสุนานนท
 พย.บ. ว.สภากาชาดไทย
 วท.บ. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

27. อ.สุดารัตน  สิมเสน
 พย.บ. ม.ขอนแกน
 พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
28. อ.พัชรี  รัศมีแจม

 พย.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
29. อ.ปริศนา  อัครธนพล

 พย.บ. ว.พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
 พย.ม. (บริหารพยาบาล) ม.บูรพา

30. อ.พรทิพย  ล้ิมธีระยศ
 พย.บ. ว.พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
 วท.ม. (จิตวิทยาพฤติกรรม) ม.มหิดล
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31. อ.ปทุมทิพย  อดุลวัฒนศิริ
 พย.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 พย.ม. (การพยาบนลผูใหญ) ม.มหิดล

32. อ.พรรณงาม  เลิศเพ็ญพักตร
 พย.บ. ม.รังสิต
 สม. (เทคโนโลยีการสาธารณสุข) ม.มหิดล
 ประกาศนียบัตรเฉพาะทางเวชปฏิบัติ

(การรักษาโรคเบือ้งตน) ม.มหิดล
33. อ.สุภาภรณ  คงพรหม

 พย.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) ม.มหิดล

34. อ.อรอนงค  บัวลา
 พย.บ. ม.มหิดล
 วท.ม. (การเจริญพนัธุและการวางแผนประชากร)

ม.มหิดล
35. อ.จริยา  ทรัพยเรือง

 พย.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
36. อ.นพนัฐ  จําปาเทศ

 ส.บ. ม.สุโขทยัธรรมาธิราช
 พย.บ. (ตอเน่ือง) ว. พยาบาลบรมราชชนนี

นพรัตนวชิระ
 กศ.ม. (สุขศึกษา) มศว.ประสานมิตร
 กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการศึกษา)

มศว.ประสานมิตร
37. อ.อังสนา  เบญจมินทร

 พย.บ. ม.มหิดล
 วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

38. อ.ดร.ชฎาภา  ประเสริฐทรง
 วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) ว.หัวเฉียว
 กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 วุฒิบัตรการพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวชชั้นสูง ม.มหิดล
 กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
39. อ.วิญญทัญู  บุญทัน

 พย.บ. ม.มหิดล
 วท.ม. สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา

แขนงวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพประยุกต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

40. อ.มานิดา  เดชากุล
 พย.บ. ม.นเรศวร
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
41. อ.บัวแกว  ใจดีเจริญ

 วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) ว.หัวเฉียว
 พย.ม. (การจัดการการพยาบาล) ม.รังสิต
 ประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาเวชปฏิบัติทัว่ไป (การจดัการโรคเบือ้งตน)
ม.กรุงเทพ

42. อ.ดร.พิชาภพ  คนกาญจน
 พย.บ. ม.บูรพา
 ศศ.ม. (การวัดผลและประมวลผลการศึกษา)

ม.รามคําแหง
 กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารยพิเศษ
1. อ.นพ.ชัยรัตน  ปณฑุรอัมพร

 พ.บ. ม.มหิดล
 ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตรการแพทย
 วุฒิบัตรแพทยเชี่ยวชาญ สาขาสูติ-นรีเวช

คณะแพทยศาสตรศิริราช
2. อ.พญ.เพียงทิพย  หังสพฤกษ

 พ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 แพทยเฉพาะทางกุมารแพทย มอ.
 แพทยเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุน

มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผศ.นพ.สุรชัย  เกื้อศิริกุล

 พ.บ. ม.มหิดล
 วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
4. อ.พญ.พัชรี  พรรณพานิช

 พ.บ. ม.ขอนแกน
 วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุน

รพ.รามาธิบดี
5. อ.นพ.สมเจตน  มณีปาลวิรัตน

 พ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วุฒิบัตรสูติ-นรีเวช
 วุฒิบัตรเวชศาสตรการเจริญพันธุ
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ที่ต้ัง อาคารเรียน 2 ชั้น 3 โทร. 0-2312-6300 ตอ 1177



หลกัสตูร สงัคมสงเคราะหศาสตรบัณฑติ
ชื่อปริญญาและอักษรยอ

ภาษาไทย : สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต
: สส.บ.

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Social Work
: B.S.W.

วัตถุประสงค
เพื่อผลิตนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร สามารถปฏิบัติงานใหผูใชบริการ

มีการพฒันาและมีความพงึพอใจ รวมทั้งทํางานรวมกับสหวิชาชีพอื่นๆ ไดอยางมีประสทิธิภาพ

โครงสรางหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)

นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 139 หนวยกิต ดังน้ี
1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 11 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 2222 ตรรกวิทยา 2(2/2-0-0) - -
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1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 2202 กฎหมายกับสงัคม 2(2/2-0-0) - -

1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 4 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2/2-0-0) - -

กับการเรียนรู
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0)  - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 103 หนวยกิต

2.1  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  21 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 5193 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5203 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
SW 1023 มานุษยวิทยาพื้นฐาน 3(3/3-0-0) - -
SW 1033 พืน้ฐานระบบและกลไก 3(3/3-0-0) - -

ภายในสังคม
SW 1043 พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคม 3(3/3-0-0) - -
SW 1053 ปรัชญา แนวคิดและจริยธรรมในการ 3(3/3-0-0) - -

ปฏบิัติงานสงัคมสงเคราะหวิชาชีพ
SW 2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมาย 3(3/3-0-0) - -

สวัสดิการสงัคม

2.2  วิชาชีพ 64 หนวยกิต

2.2.1  วิชาบังคับภาคทฤษฎี 42 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
SW 1113 สังคมสงเคราะหเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
SW 2003 จิตเวชศาสตรในงาน 3(3/3-0-0) - -

ในงานสังคมสงเคราะห
SW 2033 ทฤษฎีและการปฏบิติังาน 3(2/2-1/2-0) SW 1113 -

สังคมสงเคราะหเฉพาะราย
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
SW 2053 ปญหาสังคมกับความมัน่คง 3(3/3-0-0) - -

ของสงัคม
SW 2083 สังคมไทยกับการพัฒนาสงัคม 3(3/3-0-0) - -
SW 2123 ทฤษฎีและการปฏบิติังาน 3(2/2-1/2-0) SW 1113 -

สังคมสงเคราะหกลุม
SW 2263 การใหการปรึกษา 3(2/2-1/2-0) GE 1092, SW 1113 -

ในงานสังคมสงเคราะห
SW 3013 ทฤษฎีและการปฏบิติังาน 3(2/2-1/2-0)   SW 2144 -

สังคมสงเคราะหชุมชน
SW 3023 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 3(2/2-1/2-0) - -

งานสงัคมสงเคราะห
SW 3043 การบริหารโครงการในงาน 3(2/2-1/2-0) - -

สังคมสงเคราะห
SW 3183 การวิจัยทางสงัคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0) - -
SW 4113 การเปล่ียนแปลงทางสังคม 3(3/3-0-0) - -

และระบบสวัสดิการสังคม
SW 4123 การบริหารองคการสังคมสงเคราะห 3(3/3-0-0) - -
SW 4133 ความรับผิดชอบตอสังคม 3(3/3-0-0) - -

กบัการปฏบิัติงานสงัคมสงเคราะห

2.2.2  วิชาบังคับภาคปฏิบัติ 22 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
SW 2132 การศึกษาดูงานและสัมมนา 2(1/1-1/2-0) - -
SW 2144 การฝกปฏิบติังานสังคมสงเคราะห 4(0-0-4/24 ) SW 1043, SW 2033, -

เฉพาะรายและกลุม SW 2123, SW 2263
SW 3266 การฝกปฏบิัติงาน 6(0-0-6/36) SW 2144, SW 3013 -

สังคมสงเคราะหชุมชน SW 3183
SW 4141 การสมัมนาสงัคมสงเคราะห 1(1/1-0/0-0) - SW 4279
SW 4279 การฝกปฏิบติังานสังคมสงเคราะห 9(0-0-9/40) ผานทุกรายวิชา SW 4141

ตามวิชาเฉพาะดาน ในหมวดวิชาเฉพาะ
ตามหลักสตูร

2.3  วิชาเฉพาะดาน 18 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะดานกลุมใดกลุมหน่ึง ดังตอไปน้ี
2.3.1 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหครอบครัว

ก. กลุมวิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
SW 3003 เพศภาวะและความรุนแรง 3(2/2-1/2-0) - -

ในครอบครัว
SW 3333 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก 3(3/3-0-0) - -
SW 3993 ทนุสังคมและทุนวัฒนธรรมกับการ 3(3/3-0-0) - -

เสริมสรางความมั่นคงของครอบครัว
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ข. วิชาเลือก
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
SW 3113 สังคมสงเคราะหการศกึษา 3(3/3-0-0) - -
SW 3143 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0) - -

เด็กและเยาวชน
SW 3153 เทคนิคการสังคมสงเคราะหผูสงูอายุ 3(2/2-1/2-0) - -
SW 4003 เทคนิคการปฏิบัติงาน 3(2/2-1/2-0) - -

สังคมสงเคราะหกับผูเสียหาย
จากการคามนุษย

SW 4253 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0) - -
บุคคลพิการและทุพพลภาพ

SW 4263 การศึกษาอสิระในงานสังคม 3(0-3/9-0) - -
สงเคราะหครอบครัว

2.3.2  วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหการแพทย
ก. กลุมวิชาบังคับ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
SW 3103 การสาธารณสขุและ 3(3/3-0-0) - -

ระบบสวัสดิการสขุภาพ
SW 3133 การสงัคมสงเคราะหการแพทยฝายจติ 3(2/2-1/2-0) - -
SW 3403 การสังคมสงเคราะหการแพทย 3(3/3-0-0) - -

ข. กลุมวิชาเลือก
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
SW 3223 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0) - -

ผูถูกทารุณกรรมทางเพศ
SW 4313 การพทิักษและการคุมครอง 3(2/2-1/2-0) - -

สิทธิผูปวย
SW 4323 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0) - -

ผูปวยโรคเร้ือรังและผูปวยระยะสุดทาย
SW 4343 การประเมนิทางสงัคมและวินิจฉัย 3(2/2-1/2-0) - -

ในงานสงัคมสงเคราะหการแพทย
SW 4353 เทคนิคการปฏิบัติงานสงัคม 3(2/2-1/2-0) - -

สงเคราะหกับผูติดสารเสพติด
SW 4363 การศึกษาอสิระในงาน 3(0-3/9-0) - -

สังคมสงเคราะหการแพทย

2.3.3  วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหสาธารณภัย
ก. กลุมวิชาบังคับ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
SW 3233 การสงัคมสงเคราะหผูประสบ 3(2/2-1/2-0) - -

สาธารณภัย
SW 3523 สาธารณภัยเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
SW 3593 การจดัการในงานสาธารณภัย 3(2/2-1/2-0) - -
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ข. กลุมวิชาเลือก
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
SW 3243 การประสานและการระดม 3(2/2-1/2-0) - -

ทรัพยากรในงานบรรเทาสาธารณภัย
SW 3253 องคการสาธารณประโยชน 3(3/3-0-0) - -

กับงานสาธารณภัย
SW 3263 อาสาสมคัรในงานสาธารณภัย 3(2/2-1/2-0) - -
SW 3273 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0) - -

ผูประสบปญหาวิกฤต
SW 4013 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3(3/3-0-0) - -

กับงานสาธารณภัย
SW 4033 ชุมชนเปนฐานการจัดการ 3(3/3-0-0) - -

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
SW 4583 การศึกษาอสิระในงาน 3(0-3/9-0) - -

สังคมสงเคราะหสาธารณภัย

2.3.4  วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม
ก. กลุมวิชาบังคับ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
SW 3723 ระบบการบริหารงาน 3(3/3-0-0) - -

กระบวนการยุติธรรม
SW 3733 การสังคมสงเคราะหกับ 3(2/2-1/2-0) - -

กระบวนการยุติธรรม
SW 3743 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3/3-0-0) - -

ข. กลุมวิชาเลือก
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
SW 3793 การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 3(2/2-1/2-0) - -

กับกระบวนการยุติธรรม
SW 4023 ความยุติธรรมและ 3(3/3-0-0) - -

ความสมานฉนัททางสงัคม
SW 4043 เทคนิคการอบรมแกไขผูตองขัง 3(2/2-1/2-0) SW 3723, SW 3733 -
SW 4053 การคุมประพฤติ อภัยโทษ 3(2/2-1/2-0) SW 3723, SW 3733 -

พกัการลงโทษและการสงเคราะห
หลังปลดปลอย

SW 4563 เหย่ือวิทยา 3(3/3-0-0) - -
SW 4573 เทคนิคการทํางานกับผูกระทําผิด 3(2/2-1/2-0) SW 3723, SW 3733 -
SW 4593 การศึกษาอสิระในงาน 3(0-3/9-0) - -

สังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไดตามความสนใจ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
SW 3453 เพศศึกษากับการครองเรือน 3(3/3-0-0) - -
SW 4403 ผูนํากลุมสัมพันธ 3(3/3-0-0) - -
SW 4883 เสถียรภาพของสถาบันครอบครัว 3(3/3-0-0) - -

ในสังคมไทย
SW 4903 การจัดการความรูและการสงเสริม 3(3/3-0-0) - -

การเรียนรูตลอดชีวิต
SW 3093 ภาวะผูนํากับการขับเคล่ือนพลังสังคม 3(3/3-0-0) - -
SW 4923 อาเซียนและสวัสดิการสังคมศึกษา 3(2/2-1/2-0) - -
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -

เพื่อการดํารงชีวิต
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE 2202 กฎหมายกบัสงัคม 2(2/2-0-0) - -
GE 2222 ตรรกวิทยา : 2(2/2-0-0) - -

การใชเหตุผล
ในชีวิตประจําวัน

GE 2232 มนุษยกับ 2(2/2-0-0) - -
สิง่แวดลอม

SW 1033 พืน้ฐานระบบ 3(3/3-0-0) - -
และกลไกภายในสังคม

SW 1113 สังคมสงเคราะห 3(3/3-0-0) - -
เบื้องตน
               รวม 19(18/18-1/2-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1- 1/2-0) - -

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -

เศรษฐกิจพอเพียง
SW 1023 มานุษยวิทยา 3(3/3-0-0 - -

พืน้ฐาน
SW 1043 พลวัตพฤติกรรม 3(3/3-0-0) - -

มนุษยในสังคม
SW 1053 ปรัชญา แนวคิด 3(3/3-0-0) - -

และจริยธรรมในการปฏบิติังาน
สังคมสงเคราะหวิชาชีพ
               รวม 18(16/16-2/4-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศกับการเรียนรู
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
SW 2053 ปญหาสงัคมกบั 3(3/3-0-0) - -

ความมั่นคงของสังคม
SW 2263 การใหการปรึกษา 3(2/2-1/2-0) GE1092 -

ในงานสังคมสงเคราะห SW1113
SW 2132 การศึกษาดูงาน 2(1/1-1/2-0) - -

และสมัมนา
SW 2313 สิทธิมนุษยชน 3(3/3-0-0) - -

กับกฎหมาย
สวัสดิการสงัคม
               รวม 16(13/13-3/6-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
EG 5193 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
SW 2003 จิตเวชศาสตร 3(3/3-0-0) - -

ในงานสังคมสงเคราะห
SW 2033 ทฤษฎีและ 3(2/2-1/2-0) SW1113 -

การปฏบิติังานสังคม
สงเคราะหเฉพาะราย

SW 2083 สังคมไทยกับ 3(3/3-0-0) - -
การพัฒนาสงัคม

SW 2123 ทฤษฎีและการ 3(2/2-1/2-0) SW 1113 -
ปฏบิติังานสังคม
สงเคราะหกลุม

               รวม 18(17/17-1/2-0)

 ช้ันปท่ี 2 ภาคฤดูรอน
SW 2144 การฝกปฏบิัติ 4(0-0-/24) SW 1043 -

งานสงัคมสงเคราะห SW 2033
เฉพาะรายและกลุม SW 2123

SW 2263
               รวม 4(0-0-4/24)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
EG 5203 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
SW 3013 ทฤษฎีและการ 3(2/2-1/2-0) SW 2144 -

ปฏบิติังานสังคม
สงเคราะหชุมชน

SW 3183 การวิจัยทาง 3(2/2-1/2-0) - -
สังคมสงเคราะห

SW ....... วิชา 3(3/3-0-0) - -
เฉพาะดาน (1)

SW ....... วิชา 3(2/2-1/2-0) - -
เฉพาะดาน (2)
               รวม 15(12/12-3/6-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
SW 3043 การบริหาร 3(2/2-1/2-0) - -

โครงการในงาน
สังคมสงเคราะห

SW 3023 เทคโนโลยี 3(2/2-1/2-0) - -
สารสนเทศสําหรับ
งานสงัคมสงเคราะห

SW ....... วิชา 3(3/3-0-0) - -
เฉพาะดาน (3)

SW ....... วิชา 3(2/2-1/2-0) - -
เฉพาะดาน (4)

SW ....... วิชา 3(3/3-0-0) - -
เลือกเสรี (1)

SW ....... วิชา 3(3/3-0-0) - -
เลือกเสรี (2)
               รวม 18(15/15-3/6-0)

 ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
SW 3266 การฝกปฏบิัติ 6(0-0- 6/36) SW 2144 -

งานสงัคมสงเคราะห SW 3013
ชุมชน SW 3183
               รวม 6(0-0-6/24)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
SW 4113 การเปล่ียนแปลง 3(3/3-0-0) - -

ทางสงัคมและระบบ
สวัสดิการสงัคม

SW 4123 การบริหาร 3(3/3-0-0) - -
องคการสังคมสงเคราะห

SW 4133 ความรับผิดชอบ 3(3/3-0-0) - -
ตอสงัคมกบัการปฏิบติังาน
สังคมสงเคราะห

SW ....... วิชา 3(2/2-1/2-0) - -
เฉพาะดาน (5)

SW ....... วิชา 3(2/2-1/2-0) - -
เฉพาะดาน (6)
               รวม 15(13/13-2/4-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
SW 4279 การฝกปฏบิัติ 9(0-0-9/40) ทุกราย SW 4141

งานสงัคมสงเคราะห วิชาในหมวด
ตามวิชาเฉพาะดาน วิชาเฉพาะ

SW 4141 การสมัมนา 1(1/1-0/0-0) - SW 4279
สังคมสงเคราะห
               รวม 10(1/1-0-9/40)
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 สส.ม. (พัฒนาชุมชน) ม.ธรรมศาสตร

3. อ.ไตรพัฒน  อึ๊งปรมธนากูล
 ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) ม.เชียงใหม
 สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4. อ.ศิริพร  เกื้อกูลนุรักษ
 สส.บ. (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) ม.มหิดล

5. อ.กฤตวรรณ  สาหราย
 ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) ม.สงขลานครินทร

เอกภาษาฝร่ังเศส
 สส.ม. (บรูณาการนโยบายสวัสดิการสังคม)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6. อ.ทัศนีย  นิลสูงเนิน
 สส.บ. (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยประจํา
1. รศ.ดร.ขัตติยา  กรรณสูต
 บช.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M.A. (Government) Indiana University &

U.C.L.A.
 M.S. (Business Education)

Indiana University & Columbia University,
USA.

2. อ.ดร.ทิพาภรณ  โพธิ์ถวิล
 สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
 สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
 Ph.D. in Social Work (Policy Analysis)

U. of Pittsburge, U.S.A.

3. ผศ.ดร.จตุรงค  บุณยรัตนสุนทร
 ศศ.บ. (รัฐศาสตร) ม.รามคําแหง
 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Cert. of Internation Human Rights

Internship Program,  Institute of International
Education (IIE)

 Ph.D. (Integrated Sciences) ม.ธรรมศาสตร
4. ผศ.ดร.ภุชงค  เสนานุช
 ศ.บ. ม.เชียงใหม
 สส.ม. (พัฒนาชุมชน) ม.ธรรมศาสตร
 Cert. of Urban Poor, Environment,

Infrastructure And Services.
Asian Institute of Technology (AIT.)

 Ph.D. (Social work and Policy Studies),
U. of Sydney, Australia

5. อ.ดร.อารีนา  เลิศแสนพร
 สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
 สส.ม. (สังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม)

ม.ธรรมศาสตร
 D.P.A. (Doctor of Public Administration)

U. of Northern Philippines
6. อ.ดร.ปยฉัตร  กล่ินสุวรรณ
 กศ.บ. (คณิตศาสตร) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 พบ.ม. (พฒันาสังคม)

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 ปร.ด. (จิตวิทยา) ม.เกษมบัณฑิต

7. อ.พรรณปพร  ลีวิโรจน
 ประกาศนียบัตรผดุงครรภอนามัย

ร.ร.ผดุงครรภหัวเฉียว
 คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว)

ม.สโุขทัยธรรมาธริาช
 สส.ม. (พัฒนาชุมชน) ม.ธรรมศาสตร

8. อ.นุชนาฎ  ยูฮันเงาะ
 สส.บ. (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 สส.ม.(สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร

9. อ.น้ําผึ้ง  มีศีล
 ศบ. (เศรษฐศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
 สส.ม. (พฒันาแรงงานและสวัสดิการ)

ม.ธรรมศาสตร
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10. อ.เบญจพร  บัวสําลี
 สศ.บ. (พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ศศ.ม. (การบริหารการพฒันาสังคม)

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร

อาจารยพิเศษ
1. ศาสตราจารยยุพา  วงศไชย
 สส.บ.เกียรตินิยม ม.ธรรมศาสตร
 M.S.W. U. of Tulane, USA.

2. อ.จรินทร  ตันชัชวาล
 บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.สงขลานครินทร
 นบ.ม.รามคําแหง
 เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย

แหงเนติบัณฑิตยสภา
3. พ.ต.ท.สงา  ธีรศรัณยานนท
 นบ. (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) ม.กรุงเทพ
 อบรมหลักสูตรฯ  นายตํารวจ
 สส.ม. (การบริหารสงัคม)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
4. อ.สมพงษ  สิงหสมบุญ
 นบ. ม.รามคําแหง
 เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย

แหงเนติบัณฑิตยสภา
 บธ.ม. ม.อีสเทิรนเอเซีย

5. อ.บุญลอม กานตศักดิ์สราญ
 สส.บ. ม.ธรรมศาสตร

6. อ.หทัยรัฐณ  เอื้อสามาลย
 สส.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร

7. พ.ต.อ.หญิงจิรวัส  ฉัตรไชยสิทธิกูล
 สส.บ.ม.ธรรมศาสตร
 น.บ. (นิติศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
 พบ.ม. (พัฒนาสังคม : การวิเคราะหและ

วางแผนนโยบายสังคม)
สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
8. อ.ชินชัย  ช้ีเจริญ
 สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
 น.บ. (นิติศาสตร) ม.ธรรมศาสตร)
 สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร

9. อ.ศุภอาภา  องคสกุล
 สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
 รองผูอํานวยการสหทัยมูลนิธิ

10. อ.ราณี  ฉายินทุ
 สส.บ. ม.ธรรมศาสตร
 สส.ม. ม.ธรรมศาสตร
 ผูเชี่ยวชาญ รักษาการแทนนักสังคมสงเคราะห

เชี่ยวชาญ สถาบันกัลยาณราชนครินทร
11. อ.วรัฎฐา  เจริญ

 สส.บ. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)

              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
12. อ.สุเพ็ญศรี  พ่ึงโคกสูง

 อนุกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ
ดานการตรวจสอบสิทธิและการละเมิดสิทธิเด็ก
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะศลิปศาสตรเปดสอนหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 6 สาขาวิชา คอื ภาษาองักฤษ การทองเทีย่ว ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

(หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาองักฤษ-ภาษาไทย อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ว และการสือ่สารภาษาไทยเปนภาษาทีส่อง

วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ในการใชภาษาสําหรับสื่อ

ความหมายไดอยางถูกตองและเหมาะสม ทั้งทางดานการฟง
การพูด การอาน การเขียนและการแปล โดยบัณฑิตสามารถ
นําความรูทางดานภาษาไปใชประกอบอาชีพ หรือประยุกตใช
สําหรับการดํารงชีพในสังคมปจจุบัน เปนบัณฑิตที่มีโลกทัศน
กวางขวาง มีความเปนเลิศในดานวิชาการควบคูกับเปนผูมี

คุณธรรม เขาใจในความคิดและปรัชญา ตลอดจนวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา มีจิตสํานึกในการใหบริการแกสั งคม
ตลอดจนเปนบัณฑิตที่ มีพื้ นฐานความรู ภาษาที่ พอเพียง
ตอการศึกษาคนควาในระดับที่ลึกซ้ึง สามารถใชภาษาจีน
เปนเคร่ืองมอืในการศกึษาศาสตร และศิลปวิทยาการดานตางๆ
ไดอยางมีประสิทธภิาพ

ที่ต้ัง อาคารเอนกประสงค  โทร. 0-2312-6300-79 ตอ 1178, 1431 โทรสาร 0-2312-6417
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  English

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (English)

: B.A. (English)

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2555)
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสม ไมนอยกวา 141 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาบังคับ 24 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา  9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

วชิาเลือก 6 หนวยกิต
1.  กลุมวิชามนุษยศาสตร

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2182 สุนรียภาพแหงชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0) - -
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล 2(2/2-0-0) - -

ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่สารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0) - -
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2.  กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด 2(2/2-0-0) - -
GE 2202 กฎหมายกับสงัคม 2(2/2-0-0) - -
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ 2(2/2-0-0) - -
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1(1/1-0-0) - -
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม 2(2/2-0-0) - -

3.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-1/2-0) - -

สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) - -
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

4.  กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 2133 -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
2.1  วิชาเอกบังคับ 63 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 1033 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1 3(3/3-0-0) - -
EG 1043 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2 3(3/3-0-0) EG 1033 -
EG 2063 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3/3-0-0) EG 1033 -
EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -
EG 2143 การฟง-พูดภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) EG 2133 -
EG 2163 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 2063 -
EG 2213 หลักการอานภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -
EG 2683 สนทนาภาษาองักฤษธรุกิจ 3(3/3-0-0) GE 1063 -
EG 2693 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3/3-0-0) EG 2683 -
EG 2713 ภาษาศาสตรเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
EG 2723 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 2713 -
EG 3123 การฟง-พูดภาษาอังกฤษระดับสูง 3(2/2-1/2-0) EG 2143 -
EG 3133 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2/2-1/2-0) EG 3123 -
EG 3153 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ 3(3/3-0-0) EG 2213 -
EG 3183 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 2163 -
EG 3403 เทวตํานานและคัมภีรไบเบิล 3(3/3-0-0) EG 2213
EG 3443 วรรณคดีวิจักขณ 3(3/3-0-0) EG 3403 -
EG 3773 หลักการแปลภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0) GE 1043 และ -

เปนภาษาไทย  EG 2213
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 3783 หลักการแปลภาษาไทย 3(3/3-0-0) EG 3773 -

เปนภาษาอังกฤษ
EG 3873 การสือ่สารระหวางวัฒนธรรม 3(3/3-0-0) EG 3153 -
EG 4113 การพดูในที่ประชุมชน 3(2/2-1/2-0) EG 3133 -

2.2.  วิชาฝกประสบการณ 9 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี *
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 4006 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
EG 4293 โครงงานพิเศษ 3(0-3/6-0)
EG 4883 สัมมนาภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)

* คําช้ีแจง นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได 2 รูปแบบ คือ
ก. เลือกศึกษา 2 รายวิชา คือ EG 4006 สหกิจศึกษา (6 หนวยกิต) และ EG 4293 โครงงานพิ เศษ

(3 หนวยกิต)
ข. เลือกศึกษา 2 รายวิชา คือ EG 4006 สหกิจศึกษา (6 หนวยกิต) และ EG 4883 สัมมนาภาษาอังกฤษ

(3 หนวยกิต)

2.3  วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเอกเลือก จากรายวิชาตอไปน้ี ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 3523 เร่ืองสั้นภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 3443 -
EG 3553 ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ 3(3/3-0-0) EG 2673 หรือ EG 2693 -
EG 3563 ภาษาองักฤษเพื่อการประชาสมัพันธ 3(3/3-0-0) EG 2673 หรือ EG 2693 -
EG 3653 วรรณคดีอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 3443 -
EG 3663 วรรณคดีอเมริกัน 3(3/3-0-0) EG 3443 -
EG 3713 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ดานสุขภาพ
EG 3723 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกจิการบิน 3(3/3-0-0) EG 2673 หรือ EG 2693 -
EG 3733 หนวยคําและวากยสัมพันธ 3(3/3-0-0) EG 2713 -

ภาษาอังกฤษ
EG 3763 การวิเคราะหโครงสรางประโยค 3(3/3-0-0) EG 2713 -
EG 3803 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม 3(3/3-0-0) EG 2673 หรือ EG 2693 -

และภัตตาคาร
EG 3843 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรม 3(3/3-0-0) GE 1063 -

การบริการ
EG 3903 การใชภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน 3(3/3-0-0) EG 2713 -
EG 4083 การวิจารณและตีความวรรณกรรม 3(3/3-0-0) EG 3443 -

จากสื่อภาพยนตร
EG 4323 ภาษาอังกฤษเพื่องานหนังสือพมิพ 3(3/3-0-0) EG 2163 และ EG 2213 -
EG 4343 หลักการสอนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0) ศึกษารายวิชาเอกมาแลว -

ไมต่ํากวา 30 หนวยกิต
EG 4593 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ 3(3/3-0-0) EG 3403 -

วรรณคดีวิจารณ

ศึกษารายวิชาเอก
มาแลวไมตํ่ากวา

45 หนวยกิต
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 4603 วรรณคดีเปรียบเทียบเบื้องตน 3(3/3-0-0) EG 3403 -
EG 4613 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0) EG 2673 หรือ EG 2693 -
EG 4703 ภาษาศาสตรสงัคม 3(3/3-0-0) EG 2713 -
EG 4793 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษา 3(3/3-0-0) EG 2713 -
EG 4843 การแปลเพือ่งานธุรกจิ 3(3/3-0-0) EG 2673 หรือ EG 2693 -
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(3/3-0-0) EG 5233 หรือ EG 2673 -

หรือ EG 2693

3. หมวดวิชาโท ไมนอยกวา  15 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในสาขาใดสาขาหน่ึงที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเปนวิชาโท โดยศึกษาตามขอกําหนด

และเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชาน้ันๆ รวมกัน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือเลือกศึกษาจากรายวิชาเอกเลือกของ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อีกไมนอยกวา 15 หนวยกิต

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนจากหมวดรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อ 2(2/2-0-0) - -

การดํารงชีวิต
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศ
กับการเรียนรู

GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
GE 2241 ทักษะการเรียนรู 1(1/1-0-0) - -

ในระดับอดุมศึกษา
EG 1033 โครงสราง 3(3/3-0-0) - -

ภาษาอังกฤษ 1
               รวม 19(16/16-1/2-0)

*นักศึกษาที่มีคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ
ไมผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองเรียนวิชา EG 0003
ภาษาอังกฤษปรับพื้นกอน โดยไมมีหนวยกิต

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
CS 1001 การใชโปรแกรม 1(0-1/2-0) - -

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -
กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

EG 1043 โครงสราง 3(3/3-0-0) EG 1033 -
ภาษาอังกฤษ 2

EG 2133 สนทนา 3(2/2-1/2-0) - -
ภาษาอังกฤษ
               รวม 18(16/16-3/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
GE 2242 การสือ่สาร 2(2/2-0-0) - -

ระหวางวัฒนธรรม
EG 2063 การเขียนภาษา 3(3/3-0-0) EG 1033 -

อังกฤษเบื้องตน
EG 2143 การฟง - พูด 3(2/2-1/2-0) EG 2133 -

ภาษาอังกฤษ
EG 2213 หลักการอาน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
EG 2683 สนทนาภาษา 3(3/3-0-0) GE 1063 -

อังกฤษธุรกิจ
EG 2713 ภาษาศาสตร 3(3/3-0-0) - -

เบื้องตน
XX xxxx วิชาโท / วิชา 3(3/3-0-0) - -

เลือกเสรี
               รวม 20(19/19-2/4-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
EG 2163 การเขียน 3(3/3-0-0) EG 2063 -

ความเรียงภาษา
อังกฤษ

EG 2693 การเขียนภาษา 3(3/3-0-0) EG 2683 -
อังกฤษธุรกิจ

EG 2723 ระบบเสียง 3(3/3-0-0) EG 2713 -
ภาษาอังกฤษ

EG 3123 การฟง - พูด 3(2/2-1/2-0) EG 2143 -
ภาษาอังกฤษ
ระดับสงู

XX xxxx วิชาโท / วิชา 3(3/3-0-0) - -
เลือกเสรี

XX xxxx วิชาโท / วิชา 3(3/3-0-0) - -
เลือกเสรี

XX xxxx วิชาโท / วิชา 3(3/3-0-0) - -
เลือกเสรี
               รวม 21(20/20-1/2-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
EG 3403 เทวตํานานและ 3(3/3-0-0) EG 2213 -

คัมภีรไบเบิล
EG 3133 การฟง - พูด 3(2/2-1/2-0) EG 3123 -

ภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ

EG 3153 การอานภาษา 3(3/3-0-0) EG 2213 -
อังกฤษเชิงวิจารณ

EG 3183 การเขียนรายงาน 3(3/3-0-0) EG 2163 -
ภาษาอังกฤษ

EG 3773 หลักการแปล 3(3/3-0-0) GE 1043 -
ภาษาอังกฤษ และ EG 2213
เปนภาษาไทย

XX xxxx วิชาเลือกเสรี / 3(3/3-0-0) - -
วิชาโท

XX xxxx วิชาเลือกเสรี / 3(3/3-0-0) - -
วิชาโท
               รวม 21(20/20-1/2-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
EG 3783 หลักการแปล 3(3/3-0-0) EG 3773 -

ภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ

EG 3873 การสือ่สาร 3(3/3-0-0) EG 3153 -
ระหวางวัฒนธรรม

EG 4113 การพูดในที่ 3(2/2-1/2-0) EG 3133 -
ประชุมชน

EG 3443 วรรณคดีวิจกัขณ 3(3/3-0-0) EG 3403 -
EG 4293 โครงงานพิเศษ * 3(0-3/6-0) ศึกษา -
หรือ รายวิชาเอก
EG 4883 สมัมนา 3(3/3-0-0)มาแลวไมต่าํกวา

ภาษาอังกฤษ * 45 หนวยกิต
XX xxxx วิชาเอกเลือก

               รวม 18(17/17-1/2-0)

* นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได 2 รูปแบบ คือ
ก. เลือกศึกษา EG 4006 สหกิจศึกษา และ EG 4293

โครงงานพิเศษ
ข. เลือกศึกษา EG 4006 สหกิจศึกษา และ EG 4883

สัมมนาภาษาองักฤษ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
EG 4006 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) ศึกษา -

รายวิชาเอก
มาแลวไมต่ํากวา

45 หนวยกิต
               รวม ..... (...............)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
XX xxxx วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
XX xxxx วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
XX xxxx วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
XX xxxx วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
XX xxxx วิชาเอกเลือก
XX xxxx วิชาโท / วิชา 3(3/3-0-0) - -

เลือกเสรี
               รวม (...............)
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สาขาวชิาการทองเทีย่ว  Tourism

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การทองเที่ยว)

: ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Tourism)

: B.A. (Tourism)

วัตถุประสงค
1. เพือ่ผลิตบณัฑติทีม่ทีกัษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชยอเิลคทรอนิคส การใชภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน พรอมทั้งสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสม
ตามสถานการณ และวัฒนธรรม

2. เพือ่ใหบณัฑติมอีงคความรูในเชงิวิชาการทัง้ดานทฤษฎีและปฏบิติั ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชพี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความเปนไทย ทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรม

3. เพือ่ใหบัณฑติมภีาวะผูนํา จิตบริการ มนุษยสมัพันธ ประกอบดวย และทํางานรวมกบัผูอืน่ในสงัคมไดอยางมคีวามสขุ
4. เพื่อใหบัณฑิตสามารถใชเทคนิคพื้นฐานการวิจัย ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เพื่อใชในกระบวนการ

วางแผนจัดทําโครงการแกไขปญหาในวิชาชีพและอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ
5. เพื่ อใหบัณฑิตมีความรอบรูและทักษะวิชาชีพในศาสตรการทองเที่ ยวและความสามารถในการปฏิบั ติงาน

การบริการ และการจัดการที่มมีาตรฐานในตลาดแรงงานระดับภูมิภาคอาเซียน
6. เพื่อใหบัณฑิตตระหนัก รับผิดชอบตอสังคมและอนุรักษความเปนไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม

ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2548 และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 โดยมีหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 132 ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 32 หนวยกิต
1.1  วิชาบังคับ 27 หนวยกิต

ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
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ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 5 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(0-0-3/3) - -

ง. กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

1.2  วิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
* นักศึกษาที่ตองการเลือกเรียน กลุมทักษะเสริมวิชาชีพ ภาษาจีน จะตองเลือกเรียนกลุม ง. กลุมวิชาภาษา เทาน้ัน
** นักศึกษาที่ตองการเลือกเรียน กลุมทักษะเสริมวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ สามารถเลือกเรียนรายวิชาใดก็ไดใหครบ

6 หนวยกิต ในกลุมวิชาดังตอไปน้ี
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0) - -
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล 2(2/2-0-0) - -

ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่สารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0) - -

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด 2(2/2-0-0) - -
GE 2202 กฎหมายกับสงัคม 2(2/2-0-0) - -
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ 2(2/2-0-0) - -
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1(1/1-0-0) - -
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม 2(2/2-0-0) - -

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-1/2-0) - -

สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) - -
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) - -
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 87 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาแกน 27 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 5313 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5323 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
PC 2143 จติวิทยาในการบริการและการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -

ขามวัฒนธรรม
TR 2103 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ว 3(3/3-0-0) - -
TR 2223 การทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 3(3/3-0-0) - -

และโลก
TR 2233 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 3(2/2-1/2-0) - -

การทองเทีย่วและการโรงแรม
TR 3003 พฤติกรรมนักทองเที่ยว 3(3/3-0-0) - -
TR 3133 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก 3(3/3-0-0) - -

และบริการอาหาร
TR 3163 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) - -

ในอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว

2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
TR 2123 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3/3-0-0) - -
TR 2173 ทรัพยากรการทองเที่ยวทาง 3(3/3-0-0) - -

ธรรมชาติของโลกและของประเทศไทย
TR 2193 ทรัพยากรการทองเที่ยวทาง 3(2/2-1/2-0) - -

วัฒนธรรมของโลกและของประเทศไทย
TR 2203 การขนสงและการบริการการบนิ 3(3/3-0-0) - -
TR 2213 งานมัคคุเทศก 3(2/2-1/2-0) - -
TR 3013 การจดันําเทีย่วเขาและออกนอกประเทศ 3(2/2-1/2-0) - -
TR 3183 การตลาดเพื่อการทองเที่ยว 3(3/3-0-0) - -
TR 4153 การวางแผนและการพัฒนา 3(2/2-1/2-0) - -

การทองเที่ยวอยางย่ังยืน
TR 4163 การวิจัยพืน้ฐานสําหรับการทองเที่ยว 3(2/2-1/2-0) MA 1073 -
TR 4173 สมัมนาเพือ่การทองเทีย่วและโรงแรม 3(3/3-0-0) นักศึกษาชั้นปที่ 4 -

2.3  กลุมวิชาเอกเลือก 15 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
TR 3203 การจัดการการประชุม การทองเที่ยว 3(2/2-1/2-0) - -

เพือ่เปนรางวัลและนิทรรศการ
TR 3213 การจัดการการทองเที่ยวเชิงผจญภัย 3(2/2-1/2-0) - -
TR 3223 การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(2/2-1/2-0) - -
TR 3233 การจัดการกิจกรรมพิเศษ 3(2/2-1/2-0) - -
TR 3243 การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(2/2-1/2-0) - -

และสปา



111



รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
TR 4183 การจดัการการทองเทีย่วเชงิวัฒนธรรม 3(2/2-1/2-0) - -
TR 4193 การจัดการการทองเทีย่วทางทะเล 3(2/2-1/2-0) - -
TR 4203 การจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬา 3(2/2-1/2-0) - -
TR 4213 การจดัการอาหารนานาชาติและทองถ่ิน 3(2/2-1/2-0) - -
TR 4223 การจดัการสโมสรและบาร 3(2/2-1/2-0) - -

2.4  กลุมทักษะภาษาเสริมวิชาชีพ 15 หนวยกิต
  (สําหรับนักศึกษาไทยใหเลือกศึกษากลุมภาษาจีนหรือกลุมภาษาอังกฤษกลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ัน)
2.4.1  ภาษาจีน
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 3033 ภาษาจีนเพือ่อุตสาหกรรมการบริการ 3(3/3-0-0) GE 2143 -
CN 3073 ภาษาจีนเพือ่ธุรกิจโรงแรม 3(3/3-0-0) GE 2143 -

และภัตตาคาร
CN 3963 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0) GE 2143 -
CN 4043 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก 1 3(3/3-0-0) GE 2143 -
CN 4063 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก 2 3(3/3-0-0) CN 4043 -

2.4.2  ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 3853 ภาษาอังกฤษเพือ่การโรงแรม 3(3/3-0-0) GE 1063 -

และภัตตาคารในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว

EG 3843 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรม 3(3/3-0-0) GE 1063 -
การบริการ

EG 4013 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1 3(3/3-0-0) GE 1063 -
EG 4023 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2 3(3/3-0-0) EG 4013 -
EG 4693 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0) GE 1063 -

2.4.3  กลุมวิชาภาษาไทย (สําหรับนักศึกษาตางชาติ)
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
TC 1033 การอานภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1043 การเขียนภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1053 การฟง-การพูดภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 4103 ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว 3(3/3-0-0) - -
TC 4133 ภาษาไทยเพื่ออุตสาหกรรม 3(3/3-0-0) - -

การบริการและการทองเทีย่ว

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไดตามความสนใจ
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4. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
TR 4206 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

กลุมวิชาโทการทองเท่ียว
นักศึกษาหลักสูตรอื่นที่ประสงคจะศึกษาวิชาการทองเที่ยวเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาสาขาวิชาการทองเที่ยว จํานวน

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังตอไปน้ี
1.  กลุมวิชาโท 12 หนวยกิต

นักศึกษาตองศึกษารายวิชาการทองเที่ยว จํานวน 12 หนวยกิต ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
TR 2103 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ว 3(3/3-0-0) - -
TR 2223 การทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 3(3/3-0-0) - -

และโลก
TR 2123 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3/3-0-0) - -
TR 2213 งานมัคคุเทศก 3(2/2-1/2-0) - -

2.  กลุมวิชาโทเลือก 6 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกศกึษารายวิชาการทองเที่ยวอื่นๆ จากกลุมวิชาเอกบังคับ หรือกลุมวิชาเอกเลือกของหลักสูตร จํานวน

6 หนวยกิต
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แผนการศึกษา ตามหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาการทองเท่ียว)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
เพื่อการดํารงชีวิต

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

TR 2103 อตุสาหกรรม 3(3/3-0-0) - -
การทองเที่ยว
               รวม 17(15/15-2/4-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศ
กับการเรียนรู

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE ...... วิชาเลือก (1) 3(3/0-0-0) - -
GE ...... วิชาเลือก (2) 3(3/3-0-0) - -
TR 3133 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

เกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
และบริการอาหาร
               รวม 19(18/18-1/2-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
 CN 3033 ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143 -

อตุสาหกรรม
การบริการ

 EG 3843 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -
เพือ่อตุสาหกรรม
การบริการ

EG 5313 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

PC 2143 จิตวิทยาในการ 3(3/3-0-0) - -
บริการและการ
สือ่สารขามวัฒนธรรม

TR 2123 การจัดการธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
นําเที่ยว

TR 2233 เทคโนโลยี 3(2/2-1/2-0) - -
สารสนเทศสําหรับ
การทองเทีย่วและการโรงแรม

TR 2173 ทรัพยากร 3(3/3-0-0) - -
การทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติของโลกและ
ของประเทศไทย
               รวม 18(17/17-1/2-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
 CN 3073 ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143 -

ธรุกจิโรงแรมและ
ภัตตาคาร

 EG 3853 ภาษาองักฤษเพือ่ 3(3/3-0-0) GE 1063 -
การโรงแรมและภัตตาคาร
ในอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว

EG 5323 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

MA 1073 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
และสถิติ

TR 2223 การทองเที่ยวใน 3(3/3-0-0) - -
ภูมิภาคอาเซียนและโลก

TR 3163 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -
ทรัพยากรมนุษยใน
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ว

TR 2213 งานมัคคุเทศก 3(2/2-1/2-0) - -
               รวม 18(17/17-1/2-0)

หรือ

หรือ
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
 CN 3963 ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143 -

ธุรกิจการทองเที่ยว
 EG 4693 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
TR 3003 พฤติกรรม 3(3/3-0-0) - -

นักทองเที่ยว
TR 2203 การขนสงและ 3(3/3-0-0) - -

การบริการการบนิ
TR 2193 ทรัพยากรการ 3(2/2-1/2-0) - -

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของโลกและของประเทศไทย

TR 3183 การตลาด 3(3/3-0-0) - -
เพื่อการทองเที่ยว

TR ...... วิชาเอกเลือก (1) 3(2/2-1/2-0) - -
               รวม 18(16/16-2/4-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
 CN 4043 ภาษาจีนสําหรับ 3(3/3-0-0) GE 2143 -

มัคคุเทศก 1
 EG 4013 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

สําหรับมัคคุเทศก 1
TR 3013 การจัดนําเที่ยว 3(2/2-1/2-0) - -

เขาและออกนอกประเทศ
TR ...... วิชาเอกเลือก (2) 3(2/2-1/2-0) - -
TR ...... วิชาเอกเลือก (3) 3(2/2-1/2-0) - -
TR ...... วิชาเอกเลือก(4) 3(2/2-1/2-0) - -
..... ...... วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(14/14-4/8-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
 CN 4063 ภาษาจีน 3(3/3-0-0) CN 4043 -

สําหรับมัคคุเทศก 2
 EG 4023 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 4013 -

สําหรับมัคคุเทศก 2
TR 4153 การวางแผนและ 3(2/2-1/2-0) - -

การพฒันาการ
ทองเที่ยวอยางย่ังยืน

TR 4163 การวิจัยพื้นฐาน 3(2/2-1/2-0) MA 1073 -
สําหรับการทองเทีย่ว

TR 4173 สมัมนาเพือ่ 3(3/3-0-0) นศ. ป 4 -
การทองเทีย่วและโรงแรม

TR ...... วิชาเอกเลือก (5) 3(2/2-1/2-0) - -
..... ...... วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(16/16-2/4-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
TR 4206 สหกิจศึกษา 6(6/6-0-0) - -

               รวม 6(0-0-6/40)

หรือ

หรือ

หรือ
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว (Hospitality Industry for Tourism)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑติ (อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ว)

: ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ว)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Hospitality Industry for Tourism)

: B.A. (Hospitality Industry for Tourism)

วัตถุประสงค
1. เพือ่ผลิตบณัฑติทีม่ีทกัษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณชิยอเิลคทรอนิคส การใชภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน พรอมทั้งสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและ
วัฒนธรรม

2. เพือ่ใหบณัฑติมอีงคความรูในเชงิวิชาการทัง้ดานทฤษฎีและปฏบิติั ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชพี
ไดอยางมีประสิทธภิาพ บนพื้นฐานของความเปนไทยทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรม

3. เพื่อใหบัณฑิตมีภาวะผูนําที่สรางสรรค จิตบริการ และมนุษยสัมพันธ ประกอบดวยสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ในสังคมไดอยางมีความสุข

4. เพื่อใหบัณฑิตตระหนัก รับผิดชอบตอสังคมและอนุรักษความเปนไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม
ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว

5. เพือ่ใหบณัฑติสามารถใชเทคนิคพืน้ฐานการวิจยัในการประมวลผลและวิเคราะหขอมลู เพือ่ใชในกระบวนการวางแผน
จัดทําโครงการแกไขปญหาในวิชาชีพและอื่นๆ ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสงัคมแหงชาติ

6. เพือ่ใหบณัฑติมคีวามรอบรูและทกัษะวิชาชพีในศาสตรการบริการและความสามารถในการปฏบิติังาน และการจดัการ
ที่มมีาตรฐานในตลอดแรงงานสากลในระดับภูมภิาคอาเซียน

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพ่ือการทองเท่ียว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 144 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 33 หนวยกิต
1.1 วิชาบังคับ 27 หนวยกิต

ก.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

ข.  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
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ค.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 5 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -

ง.  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

1.2 วชิาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
* นักศกึษาทีต่องการเลือกเรียน กลุมทักษะเสรมิวชิาชีพ ภาษาจีน จะตองเลือกเรียนกลุม ง. กลุมวชิาภาษา เทาน้ัน
** นักศึกษาที่ตองการเลือกเรียน กลุมทักษะเสริมวชิาชีพ ภาษาอังกฤษ สามารถเลือกเรียนรายวิชาใดก็ไดใหครบ

6 หนวยกิต ในกลุมวิชาดังตอไปน้ี
ก.  กลุมวิชามนุษยศาสตร

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0) - -
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล 2(2/2-0-0) - -

ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่สารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0) - -

ข.  กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด 2(2/2-0-0) - -
GE 2202 กฎหมายกับสงัคม 2(2/2-0-0) - -
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ 2(2/2-0-0) - -
GE 2141 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1(1/1-0-0) - -
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม 2(2/2-0-0) - -

ค.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 1(0-1/2-0) - -

ในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) - -
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ง.  กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 2133 -
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาแกน 30 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 5313 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5323 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
HI 1013 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ 3(3/3-0-0) - -
HI 1103 อตุสาหกรรมการทองเทีย่วและโรงแรม 3(3/3-0-0) - -
HI 1113 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก 3(3/3-0-0) - -

และบริการอาหาร
HI 2133 การทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 3(3/3-0-0) - -

และโลก
HI 2143 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 3(2/2-1/2-0) - -

การทองเทีย่วและการบริการ
HI 2193 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) - -

ในอตุสาหกรรมการบริการ
HI 3273 พฤติกรรมนักทองเที่ยว 3(3/3-0-0) - -
PC 2143 จติวิทยาในการบริการและการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -

ขามวัฒนธรรม

2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 36 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
HI 2003 ศลิปะการตอนรับและการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -

ในงานบริการ
HI 2153 การดําเนินงานบริการอาหาร 3(2/2-1/2-0) - -

และเคร่ืองด่ืม
HI 2163 การตลาดโรงแรมและการขาย 3(3/3-0-0) - -
HI 2173 การดําเนินงานและการจัดการครัว 3(2/2-1/2-0) - -
HI 2183 การดําเนินงานภัตตาคารและบริการ 3(2/2-1/2-0) - -

จัดเล้ียง
HI 3283 การบัญชแีละการเงินสําหรับ 3(3/3-0-0) - -

ธรุกจิโรงแรม
HI 3293 การดําเนินงานและการจัดการ 3(2/2-1/2-0) - -

งานบริการสวนหนา
HI 3373 การดําเนินงานและการจัดการ 3(2/2-1/2-0) - -

งานแมบาน
HI 4253 การวางแผนและพฒันาธรุกจิโรงแรม 3(3/3-0-0) - -
HI 4263 การวิจัยพื้นฐานสําหรับอตุสาหกรรม 3(2/2-1/2-0) MA 1073 -

การบริการเพื่อการทองเทีย่ว
HI 4273 การสมัมนาในอุตสาหกรรมการบริการ 3(3/3-0-0) นักศึกษาชั้นปที่ 4 -

เพื่อการทองเที่ยว
HI 4313 การจดัการธรุกิจการบิน 3(2/2-1/2-0) - -
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2.3  กลุมวิชาเอกเลือก 18 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
HI 3303 การจดัการสปา 3(2/2-1/2-0) - -
HI 4283 การดําเนินงานและการจัดการ 3(2/2-1/2-0) - -

ธุรกิจ MICE
HI 4293 การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(2/2-1/2-0) - -
HI 4323 การจดัการอาหารนานาชาติและ 3(2/2-1/2-0) - -

อาหารทองถ่ิน
HI 4333 การออกแบบอาหาร 3(2/2-1/2-0) - -
HI 4343 การจดัสโมสรและบาร 3(2/2-1/2-0) - -
HI 4353 การจัดกจิกรรมกีฬาและนันทนาการ 3(2/2-1/2-0) - -

ในธรุกิจที่พักแรม
HI 4363 การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(2/2-1/2-0) - -
HI 4373 การจดัการทองเทีย่วทางทะเล 3(2/2-1/2-0) - -
HI 4383 การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(2/2-1/2-0) - -

2.4  กลุมทักษะภาษาเสริมวิชาชีพ 15 หนวยกิต
(สําหรับนักศึกษาไทยใหเลือกศึกษากลุมภาษาจีนหรือกลุมภาษาอังกฤษกลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ัน)
2.4.1 ภาษาจีน

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 3303 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจโรงแรม 1 3(3/3-0-0) GE 2143 -
CN 3033 ภาษาจีนเพือ่อุตสาหกรรมการบริการ 3(3/3-0-0) GE 2143 -
CN 3323 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจโรงแรม 2 3(3/3-0-0) CN 3303 -
CN 3313 ภาษาจีนเพื่อภัตตาคารและงานครัว 3(3/3-0-0) GE 2143 -
CN 3963 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0) GE 2143 -

2.4.2 ภาษาองักฤษ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 3843 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรม 3(3/3-0-0) GE 1063 -

การบริการ
EG 4303 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 1 3(3/3-0-0) GE 1063 -
EG 4313 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 2 3(3/3-0-0) EG 4303 -
EG 4363 ภาษาอังกฤษเพื่อภัตตาคาร 3(3/3-0-0) GE 1063 -

และงานครัว
EG 4693 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0) GE 1063 -

2.4.3 กลุมวิชาภาษาไทย (สําหรับนักศึกษาตางชาติ)
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
TC 1033 การอานภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1043 การเขียนภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1053 การฟง-การพูดภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 4113 ภาษาไทยเพือ่การโรงแรม 3(3/3-0-0) - -
TC 4133 ภาษาไทยเพื่ออุตสาหกรรม 3(3/3-0-0) - -

การบริการและการทองเทีย่ว
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไดตามความสนใจ

4. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
HI 4396 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

กลุมวิชาโทอุตสาหกรรมการบริการเพ่ือการทองเท่ียว
นักศกึษาหลักสตูรอืน่ทีป่ระสงคจะศกึษาวิชาอตุสาหกรรมการบริการเพือ่การทองเทีย่วเปนวิชาโท ตองศกึษารายวิชาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังตอไปน้ี
1.  กลุมวิชาบังคับ 12 หนวยกิต

นักศึกษาตองศึกษารายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว จํานวน 12 หนวยกิต ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
HI 1103 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ว 3(3/3-0-0) - -

และการโรงแรม
HI 1113 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก 3(3/3-0-0) - -

และบริการอาหาร
HI 3293 การดําเนินงานและการจัดการ 3(2/2-1/2-0) - -

งานบริการสวนหนา
HI 2153 การดําเนินงานและการบริการอาหาร 3(2/2-1/2-0) - -

และเคร่ืองด่ืม
2.  กลุมวิชาโทเลือก 6 หนวยกิต

นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาการทองเที่ยวอื่นๆ จากกลุมวิชาเอกบังคับ กรือกลุมวิชาเอกเลือกของหลักสูตร จํานวน
6 หนวยกิต
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการเพ่ือการทองเท่ียว)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อ 2(2/2-0-0) - -
การดํารงชีวิต

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

HI 1013 การพัฒนา 3(3/3-0-0) - -
บุคลิกภาพ
ในงานบริการ

HI 1103 อตุสาหกรรม 3(3/3-0-0) - -
การทองเที่ยวและ
การโรงแรม
               รวม 20(18/18-2/4-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศกบั
การเรียนรู

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
กระบวนการคิด

GE ...... วิชาเลือก (1) 3(3/3-0-0) - -
GE ...... วิชาเลือก (2) 3(3/0-0-0) - -

การสือ่สาร 2
HI 1113 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

เกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
และบริการอาหาร
               รวม 19(18/18-1/2-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
 CN 3963 ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143 -

ธุรกิจการทองเที่ยว
 EG 4693 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
EG 5313 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

PC 2143 จิตวิทยาในการ 3(3/3-0-0) - -
บริการและการสือ่สาร
ขามวัฒนธรรม

HI 2003 ศลิปะการตอนรับ 3(3/3-0-0) - -
และการสือ่สาร
ในงานบริการ

HI 2133 การทองเที่ยว 3(3/3-0-0) - -
ในภูมิภาคอาเซียนและโลก

HI 2143 เทคโนโลยี 3(2/2-1/2-0) - -
สารสนเทศสําหรับ
การทองเที่ยวและ
การบริการ

HI 2153 การดําเนินงาน 3(2/2-1/2-0) - -
บริการอาหาร
และเคร่ืองด่ืม
               รวม 21(19/19-2/4-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
 CN 3033 ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143 -

อตุสาหกรรมการบริการ
 EG 3843 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพือ่อุตสาหกรรมการบริการ
EG 5323 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

MA 1073 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
และสถิติ

HI 2163 การตลาด 3(3/3-0-0) - -
โรงแรมและการขาย

HI 2173 การดําเนินงาน 3(2/2-1/2-0) - -
และการจัดการครัว

HI 2183 การดําเนินงาน 3(2/2-1/2-0) - -
ภัตตาคารและ
บริการจัดเล้ียง

HI 2193 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -
ทรัพยากรมนุษยใน
อตุสาหกรรมการบริการ
               รวม 21(19/19-2/4-0)

หรือ

หรือ



121



รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
 CN 3303 ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143 -

ธุรกิจโรงแรม 1
 EG 4303 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อธุรกิจโรงแรม 1
HI 3273 พฤติกรรม 3(3/3-0-0) - -

นักทองเที่ยว
HI 3283 การบญัชีและ 3(3/3-0-0) - -

การเงินสําหรับ
ธรุกจิโรงแรม

HI 3293 การดําเนินงาน 3(2/2-1/2-0) - -
และการจดัการงาน
บริการสวนหนา

HI 3373 การดําเนินงาน 3(2/2-1/2-0) - -
และการจัดการ
งานแมบาน

..... ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(2/2-1/2-0) - -

..... ....... วิชาเอกเลือก (2) 3(2/2-1/2-0) - -
               รวม 21(17/17-4/8-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
 CN 3313 ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143 -

ภัตตาคารและ
งานครัว

 EG 4363 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -
เพื่อภัตตาคาร
และงานครัว

HI 4253 การวางแผนและ 3(3/3-0-0) - -
พฒันาธุรกิจโรงแรม

HI 4313 การจัดการธุรกิจ 3(2/2-1/2-0) - -
การบนิ

..... ....... วิชาเอกเลือก (3) 3(2/2-1/2-0) - -

..... ....... วิชาเอกเลือก (4) 3(2/2-1/2-0) - -

..... ....... วิชาเอกเลือก (5) 3(2/2-1/2-0) - -

..... ....... วิชาเลือกเสรี 3(........) - -
               รวม 21(17/17-4/8-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
HI 4396 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

               รวม 6(0-0-6/40)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
 CN 3323 ภาษาจีนเพื่อ 33/3-0-0) CN 3303 -

ธุรกิจโรงแรม 2
 EG 4313 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 4303 -

เพื่อธุรกิจโรงแรม 2
HI 4263 วิจัยพื้นฐาน 3(2/2-1/2-0) MA 1073 -

สําหรับอตุสาหกรรม
การบริการเพือ่
การทองเที่ยว

HI 4273 การสมัมนาใน 3(3/3-0-0) - -
อตุสาหกรรม
การบริการเพือ่
การทองเที่ยว

..... ....... วิชาเอกเลือก (6) 3(2/2-1/2-0) - -

..... ....... วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -
               รวม 15(13/13-2/4-0)

หรือ

หรือ หรือ
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สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาทีส่อง (Communicative thai as a Secend Language)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบณัฑิต (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาทีส่อง)

ศศ.บ. (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาทีส่อง)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Communicative thai as a Secend Language)

B.A. (Communicative thai as a Secend Language)

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปนชาวตางชาติใหมีความรูความเขาใจภาษาไทยและวัฒนธรรมการใชภาษาไทยอยางถูกตอง

ในบริบทของสงัคมไทย
2. เพื่อใหบัณฑิตชาวตางชาติมีความสามารถในการใชภาษาเปนเคร่ืองมือสื่อสาร ทั้งดานการฟง การพูด การอาน

และการเขียน
3. เพือ่ใหบัณฑิตชาวตางชาติสามารถประยุกตใชภาษาในการประกอบอาชพีและการศึกษาตอในระดับสูง

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชาบังคับ 24 หนวยกิต

ก.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 8 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0) - -
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

ข.  กลุมวิชาสังคมศาสตร 4 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 2262 ภูมิศาสตรประวัติศาสตรไทย 2(2/2-0-0) - -

ค.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 3 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1011 การใชคอมพิวเตอรภาษาไทย 1(0-1/2-0) - -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

ง.  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
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1.2  กลุมวิชาเลือก 6 หนวยกิต
  เลือกจากรายวิชาตอไปน้ี

ก.  กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 2153 วัฒนธรรมไทย-จีน 3(3/3-0-0) - -

ข.  กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2202 กฎหมายกับสงัคม 2(2/2-0-0) - -
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ 2(2/2-0-0) - -
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1(1/1-0-0) - -
GE 2252 การเมอืงการปกครองไทย 2(2/2-0-0) - -
GE 2272 เศรษฐกิจไทย 2(2/2-0-0) - -

ค.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผลในชีวิต 2(2/2-0-0) - -

ประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) - -

ง.  กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 81 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
TC 1013 การฟงภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1023 การพูดภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1033 การอานภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1043 การเขียนภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1093 การฟงภาษาไทย 2 3(2/2-1/2-0) TC 1013 -
TC 1063 การพูดภาษาไทย 2 3(2/2-1/2-0) TC 1023 -
TC 1073 การอานภาษาไทย 2 3(2/2-1/2-0) TC 1033 -
TC 1083 การเขียนภาษาไทย 2 3(2/2-1/2-0) TC 1043 -
TC 2033 หลักภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 2043 อิทธิพลภาษาตางประเทศ 3(3/3-0-0) - -

ในภาษาไทย
TC 2053 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
TC 2103 ภาษาศาสตรภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 2113 การอานวิเคราะห 3(3/3-0-0) - -
TC 3023 การกลาวสนุทรพจน 3(3/3-0-0) - -
TC 3033 การอานหนังสือพมิพภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 3043 การเขียนสําหรับการสื่อสารมวลชน 3(3/3-0-0) - -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
TC 3073 การใชภาษาไทยเพื่อการแสดง 3(3/3-0-0) - -
TC 3143 การแปล 3(3/3-0-0) - -
TC 3123 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม 3(3/3-0-0) - -
TC 4013 คติชนวิทยา 3(3/3-0-0) - -
TC 4023 วรรณกรรมปจจบุัน 3(3/3-0-0) - -
TC 4033 รอยกรองไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 4043 วรรณคดีเอกของไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 4053 การสอนภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 4063 สัมมนาการใชภาษา 3(3/3-0-0) - -

และวัฒนธรรมไทย
TC 4016 ฝกงาน 6(0-0-6/18) - -

2.2 กลุมวชิาเอกเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
TC 2073 การพัฒนาทกัษะการอาน 3(3/3-0-0) - -
TC 2083 ภาษาศาสตรเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
TC 2093 การพูดเพื่อการนําเสนอ 3(3/3-0-0) - -
TC 3013 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0) - -
TC 3083 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(3/3-0-0) - -
TC 3093 สํานวนไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 3103 ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 3113 การเขียนหนังสือราชการ 3(3/3-0-0) - -
TC 3132 ราชาศพัทไทย 2(2/2-0-0) - -
TC 4073 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3/3-0-0) - -

ในบทเพลงไทย
TC 4083 วรรณกรรมบทละคร 3(3/3-0-0) - -
TC 4103 ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว 3(3/3-0-0) - -
TC 4153 การสือ่สารภาษาไทยผานสือ่ 3(3/3-0-0) - -

เทคโนโลยีสารสนเทศ
TC 4123 การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 3(3/3-0-0) - -
TC 4163 บทความเกี่ยวกับการทองเที่ยวไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 4143 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 4011 โครงงานพิเศษ 1(0-1/2-0) - -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ ไดตามความสนใจ

หรือรายวิชาใหมดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
TC 2123 อาหารและขนมไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 2133 หัตถกรรมไทย 3(3/3-0-0) - -
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาท่ีสอง)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
TC 1013 การฟง 3(2/2-1/2-0) - -

ภาษาไทย 1
TC 1023 การพูด 3(2/2-1/2-0) - -

ภาษาไทย 1
TC 1033 การอาน 3(2/2-1/2-0) - -

ภาษาไทย 1
TC 1043 การเขียน 3(2/2-1/2-0) - -

ภาษาไทย 1
..... ....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(13/13-5/10-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0)GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
TC 1093 การฟง 3(2/2-1/2-0) TC 1013 -

ภาษาไทย 2
TC 1063 การพูด 3(2/2-1/2-0) TC 1023 -

ภาษาไทย 2
TC 1073 การอาน 3(2/2-1/2-0) TC 1033 -

ภาษาไทย 2
TC 1083 การเขียน 3(2/2-1/2-0) TC 1043 -

ภาษาไทย 2
..... ....... วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(13/13-5/10-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
TC 2103 ภาษาศาสตร 3(3/3-0-0) - -

ภาษาไทย
TC 2033 หลักภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 2113 การอานวิเคราะห 3(3/3-0-0) - -
TC 3123 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กับวัฒนธรรม
TC ....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(18/18-0-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
CS 1011 การใช 1(0-1/2-0) - -

คอมพิวเตอร
ภาษาไทย

GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -
กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

TC 2043 อทิธพิลภาษา 3(3/3-0-0) - -
ตางประเทศ
ในภาษาไทย

TC 2053 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
TC 3023 การกลาว 3(3/3-0-0) - -

สนุทรพจน
TC 3043 การเขียนสําหรับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สารมวลชน
TC ....... วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(16/16-2/4-0)



126 














รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศกบั
การเรียนรู

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

GE ....... หมวดศกึษาทัว่ไป 2(2/2-0-0) - -
กลุมวิชาเลือก

TC 3033 การอานหนังสอื 3(3/3-0-0) - -
พิมพภาษาไทย

TC 3073 การใชภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -
เพือ่การแสดง

TC 3143 การแปล 3(3/3-0-0) - -
TC ...... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(18/18-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
GE 2182 สุนทรียภาพ 2(2/2-0-0) - -

แหงชีวิต
GE 2262 ภูมิศาสตร - 2(2/2-0-0) - -

ประวัติศาสตรไทย
GE ....... หมวดศกึษาทัว่ไป 2(2/2-0-0) - -

กลุมวิชาเลือก
TC 4053 การสอน 3(3/3-0-0) - -

ภาษาไทย
TC 4013 คติชนวิทยา 3(3/3-0-0) - -
TC 4023 วรรณกรรม 3(3/3-0-0) - -

ปจจบุนั
TC 4063 สมัมนาการใช 3(3/3-0-0) - -

ภาษาและวัฒนธรรมไทย
TC ....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

               รวม 21(21/21-0-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE 2192 วัฒนธรรมและ 2(2/2-0-0) - -

ภูมิปญญาไทย
GE ....... หมวดศกึษาทัว่ไป 2(2/2-0-0) - -

กลุมวิชาเลือก
TC 4033 รอยกรองไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 4043 วรรณคดีเอก 3(3/3-0-0) - -

ของไทย
TC ....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
TC ....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(18/18-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
TC 4016 ฝกงาน 6(0-0-6/18) - -

               รวม 6(0-0-6/18)
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย  (English - Thai)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย)

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (English - Thai)

B.A. (English - Thai)

วัตถุประสงคของรายวิชา
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการใชทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทั้งในดาน การฟง พูด

อาน  เขียน และแปล ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
2. เพือ่ผลิตบัณฑติทีส่ามารถนําความรูทางดานภาษาอังกฤษและภาษาไทยไปใชในการประกอบอาชพี และประยุกตใช

ในการดํารงชีพในสังคมปจจุบัน ดวยความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในการใหบริการแกสังคม ในฐานะที่เปนตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อความเขาใจ

อันดีงามระหวางมวลมนุษยชาติ

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชาบังคับ 24 หนวยกิต

ก.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

ข.  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

ค.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

ง.  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
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1.2  กลุมวิชาเลือก 6 หนวยกิต
ก.  กลุมวิชามนุษยศาสตร

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2242 การสือ่สารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0) - -

ข.  กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -

ค.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) - -

หมายเหตุ : 1. นศ.ที่มีคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษไมผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตองเรียนวิชา EG 0003 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานกอน โดยไมมีหนวยกิต

2. นศ.ที่มีคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทยไมผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตองเรียนวิชา TC 0003 ภาษาไทยปรับพื้นฐานกอน โดยไมมีหนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 114 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาภาษาองักฤษ ไมนอยกวา 51 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 1033 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1 3(3/3-0-0) - -
EG 1043 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2 3(3/3-0-0) EG 1033 -
EG 2063 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3/3-0-0) EG 1033 -
EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -
EG 2143 การฟง-พูดภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) EG 2133 -
EG 2163 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 2063 -
EG 2213 หลักการอานภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0) EG 1063 -
EG 2683 สนทนาภาษาองักฤษธรุกิจ 3(3/3-0-0) EG 1063 -
EG 2693 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3/3-0-0) EG 2683 -
EG 2713 ภาษาศาสตรเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
EG 3123 การฟง-พูดภาษาอังกฤษระดับสูง 3(2/2-1/2-0) EG 2143 -
EG 3153 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ 3(3/3-0-0) EG 2213 -
EG 3773 หลักการแปลภาษาองักฤษเปนภาษาไทย 3(3/3-0-0) EG 1043 และ EG 2213 -
EG 3783 หลักการแปลภาษาไทยเปนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0) EG 1043 และ EG 2213 -
EG 3843 ภาษาองักฤษเพือ่อตุสาหกรรมการบริการ 3(3/3-0-0) EG 1063 -
EG 4613 ภาษาอังกฤษเพือ่การทองเทีย่ว 3(3/3-0-0) EG 2683 -
EG 4843 การแปลเพือ่งานธุรกจิ 3(3/3-0-0) EG 2693 -

2.2 กลุมวิชาภาษาไทย ไมนอยกวา 42 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
TC 1013 การฟงภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1023 การพูดภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1033 การอานภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1043 การเขียนภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0) - -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
TC 1063 การพูดภาษาไทย 2 3(2/2-1/2-0) TC 1023 -
TC 1073 การอานภาษาไทย 2 3(2/2-1/2-0) TC 1033 -
TC 1083 การเขียนภาษาไทย 2 3(2/2-1/2-0) TC 1043 -
TC 1093 การฟงภาษาไทย 2 3(2/2-1/2-0) TC 1013 -
TC 2033 หลักภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 2053 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
TC 2103 ภาษาศาสตรภาษาไทย  3(3/3-0-0) - -
TC 3033 การอานหนังสือพมิพภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 3083 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(3/3-0-0) - -
TC 3103 ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 3123 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม 3(3/3-0-0) - -
TC 4023 วรรณกรรมปจจบุัน 3(3/3-0-0) - -
TC 4103 ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว 3(3/3-0-0) - -

2.3 กลุมวิชาบูรณาการ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
ET 4063 การใชภาษาอังกฤษและภาษาไทย 3(3/3-0-0) EG 2133 และ TH 2223 -

เพื่อการนําเสนอ
ET 4073 การพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทย 3(3/3-0-0) EG 2133 และ TH 2223 -

ในทีป่ระชมุชน
ET 4083 การใชภาษาอังกฤษและภาษาไทย 3(3/3-0-0) EG 2143, EG 2063, -

เพือ่การประชาสมัพนัธ TC 1083
ET 4093 การสมัมนาการใชภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0) ศึกษารายวิชาในแตละกลุม -

และภาษาไทย ละไมนอยกวา 33 หนวยกิต
EG 4793 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษา 3(3/3-0-0) EG 2713 -
EG 4843 ภาษาอังกฤษเพื่องานหนังสือพมิพ 3(3/3-0-0) EG 2163, EG 2213 -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไดตามความสนใจ



130 














แผนการศึกษาตามหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
EG 1033 โครงสราง 3(3/3-0-0) - -

ภาษาอังกฤษ 1
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
TC 1013 การฟง 3(2/2-1/2-0) - -

ภาษาไทย 1
TC 1023 การพูด 3(2/2-1/2-0) - -

ภาษาไทย 1
               รวม 17(17/17-3/6-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
EG 1043 โครงสราง 3(3/3-0-0) EG 1033 -

ภาษาอังกฤษ 2
EG 2133 สนทนา 3(2/2-1/2-0) - -

ภาษาอังกฤษ
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศ
กับการเรียนรู

TC 1093 การฟง 3(2/2-1/2-0) TC 1013 -
ภาษาไทย 2

TC 1063 การพูด 3(2/2-1/2-0) TC 1023 -
ภาษาไทย 2
               รวม 19(14/14-5/10-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
EG 2143 การฟง-พูด 3(2/2-1/2-0) EG 2133 -

ภาษาอังกฤษ
EG 2213 หลักการอาน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
EG 2713 ภาษาศาสตร 3(3/3-0-0) - -

เบื้องตน
TC 1033 การอาน 3(2/2-1/2-0) - -

ภาษาไทย 1
TC 1043 การเขียน 3(2/2-1/2-0) - -

ภาษาไทย 1
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(15/15-3/6-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
EG 2063 การเขียน 3(3/3-0-0) EG 1033 -

ภาษาอังกฤษเบื้องตน
EG 2683 สนทนา 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
EG 3123 การฟงพูด 3(2/2-1/2-0) EG 2143 -

ภาษาอังกฤษระดับสูง
EG 3773 หลักการแปล 3(3/3-0-0) EG 1043 -

ภาษาอังกฤษ และ EG 2213
เปนภาษาไทย

TC 1073 การอาน 3(2/2-1/2-0) TC 1033 -
ภาษาไทย 2

TC 1083 การเขียน 3(2/2-1/2-0) TC 1043 -
ภาษาไทย 2

TC 2103 ภาษาศาสตร 3(3/3-0-0) - -
ภาษาไทย
               รวม 21(18/18-3/6-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาคฤดูรอน
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
               รวม 4(4/4-0-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
EG 2693 การเขียนภาษา 3(3/3-0-0) EG 2683 -

อังกฤษธุรกิจ
EG 3153 การอานภาษา 3(3/3-0-0) EG 2213 -

อังกฤษเชิงวิจารณ
EG 3783 หลักการแปล 3(3/3-0-0) EG 1043 -

ภาษาไทยเปน และ EG 2213
ภาษาอังกฤษ

ET 4063 การใชภาษา 3(3/3-0-0) EG 2133 -
อังกฤษและ และ TH 2223
ภาษาไทย
เพื่อการนําเสนอ

TC 2033 หลักภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -
TC 3083 วรรณกรรม 3(3/3-0-0) - -

สําหรับเด็ก
TC 3123 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กับวัฒนธรรม
               รวม 21(21/21-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
EG 2163 การเขียน 3(3/3-0-0) EG 2063 -

ความเรียง
ภาษาอังกฤษ

EG 4613 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 2683 -
เพื่อธุรกิจ
การทองเที่ยว

GE 1112 ชีวิตกับ 3(3/3-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

TC 2053 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
TC 4103 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

เพื่อการทองเที่ยว
EG 4073 การพูดภาษา 3(3/3-0-0) - -

อังกฤษและภาษาไทย
ในทีป่ระชมุชน
               รวม 17(17/17-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
GE 2242 การสือ่สาร 2(2/2-0-0) - -

ระหวางวัฒนธรรม
XX xxxx เลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 5(5/5-0-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
EG 3843 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพือ่อุตสาหกรรมบริการ
TC 3033 การอาน 3(3/3-0-0) - -

หนังสือพมิพภาษาไทย
GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -

เพื่อการดํารงชีวิต
GE 2232 มนุษยกับ 2(2/2-0-0) - -

สิง่แวดลอม
 XX xxxx วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 13(13/13-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
EG 4843 การแปล 3(3/3-0-0) EG 2693 -

เพือ่งานธรุกิจ
ET 4083 การใชภาษา 33(3/3-0-0) EG 2143 -

อังกฤษและ และ EG 2063
ภาษาไทย และ TC 1083
เพือ่การประชาสมัพนัธ

ET 4093 สมัมนาการใช 3(3/3-0-0) ศึกษารายวชิา -
ภาษาอังกฤษ ในแตละกลุม
และภาษาไทย ไมนอยกวา

33 หนวยกิต
TC 3103 ประเพณีและ 3(3/3-0-0) - -

วัฒนธรรมไทย
TC 4023 วรรณกรรม 3(3/3-0-0) - -

ปจจบุนั
               รวม 15(15/15-0-0)
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B.A. (ENGLISH - THAI)

Title of the Curriculum

Bachelor of Arts, English - Thai Program
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

Title   of  the  Degree

Full Name : Bachelor  of  Arts (English-Thai)
Full Name (Thai) : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)
Abbreviation : B.A. (English-Thai)
Abbreviation (Thai) : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Objectives:

1. Graduates will be capable of listening, speaking, reading, writing, and translating English and Thai
accurately and appropriately in various situations.

2. Graduates will be able to responsibly and morally apply their skills and subject knowledge to real life
situations including their careers.

3. Graduates will have a good mindset for extending service to the society by being moderators of
communication who understand humanity.

Curriculum Structure

1. General Education 30 credits
1.1  Core Subjects 24 credits

A.  Humanities 6 credits
Code Subject Credit Prerequisite Co-requisite
GE 1072 Health and Development of 2(1/1-1/2-0) - -

Quality of Life
GE 1082 Worldview and Ways of Life 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 Psychology for Living 2(2/2-0-0) - -

B.  Social Sciences 7 credits
Code Subject Credit Prerequisite Co-requisite
GE 1102 Thailand in Contemporary 2(2/2-0-0) - -

World Events
GE 1112 Life and Sufficiency Economy 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 Chinese Studies 3(3/3-0-0) - -
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C.  Sciences and Mathematics 2 credits
Code Subject Credit Prerequisite Co-requisite
GE 1122 Information Technology 2(2/2-0-0) - -

and Learning

D.  Languages
Code Subject Credit Prerequisite Co-requisite
GE 1043 Thai Language and 3(3/3-0-0) - -

Communication
GE 1053 English for Communication I 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 English for Communication II 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

1.2  Free Elective 6 credits
A.  Humanities 6 credits

Code Subject Credit Prerequisite Co-requisite
GE 2242 Intercultural Communication 2(2/2-0-0) - -

B.  Social Sciences 6 credits
Code Subject Credit Prerequisite Co-requisite
GE 2142 Asian Studies 2(2/2-0-0) - -

C.  Sciences and Mathematics 6 credits
Code Subject Credit Prerequisite Co-requisite
GE 2232 Humans and Environment 2(2/2-0-0) - -

Remarks: 1) Students who took the entrance exam and garnered scores in English language lower than that
specified by HCU have to enroll EG 0003 English Remedial Course), which is a course with no
credits.

2) Students who took the entrance exam and garnered scores in Thai language lower than that
specified by HCU have to enroll TC 0003 (Thai Remedial Course), which is a course with no credits.

2. Professional Education 114 credits
2.1  English Major 51 credits

Code Subject Credit Prerequisite Co-requisite
EG 1033 English Structure 1 3(3/3-0-0) - -
EG 1043 English Structure 2 3(3/3-0-0) EG 1033 -
EG 2063 Basic Writing in English 3(3/3-0-0) EG 1033 -
EG 2133 Conversational English 3(2/2-1/2-0) - -
EG 2143 Listening and Speaking in English 3(2/2-1/2-0) EG 2133 -
EG 2163 English Essay Writing 3(3/3-0-0) EG 2063 -
EG 2213 Reading Strategies in English 3(3/3-0-0) EG 1063 -
EG 2683 Business English Conversation 3(3/3-0-0) EG 1063 -
EG 2693 Business English Correspondence 3(3/3-0-0) EG 2683 -
EG 2713 Introduction to Linguistics 3(3/3-0-0) - -
EG 3123 Advanced Listening and 3(2/2-1/2-0) EG 2143 -

Speaking in English
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Code Subject Credit Prerequisite Co-requisite
EG 3153 Critical Reading in English 3(3/3-0-0) EG 2213 -
EG 3773 Principles of Translation: 3(3/3-0-0) EG 1043 and -

English to Thai EG 2213
EG 3783 Principles of Translation: 3(3/3-0-0) EG 1043 and -

Thai to English EG 2213
EG 3843 English for Hospitality Industry 3(3/3-0-0) EG 1063 -
EG 4613 English for Tourism 3(3/3-0-0) EG 2683 -
EG 4843 Translation for Business 3(3/3-0-0) EG 2693 -

2.2  Thai Major
Code Subject Credit Prerequisite Co-requisite
TC 1013 Listening in Thai Language 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1023 Speaking in Thai Language 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1033 Reading in Thai Language 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1043 Writing in Thai Language 1 3(2/2-1/2-0) - -
TC 1063 Speaking in Thai Language 2 3(2/2-1/2-0) TC 1023 -
TC 1073 Reading in Thai Language 2 3(2/2-1/2-0) TC 1033 -
TC 1083 Writing in Thai Language 2 3(2/2-1/2-0) TC 1043 -
TC 1093 Listening in Thai Language 2 3(2/2-1/2-0) TC 1013 -
TC 2033 Structure Thai Language 3(3/3-0-0) - -
TC 2053 Thai Language for Business 3(3/3-0-0) - -
TC 2103 Introduction to Thai Linguistics 3(3/3-0-0) - -
TC 3033 Reading Thai Newspapers 3(3/3-0-0) - -
TC 3083 Children's Literature 3(3/3-0-0) - -
TC 3103 Thai Culture 3(3/3-0-0) - -
TC 3123 The Thai Language and Culture 3(3/3-0-0) - -
TC 4023 Contemporary Thai Literature 3(3/3-0-0) - -
TC 4103 Thai for Tourism 3(3/3-0-0) - -

2.3  Integrated Courses 12 credits
Code Subject Credit Prerequisite Co-requisite
ET 4063 Language for Presentation 3(3/3-0-0) EG 2133 and -

TH 2223
ET 4073 Public Speaking 3(3/3-0-0) EG 2133 and -

TH 2223
ET 4083 Languages for Public Relations 3(3/3-0-0) EG 2143, EG 2063, -

TC 1083
ET 4093 English and Thai Seminars 3(3/3-0-0) Study in each course -

Not less than 33 credits
EG 4793 Contrastive Analysis 3(3/3-0-0) EG 2713 -
EG 4843 English for Journalism 3(3/3-0-0) EG 2163, EG 2213 -

3. Free Elective 6 credits
Students can choose to register for free elective courses offered in Huachiew Chalermprakiet University's Bachelor's

Degree Program based on their personal interests.



135



Study Plan

CODE SUBJECT CREDIT PRE CO

FIRST YEAR / FIRST SEMESTER
EG 1033 English 3(3/3-0-0) - -

Structure 1
EG 1043 English 3(3/3-0-0) - -

Structure 2
GE 1053 English for 3(2/2-1/2-0) - -

Communication I
GE 1082 WorldView and 3(2/2-1/2-0) - -

Ways of Life
TC 1013 Listening in 3(2/2-1/2-0) - -

Thai Language 1
TC 1023 Speaking in 3(2/2-1/2-0) - -

Thai Language 1
             Total 17(17/17-3/6-0)

FIRST YEAR / SECOND SEMESTER
EG 1043 English 3(3/3-0-0) EG 1033 -

Structure 2
EG 2133 Conversational 3(2/2-1/2-0) - -

English
GE 1072 Health and 2(1/1-1/2-0) - -

Development of
Quality of life

GE 1063 English for 3(2/2-1/2-0) - -
Communication II

 GE 1122 Information 2(2/2-0-0) - -
Technology
and Learning

TC 1093 Listening in 3(2/2-1/2-0) TC 1013 -
Thai Language 2

TC 1063 Speaking in 3(2/2-1/2-0) TC 1023 -
Thai Language 2
             Total 19(14/14-5/10-0)

CODE SUBJECT CREDIT PRE CO

SECOND YEAR / FIRST SEMESTER
EG 2143 Listening and 3(2/2-1/2-0) EG 2133 -

Speaking in English
EG 2213 Reading 3(3/3-0-0) GE 1053 -

Strategies in English
EG 2713 Introduction to 3(3/3-0-0) - -

Linguistics
TC 1033 Reading in 3(2/2-1/2-0) - -

Thai Language 1
TC 1043 Writing in 3(2/2-1/2-0) - -

Thai Language 1
GE 1113 Chinese 3(3/3-0-0) - -

Studies
             Total 18(15/15-3/6-0)

SECOND YEAR / SECOND SEMESTER
EG 2063 Basic Writing 3(3/3-0-0) EG 1033 -

in English
EG 2683 Business 3(3/3-0-0) GE 1053 -

English Conversation
EG 3123 Advanced 3(2/2-1/2-0) EG 2143 -

Listening and
Speaking in English

EG 3773 Principles of 3(3/3-0-0) EG 1043 -
Translation: English and EG 2213
to Thai

TC 1073 Reading in 3(2/2-1/2-0) TC 1033 -
Thai Language 2

TC 1083 Writing in 3(2/2-1/2-0) TC 1043 -
Thai Language 2

TC 2103 Introduction to 3(3/3-0-0) - -
Thai Linguistics
             Total 21(18/18-3/6-0)

SECOND YEAR / SUMMER SESSION
GE 2142 Asian Studies 3(3/3-0-0) - -
GE 1102 Thailand in 2(2/2-0-0) - -

Contemporary
World Events
             Total 4(4/4-0-0)
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CODE SUBJECT CREDIT PRE CO

THIRD YEAR / FIRST SEMESTER
EG 2693 Business 3(3/3-0-0) EG 2683 -

English Correspondence
EG 3153 Critical Reading 3(3/3-0-0) EG 2213 -

in English
EG 3783 Principles of 3(3/3-0-0) EG 1043 -

Translation: and EG 2213
Thai to English

ET 4063 Language 3(3/3-0-0) EG 2133 -
for Presentation and TH 2223

TC 2033 Structure 3(3/3-0-0) - -
Thai Language

TC 3083 Children's 3(3/3-0-0) - -
Literature

TC 3123 The Thai 3(3/3-0-0) - -
Language and Culture
             Total 21(21/21-0-0)

THIRD YEAR / SECOND SEMESTER
EG 2163 English Essay 3(3/3-0-0) EG 2063  -

Writing
EG 4613 English for 3(3/3-0-0) EG 2683 -

Tourism
GE 1112 Life and 2(2/2-0-0) - -

Sufficiency Economy
TC 2053 Thai Language 3(3/3-0-0) - -

for Business
TC 4103 Thai for Tourism 3(3/3-0-0) - -
ET 4073 Public Speaking 3(3/3-0-0)      -           -

             Total 17(17/17-0-0)

THIRD YEAR / SUMMER SESSION
GE 2242 Intercultural 2(2/2-0-0) - -

Communication
XX xxx Free Elective 3(3/3-0-0) - -

             Total 5(5/5-0-0)

CODE SUBJECT CREDIT PRE CO

FOURTH YEAR / FIRST SEMESTER
EG 3843 English for 3(3/3-0-0) GE 1063 -

Hospitality Industry
TC 3033 Reading Thai 3(3/3-0-0) - -

Newspaper
GE 1092 Psychology 2(2/2-0-0) - -

for Living
GE 2232 Humans and 2(2/2-0-0) - -

Environment
XX xxx Free Elective 3(3/3-0-0) - -

             Total 13(13/13-0-0)

FOURTH YEAR / SECOND SEMESTER
EG 4843 Translation 3(3/3-0-0) EG 2693 -

for Business
ET 4083 Languages for 3(3/3-0-0) EG 2143 -

public Relations and EG 2063
and TC 1083

ET 4093 English and 3(3/3-0-0) study in each -
Thai Seminars course not less

than 33 credits
TC 3103 Thai Culture 3(3/3-0-0) - -
TC 4023 Contemporary 3(3/3-0-0) - -
                  Thai Literature

             Total 15(15/15-0-0)
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Title of the Curriculum

Bachelor of Arts Program in English-Chinese (International Program)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

Title of the Degree

Full Name : Bachelor of Arts (English-Chinese)
Full Name (Thai) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)
Abbreviation : B.A. (English- Chinese)
Abbreviation (Thai) : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

Rationale

English and Chinese are very important international languages for communication with all global citizens,
whether it be in general business, service industries, international trade, diplomatic relations, or education; they are
very important in all quarters, both in government and private sectors. It is therefore a national agenda to develop
manpower that is highly skilled in international languages, especially in English and Chinese in accordance with the
National Economic and Social Development Plan in terms of Free Trade Area (FTA) for the expansion of export
business, as well as service businesses and tourism.

Huachiew Chalermprakiet University is a private tertiary educational institution founded by the Po Tek Tung
Foundation, a public charity organization, one of whose missions is to benefit the society by increasing equal
educational opportunities at the university level. Huachiew Chalermprakiet University is therefore committed to
developing various fields of study that would meet the needs of society by producing graduates who are capable in
both academic knowledge and professional expertise, while standing firm in moral principles as well as professional
ethics, with the consciousness of good citizens advancing themselves and the nation. Therefore the Faculty of Liberal
Arts deems it necessary to offer a Bachelor of Arts (English-Chinese Major) International Program.

Objectives

1. To produce graduates who are competent in using the English and Chinese language skills of listening,
speaking, reading, writing, and translation correctly and appropriately in a given situation.

2. To produce graduates who can apply their knowledge of English and Chinese to their career and daily
living in today's society in a responsible and ethical manner.

3. To produce graduates who are fully conscious of serving their society in the capacity of an intermediary
of communication working towards the goal of goodwill and understanding among mankind.

B.A. (English - Chinese) International Program
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Letter Code

CN - Chinese Language Courses
EG - English Language Courses
IGE - General Education Courses (International Program)
ICE - ProFessional Courses
MY - Free Elective Courses

Curriculum Structure (Bachelor of Arts  Program in English-Chinese)

To complete the degree, students are required to study at least 150 credits.

1. Foundation Adjustment Courses (Non-credits)
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IGE 001 Foundation English* - (2/2-1/2-0) - -
IGE 002 Foundation Chinese* - (2/2-1/2-0) - -
Students with English Test, Chinese Test or Aptitude Test Scores below the standard are required to take

foundation adjustment courses. Students must take foundation adjustment courses if they fail the equivalent English
and Chinese exams.

2. General Education Courses 30 Credits minimum
2.1  Humanities 6 Credits

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IGE 102 World View and Way of Life 3(3/3-0-0) - -
IGE 107 Thai - Chinese Culture 3(3/3-0-0) - -

2.2  Social Sciences 6 Credits
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IGE 101 Man and Society 3(3/3-0-0) - -
IGE 108 Leadership and  Management 3(3/3-0-0) - -

2.3  Sciences and Mathematics 9 Credits
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IGE 112 Information Technology 3(3/3-0-0) - -
IGE 104 Man and Environment 3(3/3-0-0) - -
IGE 109 Logic : Reasoning for 3(3/3-0-0) - -

Daily Life

* A new student without basic knowledge of English and/or Chinese must enroll in IGE 001 (Foundation English) and/or IGE 002 (Foundation
Chinese); these courses are not included in the total number of credits the students enrolled in. For each course, the student’s grade will be either
“S” (Satisfactory) or “U” (Unsatisfactory). A student obtaining a “U” (Unsatisfactory) grade must re-enroll in this course until finally obtaining an
“S” (Satisfactory) grade.
A new student with basic knowledge of English and/or Chinese can take the equivalent exam(s) for IGE 001 (Foundation English) and/or IGE
002 (Foundation Chinese). If the Student passes an equivalent exam, he or she will be given an “S” (Satisfactory) grade and need not study the
respective foundation adjustment course. If the student fails, he or she must enroll in the course.
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2.4 Languages 9 Credits
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IGE 105 English for Communication I 3(2/2-1/2-0) - -
IGE 106 English for Communication II 3(2/2-1/2-0) IGE 105 -
IGE 110 Thai Language and 3(3/3-0-0) - -

Communication

3. Professional Education Courses 114 Credits minimum
3.1  English  Major 57 Credits

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
ICE 001 Principles of Translation: 3(3/3-0-0) EG 2213 / CN 2323 -

English-Chinese, Chinese-English
ICE 002 Pro-Cooperative Education 3(3/3-0-0) At least 120 credits must -

have been attained prior to
registering for this course.

ICE 003 Cooperative Education 6(0-0-6/40) ICE 002 -
EG 1033 English Structure I 3(3/3-0-0) - -
EG 1043 English Structure II 3(3/3-0-0) EG 1033 -
EG 2063 Basic Writing in English 3(3/3-0-0) EG 1033 -
EG 2133 Conversational English 3(2/2-1/2-0) IGE 106 -
EG 2143 Listening and Speaking 3(2/2-1/2-0) EG 2133 -

in English
EG 2163 English Essay Writing 3(3/3-0-0) EG 2063 -
EG 2173 English Phonetics and Phonology 3(3/3-0-0) IGE 106 -
EG 2213 Reading Strategies in English 3(3/3-0-0) IGE 106 -
EG 2663 Business English I 3(3/3-0-0) IGE 106 -
EG 2673 Business English II 3(3/3-0-0) EG 2663 -
EG 3123 Advanced Listening- 3(2/2-1/2-0) EG 2143 -

Speaking in English
EG 3133 Academic Listening and 3(2/2-1/2-0) EG 3123 -

Speaking in English
EG 3153 Critical Reading in English 3(3/3-0-0) EG 2213 -
EG 3163 Advanced Essay Writing 3(3/3-0-0) EG 2163 -

in English
EG 3173 Report Writing in English 3(3/3-0-0) EG 3163 -
EG 3403 Classical Mythology and the Bible 3(3/3-0-0) EG 2213 -
EG 3873 Intercultural Communication 3(3/3-0-0) EG 3153 -

3.2  Chinese Major 57 Credits minimum
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 1113 Chinese I** 3(2/2-1/2-0) - -
CN 1123 Chinese II** 3(2/2-1/2-0) CN 1113 -
CN 1213 Chinese Listening - Speaking** 3(2/2-1/2-0) - -
CN 2113 Chinese III** 3(2/2-1/2-0) CN 1123 -
CN 2123 Chinese IV 3(2/2-1/2-0) CN 2113 -
CN 2213 Chinese Conversation I** 3(2/2-1/2-0) - -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 2223 Chinese Conversation II** 3(2/2-1/2-0) CN 2213 -
CN 2313 Chinese Reading I** 3(3/3-0-0) CN 1113 -
CN 2323 Chinese Reading II 3(3/3-0-0) CN 2313 -
CN 2613 Chinese Grammar 3(3/3-0-0) CN 1123 -
CN 3253 Chinese Business 3(3/3-0-0) CN 2223 -

Conversation
CN 3343 Chinese Business News 3(3/3-0-0) CN 2323 -

Reading
CN 3413 Chinese Writing I 3(3/3-0-0) CN 1123 -
CN 3423 Chinese Writing II 3(3/3-0-0) CN 3413 -
CN 3533 Chinese Arts and Culture 3(3/3-0-0) CN 2323 -
CN 3563 Overseas Chinese in ASEAN 3(3/3-0-0) CN 2323 -
CN 4983 Business Management 3(3/3-0-0) CN 3563 -

between Thai and Chinese

4. Free Elective Courses 6 Credits Minimum

Students can choose free electives that are conducted in English or Chinese from undergraduate programs
offered by Huachiew Chalermprakiet University or from the electives listed below.

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 3553 English for Secretaries 3(3/3-0-0) EG 2673 -
EG 3563 English for Public Relations 3(3/3-0-0) EG 2673 -
EG 3723 English for Airline Business 3(3/3-0-0) EG 2673 -
EG 3803 English for Hotels and Restaurants 3(3/3-0-0) EG 2673 -
EG 4613 English for Tourism 3(3/3-0-0) EG 2673 -
CN 2673 Chinese Proverbs 3(3/3-0-0) CN 1123 -
CN 3093 Chinese for Hotel Business 3(3/3-0-0) CN 2223 -
CN 3063 Chinese for Tourism Business 3(3/3-0-0) CN 2223 -
CN 4843 Chinese for Public Relations 3(3/3-0-0) CN 2113 -
MY 1003 Elementary Burmese 3(3/3-0-0) - -

**A new Student who passes the equivalent exam(s) for one or more of these subjects need not enroll in the subject(s); however, the student
must select an extra course provided by our program for each equivalent exam passed. The following courses may be selected as extra courses
in order to obtain the required total number of credits as prescribed in the curriculum.

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกติ Prerequisite
CN 2763 Evolution of Chinese Characters 3(3/3-0-0) CN 1123
CN 2783 Three-Word Chant 3(3/3-0-0) CN 1123
CN 3083 Chinese for Airline Business 3(3/3-0-0) CN 2223
CN 3843 Chinese for Secretaries 3(3/3-0-0) CN 2223
CN 4043 Chinese for Tour Guides 1 3(3/3-0-0) CN 2223
CN 4063 Chinese for Tour Guides 2 3(3/3-0-0) CN 4043
CN 4303 Chinese Public Speaking 3(3/3-0-0) CN 2113
CN 4453 Chinese Writing in Business 3(3/3-0-0) CN 3413
CN 4963 Seminars in Business Chinese 3(3/3-0-0) CN 2223
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Study Plan

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

Summer Session
IGE 001 Foundation - (2/2-1/2-0) - -

English
(Non-Credit)*

IGE 002 Foundation - (2/2-1/2-0) - -
Chinese
(Non-Credit)*

First Year / First Semester
CN 1113 Chinese I** 3(2/2-1/2-0) - -
CN 1213 Chinese 3(2/2-1/2-0) - -

Listening -
Speaking**

IGE 112 Information 3(3/3-0-0) - -
Technology

IGE 102 World View 3(3/3-0-0) - -
and Way of Life

IGE 105 English for 3(2/2-1/2-0) - -
Communication I

EG 1033 English 3(3/3-0-0) - -
Structure I
             Total 18(15/15-3/6-0)

First Year / Second Semester
CN 1123 Chinese II** 3(2/2-1/2-0) CN 1113 -
CN 2213 Chinese 3(2/2-1/2-0) - -

Conversation I**
CN 2313 Chinese 3(3/3-0-0) CN 1113 -

Reading I
IGE 110 Thai Language 3(3/3-0-0) - -

and Communication
IGE 106 English for 3(2/2-1/2-0) IGE 105 -

Communication II
EG 1043 English 3(3/3-0-0) EG 1033 -

Structure II
             Total 18(15/15-3/6-0)

First Year / Summer Session
EG 2173 English Phonetics 3(3/3-0-0) IGE 106 -

and Phonology
EG 2133 Conversational 3(2/2-1/2-0) IGE 106 -

English
             Total 6(5/5-1/2-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

Second Year / First Semester
CN 2113 Chinese III 3(2/2-1/2-0) CN 1123 -
CN 2223 Chinese 3(2/2-1/2-0) CN 2213 -

Conversation II
CN 2323 Chinese 3(3/3-0-0) CN 2313 -

Reading II
EG 2143 Listening 3(2/2-1/2-0) EG 2133 -

and Speaking
in English

EG 2063 Basic Writing 3(3/3-0-0) EG 1033 -
in English

EG 2213 Reading 3(3/3-0-0) IGE 106 -
Strategies in
English
             Total 18(15/15-3/6-0)

Second Year / Second Semester
CN 2123 Chinese IV 3(2/2-1/2-0) CN 2113 -
CN 2613 Chinese Grammar 3(3/3-0-0) CN 1123 -
IGE 104 Man and 3(3/3-0-0) - -

 Environment
EG 2163 English Essay 3(3/3-0-0) EG 2063 -

Writing
EG 3153 Critical Reading 3(3/3-0-0) EG 2213 -

in English
EG 3123 Advanced Listening 3(2/2-1/2-0) EG 2143 -

and Speaking in
English
             Total 18(16/16-2/4-0)

Second Year / Summer Session
EG 2663 Business 3(3/3-0-0) IGE 106 -

English I
IGE 101 Man and 3(3/3-0-0) - -

Society
             Total 6 (6/6-0-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

Third Year / First Semester
CN 3413 Chinese Writing I 3(3/3-0-0) CN 1123 -
CN 3563 Overseas Chinese 3(3/3-0-0) CN 2323 -

in ASEAN
IGE 107 Thai - Chinese 3(3/3-0-0) - -

Culture
EG 2673 Business 3(3/3-0-0) EG 2663 -

English II
EG 3133 Academic 3(2/2-1/2-0) EG 3123 -

Listening-Speaking
in English

EG 3163 Advanced Essay 3(3/3-0-0) EG 2163 -
Writing in English

EG 3403 Classical Mythology3(3/3-0-0) EG 2213 -
and The Bible
             Total 21(20/20-1/2-0)

Third Year / Second Semester
CN 3423 Chinese Writing II 3(3/3-0-0) CN 3413 -
IGE 108 Leadership and 3(3/3-0-0) - -

Management
IGE 109 Logic : Reasoning 3(3/3-0-0) - -

for Daily Life
ICE 001 Principles of 3(3/3-0-0) EG 2213/ -

Translation : English-Chinese, CN 2323
Chinese-English

EG 3173 Report Writing 3(3/3-0-0) EG 3163 -
in English

EG 3873 Intercultural 3(3/3-0-0) EG 3153 -
Communication
             Total 18(18/18-0-0)

Third Year / Summer
ICE 002 Pre-Cooperative 3(3/3-0-0)At least 120 credits must

Education have been attained prior
to registering for this course

..... ....... Free Elective 3(3/3-0-0) - -
             Total 6(6/6-0-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

Fourth Year / First Semester
ICE 003 Cooperative 6(0-0-6/40) ICE 002 -

Education

             Total 6(0-0-6/40)
Fourth Year / Second Semester

CN 3253 Chinese Business3(3/3-0-0) CN 2223 -
Conversation

CN 3343 Chinese Business3(3/3-0-0) CN 2323 -
News  Reading

CN 3533 Chinese Art 3(3/3-0-0) CN 2323 -
and Cultuve

CN 4983 Business 3(3/3-0-0) CN 3563 -
Management
between Thai
and Chinese

..... ....... Free Elective 3(3/3-0-0) - -
             Total 15(15/15-0-0)
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อาจารยประจํา
1. ผศ.นิก  สุนทรชัย รักษาการคณบดี
 น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2. อ.ดร.สมศรี  จันทรสม รักษาการผูชวยคณบดี
 พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) ม.มหิดล
 Ph.D. (English as an International Language)

Chulalongkorn University
3. อ.จิรชัย  หม่ืนฤทธิ์ รักษาการผูชวยคณบดี
 บธ.บ. (การจดัการการทองเทีย่วและโรงแรม)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเทีย่ว)

ม.นเรศวร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. อ.สุรียรัตน  มาระโพธิ์ รักษาการหวัหนาสาขาวิชา
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม ม.ศิลปากร
 M.A. (American Diplomatic History)

Michigan State University, U.S.A.
5. อ.ดร.สุธิดา  สุนทรวิภาต
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.รามคําแหง
 อ.ม. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 อ.ด. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6. ผศ.อารีลักษณ  หาญมนตรี
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษา

บางแสน (มศว.บางแสน)
 M.A. (Linguistics) ม.มหิดล
 Dip.in TESL, RELC, Singapore
 Cert.in Reading, RELC, Singapore
 Dip.in TESOL, UTS, Sydney, Australia

7. อ.ดร.พรวิภา  วัฒรัชนากูล
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.รามคําแหง
 อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

8. อ.ศุชญา  สนสี
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.รามคําแหง
 Cert. in Activating your English

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Cert.in The Thirty-Fifth English Training

Program for the General Public, NIDA
 Cert.in Learning English Through

Translation, NIDA
 Cert.in Proficiency in English, NIDA

9. อ.กรองกาญจน  คงวงศญาติ
 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
 Cert. in Activities for ELT (English Language

Teaching) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
10. อ.อุมารังษี  วงษสุบรรณ

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

 ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 Cert. in TESL, RELC, Singapore
11. อ.พรรษมนต  เลิศเฉลิมทิพากุล

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.เชียงใหม
 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร

12. อ.ดวงใจ  มหรรทัศนะพงศ
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.ขอนแกน
 ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ

การพัฒนา) ม.มหิดล
 ศศ.ม. (การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
13. อ.ดรุณ  พุกบางจาก

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.รามคําแหง
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

ม.รามคําแหง
14. อ.ระวิ  ปญจสวัสดิ์

 B.B.A. (IP) Finance and Banking A.B.A.C.
 M.B.A. (IP) General Management

Bangkok University.
 Certificate “Teaching English Through

Communicative Approach” Eastbourne
Sussex, U.K.

คณาจารยคณะศิลปศาสตร
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15. อ.กรวรรณ  พรมนาถ
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ศศ.ม. (ภาษาศาสตรประยุกต) ม.มหิดล

16. อ.บรรจบ  ปยมาตย
 ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
 M.A. (Linguistics) Deccan College,

University of Pune, India
17. อ.Dr.Louis  Royal

 B.A. (Chemistry) Wichita State University,
Kansas, U.S.A.

 M.P.H. (Public Health) Tulane University,
Louisiana, U.S.A.

 M.D. University of Oklahoma, U.S.A.
18. อ.Gary Geiser

 B.A. (Philosophy) State University of
New York at  Stony Brook, U.S.A.

19. อ.Peter Snashall
 B.A. (History / Politics), Macquarie

University, Australia.
 M.A. (History) Macquarie University,

Sydney, Australia
20. อ.Dr.Jonathan R. Carreon

 B.S. (Medical Technology) Saint Louis
University, Philippines.

 BA. Education (Professional Education)
University of Pangasinan (Phil.)

 M.A. (English) Srinakarinwirot University
21. อ.Adam M. Gardiner

 B.A. (Religious Studies) Honors, University
of Bristol, Bristol, U.K.

 M.Sc. (Software Engineering), University
of Northumbria., Newcastle upon Tyne, U.K.

22. อ.สุดารัตน  จันทรเพ่ิมพูนผล
 กศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ) ม.อัสสัมชัญ (ABAC)
 M.A. (TESOL) University of New South

Wales, Sydney, Australia
23. อ.ขวัญชนก  สืบสุข

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 MA.ELT (English Language Teaching),
Assumption University of Thailand.

24. อ.ธนโชติ  วีระธรรมานนท
 B.A. (English) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 M.A.-TRM (Tourism Management)

Assumption University of Thailand
25. อ.สุภาพร  กวินวศิน

 B.A. (Business English), Assumption
University

 M.A. (English Language Teaching),
Assumption University

26. อ.กิตต์ิรวี  แพรมวง
 ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)

ม.ธรรมศาสตร
 อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
27. อ.พิชญสินี  ขาวอุไร

 อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.ศิลปากร
 ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร

และการพัฒนา) ม.มหิดล
28. อ.อุษาพรรณ  แสงเถกิง

 B.A. (Buiness English), Assumption
University

 M.A.ELL (English Language and
Literatures) Assumption University

29. อ.กิติพงษ  มัธยสินชัย
 B.A. (Buiness English), Assumption

University
 M.A.ELT (English Language Teaching)

Assumption University
 M.A. (Chinese Linguistics and Applied

Linguistics) Nankai University, Tianjin,
China

 Graduate Diploma (Teaching Profession)
Suan Dusit Rajabhat University

30. อ.ณัทสกลพัชร  เชาววรศิษฐ
 บธ.บ. (การจัดการ) ม.รามคําแหง
 B.A. (English Writing Emphasis) Winona

state University. MN. USA
 M.Ed. (Teaching & Leaming) St. Mary’s

University of MN, USA
31. อ.สุภัทรา  ราชายนต

 อ.บ. (ภาษาสเปน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา

ตางประเทศ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
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32. อ.นรรัตน  ปติสันต
 B.A. (Business English) Assumption

University of Thailand
 MA. (International Studies) University of

Exeter, Exeter, UK
 Cetificate (การสอน) ม.ราชภัฏสวนดุสิต

33. อ.ศุภประวัติ  สันทัด
 B.A. (Business English)

Assumption University
 M.A. (English - Thai Translation)

ม.ธรรมศาสตร
34. อ.พรพิมล  แซเฮง

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง)
ม.บรูพา

35. อ.Derey Nanquil - Panes
 B.S. (Secondary Education Major in

English Colegio San Agustin - Bacolod
 M.A. (Education - Literature, English

Stream) Philippine Normal University
36. อ.กมลทิพย  โพธิ์กลาง

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1
ม.ราชภัฏเชียงใหม

 อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
37. อ.วีรธิป  ชิโนรักษ

 B.A. (Business English) Assumpyion University
 Master of English as an International

Language Education, University of
Melbourne, Victoria, Australia

38. อ.ศุภชาติ  โพธิ์โชติ
 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.บูรพา
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ม.บูรพา

39. อ.อาภากร  ชมะวิต
 B.A. (Wold Religions) McGill University
 ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย)

ม.ธรรมศาสตร
40. ผศ.ดร.นพรัตน  ธนานุรักษากุล

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.รามคําแหง
 M.A. (International Communication)

Macquarie Australia University
 Ph.D. (Linguistics) Macquarie University

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
41. อ.ดร.พัชรินทร  บูรณะกร หวัหนาสาขาวิชา

 ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.ศลิปากร

 กศ.ม. (ภาษาไทย)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
42. ผศ.ปราโมทย  ชูเดช

 กศ.บ. (ภาษาไทย)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 กศ.ม. (การมัธยมศึกษา - การสอนภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
43. อ.นริศรา  เกตวัลห

 กศ.บ. (ภาษาไทย)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

 กศ.ม. (ภาษาไทย)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

44. อ.วชิรา  เจริญจิตร
 ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.บรูพา
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.ธรรมศาสตร

45. อ.วิไล  ธรรมวาจา
 กศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.บรูพา
 รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)

ม.สโุขทัยธรรมาธริาช
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.บูรพา

46. อ.พิฐชญาณ  อธิเลิศธนานนท
 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ม.บูรพา
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.บูรพา

47. อ.จันทรสุดา  ไชยประเสริฐ
 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ม.ธรรมศาสตร
 อ.ม. (ภาษาไทย) ม.ศิลปากร

48. อ.ภพ  สวัสดี
 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ม.บูรพา
 อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

49. อ.วนิสา  สัมภวะผล
 ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง

 ม.บูรพา
 ศศ.ม. (ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ

การพัฒนา) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท ม.มหิดล
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50. อ.อิมธิรา  ออนคํา
 ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

ม.หอการคาไทย
 ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 ศศ.ม. (การสอนภาษาไทยในฐานะภาษา

ตางประเทศ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
51. ผศ.ดร.ธีรโชติ  เกิดแกว หวัหนาสาขาวิชา

 ป.ธ. 9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค)
 พธ.บ. (ศาสนา) เกียรตินิยม

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) ม.มหิดล
 พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

ม.มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย
52. อ.ฤทธิชัย  เตชะมหัทธนันท

 ค.บ. (บรรณารักษศาสตร) วค.เทพสตรี
 ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
53. อ.อัจฉรา  บัวเลิศ

 วท.บ. (จิตวิทยาโรงเรียน) ม.เชียงใหม
 ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
54. อ.อติวัตน  พรหมาสา

 ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

55. รศ.แสงอรุณ  กนกพงศชัย
 ศศ.บ. (ภาษาไทย) ม.ศิลปากร
 ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) ม.ศิลปากร

56. ผศ.ดร.วุฒิพงษ  ทองกอน
 ประกาศนียบตัรนาฎศลิปชัน้สูง

ว.นาฎศิลป กรมศิลปากร
 ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) ม.บูรพา

57. ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท
 วท.บ. (พยาบาล) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

ม.ขอนแกน
 ภ.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

58. อ.ดร.ธงชัย  หงษจร
 กศ.บ. (คณิตศาสตร, เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
 ค.ม. (โสตทศันศกึษา)  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
 กศ.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ม.นเรศวร
59. ผศ.จริยาวัฒน  โลหะพูนตระกูล

 บธ.บ. (การตลาด) ม.รามคําแหง
 ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) ม.ธรรมศาสตร

60. อ.จันทนา  ย้ิมนอย
 ค.บ. (จติวิทยาการปรึกษาและแนะแนว

และสังคมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
61. อ.ทวีโภค  เอี่ยมจรูญ

 ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) วค.จันทรเกษม
 กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
62. อ.นัฐธิยา  บุญอาพัทธิ์เจริญ

 วท.บ. (จิตวิทยา) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) ม.มหิดล

63. อ.ปาริชาติ  รัตนรักษ
 ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา)

เกียรตินิยม ม.สงขลานครินทร
 สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) ม.มหิดล

64. อ.พรรณศิริ  แจมอรุณ
 ประกาศนียบตัรนาฏศลิปชัน้สูง

ว.นาฏศิลปเชียงใหม กรมศิลปากร
 กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
65. อ.พัทธนันท  เลิศคุณอธินนท

 กศ.บ. (พลศึกษา) ม.ศรีนครินทวิโรฒ พลศึกษา
 กศ.ม. (พลศึกษา)

ม.ศรีนครินทวิโรฒ ประสานมิตร
 ศศ.ม. สื่อสารมวลชน ม.รามคําแหง



147



66. อ.รัชนีพร  ศรีรักษา
 กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
67. อ.สมนึก  ใจกลา

 ศน.บ. (ปรัชญา) มหามกุฏราชวิทยาลัย
 อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) ม.หิดล

สาขาวิชาการทองเท่ียว
และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพ่ือการทองเท่ียว

68. อ.ดร.พันธุรวี  ณ  ลําพูน หวัหนาสาขา
 B.A. (Business Japanese)

Assumption University
 M.B.A. (Tourism Management)

Assumption University
 Ph.D. (Architectural Heritage Management

and Tourism) Silpakorn University
69. อ.อุจฉริต  อาจาระศิริกุล

 ศศ.บ. (การโรงแรม) ม.เกษตรศาสตร
 ศศ.ม. (โบราณคดีสมยัประวัติศาสตร) ม.ศลิปากร

70. อ.วริยา  ภัทรภิญโญพงศ
 ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)

ม.ธรรมศาสตร
 M.Sc. (Tourism Policy and Management)

The University of Birmingham, U.K.
71. อ.ศาริณี  ต้ังอุทัยสุข

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.เชียงใหม
 ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)

ม.เชียงใหม
72. อ.บงกช  เดชมิตร

 บธ.บ. (ธรุกจิศกึษา) สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล
 ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเทีย่ว)

ม.นเรศวร
73. อ.อัญชลี  สมใจ

 ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 ศ.ศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเทีย่ว)
ม.นเรศวร

74. อ.จิตติณชุลี  บุญชวย
 ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุน) ม.เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
 ศศ.ม. (การทองเที่ยว) ม.รังสิต

75. อ.สริตา  ศรีสุวรรณ
 บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) ม.สงขลานครินทร

วิทยาเขตภูเก็ต
 MSc (Hospitality with Tourism Management)

The University of Birmingham, UK.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

76. อ.ดร.สุทธิดา  สุนทรวิภาต ประธานหลักสตูร
 ศศ.บ. เกียรตินิยม (ภาษาองักฤษ) ม.รามคําแหง
 อ.ม. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 อ.ด.  (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

77. อ.ระวิ  ปญจสวัสดิ์
 บธ.บ. (การเงิน-การธนาคาร) (หลักสตูรนานาชาติ)

ม.อัสสัมชญั
 บธ.ม. (การบริหารทั่วไป) (หลักสตูรนานาชาติ)

ม.กรุงเทพ
 Cert. “Teaching English Through

Communicative Approach” Eastbourne
School of English, Sussex, UK.

78. อ.ดร.พัชรินทร  บูรณะกร
 ศศ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาษาไทย)

ม.ศลิปากร
 กศ.ม. (ภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

79. อ.นริศรา  เกตวัลห
 กศ.บ. (ภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
 กศ.ม. (ภาษาไทย)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
80. อ.วชิรา  เจริญจิตร

 ศศ.บ. เกียรตินิยมอนัดับ 2 (ภาษาไทย) ม.บูรพา
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.ธรรมศาสตร

81. อ.จิตติณชุลี  บุญชวย
 ศศ.บ. (ภาษาญ่ีปุน) ม.เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร วข.บพิตรพิมุขจักวรรดิ
 ศศ.ม. (การทองเที่ยว) ม.รังสิต

82. อ.สุดารัตน  จันทรเพ่ิมพูนผล
 กศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ) ม.อัสสัมชัญ (ABAC)
 M.A. (Tesol) University of New South Wales,

Sydney, Australia
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83. อ.อุษาพรรณ  แสงเถกิง
 B.A. (Buiness English), Assumption

University
 M.A.ELL (English Language and

Literatures) Assumption University
84. อ.ศุภประวัติ  สันทัด

 B.A. (Business English)
Assumption University

 M.A. (English - Thai Translation)
ม.ธรรมศาสตร

85. อ.พรพิมล  แซเฮง
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง)

ม.บรูพา

English-Chinese (B.A. Faculty)
86. Ms. Sureerat  Marapo

(Chairperson, Curriculum Committee)
 B.A. (English) Honors,  Silpakorn

University, Bangkok.
 M.A. (American Diplomatic History),

Michigan State U., U.S.A.
 Cert., Teacher Supervisor and Teacher

Trainer, The Consortium of  World
Education, World Learning Inc., and Save
the Children.

 Cert., Teaching English and American
Studies in American Secondary Schools,
The Consortium of World Education, World
Learning Inc., and Save the Children.

87. Mr. Adam  M. Gardiner
 B.A. (Religious Studies) Honors, University

of Bristol, Bristol, U.K.
 M.Sc. (Software Engineering), University of

Northumbria., Newcastle upon Tyne, U.K.
88. Mr. Peter  Snashall

 B.A. (History/Politics), Macquarie University,
Australia.

 M.A. (History), Macquarie University, Sydney,
Australia.

89. Mr. Kittipong  Mattayasinchai
 B.A. (Business English) Certificate of

Academic Excellence, Assumption
University.

 M.A. (English Language Teaching),
Assumption University.

 M.A. (Teaching Chinese as a Foreign
Language), Nankai University, Tianjin, China.

 Diploma of Teaching Profession (Teaching
Profession), Rajabhat Suandusit University.

90. Ms. Supaporn  Kawinvasin
 B.A. (Business English), Assumption

University, Bangkok.
 M.A. (English Language Teaching),

Assumption University, Thailand
91. Mrs. Rebecca  Chao (Mrs. Chao, Cheng Wen Chiao)

 B.A. (Chinese Literature) Cheng Kung
University, Taiwan R.O.C.

92. Ms. Mingyan Liang (Michelle Liang)
 B.A. (English), School of Applied Arts and

Science, Peking University, P.R. China

อาจารยพิเศษ
1. อ.โสภิตา  เกษตรภิบาล
 B.A. (English) เกียรตินิยม ม.ศิลปากร
 M.A. (ภาษาและการสือ่สาร)

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. อ.เสนห  ฎีกาวงศ
 B.A. (ภาษาอังกฤษ) ม.ราชภัฏพระนคร
 M.A. (ภาษาศาสตรประยุกต) ม.มหิดล
 Cert. In Methodology of English Language

Teaching, Defence International Training
Certer, RAAF, Australia.

3. Mrs.Sukanya Vasinanond
 B.A. (Chinese), First Class Honors, Gold

Medal Award, Chulalongkorn University.
 M.A. (Modern Chinese), Beijing Language

and Culture University P.R. China
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      ที่ต้ัง อาคารอํานวยการ  ชั้น 2  โทร. 0-2312-6409, 0-2312-6300-79  ตอ 1514 , 1179, 1484

http://ba.hcu.ac.th/

คณะบริหารธุรกิจเปดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การตลาด การเงิน
ธุรกิจระหวางประเทศ คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน และธุรกิจจีน
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (International Program) ซ่ึงมี การจัดการเรียนการสอน 2 โปรแกรม คือ English Program และ
Chinese Program

วัตถุประสงค
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางธุรกิจในเชิงทฤษฎี มีทักษะการใชภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะ

ในการปฏิบัติงานสามารถประยุกตความรูกับศาสตรตาง ๆ มีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึก
ในการใหบริการและรับใชสังคม มีความสามารถเปนผูประกอบการและประกอบวิชาชีพอิสระ ตลอดทั้งมีพื้นฐานความรูเพื่อใช
ในการศึกษาตอทัง้ในและตางประเทศ คณะยังสงเสริมใหบคุลากรของคณะผลิตผลงานวิชาการ รวมทัง้การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และมุงพฒันาระบบการบริหารจัดการคณะใหมปีระสทิธิภาพแบบมุงเนนผลงาน
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต

บช.บ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy

B.Acc.

โครงสรางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปการศึกษา 2555
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิต ไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30  หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 5 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาแกน 51 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 1223 การบัญชกีารเงิน* 3(2/2-1/2-0) - -
AC 1303 หลักการบัญชีข้ันตน 1 3(2/2-1/2-0) - -
AC 1313 หลักการบัญชีข้ันตน 2 3(2/2-1/2-0) AC 1303 หรือ AC 1233 -

(กรณีเลือกวิชาโทบญัชี)
AC 4113 การภาษีอากร 1 3(3/3-0-0) - -
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3/3-0-0) - -
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
BC 3303 การพฒันาระบบสารสนเทศ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการจัดการ
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
EG 5233 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0)  AC 1233 หรือ AC 1313 -
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน-จีน 3(3/3-0-0) - -
IM 2153 การจดัการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3/3-0-0) - -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
MG  4013 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0) MG 1303 และ MK 1503 -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -

หมายเหตุ
* AC 1223 เปนรายวิชาแกนเฉพาะนกัศึกษาเทียบโอนจากหลักสูตร ปวส. เขาศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึง่นกัศึกษาสามารถเทียบโอนรายวชิา AC 1303

และ AC 1313 ไดรวม 3 หนวยกิต

2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 33 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 2203 การบัญชีข้ันกลาง 1 3(2/2-1/2-0) AC 1313 -
AC 2223 การบัญชีข้ันกลาง 2 3(2/2-1/2-0) AC 1313 -
AC 3203 การบัญชตีนทุน 3(2/2-1/2-0) AC 1313 -
AC 3243 การบัญชีข้ันสูง 1 3(2/2-1/2-0) AC 1313 -
AC 3253 การบริหารตนทนุ 3(2/2-1/2-0) AC 3203 -
AC 4123 การบัญชีข้ันสูง 2 3(2/2-1/2-0) AC 2203 และ AC 2223 -
AC 4133 การภาษีอากร 2 3(3/3-0-0) AC 4113 -
AC 4223 การสอบบญัชี 3(3/3-0-0) AC 2203 และ AC 2223 -
AC 4253 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(2/2-1/2-0) AC 2203 และ AC 2223 -
AC 4323 รายงานการเงินและการวิเคราะห 3(3/3-0-0) AC 2203 และ AC 2223 -
AC 4393 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ (3/3-0-0) AC 1313 -

ภายใน
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2.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 3 หรือ 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียน 1 กลุมวิชา ดังนี้
กลุม 1

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) เรียนวิชาเอกบงัคับแลว -

ไมต่ํากวา 18 หนวยกิต
หรือ

กลุม 2
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 3103 การฝกงานทางการบัญชี 3(0-0-3/15) เรียนวิชาเอกบงัคับแลว -

ไมต่ํากวา 15 หนวยกิต

2.4  กลุมวิชาเอกเลือก 12 หรือ 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 4233 การสัมมนาทางการบัญช ี* 3(3/3-0-0) AC 2203 และ AC 2223 -
AC 4263 การบญัชีเฉพาะกจิการ 3(3/3-0-0) AC 1313 -
AC 4303 การวางแผนภาษีอากร 3(3/3-0-0) AC 4133 -
AC 4313 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 3(3/3-0-0) - -
AC 4333 การบัญชรีะหวางประเทศ 3(3/3-0-0) AC 2203 และ AC 2223 -
AC 4343 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 3(2/2-1/2-0) AC 4253 -
AC 4353 การควบคมุและการตรวจสอบ 3(3/3-0-0) AC 4223 และ AC 4253 -

ระบบสารสนเทศ
AC 4363 การวิจัยทางการบัญชี 3(3/3-0-0) BA 4103 -
AC 4373 สัมมนาการสอบบัญช ี* 3(3/3-0-0) AC 4223 -
AC 4403 การวางแผนและควบคุม 3(3/3-0-0) AC 3203 -

โดยงบประมาณ

หมายเหตุ นกัศกึษาท่ีเลือกศกึษาในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
กลุม 1 ตองเลือกรายวิชา *AC 4233 การสัมมนาทางการบัญช ีหรือ *AC 4373 สมัมนาการสอบบัญชี
และเลือกอกี 6 หนวยกติ ในกลุมวิชาเอกเลือก
กลุม 2 ตองเลือกรายวิชา *AC 4233 การสัมมนาทางการบัญช ีหรือ *AC 4373 สมัมนาการสอบบัญชี
และเลือกอกี 9 หนวยกติ ในกลุมวิชาเอกเลือก

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไดตามความสนใจ

4. กลุมวิชาโท ดานการบัญชี
นักศึกษาที่ประสงคจะศกึษาวิชาการบัญชเีปนวิชาโท ตองศึกษาวิชาของสาขาวิชาการบัญชไีมนอยกวา 15 หนวยกติ ดังน้ี
1) นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ศึกษา

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังน้ี
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 1313 หลักการบัญชีข้ันตน 2 3(2/2-1/2-0) AC 1303 หรือ AC 1233 -
AC 2203 การบัญชีข้ันกลาง 1 3(2/2-1/2-0) AC 1313 -
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วชิาเลือก
ใหนักศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

2) นักศึกษาคณะอื่น ๆ  ที่ประสงคจะศึกษาวิชาการบัญชี เปนวิชาโทตองศึกษาวิชาของสาขา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ดังน้ี

วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
AC 1313 หลักการบัญชีข้ันตน 2 3(2/2-1/2-0) AC 1303 หรือ AC 1233 -
AC 2203 การบัญชีข้ันกลาง 1 3(2/2-1/2-0) AC 1313 -
วชิาเลือก

ใหนักศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
AC 1303 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -

ข้ันตน 1
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
เพื่อการดํารงชีวิต

GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -
เพื่อการสื่อสาร 1

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศ
กับการเรียนรู

MG 1303 องคการและ 3(3/3-0-0) - -
การจดัการ
               รวม 18(15/15-3/6-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
AC 1313 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) AC 1303 -

ข้ันตน 2
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
IB 1013 ธรุกจิอาเซียน-จนี 3(3/3-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -

และสถิติ
               รวม 18(16/16-2/4-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
AC 2203 การบญัชี 3(2/2-1/2-0) AC 1313 -

ข้ันกลาง 1
EC 1023 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -

เบื้องตน
GE 1112 ชวิีตกบัเศรษฐกจิ 2(2/2-0-0) - -

พอเพียง
GE 2133 ภาษาจีน 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -
..... ...... เลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 20(18/18-2/4-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
AC 2223 การบญัชี 3(2/2-1/2-0) AC 1313 -

ข้ันกลาง 2
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) - -

เชิงปริมาณ
BC 3303 การพฒันาระบบ 3(2/2-1/2-0) - -

สารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1313 -
หรือ AC 1233

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

..... ...... เลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 19(17/17-2/4-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
AC 3203 การบัญชตีนทุน 3(2/2-1/2-0) AC 1313 -
AC 3243 การบญัชข้ัีนสงู 1 3(2/2-1/2-0) AC 1313 -
AC 4253 ระบบสารสนเทศ 3(2/2-1/2-0) AC 2203 -

ทางการบญัชี และ AC 2223
AC 4113 การภาษีอากร 1 3(3/3-0-0) - -
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

IM 2153 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -
การผลิตและ
การดําเนินการ
               รวม 18(15/15-3/6-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
AC 3253 การบริหารตนทนุ 3(2/2-1/2-0) AC 3203 -
AC 4133 การภาษีอากร 2 3(3/3-0-0) AC 4113 -
AC 4223 การสอบบญัชี 3(3/3-0-0) AC 2203 -

และ AC 2223
AC ...... เอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
EG 5243 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
               รวม 18(17/17-1/2-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 3
โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
AC 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) เรียนวิชาเอก -

หรือ บงัคับแลวไมต่าํกวา
18 หนวยกิต

               รวม 6(0-0-6/40)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
AC 4123 การบญัชี 3(2/2-1/2-0) AC 2203 -

ข้ันสูง 2 และ AC 2223
AC 4393 การควบคุม 3(3/3-0-0) AC 1313 -

ภายในและ
การตรวจสอบ
ภายใน

AC 4323 รายงานการเงิน 3(3/3-0-0) AC 2203 -
และการวิเคราะห และ AC 2223
งบการเงิน

AC ...... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
AC ...... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
MG 4013 การจดัการ 3(3/3-0-0) MG 1303 -

เชิงกลยุทธ และ MK 1503
               รวม 18(17/17-1/2-0)

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกกลุมประสบการณวิชาชีพ  กลุม 1 สหกิจศึกษา
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
AC 3203 การบัญชตีนทุน 3(2/2-1/2-0) AC 1313 -
AC 3243 การบญัชข้ัีนสงู 1 3(2/2-1/2-0) AC 1313 -
AC 4253 ระบบสารสนเทศ 3(2/2-1/2-0) AC 2203 -

ทางการบญัชี และ AC 2223
AC 4113 การภาษีอากร 1 3(3/3-0-0) - -
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

IM 2153 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -
การผลิตและ
การดําเนินการ
               รวม 18(15/15-3/6-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
AC 3253 การบริหารตนทนุ 3(2/2-1/2-0) AC 3203 -
AC 4133 การภาษีอากร 2 3(3/3-0-0) AC 4113 -
AC 4223 การสอบบญัชี 3(3/3-0-0) AC 2203 -

และ AC 2223
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
EG 5243 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
               รวม 15(14/14-1/2-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 3
AC 3103 การฝกงาน 3(0-0-3/15) เรียนวิชาเอก -

ทางการบญัชี บงัคับแลวไมต่าํกวา
15 หนวยกิต

               รวม 3(0-0-3/15)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
AC ...... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
AC ...... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
AC ...... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

               รวม 9(9/9-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
AC 4123 การบญัชี 3(2/2-1/2-0) AC 2203 -

ข้ันสูง 2 และ AC 2223
AC 4393 การควบคุม 3(3/3-0-0) AC 1313 -

ภายในและ
การตรวจสอบ
ภายใน

AC 4323 รายงานการเงิน 3(3/3-0-0) AC 2203 -
และการวิเคราะห และ AC 2223
งบการเงิน

AC ...... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
MG 4013 การจดัการ 3(3/3-0-0) MG 1303 -

เชิงกลยุทธ และ MK 1503
               รวม 15(14/14-1/2-0)

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกกลุมประสบการณวิชาชีพ  กลุม 2 การฝกงานทางการบัญชี
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : บริหารธรุกิจบัณฑิต (การจัดการ)

บธ.บ. (การจดัการ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Management)

B.B.A. (Management)

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2556)
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาแกน 54 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0) AC 1233 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3/3-0-0) - -
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
BC 3303 การพฒันาระบบสารสนเทศ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการจัดการ
EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3/3-0-0) - -
EC 1013 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3/3-0-0) - -
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(3/3-0-0 EG 5233 หรือ EG 2673 -
EG 5233 การฟง - พูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน - เขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน - จีน 3(3/3-0-0) - -
IM 2153 การจดัการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3/3-0-0) - -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -

2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) MG 1303 -
IB 4373 การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ 3(3/3-0-0) - -
MG 3123 ผูนําและมนุษยสัมพันธในธุรกิจ 3(3/3-0-0 MG 1303 -
MG 3313 พฤติกรรมองคการ 3(3/3-0-0) MG 1303 -
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0) MG 1303, MK 1503 -

และศึกษาวิชาเอกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
MG 4033 สมัมนาการจัดการ 3(3/3-0-0) ศึกษาวิชาเอกไมนอยกวา 24 หนวยกิต -
MG 4133 จริยธรรมและความรับผิดชอบ 3(3/3-0-0 - -

ตอสงัคม
MG 4153 การบริหารและประเมนิโครงการ 3(3/3-0-0) MG 1303 และ FN 1603 -
MG 4163 ผูประกอบการทางธุรกิจและสังคม 3(3/3-0-0) MG 1303 และ MK 1503 -
MG 4223 การบริหารความขัดแยง 3(3/3-0-0) MG 1303 -

และการเจรจาตอรอง

2.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 3 หรือ 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเพียง 1 กลุมดังน้ี
2.3.1  กลุมท่ี 1

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MG 4906 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) ตามเง่ือนไข * -
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2.3.2  กลุมท่ี 2
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MG 4903 ฝกปฏบิัติงานนอกสถานที่ 3(0-0-3/15) ตามเง่ือนไข ** -

หมายเหตุ * เงือ่นไขสําหรบันกัศกึษาท่ีเลือกกลุมท่ี 1 (สหกจิศกึษา)
1. สอบผานทุกรายวิชาตามแผนการศกึษาสําหรบันกัศกึษาท่ีเลือกสหกจิศกึษาในช้ันปท่ี 1 ถงึ 3 (ยกเวนวิชาเลือกเสร)ี
2. เกรดเฉล่ียสะสมในภาคกอนท่ีจะลงทะเบยีนเรยีนวิชาสหกจิศกึษาไมนอยกวา 2.50
3. ไดรบัความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนใหศกึษารายวิชาสหกจิศกึษาได
4. ใหศกึษากลุมวิชาเอกเลือกเพิม่เตมิอกี 9 หนวยกิต หรอืวิชาโทอกี 15 หนวยกติ

** เงือ่นไขสําหรับนกัศกึษาท่ีเลือกกลุมท่ี 2 (ฝกปฏิบตันิอกสถานท่ี)
1. ศกึษารายวิชาเอกบงัคบั วิชาเอกเลือกหรอืวิชาโทรวมกนัแลวไมนอยกวา 18 หนวยกติ (วิชาเอกเลือกหรอืวิชาโทนบัใหเฉพาะกลุมวิชา

ท่ีเปดสอนโดยคณะบรหิารธรุกจิเทานัน้) หรอืไดรบัเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
2. ใหศกึษากลุมวิชาเอกเลือกเพิม่เติมอกี 12 หนวยกติ
3. นกัศกึษาท่ีประสงคจะเลือกวิชาโทจะตองศกึษารายวิชาในกลุมวิชาโทจํานวน 15 หนวยกติ หรอืเปนไปตามเงือ่นไขของสาขาวิชา/

กลุมวิชาท่ีนกัศกึษาเลือกเปนวิชาโท แตท้ังนีจ้ะตองศกึษาไมนอยกวา 15 หนวยกติ

2.4  กลุมวิชาเอกเลือก 9 หรือ 12 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษารายวิชาจากกลุมวิชาเอกเลือกใน 3 กลุม (วิชาใดก็ได)
2.4.1  กลุมวิชาการจัดการองคการ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
LM 2013 การจดัการโลจสิติกสและโซอปุทาน 3(3/3-0-0) - -
MG 3073 จิตวิทยาธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MG 3083 การทํางานเปนทีม 3(3/3-0-0) - -
MG 3343 ทฤษฎีและการจัดรูปองคการ 3(3/3-0-0) MG 1303 -
MG 3373 การสือ่สารทางการบริหาร 3(3/3-0-0) - -
MG 3403 การจัดการความรูและองคการ 3(3/3-0-0) - -

แหงการเรียนรู
MG 4233 นวัตกรรมและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -

การเปล่ียนแปลง
MG 4333 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3/3-0-0) - -
MG 4343 การนํากลยุทธไปปฏบิัติและการ 3(3/3-0-0) MG 1303 -

ควบคุม
MG 4393 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 3(3/3-0-0) MG 1303 -

2.4.2  กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
HR 3213 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) HR 2113  -

การสรรหา และคัดเลือก
HR 3223 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) HR 2113 -
HR 3233 การประเมินผลการปฏบิัติงาน 3(3/3-0-0) HR 2113 -
HR 3243 การบริหารแรงงานสมัพนัธ 3(3/3-0-0) HR 2113 -
HR 3253 การบริหารคาตอบแทน 3(3/3-0-0) HR 2113 -
HR 3263 ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 3(3/3-0-0) HR 2113 -

ในสถานประกอบการ
HR 4133 การจัดการขีดความสามารถและ 3(3/3-0-0) HR 2113 -

ผลการปฏบิติังาน
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2.4.3  กลุมวิชาการจัดการประชาคมอาเซียน
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AS 3013 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(3/3-0-0) - -

และคูเจรจา
AS 3023 โอกาสทางการคาและการลงทนุ 3(3/3-0-0) - -

ในอาเซียน
AS 3033 การจดัการขามวัฒนธรรมประชาคม 3(3/3-0-0) - -

เศรษฐกิจอาเซียน
AS 3043 การจดัการธุรกจิขนาดกลางและ 3(3/3-0-0) - -

ขนาดยอมในอาเซียน
AS 4013 การจดัการสงออกและนําเขา 3(3/3-0-0) - -

ในภูมิภาคอาเซียน
CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0) - -
DB 2003 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0) - -
JB 2003 ภาษาญ่ีปุนเบือ้งตนสําหรับนักธรุกจิ 1 3(2/2-1/2-0) - -
KB 2003 ภาษาเกาหลีเบือ้งตนสาํหรับนักธรุกจิ 1 3(2/2-1/2-0) - -
MB 2003 ภาษามาเลเซียสําหรับธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0) - -
VB 2003 ภาษาเวียดนามสําหรับธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0) - -

หมายเหตุ - นักศึกษาท่ีสนใจศึกษารายวิชาในหมวดวิชาภาษาเอเชียธรุกิจ (CN, JB, DB, KB, MB และ VB) เปนวิชาเอกเลือก ใหเลือกศึกษาวิชาท่ีสนใจ
ไดไมเกนิ 2 รายวิชา

2.5  กลุมวิชาโท
2.5.1  กลุมวิชาโทการจัดการ
นักศกึษาทีป่ระสงคจะศกึษาวิชาการจดัการเปนวิชาโท ตองศกึษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกติ ตามเง่ือนไข ดังน ี้

แบบท่ี 1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษา ดังน้ี
วิชาบังคับ  ศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา ดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) - -
MG 3123 ผูนําและมนุษยสมัพันธทางธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -

วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการจัดการองคการ อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ยกเวน รายวิชาเอกบังคับ 2 รายวิชา ดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0) - -
MG 4033 สมัมนาการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
แบบท่ี 2 นักศึกษาคณะอื่น ตองศึกษา ดังน้ี

วิชาบังคับ  ศึกษา 9 หนวยกิต ในรายวิชา ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) - -
MG 3123 ผูนําและมนุษยสมัพันธทางธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
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วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการจัดการองคการ อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ยกเวนรายวิชาเอกบังคับ 4 รายวิชา ดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0) - -
MG 4033 สมัมนาการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
MG 4153 การบริหารและประเมนิโครงการ 3(3/3-0-0) - -
MG 4163 ผูประกอบการทางธุรกิจและสังคม 3(3/3-0-0) - -

2.5.2  กลุมวิชาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15-18

หนวยกิต ตามเง่ือนไข ดังน้ี
แบบท่ี 1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษา ดังน้ี

วิชาบังคับ  ศึกษา 3 หนวยกิต ในรายวิชา ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) - -

วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย อีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
(รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐาน/วิชาชพี/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกแลว ไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท)
แบบท่ี 2 นักศึกษาคณะอื่น ศึกษาจํานวน 18 หนวยกิต ตามเง่ือนไข ดังน้ี

วิชาบังคับ  ศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) - -

วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย อีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
หากเคยศึกษารายวิชา MG 1303 เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร หรือวิชาเลือกเสรีไปแลว ใหศึกษารายวิชาเอกเลือกของกลุมวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษยเพิ่มเติมอีก 15 หนวยกิต

2.5.3  กลุมวิชาโทการจัดการประชาคมอาเซียน
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษากลุมวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการประชาคมอาเซียนเปนวิชาโท ตองศึกษา

รายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเง่ือนไข ดังน้ี
วิชาบังคับ  ศึกษา 3 หนวยกิต ดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AS 3013 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนและคูเจรจา 3(3/3-0-0) - -

วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการประชาคมอาเซียน อีกไมนอยกวา
12 หนวยกิต *

*หมายเหตุ
- นักศึกษาที่สนใจศึกษารายวิชาในหมวด CN, JB, DB, KB, MB, VB เปนวิชาโทใหเลือกศึกษาไดไมเกิน 2 รายวิชา

เทาน้ัน
- รายวิชา CN 1023 เปดใหศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และเคยศึกษารายวิชา GE 2133 แลวเทาน้ัน
- รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐาน/วิชาชีพ/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกแลว ไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท
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2.5.4  กลุมวิชาโทบริหารธุรกิจ
นักศึกษาคณะอืน่ทีป่ระสงคศกึษาวิชาทางการบริหารธุรกิจเปนวิชาโท ตองศกึษารายวิชาบงัคบัจํานวน 15 หนวยกติ

ดังน้ี
วิชาบังคับ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -

รายวิชาใดที่นักศึกษาเคยไดศึกษารายวิชาดังกลาวเปนวิชาแกน/วิชาเอกบังคับ/วิชาเอกเลือก/วิชาเลือกเสรีไปแลว
ใหเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเลือกดังตอไปน้ี (วิชาใดกได) จนครบ 15 หนวยกิต

วชิาเลือก
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BA 3503 การประยุกตใชคอมพวิเตอรเพือ่ธรุกจิ 3(2/2-1/2-0) - -
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน-จีน 3(3/3-0-0) - -
IM 2153 การจดัการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3/3-0-0) - -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไดตามความสนใจ ที่กําหนดไววาสามารถศึกษาเปนวิชาเลือกเสรีได
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1082 โลกทศันกบัการ 2(2/2-0-0) - -

ดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการ 2(2/2-0-0) - -

ดํารงชีวิต
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
IB 1013 ธรุกจิอาเซียน-จนี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 15(14/14-1/2-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศกับการเรียนรู

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

MA 1073 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
และสถิติ

MG 1303 องคการ 3(3/3-0-0) - -
และการจัดการ

MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
               รวม 16(14/14-2/4-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
EC 1003 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -

จุลภาค
GE 1112 ชวิีตกบัเศรษฐกจิ 2(2/2-0-0) - -

พอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
HR 2113 การจดัการ 3(3/3-0-0) MG 1303 -

ทรัพยากรมนุษย
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -

               รวม 17(16/16-1/2-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
EC 1013 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -

มหภาค
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

GE 2133 ภาษาจีน 3(2/2-1/2-0) - -
เพื่อการสื่อสาร 1

IM 2153 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -
การผลิตและ
การดําเนินงาน

MG 3123 ผูนําและมนุษย 3(3/3-0-0) MG 1303 -
สัมพนัธในธรุกิจ

ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -
               รวม 18(17/17-1/2-0)
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แผนการศึกษาชั้นปท่ี 3 และ 4 สําหรับผูท่ีเลือกกลุมท่ี 1 สหกิจศึกษา

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) - -

เชิงปริมาณ
EG 5243 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ

FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
MG 3313 พฤติกรรมองคการ 3(3/3-0-0) MG 1303 -
MG 4133 จริยธรรมและ 3(3/3-0-0) - -

ความรับผิดชอบ
ตอสงัคม

..... .......  วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0) - -

..... .......  วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 21(21/21-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
AC 3133 การบญัชี 3(3/3-0-0) AC 1233 -

เพื่อการจัดการ
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
BC 3033 การพฒันาระบบ 3(2/2-1/2-0) - -

สารสนเทศเพือ่
การจดัการ

EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5233 -
เพื่อการนําเสนอ

MG 4223 การบริหาร 3(3/3-0-0) MG 1303 -
ความขัดแยงและ
การเจรจาตอรอง

..... ....... ว ิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0) - -

..... ....... ว ิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 21(21/21-0-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
MG 4906 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)ตามเง่ือนไข -

               รวม 6(0-0-6/40)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
IB 4373 การจัดการธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -

ระหวางประเทศ
MG 4013 การจัดการเชิง 3(3/3-0-0) MG 1303 -

กลยุทธ และ MK 1503
และศึกษาวิชาเอก

ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
MG 4033 สมัมนาการ 3(3/3-0-0) ศึกษาวิชาเอก -

การจดัการ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
MG 4153 การบริหารและ 3(3/3-0-0) MG 1303 -

ประเมินโครงการ และ FN 1603
MG 4163 ผูประกอบการ 3(3/3-0-0) MG 1303 -

ทางธรุกจิและ และ MK 1503
เพื่อสังคม

..... ....... ว ิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 21(21/21-0-0)
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แผนการศึกษาชั้นปท่ี 3 และ 4 สําหรับผูท่ีเลือกกลุมท่ี 2 ฝกปฏิบัตินอกสถานท่ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) - -

เชิงปริมาณ
EG 5243 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ

FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
MG 3313 พฤติกรรมองคการ 3(3/3-0-0 MG 1303 -
MG 4133 จริยธรรมและ 3(3/3-0-0) - -

ความรับผิดชอบ
ตอสงัคม

..... ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 18(18/18-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
AC 3133 การบญัชี 3(3/3-0-0) AC 1233 -

เพื่อการจัดการ
BC 3033 การพฒันาระบบ 3(2/2-1/2-0) - -

สารสนเทศเพือ่
การจดัการ

EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5233 -
เพื่อการนําเสนอ

MG 4233 การบริหาร 3(3/3-0-0) MG 1303 -
ความขัดแยงและ
การเจรจาตอรอง

..... ....... วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0) - -

..... ....... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 18(18/18-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
MG 4903 ฝกปฏบิัติงาน 3(0-0-3/15) ตามเง่ือนไข -

นอกสถานที่
               รวม 3(0-0-3/15)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2503 -
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
MG 4013 การจดัการ 3(3/3-0-0) MG 1303, -

เชิงกลยุทธ MK 1503
และศึกษาวิชาเอก

ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
..... ....... วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0) - -
..... ....... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 15(15/15-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
IB 4373 การจัดการธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -

ระหวางประเทศ
MG 4033 สมัมนา 3(3/3-0-0) ศึกษาวิชาเอก -

การจดัการ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
MG 4153 การบริหารและ 3(3/3-0-0) MG 1303, -

ประเมินโครงการ FN 1603
MG 4163 ผูประกอบการ 3(3/3-0-0) MG 1303 -

ทางธรุกจิและ และ MK 1503
สงัคม

..... ....... วิชาเอกเลือก (4) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 15(15/15-0-0)
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

บธ.บ. (การตลาด)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Marketing)

B.B.A. (Marketing)

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2556)
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 5 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาแกน 48 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0 - -
AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3/3-0-0) - -
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3/3-0-0) - -

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EC 1013 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3/3-0-0) - -
EG 5233 การฟง - การพูด ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน - การเขียน ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(3/3-0-0) EG 5233 or EG 2673 -
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน-จีน 3(3/3-0-0) - -
IM 2153 การจดัการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3/3-0-0) - -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -

2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 36 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MK 2503 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 2533 การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 2543 การจดัการราคาและการวิเคราะหกําไร 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 3353 การจดัการชองทางทางการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 3433 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 3443 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 3533 การวิจัยการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 and ST 2053 -
MK 3553 การสือ่สารทางการตลาดแบบ 3(3/3-0-0) MK 1503 -

บรูณาการ
MK 4543 การจัดการกลยุทธการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 4603 กลยุทธการตลาดโลก 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 4613 การวางแผนการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 4633 สัมมนาหัวขอพเิศษทางการตลาด 3(3/3-0-0) ศึกษาในฐานะนกัศึกษาช้ันป 4 -

2.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6 หรือ 3 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเพียง 1 กลุมดังน้ี
กลุมท่ี 1

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MK 4406 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแลว -

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
และมีคะแนนเฉล่ียสะสม

ตัง้แต 2.50 ขึน้ไป
และตองศึกษาในกลุมวิชาเอกเลือก

จํานวน 9 หนวยกิต
กลุมท่ี 2

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MK 3643 การฝกงานทางดานการตลาด 3(0-0-3/15) ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแลว -

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
และตองศึกษาในกลุมวิชาเอกเลือก

จํานวน 12 หนวยกิต
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2.4  กลุมวิชาเอกเลือก 9 หรือ 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MK 2013 การตลาดอิเล็คทรอนิกส 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 2523 การตลาดทางตรง 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 3303 การบริหารการคาสงและคาปลีก 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 3413 การสงเสริมการขายและการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 -

กิจกรรม
MK 3603 การจดัการการขายและเทคนิคการขาย 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 3613 การจัดซ้ือและจัดหา 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 3623 การตลาดโลจิสติกส 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 4303 การตลาดในประเทศจนีและกลุม 3(3/3-0-0) MK 1503 or IB 1013 -

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
MK 4463 การดําเนินการธรุกจิสงออกและนําเขา 3(3/3-0-0) - -
MK 4593 การตลาดสินคาเกษตรกรรม 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 4693 การตลาดบริการไมตรีจิต 3(3/3-0-0) MK 1503 -

2.5  กลุมวิชาโทการตลาด
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการตลาดเปนวิชาโท ตองศกึษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิตตาม เง่ือนไขดังน้ี

แบบท่ี 1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษารายวิชาตามเง่ือนไข ดังน้ี
วิชาบังคับ  ศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชาดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MK 2503 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3/3-0-0) - -
MK 2533 การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา 3(3/3-0-0) - -

วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการตลาด อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต ยกเวน
รายวิชาเอกบังคับ 3 รายวิชา ดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MK 4543 การจัดการกลยุทธการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 4613 การวางแผนการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 4633 สัมมนาหัวขอพเิศษทางการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 -
แบบท่ี 2 นักศึกษาคณะอื่น ตองศึกษา ดังน้ี

วิชาบังคับ  ศึกษา 9 หนวยกิต ในรายวิชา ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
MK 2503 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 2533 การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา 3(3/3-0-0) MK 1503 -

วิชาเลือก  ศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการตลาด อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต ยกเวน
รายวิชาเอกบังคับ 3 รายวิชา ดังน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MK 4543 การจัดการกลยุทธการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 4613 การวางแผนการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 -
MK 4633 สัมมนาหัวขอพเิศษทางการตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 -
(รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพืน้ฐาน/วิชาชพี/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาอก และไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปท่ี 1 และ 2

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทศันกบัการ 2(2/2-0-0) - -

ดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อ 2(2/2-0-0) - -

การดํารงชีวิต
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศกับการเรียนรู
MG 1303 องคการและ 3(3/3-0-0) - -

การจดัการ
               รวม 15(14/14-1/2 -0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

GE 1112 ชวิีตกบัเศรษฐกจิ 2(2/2-0-0) - -
พอเพียง

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -

และสถิติ
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(16/16-2/4-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
EC 1003 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -

จุลภาค
IB 1013 ธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -

อาเซียน-จีน
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MK 2533 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

ผลิตภัณฑและตราสินคา
MK 2503 พฤติกรรม 3(3/3-0-0) - -

ผูบริโภค
               รวม 18(17/17-1/2-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
EC 1013 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -

มหภาค
GE 2133 ภาษาจีน 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
IM 2153 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

ผลิตและการดําเนินงาน
MK 2543 การจัดการราคา 3(3/3-0-0) - -

และการวิเคราะหกําไร
ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(17/17-1/2-0)
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แผนการศึกษา ชั้นปท่ี 3 และ 4   สําหรับ กลุมท่ี 1  ผูท่ีเลือกศึกษา สหกิจศึกษา

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
AC 3133 บัญชีเพื่อ 3(3/3-0-0) - -

การจดัการ
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) - -

เชิงปริมาณ
EG 5233 การฟง-พูด 3(3/3-0-0) - -

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
MK 3353 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

ชองทางทางการตลาด
MK 3433 ระบบสารสนเทศ 3(3/3-0-0) - -

ทางการตลาด
MK 3553 การสือ่สารทาง 3(3/3-0-0) - -

การตลาดแบบบรูณาการ
..... ....... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 21(21/21-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
EG 5243 การอาน-เขียน 3(3/3-0-0) - -

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
MK 3443 การบริหาร 3(3/3-0-0) - -

ลูกคาสัมพนัธ
MK 3533 การวิจยัการตลาด 3(3/3-0-0) - -
MK 4543 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

กลยุทธการตลาด
..... ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0) - -
..... ....... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 21(21/21-0-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
MK 4406 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

* นักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา ตองศึกษาวิชาเอกบังคับ
มาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต และมีเกรดเฉล่ียสะสมต้ังแต
2.50 ข้ึนไป และศึกษาในกลุมวิชาเอกเลือกมาแลว จํานวน
9 หนวยกิจ

               รวม 6(0-0-6/40)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) - -

เพื่อการนําเสนอ
MK 4603 กลยุทธ 3(3/3-0-0) - -

การตลาดโลก
MK 4613 การวางแผน 3(3/3-0-0) - -

การตลาด
MK 4633 สมัมนาหัวขอ 3(3/3-0-0) - -

พิเศษทางการตลาด
..... ....... วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0) - -
..... ....... วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(18/18-0-0)
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แผนการศึกษา ชั้นปท่ี 3 และ 4  สําหรับ กลุมท่ี 2  ผูท่ีเลือกฝกงานทางดานการตลาด

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
AC 3133 บัญชีเพื่อ 3(3/3-0-0) - -

การจดัการ
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) - -

เชิงปริมาณ
EG 5233 การฟง-พูด 3(3/3-0-0) - -

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
MK 3353 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

ชองทางทางการตลาด
MK 3433 ระบบสารสนเทศ 3(3/3-0-0) - -

ทางการตลาด
MK 3553 การสือ่สารทาง 3(3/3-0-0) - -

การตลาดแบบบรูณาการ
               รวม 21(21/21-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
EG 5243 การอาน-เขียน 3(3/3-0-0) - -

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
MK 3443 การบริหาร 3(3/3-0-0) - -

ลูกคาสัมพนัธ
MK 3533 การวิจยัการตลาด 3(3/3-0-0) - -
MK 4543 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

กลยุทธการตลาด
..... ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(18/18-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
MK 3643 การฝกงาน 3(0-0-3/15) - -

ทางดานการตลาด
               รวม 3(0-0-3/15)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
..... ....... วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0) - -
..... ....... วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0) - -
..... ....... วิชาเอกเลือก (4) 3(3/3-0-0) - -
..... ....... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) - -
..... ....... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 15(15/15-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) - -

เพื่อการนําเสนอ
MK 4603 กลยุทธ 3(3/3-0-0) - -

การตลาดโลก
MK 4613 การวางแผน 3(3/3-0-0) - -

การตลาด
MK 4633 สมัมนาหัวขอ 3(3/3-0-0) - -

พิเศษทางการตลาด
               รวม 12(12/12-0-0)
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน)

บธ.บ. (การเงิน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Finance)

B.BA. (Finance)

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิต ไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาแกน 54 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
AC 3133 บัญชีเพือ่การจัดการ 3(3/3-0-0) AC1233 -
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3/3-0-0) - -
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการเงิน
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BC 3303 การพฒันาระบบสารสนเทศ 3(3/3-0-0) - -

เพื่อการจัดการ
EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3/3-0-0) - -
EC 1013 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3/3-0-0) - -
EG 5233 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(3/3-0-0) EG 5233 -
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน-จีน 3(3/3-0-0) - -
IM 2153 การจดัการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3/3-0-0) - -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -

2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
FN 2613 ตลาดเงินและตลาดทุน 3(3/3-0-0) - -
FN 3613 หลักการลงทนุ 3(3/3-0-0) FN 1603 -
FN 3633 การจัดการการเงิน 3(3/3-0-0) FN 1603 -
FN 3643 การวางแผนและควบคมุทางการเงิน 3(3/3-0-0) FN 1603 -
FN 3673 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 3(3/3-0-0) FN 1603 -
FN 3693 ตราสารหน้ีและอนุพนัธทางการเงิน 3(3/3-0-0) FN 1603 -
FN 4603 การจดัการการเงินระหวางประเทศ 3(3/3-0-0) EC 1013 และ FN 1603 -
FN 4613 สมัมนาทางการเงิน 3(3/3-0-0) สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4 -
FN 4633 การศึกษาความเปนไปไดและ 3(3/3-0-0) FN 1603 -

การประเมินโครงการ
FN 4653 การวิเคราะหหลักทรัพย 3(3/3-0-0) FN 1603 -

2.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ใหนักศึกษาเลือก 1 กลุมวิชา ดังนี้
กลุมท่ี 1 *

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
FN 4416 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ

หรือกลุมวิชาเอกเลือกมาแลว -
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

กลุมท่ี 2 **
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
FN 4413 ฝกปฏบิัติงานนอกสถานที่ 3(0-0-3/15) ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ

หรือกลุมวิชาเอกเลือกมาแลว -
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

หมายเหตุ * นกัศกึษาท่ีเลือกศกึษาในกลุมท่ี 1 ใหศกึษาวิชากลุมวิชาเอกเลือกเพิม่เตมิอกี 9 หนวยกติ
** นกัศกึษาท่ีเลือกศกึษาในกลุมท่ี 2 ใหศกึษาวิชากลุมวิชาเอกเลือกเพิม่เตมิอกี 12 หนวยกติ
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2.4  กลุมวิชาเอกเลือก *9 หรือ **12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
FN 3623 การดําเนินงานธนาคารพาณิชย 3(3/3-0-0) - -
FN 3663 การจัดการสินเชื่อ 3(3/3-0-0) - -
FN 4623 การวาณิชธนกิจ 3(3/3-0-0) FN 1603 -
FN 4643 การเงินสวนบุคคล 3(3/3-0-0) - -
FN 4683 การประกันภัย 3(3/3-0-0) - -
FN 4723 การจัดการความเสี่ยง 3(3/3-0-0) FN 1603 -
FN 4733 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0) FN 1603 -
FN 4743 การจดัการการเงินสําหรับธรุกิจ 3(3/3-0-0) FN 1603 -

อสงัหาริมทรัพย
FN 4753 บรรษัทภิบาล 3(3/3-0-0) - -
FN 4763 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงิน 3(3/3-0-0) FN 1603 -
MG 3033 การบริหารโครงการ 3(3/3-0-0) MG 1303 หรือ FN 1603 -
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0) MG 1303 และ MK1503 -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่ เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไดตามความสนใจ

4. กลุมวิชาโท ดานการเงิน
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการเงินเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือก

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังน้ี
1) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษารายวิชากลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15หนวยกิต
2) นักศึกษาคณะอื่นๆ ตองศึกษาในรายวิชา ดังน้ี

วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
FN 2613 ตลาดเงินและตลาดทุน 3(3/3-0-0) - -
FN 3633 การจัดการทางการเงิน 3(3/3-0-0) - -
วชิาเลือก

ศึกษาวิชากลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อ 2(2/2-0-0) - -
การดํารงชีวิต

GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -
เพื่อการสื่อสาร 1

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -

และสถิติ
MG 1303 องคการและ 3(3/3-0-0) - -

การจดัการ
               รวม 18(16/16-2/4-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศ
กับการเรียนรู

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
               รวม 19(17/17-2/4-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
EC 1003 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -

จุลภาค
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
FN 2613 ตลาดเงินและ 3(3/3-0-0) - -

ตลาดทุน
GE 2133 ภาษาจีน 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
IB 1013 ธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -

อาเซียน - จีน
IM 2153 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

การผลิตและ
การดําเนินงาน
               รวม 18(17/17-1/2-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) - -

เชิงปริมาณ
BC 3303 การพฒันาระบบ 3(2/2-1/2-0) - -

สารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

EC 1013 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -
มหภาค

FN 3643 การวางแผนและ 3(3/3-0-0) FN 1603 -
ควบคุมทางการเงิน

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -
               รวม 17(16/16-1/2-0)
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แผนการศึกษา ชั้นปท่ี 3 และ 4 (สําหรับนักศึกษาท่ีเลือก กลุม 1 สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
AC 3133 การบญัชี 3(3/3-0-0) AC 1233 -

เพื่อการจัดการ
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
FN 3613 หลักการลงทนุ 3(3/3-0-0) FN 1603 -
FN 3673 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) FN 1603 -

รายงานทางการเงิน
FN ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0) - -
..... ....... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(18/18-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
EG 5243 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

FN 3633 การจดัการ 3(3/3-0-0) FN 1603 -
ทางการเงิน

FN 3693 ตราสารหน้ีและ 3(3/3-0-0) FN 1603 -
อนุพันธทางการเงิน

FN 4633 การศึกษาความ 3(3/3-0-0) FN 1603 -
เปนไปไดและการ
ประเมินโครงการ
               รวม 18(18/18-0-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
FN 4416 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) ศึกษาวิชา -

เอกบงัคับแลว
ไมนอยกวา
21 หนวยกิต

หรือไดรับความ
เห็นชอบจาก
อาจารยผูสอน

               รวม 6(0-0-6/40)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5233 -

เพื่อการนําเสนอ
FN 4603 การจดัการ 3(3/3-0-0) FN 1603 -

การเงินระหวางประเทศ  และ EC 1013
FN 4613 สมัมนา 3(3/3-0-0) สาํหรับ -

ทางการเงิน นักศึกษาช้ันปท่ี 4
FN 4653 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) FN 3613 -

หลักทรัพย
FN ....... วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0) - -
FN ....... วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0) - -
..... ....... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 21(21/21-0-0)
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แผนการศึกษา ชั้นปท่ี 3 และ 4  (กลุมท่ี 2 เลือกฝกปฏิบัติงานนอกสถานท่ี)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
AC 3133 การบญัชี 3(3/3-0-0) AC 1233 -

เพื่อการจัดการ
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

FN 3613 หลักการลงทนุ 3(3/3-0-0) FN 1603 -
FN ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0) - -
..... ....... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) -

               รวม 15(15/15-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
EG 5243 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

FN 3633 การจดัการ 3(3/3-0-0) FN 1603 -
ทางการเงิน

FN 3693 ตราสารหน้ีและ 3(3/3-0-0) FN 1603 -
อนุพันธทางการเงิน

FN 4633 การศึกษาความ 3(3/3-0-0) FN 1603 -
เปนไปไดและการ
ประเมินโครงการ
               รวม 15(15/15-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
FN 4413 ฝกปฏบิัติงาน 3(0-0-3/15)ศึกษากลุมวิชา -

นอกสถานที่ เอกบงัคับ หรือ
กลุมวิชาเอกเลือก
มาแลว ไมนอยกวา

18 หนวยกิต
               รวม 3(0-0-3/15)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
FN 3673 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) FN 1603 -

รายงานทางการเงิน
FN ....... วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0) - -
..... ....... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 12(12/12-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5233 -

เพื่อการนําเสนอ
FN 4603 การจดัการ 3(3/3-0-0) FN 1603 -

การเงินระหวางประเทศ  และ EC 1013
FN 4613 สมัมนา 3(3/3-0-0) สาํหรับ -

ทางการเงิน นักศึกษาช้ันปท่ี 4
FN 4653 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) FN 3613 -

หลักทรัพย
FN ....... วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0) - -
FN ....... วิชาเอกเลือก (4) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(18/18-0-0)
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกจิระหวางประเทศ)

บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (International Business)

B.BA. (International Business)

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุมวิชาชีพเฉพาะดานที่สนใจ โดยตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมี

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 135 หนวยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาบังคับ 24 หนวยกิต

1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

วชิาเลือก 6 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาแกน 54 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0) AC 1233 -

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3/3-0-0) - -
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 205 -
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
BC 3303 การพฒันาระบบสารสนเทศ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการจัดการ
EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3/3-0-0) - -
EC 1013 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3/3-0-0) - -
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(3/3-0-0) EG 5233 -
EG 5233 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน - จีน 3(3/3-0-0) - -
IM 2153 การจดัการการผลิตและการ 3(3/3-0-0) - -

ดําเนินงาน
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -

2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 30 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
FN 4603 การจดัการการเงินระหวางประเทศ 3(3/3-0-0) EC 1013 และ FN 1603 -
IB 2713 การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ 3(3/3-0-0) - -

เบื้องตน
IB 2723 นโยบายการคาและการลงทนุ 3(3/3-0-0) - -

ระหวางประเทศ
IB 3103 การจัดการขามวัฒนธรรม 3(3/3-0-0) - -
IB 3753 การจัดการโลจสิติกสและ 3(3/3-0-0) - -

โซอปุทานระหวางประเทศ
IB 3763 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ระหวางประเทศ
IB 4203 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0) IB 2713 -

ระหวางประเทศ
IB 4703 การจดัการสงออกและนําเขา 3(3/3-0-0) - -
IB 4743 สัมมนาการจัดการธุรกิจ 3(3/3-0-0) ศึกษาในฐานะ -

ระหวางประเทศ นักศึกษาช้ันปท่ี 4
MK 4533 การตลาดระหวางประเทศ 3(3/3-0-0) MK 1503 -
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2.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 3 หรือ  6  หนวยกิต   ใหนักศึกษาเลือก 1 กลุมวิชา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IB 4813 ฝกปฏบิัติงานนอกสถานที่ 3(0-0-3/15) ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ -

วิชาเอกเลือกเฉพาะดาน
ธุรกจิระหวางประเทศ

รวมกันไมนอยกวา 15 หนวยกิต
IB 4816 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) เปนไปตามเง่ือนไข -

ของสาขาวิชา หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน

2.4  กลุมวิชาเอกเลือก 9 หรือ 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CB 3103 ความสมัพันธทางธุรกิจระหวาง 3(3/3-0-0) - -

ไทย-จีน
CB 3203 นโยบายทางการคาและการลงทนุ 3(3/3-0-0) - -

ระหวางประเทศของจีน
CB 4303 การทําธุรกิจกับประเทศจีน 3(3/3-0-0) - -
IB 3203 การตลาดอเิลคทรอนิกสสําหรับ 3(3/3-0-0) - -

ธุรกิจระหวางประเทศ
IB 3783 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) - -

ระหวางประเทศ
IB 3793 ธรุกิจบริการระหวางประเทศ 3(3/3-0-0) - -
IB 4713 การเปรียบเทียบการจัดการ 3(3/3-0-0) - -

ธุรกิจขามชาติ
IB 4733 การบัญชีระหวางประเทศและ 3(3/3-0-0) AC 1213 -

ภาษีศุลกากร
IB 4753 โอกาสทางธุรกจิในภูมภิาคหลัก 3(3/3-0-0) - -
IB 4773 ระบบศุลกากรและการประกันภัย 3(3/3-0-0) - -

สนิคาระหวางประเทศ
IB 4783 การเจรจาธุรกจิระหวางประเทศ 3(3/3-0-0) - -
LA 3733 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 3(3/3-0-0) LA 2803 -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไดตามความสนใจ

กลุมวิชาโทธุรกิจระหวางประเทศ
นักศกึษาทีป่ระสงคจะศกึษาวิชาธรุกจิระหวางประเทศเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชากลุมวิชาเอกบงัคบั / กลุมวิชาเอกเลือก

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเง่ือนไขดังน้ี
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IB 2713 การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ 3(3/3-0-0) - -

เบื้องตน

วชิาเลือก
เลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือก ดานธุรกิจระหวางประเทศ ไมนอยกวา

12 หนวยกิต
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ กลุมวิชาชีพดานธุรกิจระหวางประเทศ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)  - -

การสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศกบั
การเรียนรู

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและ 3(3/3-0-0) - -
                  การจัดการ

               รวม 16(15/15-1/2-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อ 2(2/2-0-0) - -

การดํารงชีวิต
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
IB 1013 ธรุกจิอาเซียน-จนี 3(3/3-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -

และสถิติ
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -

               รวม 16(15/15-1/2-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
EC 1003 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -

จุลภาค
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจ2(2/2-0-0) - -
พอเพียง

GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0)  - -
กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

IB 2713 การจัดการธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
ระหวางประเทศ
เบื้องตน

..... ....... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 19(17/17-2/4-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
EC 1013 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -

มหภาค
EG 5243 การอาน-เขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
IB 2723 นโยบายการคา 3(3/3-0-0) - -

และการลงทนุ
ระหวางประเทศ

ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -
..... ....... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(18/18-0-0)
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สําหรับผูท่ีเลือกศึกษากลุมท่ี 1 สหกิจศึกษา

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) - -

เชิงปริมาณ
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
BC 3303 การพฒันาระบบ 3(2/2-1/2-0)  - -

สารสนเทศเพือ่
การจดัการ

FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
IB 3103 การจัดการขาม 3(3/3-0-0) - -

วัฒนธรรม
MK 4533 การตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 -

ระหวางประเทศ
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การสือ่สาร 1
               รวม 21(19/19-2/4-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
AC 3133 การบัญชีเพื่อ 3(3/3-0-0) AC 1233 -

การจดัการ
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
IB 3753 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

โลจสิติกสและโซอปุทาน
ระหวางประเทศ

IM 2153 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -
การผลิตและ
การดําเนินงาน

IB 3763 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1603 -
              สําหรับธุรกิจ

ระหวางประเทศ
IB 4703 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

สงออกและนําเขา
..... ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 21(21/21-0-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
IB 4816* สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)*โดยตองศึกษา -

วิชาเอกบงัคับแลว
ไมนอยกวา
21 หนวยกิต

               รวม 6(0-0-6/40)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5233 -

เพื่อการนําเสนอ
IB 4203 การจดัการ 3(3/3-0-0) IB 2713 -

เชิงกลยุทธ
ระหวางประเทศ

IB 4743 สมัมนาการจดัการ 3(3/3-0-0) - -
ธุรกิจระหวางประเทศ

FN 4603 การจดัการ 3(3/3-0-0) EC 1013 -
การเงิน และ FN 1603
ระหวางประเทศ

..... ....... วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0) - -

..... ....... วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 18(18/18-0-0)
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สําหรับผูท่ีเลือกศึกษากลุมท่ี 2 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานท่ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0 - -

เชิงปริมาณ
BC 3303 การพฒันาระบบ 3(2/2-1/2-0) - -

สารสนเทศเพือ่
การจดัการ

FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
IB 3103 การจัดการขาม 3(3/3-0-0) - -

วัฒนธรรม
MK 4533 การตลาด 3(3/3-0-0) MK 1503 -

ระหวางประเทศ
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การสือ่สาร 1
               รวม 18(16-2/4-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
AC 3133 การบัญชีเพื่อ 3(3/3-0-0) AC 1233 -

การจดัการ
IB 3753 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

โลจสิติกสและโซอปุทาน
ระหวางประเทศ

IM 2153 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -
การผลิตและ
การดําเนินงาน

IB 3763 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1603 -
สําหรับธุรกิจ
ระหวางประเทศ

IB 4703 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -
สงออกและนําเขา

..... ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 18(18/18-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
IB 4813*ฝกปฏบิัติงาน 3(0-0-3/15) ศึกษากลุม  -

นอกสถานที่ วิชาเอกบงัคับ
วิชาเอกเลือก

เฉพาะดานธุรกจิ
ระหวางประเทศ

รวมกนัไมนอยกวา
15 หนวยกิต

               รวม 3(0-0-3/15)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
..... ....... วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0) - -
..... ....... วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0) - -
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -

               รวม 12(12/12-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5233  -

เพื่อการนําเสนอ
IB 4203 การจดัการ 3(3/3-0-0) IB 2713 -

เชิงกลยุทธ
ระหวางประเทศ

IB 4743 สมัมนา 3(3/3-0-0)  - -
การจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ

FN 4603 การจดัการ 3(3/3-0-0) EC 1013 -
การเงินระหวาง และ FN 1603
ประเทศ

..... ....... วิชาเอกเลือก (4) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 15(15/15-0-0)
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หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุรกิจ ปรบัปรงุปการศกึษา 2556

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)

: บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Business Computer)

: B.B.A. (Business Computer)

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซ่ึงมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา

135 หนวยกิต โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
กลุมวิชาสงัคมศาสตร 7 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 5 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกิต
วิชาแกน ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 45 หนวยกิต

กลุมวิชาดานองคการและระบบสารสนเทศ 15 หนวยกิต
กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 15 หนวยกิต
กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 9 หนวยกิต
กลุมโครงสรางพืน้ฐานของระบบ 6 หนวยกิต

วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม 3 หนวยกิต

1. หมวดศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -

กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อสารสือ่สาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกิต
กลุมวิชาแกน 39 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
AC 3133 บัญชีเพือ่การจัดการ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3/3-0-0) - -
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
EG 5233 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
IM 2153 การจดัการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3/3-0-0) - -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -

กลุมวิชาเฉพาะดาน 45 หนวยกิต
กลุมวิชาดานองคการและระบบสารสนเทศ 15 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BC 3023 การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 3(3/3-0-0) BC 1003 -
BC 3053 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
BC 3073 การวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
BC 3083 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(3/3-0-0) BC 3053 -
BC 4013 สัมมนาทางคอมพวิเตอรธุรกิจ 3(3/3-0-0) Senior -
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กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 15 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BC 3013 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2/2-1/2-0) BC 2003 -
BC 3043 การเขียนโปรแกรมประยุกตทางธรุกจิ 3(2/2-1/2-0) BC 3013 -
BC 3062 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 2(1/1-1/2-0) BC 3013 -

ทางธรุกิจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
BC 4041 โครงงานพิเศษ 1 1(0-1/3-0) Senior -
BC 4053 โครงงานพิเศษ 2 3(0-3/9-0) BC 4041 -
BC 4103 การพฒันาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 3(2/2-1/2-0) BC 3013 -
กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BC 2003 ตรรกะการเขียนโปรแกรม 3(2/2-1/2-0) - -
BC 2013 โครงสรางขอมลู 3(2/2-1/2-0) BC 2003 -
BC 4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน 3(2/2-1/2-0) BC 3023 -
กลุมโครงสรางพืน้ฐานของระบบ 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BC 1003 ระบบคอมพิวเตอรพืน้ฐาน 3(2/2-1/2-0) - -
BC 3033 การสื่อสารขอมลูและเครือขาย 3(3/3-0-0) BC 1003 -

คอมพิวเตอร

กลุมวชิาเอกเลือก 12 หนวยกิต
กลุมวิชาดานองคการและระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BC 4143 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3/3-0-0) Senior -
BC 4153 การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3/3-0-0) Senior -
BC 4163 การควบคมุและการตรวจสอบ 3(3/3-0-0) Senior -

งานคอมพวิเตอร
BC 4213 ธุรกจิอิเล็กทรอนิกส 3(3/3-0-0) BC 3033 -
BC 4223 การพฒันาธรุกจิเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3/3-0-0) Senior -
BC 4233 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 3(3/3-0-0) BC 3053 -

องคกรสมัยใหม
BC 4243 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(3/3-0-0) BC 3053 -
กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BC 4123 การพัฒนาระบบงานมัลติมีเดีย 3(2/2-1/2-0) Senior -
BC 4173 เทคโนโลยีฐานขอมูล 3(3/3-0-0) BC 3013 -
BC 4253 การพัฒนาระบบงานมลัติมีเดียชัน้สูง 3(2/2-1/2-0) BC 4123 -
BC 4283 การพฒันาโปรแกรมประยุกตเชงิวัตถุ 3(2/2-1/2-0) BC 4003 -
กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BC 4193 สถาปตยกรรมเพื่อการบริการ 3(2/1-1/2-0) Senior -
BC 4293 วิธกีารพัฒนาซอฟตแวร 3(3/3-0-0) Senior -
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กลุมโครงสรางพืน้ฐานของระบบ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BC 4263 ระบบแบบเครือขายแบบกระจาย 3(2/2-1/2-0) BC 3033 -
BC 4273 การออกแบบและบริหารจดัการ 3(2/2-1/2-0) BC 3033 -

เครือขาย
ทุกกลุมงาน
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BC 4303 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 3(3/3-0-0) Senior -

ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
BC 4313 การศึกษาเฉพาะเร่ือง 3(3/3-0-0) Senior -

ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
BC 4323 สัมมนาเชงิปฏบิัติการ 3(0-3/6-0) Senior -

ทางคอมพิวเตอรธรุกิจ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่ เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไดตามความสนใจ

4. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม 3 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BC 4333 การฝกงานทางคอมพิวเตอรธรุกิจ 3(0-0-3/15) Senior -
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวะการณโลก

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศกบั
การเรียนรู

LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและ 3(3/3-0-0) - -

สถิติ
               รวม 17(15/15-2/4-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
BC 1003 ระบบ 3(2/2-1/2-0) - -

คอมพิวเตอรพื้นฐาน
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -

เพื่อการดํารงชีวิต
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและ 3(3/3-0-0) - -

การจดัการ
               รวม 20(17/17-3/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
AC 3133 การบญัชี 3(3/3-0-0) AC 1233 -

เพื่อการจัดการ
BC 2003 ตรรกะการเขียน 3(2/2-1/2-0) - -

โปรแกรม
EC 1023 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -

เบื้องตน
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

GE 2133 ภาษาจีน 3(2/2-1/2-0) - -
เพือ่การสือ่สาร

IM 2153 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -
การผลิตและ
การดําเนินงาน
               รวม 18(16/16-1/2-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
BC 2013 โครงสรางขอมลู 3(2/2-1/2-0) BC 2003 -
BC 3013 ระบบการจดัการ 3(2/2-1/2-0) BC 2003 -

ฐานขอมูล
BC 3053 ระบบสารสนเทศ 3(3/3-0-0) - -

เพื่อการจัดการ
EG 5243 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
               รวม 17(15/15-2/4-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
BC 3023 การวิเคราะหและ 3(3/3-0-0) BC 1003 -

ออกแบบระบบงาน
BC 3033 การสือ่สารขอมลู 3(3/3-0-0) BC 1003 -

และเครือขาย
คอมพิวเตอร

BC 3043 การเขียน 3(2/2-1/2-0) BC 3013 -
โปรแกรมประยุกต
ทางธรุกจิ

BC 3083 ความปลอดภัย 3(3/3-0-0) BC 3053 -
ของสารสนเทศ

BC 4103 การพัฒนา 3(2/2-1/2-0) BC 3013 -
โปรแกรมประยุกต
บนเว็บ
               รวม 15(13/13-2/4-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
BC 3062 การพัฒนา 2(1/1-1/2-0) BC 3013 -

โปรแกรมประยุกต
ทางธุรกิจ ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป

BC 4003 การเขียน 3(2/2-1/2-0) BC 3023 -
โปรแกรมเชิงวัตถุ
เบื้องตน

BC ....... วิชาเลือก (1) 3(3/3-0-0) - -
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
..... ....... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 17(15/15-2/4-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 3
BC 4333 การฝกงานทาง 3(0-0-3/15) - -

คอมพิวเตอรธุรกิจ
               รวม 3(0-0-3/15)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) - -

เชิงปริมาณ
BC 4013 สมัมนาทาง 3(3/3-0-0) ป 4 -

คอมพิวเตอรธุรกิจ
BC 4041 โครงงานพเิศษ 1      1 ป 4 -
BC ....... วิชาเลือก (2) 3(3/3-0-0) - -
BC ....... วิชาเลือก (3) 3(3/3-0-0) - -
ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -

               รวม 16(15/15-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
BC 3073 การวิจัยทาง 3(3/3-0-0) - -

ระบบสารสนเทศ
BC 4053 โครงงานพเิศษ 2 3(0-3/9-0) BC 4041 -
BC ....... วิชาเอกเลือก (4) 3(3/3-0-0) - -
..... ....... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 12(9/9-3/9-0)
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม

บธ.บ. (การจดัการอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Industrial Management)

B.B.A. (Industrial Management)

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) ฉบับปการศึกษา 2556
นักศกึษาจะตองศกึษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสตูร แบงเปนหมวดวิชาทีส่อดคลองกบัทีก่ําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 5 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3/3-0-0) GE 1053 -
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาแกน 48 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3/3-0-0) - -
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0) MG 1303 and MK 1503 -

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
BC 3303 การพฒันาระบบสารสนเทศ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการจัดการ
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ 3(3/3-0-0) EG 5233 or EG 2673 -
EG 5233 การฟง - การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
IM 2153 การจดัการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3/3-0-0) - -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน-จีน 3(3/3-0-0) - -

2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 36 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IM 3133 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3/3-0-0) IM 2153 -
IM 3143 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) MG 1303 -
IM 3203 การศกึษาการทํางาน 3(3/3-0-0) IM 2153 -
IM 3213 การจัดการคุณภาพ 3(3/3-0-0) IM 2153 -
IM 3223 กระบวนการผลิตและการบริหาร 3(3/3-0-0) IM 2153 -

เทคโนโลยี
IM 3263 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(3/3-0-0) IM 2153 -
IM 3413 การบัญชีตนทุนอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0) AC 1233 -
IM 4013 การวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวก 3(3/3-0-0) IM 2153 -

ในโรงงานอตุสาหกรรม
IM 4123 การวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0) MA 1073 -
IM 4203 การจัดการสิง่แวดลอมและ 3(3/3-0-0) - -

อาชีวอนามัยในอตุสาหกรรม
IM 4213 การศึกษาความเปนไปไดสําหรับ 3(3/3-0-0) FN 1603 -

โครงการอุตสาหกรรม
IM 4243 การจดัการลอจสิติกสและโซอปุทาน 3(3/3-0-0) - -

2.3   กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 3 หรือ 6 หนวยกิต  ใหนักศึกษาเลือก 1 กลุมดังน้ี
กลุมท่ี 1

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IM 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) นักศึกษาช้ันปสุดทาย -

และศึกษารายวิชากลุมวิชา
เอกบังคับไมนอยกวา 30 หนวยกติ
หรือไดรับความเห็นชอบจาก อาจารยผูสอน
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กลุมท่ี 2
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IM 4133 ศกึษาและปฏบิัติงานภาคสนาม 3(0-0-3/15) นักศึกษาช้ันปสุดทาย -

และศึกษารายวิชากลุมวิชา
เอกบังคับไมนอยกวา 30 หนวยกติ
หรือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน

2.4  กลุมวิชาเอกเลือก 9 หรือ 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IM 3053 การพยากรณธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -
IM 3153 อตุสาหกรรมสัมพันธ 3(3/3-0-0) IM 3143 -
IM 3243 จิตวิทยาอตุสาหกรรม 3(3/3-0-0) - -
IM 3253 การออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ 3(3/3-0-0) - -
IM 3433 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0) EC 1023 -
IM 4003 การจัดการพลังงาน 3(3/3-0-0) - --
IM 4023 การจัดการการเพิ่มผลผลิต 3(3/3-0-0) IM 2153 -

ในอตุสาหกรรม
IM 4033 การถายทอดเทคโนโลยี 3(3/3-0-0) IM 2153 -
IM 4043 ระบบการควบคุมการผลิต 3(3/3-0-0) IM 2153 -

ในอตุสาหกรรม
IM 4053 เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 3(3/3-0-0) MA 1073 -

ในอตุสาหกรรม
IM 4063 การจัดการความปลอดภัย 3(3/3-0-0) -  -

ในอตุสาหกรรม
IM 4113 สมันาการจัดการอตุสาหกรรม 3(3/3-0-0) นักศึกษาปสุดทาย -
IM 4233 การจดัการการตลาดสนิคาอตุสาหกรรม 3(3/3-0-0) MK 1503 -
IM 4253 การจดัการความเสีย่งในงานอตุสาหกรรม 3(3/3-0-0) IM 2153 -
IM 4333 การจดัการอตุสาหกรรมบริการ 3(3/3-0-0) MG 1303 -

หมายเหตุ * นกัศกึษาเลือกเรยีนรายวิชา IM 4106 สหกจิศกึษา จะตองเลือกรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกอกี 6 หนวยกติ
** นักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา IM 4133 ศึกษาและปฏิบัติงานภาคสนาม จะตองเรียนวิชา IM 4113 สัมนาการจัดการอุตสาหกรรม

เปนวิชาบงัคบัเลือกและเลือกรายวิชาจากกลุมเอกเลือกอกี 9 หนวยกติ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -

เพื่อการดํารงชีวิต
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0)  - -

เพื่อการสื่อสาร 1
MA 1073 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -

และสถิติ
IB 1013 ธรุกจิอาเซียน-จนี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(17/17-1/2-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
GE 1072 สุขภาพ 2(1/1-1/2-0) - -

พลานามัยกบัการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
IM 2153 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

การผลิต
EC 1023 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -

เบื้องตน
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
MG 1303 องคการและ 3(3/3-0-0) - -

การจดัการ
..... ....... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 20(17/17-3/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) - -

เชิงปริมาณ
GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -

เศรษฐกิจพอเพียง
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศ
กับการเรียนรู

..... ....... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 19(19/19-0-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
EG 5243 การอาน-การ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 2133 ภาษาจีน 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
IM 4013 การวางแผน 3(3/3-0-0) IM 2153 -

สิ่งอํานวยความสะดวก
ในโรงงานอตุสาหกรรม

IM ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0) - -
ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -

               รวม 21(20/20-1/2-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
BC 3303 การพฒันาระบบ 3(2/2-1/2-0)  - -

สารสนเทศเพื่อการจัดการ
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
IM 3133 การวางแผน 3(3/3-0-0) IM 2153 -

และควบคุมการผลิต
IM 3143 การจดัการ 3(3/3-0-0) MG 1303 -

ทรัพยากรมนุษย
IM 3413 การบัญชตีนทุน 3(3/3-0-0) AC 1233  -

อตุสาหกรรม
IM ....... วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 18(17/17-1/2-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
IM 4123 การวิจัย 3(3/3-0-0) MA 1073 -

การจัดการอุตสาหกรรม
IM 3203 การศึกษา 3(3/3-0-0) IM 2153  -

การทํางาน
IM 3213 การจดัการ 3(3/3-0-0) IM 2153 -

คุณภาพ
IM 3223 กระบวนการผลิต 3(3/3-0-0) IM 2153 -

และการบริหารเทคโนโลยี
IM 3263 การวางแผน 3(3/3-0-0) IM 2153 -

ทรัพยากรวิสาหกิจ
               รวม 15(15/15-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
IM 4133 ศึกษาและ 3(0-0-3/15) - -

ปฏบิติังานภาคสนาม
ในการจัดการอตุสาหกรรม

กลุมเลือกเรียนการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
IM 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -
หรือ
IM 4113 สมันาการจดัการ 3(3/3-0-0) - -

อตุสาหกรรม
IM ....... วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0) - -

    * โดยนักศึกษาตองเรียนวิชาเอกบังคับแลว
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

รวม กลุมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
หรือ
กลุมเลือกเรียนการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 6(6/6-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
IM 4203 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

สิง่แวดลอมและ
อาชีวอนามัยในอตุสาหกรรม

IM 4213 การศึกษา 3(3/3-0-0)   FN 1063    -
ความเปนไปไดสําหรับ
โครงการอุตสาหกรรม

IM 4243 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -
ลอจิสติกสและ
โซอปุทาน

MG 4013 การจดัการ 3(3/3-0-0) MG 1303  -
เชิงกลยุทธ and MK 1503

EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5233 -
เพื่อการนําเสนอ or EG 2673

IM ....... วิชาเอกเลือก (4) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 18(18/18-0-0)
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หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : บริหารธุรกจิบณัฑิต (การจัดการโลจิสติกสและโซอปุทาน)

: บธ.บ. (การจดัการโลจสิติกสและโซอปุทาน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)

: B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน) ฉบับปการศึกษา 2554
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและ

หมวดวิชาเลือกเสรี ซ่ึงมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 138 หนวยกิต ประกอบดวย

1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3  กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 5 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 102 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาแกน 45 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
BC 3303 การพฒันาระบบสารสนเทศ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการจัดการ
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
EG 5233 การฟง - การพูด ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน - การเขียน ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 or AC 1313 -

or AC 1213
IM 2153 การจดัการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3/3-0-0) AC 1233 -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -

2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 36 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
LM 2013 การจดัการโลจสิติกสและโซอปุทาน 3(3/3-0-0) BA 1313 -
LM 3013 การจดัซ้ือในระบบโซอปุทาน 3(3/3-0-0) LA 2013 -
LM 3023 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 3033 การจดัการการขนสง 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 3053 กฎหมายโลจสิติกส 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 3063 การประกันภัยดานโลจิสติกส 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 3073 การวิเคราะหออกแบบและระบบ 3(3/3-0-0) LM 2013 -

สารสนเทศในโซอปุทาน
LM 3093 โลจสิติกสไทย-จีน 3(3/3-0-0) - -
LM 3503 การจัดการธุรกิจขนาดยอมไทย-จีน 3(3/3-0-0) - -
LM 4013 การบริหารทาขนสง 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 4043 การจดัการสัมพนัธภาพ 3(3/3-0-0) LM 2013 -

ผูจัดหาวัตถุดิบและลูกคา
LM 4053 สมัมนาการจัดการโลจสิติกส 3(3/3-0-0) Senior Standing -

และโซอปุทาน
LM 4523 การวิจัยดานการจัดการโลจสิติกส 3(3/3-0-0) LM 2013 -

และโซอปุทาน

2.3  กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
LM 3103 การจัดการโซอปุทานเชงิกลยุทธ 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 3203 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสําหรับ 3(3/3-0-0) LM 2013 -

การจดัการโซอปุทาน



199



รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
LM 3303 การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 3403 ระบบขนถายวัสดุ 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 3523 โลจสิติกสยอนกลับและโซอปุทาน 3(3/3-0-0) LM 2013 -

ระบบปด
LM 3533 การจัดการโซอปุทานในธุรกจิคาปลีก 3(3/3-0-0) LM 2013 -

และธุรกิจขนาดยอม
LM 3543 โลจสิติกสเพือ่สิง่แวดลอม 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 3553 การจัดการความเสีย่งดานโลจสิติกส 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 3563 การวางแผนและควบคมุดานโลจสิติกส 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 3573 การจดัการโลจสิติกสสนิคาเนาเสยีงาย 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 3583 การจัดการผูใหบริการโลจสิติกส 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 3603 การจดัการโซอปุทานในอตุสาหกรรม 3(3/3-0-0) LM 2013 -

อาหาร
LM 3803 กลยุทธการกระจายสนิคาในโซอุปทาน 3(3/3-0-0) LM 2013 -
LM 3903 การออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ 3(3/3-0-0) LM 2013 -

ในโซอปุทาน
LM 4023 กลยุทธธุรกิจไทย-จีน 3(3/3-0-0) - -
LM 4513 การวางแผนทรัพยากรองคการ 3(3/3-0-0) LM 2013 -

2.4  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
LM 3593 ฝกปฏบิัติงานนอกสถานที่ 3(0-0-3/15) - -
LM 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

หมายเหตุ กลุมท่ี 1
LM 3593 ฝกปฏบิัติงานนอกสถานที่ 3(0-0-3/15) - -
LM xxxx วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

กลุมท่ี 2
LM 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

(นักศึกษาที่เรียนควรมีเกรดเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.25 ข้ึนไป หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตร) และเลือกเรียนวิชาในกลุมเอกเลือกอีกจํานวน 6 หนวยกิต

2.5  กลุมวิชาโทการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
นักศกึษาทีป่ระสงคจะศกึษาวิชาการจดัการโลจสิติกสและโซอปุทานเปนวิชาโท ตองศกึษาเฉพาะดานการจดัการโลจสิติกส

และโซอุปทาน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเง่ือนไขดังน้ี
2.5.1  วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
LM 2013 การจดัการโลจสิติกสและโซอปุทาน 3(3/3-0-0) - -
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2.5.2  วิชาเลือก
ศึกษาวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส อีกไมนอยกวา 12

หนวยกิต ไดแก
LM 3013 การจัดซ้ือในระบบโซอปุทาน  หรือ
LM 3023 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา
LM 3033 การจัดการขนสง
LM 3053 การจัดการธุรกิจขนาดยอมไทย-จีน
LM 3093 โลจิสติกสไทย-จีน  หรือ
LM 3103 การจัดการโซอปุทานเชงิกลยุทธ

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยตามความสนใจ
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -

และสถิติ
               รวม 16(14/14-2/4-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
BA 1313 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

เกี่ยวกับธุรกิจ
EC 1023 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -

เบื้องตน
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -

เพื่อการดํารงชีวิต
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศ
กับการเรียนรู

MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
..... ........ วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 19(18/18-1/2-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
LM 2013 การจดัการ 3(3/3-0-0) BA 1313 -

โลจสิติกสและ
โซอปุทาน

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การสือ่สาร 1
LM 3093 โลจิสติกส 3(3/3-0-0) - -

ไทย-จีน
               รวม 19(17/17-1/2-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

MG 1303 องคการ 3(3/3-0-0) - -
และการจัดการ

LM 3013 การจัดซ้ือ 3(3/3-0-0) LM 2013 -
ในระบบโซอปุทาน

ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -

or AC 1313
or AC 1213

               รวม 15(15/15-0-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาคฤดูรอน
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
..... ........ วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 6(6/6-0-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
IM 2153 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

การผลิตและ
การดําเนินงาน

BC 3303 การพัฒนา 3(2/2-1/2-0) - -
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

LM 3023 การจัดการสินคา 3(3/3-0-0) LM 2013 -
คงคลังและคลังสนิคา

LM 3033 การจดัการ 3(3/3-0-0) LM 2013 -
การขนสง

LM 3053 กฎหมาย 3(3/3-0-0) LM 2013 -
โลจิสติกส

LM 3503 การจัดการธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
ขนาดยอมไทย-จีน
               รวม 18(17/17-1/2-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
AC 3133 การบญัชี 3(3/3-0-0) AC 1233 -

เพื่อการจัดการ or AC 1213
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
LM 3073 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) LM 2013 -

ออกแบบและระบบ
สารสนเทศใน
โซอปุทาน

LM 3063 การประกันภัย 3(3/3-0-0) LM 2013 -
ดานโลจสิติกส

LM 4043 การจดัการ 3(3/3-0-0) LM 2013 -
สัมพนัธภาพ
ผูจัดหาวัตถุดิบ
และลูกคา

LM 4013 การบริหาร 3(3/3-0-0) LM 2013 -
ทาขนสง

LM 4523 การวิจัยดาน 3(3/3-0-0) - -
การจดัการ
โลจิสติกส
               รวม 21(21/21-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน **เฉพาะไมเลือกสหกิจ**
LM 3593 ฝกปฏบิัติงาน 3(0-0-3/15) - -

นอกสถานที่
               รวม 3(0-0-3/15)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
LM 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) Senior -

Standing
or consent
of instructor

สําหรับนักศึกษาฝกปฏิบติังาน
LM ........ วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
LM ........ วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
LM ........ วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

รวม (สหกิจ) 6(0/0-6-30)
    หรือ รวม (ฝกงาน) 9(9/9-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
EG 5243 การอาน-การ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

LM 4053 สมัมนา 3(3/3-0-0)Senior standing -
การจัดการโลจสิติกส
และโซอปุทาน

..... ........ วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

..... ........ วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

..... ........ วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

..... ........ วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -
(สําหรับนักศกึษาสหกิจเทาน้ัน)

รวม (สหกิจ) 18(18/18-0-0)
รวม (ฝกงาน) 15(15/15-0-0)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจจีน)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน

: บธ.บ. (ธรุกิจจีน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Chinese Business)

: B.B.A. (Chinese Business)

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 138 หนวยกิต ไดแก

1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 5 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 102 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะดานประกอบดวย 3 กลุมวิชา ดังตอไปน้ี
2.1  กลุมวิชาแกน 51 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3/3-0-0) - -
BA 3503 การประยุกตใชคอมพวิเตอรเพือ่ธรุกจิ 3(2/2-1/2-0) - -
BA 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0) MG 1303, MK 1503 -
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 1053 -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
BC 3303 การพฒันาระบบสารสนเทศ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการจัดการ
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
EG 5233 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
IM 2153 การจดัการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3/3-0-0) - -
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0) MA 1073 -

2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 36 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0) - -
CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2/2-1/2-0) CN 1023 -
CN 2023 การสือ่สารภาษาจีนเชิงธรุกิจ 3(2/2-1/2-0) CN 2013 -
CN 3013 การอานและการเขียนภาษาจีน 3(3/3-0-0) CN 2013 -

เชิงธุรกิจ
CB 2013 พฒันาการและการปฎิรูป 3(3/3-0-0) - -

ระบบเศรษฐกิจจีน
CB 2023 วัฒนธรรมการทําธุรกิจของจีน 3(3/3-0-0) - -
CB 3013 การคาและการลงทนุระหวาง 3(3/3-0-0) CB 2013 -

ประเทศของจีน
CB 3023 ตลาดและพฤติกรรมของตลาดจีน 3(3/3-0-0) MK 1503 -
CB 3033 กฎหมายการคาและการลงทนุ 3(3/3-0-0) LA 2803 -

ในประเทศจีน
CB 3043 การจดัการธุรกิจสงออกและนําเขา 3(3/3-0-0) - -

กับประเทศจีน
CB 4013 ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบัน 3(3/3-0-0) - -

การเงินที่เกี่ยวของของจีน
CB 4083 สัมมนาธรุกิจจีน 3(3/3-0-0) Senior standing -

2.3  กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CB 3053 ระบบการสือ่สารและการเจรจาธรุกจิจนี 3(3/3-0-0) - -
CB 3063 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0) - -

สําหรับธุรกจิจีน
CB 3073 ภูมิศาสตรกายภาพจีนเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
CB 3083 เศรษฐกิจระหวางประเทศของจีน 3(3/3-0-0) - -
CB 3113 การใชโปรแกรมคอมพวิเตอรภาษาจนี 3(2/2-1/2-0) CN 2013 -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CB 4023 การจัดการขามวัฒนธรรมไทย-จีน 3(3/3-0-0) - -
CB 4033 ระบบบัญชีและการภาษีอากรของจีน 3(3/3-0-0) AC 1233 -
CB 4043 ระบบโลจิสติกสไทย-จนี 3(3/3-0-0) - -
CB 4053 การจดัการธุรกจิขนาดกลางและ 3(3/3-0-0) - -

ขนาดยอมของจีน
CB 4063 เหตุการณปจจุบนัในจีน 3(3/3-0-0) - -
CB 4073 กลยุทธทางธรุกิจสําหรับตลาดจีน 3(3/3-0-0) MG 1303, MK 1503, -

Senior standing
CB 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)* Senior standing -
CB 3093 การฝกปฏบิัติงานนอกสถานที่ 3(0-0-3/15)* Senior standing -

2.4  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CB 3093 การฝกปฏบิัติงานนอกสถานที่ 3(0-0-3/15) - -
CB 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

หมายเหตุ กลุม 1
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CB 3093 การฝกปฏบิัติงานนอกสถานที่ 3(0-0-3/15) - -
CB 4073 กลยุทธทางธรุกิจสําหรับตลาดจีน 3(3/3-0-0) - -
นักศึกษาที่เรียนวิชา CB 3093 การฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่ จะตองเรียนวิชาเอกเลือกอีก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

กลุม 2
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CB 4103 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -
นักศึกษาที่เรียนวิชา CB 4106 สหกิจศึกษา จะตองเรียนวิชาเอกเลือกอีก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

* หมายเหตุ
- อน่ึงวิชา การฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่  หรือ สหกิจศึกษา  จะตองเลือกสถานประกอบการที่ทําธุรกิจเกี่ยวของกับจีน

ในประเทศไทยหรือประเทศจีน
- สําหรับนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาได ควรมีเกรดเฉล่ียสะสม (นับถึงภาคการศึกษาที่ 1

ชั้นปที่ 3) ไมนอยกวา 2.50 ข้ึนไป หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดตามความสนใจ

วิชาโทธุรกิจจีน
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาธุรกิจจีนเปนวิชาโท ตองศึกษาไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในรายวิชา ดังตอไปน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CB 2013 พัฒนาและปฎิรูประบบเศรษฐกิจจีน 3(3/3-0-0) - -
CB 2023 วัฒนธรรมการทําธุรกิจของจีน 3(3/3-0-0) - -
CB 3013 การคาและการลงทนุ 3(3/3-0-0) CB 2013 -

ระหวางประเทศของจีน
CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0) - -
CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2/2-1/2-0) CN 1023 -

ทั้งน้ี รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก หรือวิชาเลือกเสรีแลวไมใหนับรวมอยูใน
กลุมวิชาโท
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจจีน)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE 2133 ภาษาจีน 3(2/2-1/2-0) - -

เพือ่การสือ่สาร1
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและ 3(3/3-0-0) - -

การจดัการ
               รวม 17(15/15-2/4-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
CN 1023 ภาษาจีน 3(2/2-1/2-0) - -

เชิงธุรกิจ 1
EC 1023 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -

เบื้องตน
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศกบั
การเรียนรู

MA 1073 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
และสถิติ
               รวม 18(15/15-3/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) - -
CN 2013 ภาษาจีน 3(2/2-1/2-0) CN 1023 -

เชิงธุรกิจ 2
CB 2013 พฒันาการและ 3(3/3-0-0) - -

ปฎิรูประบบ
เศรษฐกิจจีน

GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -
การสือ่สาร

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
               รวม 17(15/15-2/4-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
BA 3503 การประยุกตใช 3(2/2-1/2-0) - -

คอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
CB 2023 วัฒนธรรมการทํา 3(3/3-0-0) - -

ธุรกิจของจีน
CN 2023 การสือ่สาร 3(2/2-1/2-0) CN 2013 -

ภาษาจีนเชิงธุรกิจ
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0)  GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
เพื่อการดํารงชีวิต

ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0)  MA 1073 -
               รวม 17(15/15-2/4-0)



207



รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0) - -

เชิงปริมาณ
BC 3303 การพฒันาระบบ 3(2/2-1/2-0) - -

สารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

CB 3013 การคาและการ 3(3/3-0-0) CN 2013 -
ลงทนุระหวาง
ประเทศของจีน

CB 3023 ตลาดและ 3(3/3-0-0) MK 1503 -
พฤติกรรมของ
ตลาดจีน

CN 3013 การอานและ 3(3/3-0-0) CN 2013 -
การเขียนภาษาจีน
เชิงธุรกิจ

FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1233 -
CB ...... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 21(20/20-1/2-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
AC 3133 การบญัชี 3(3/3-0-0) AC 1233 -

เพื่อการจัดการ
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053 -
EG 5243 การอาน-เขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

CB 3033 กฎหมายการคา 3(3/3-0-0) LA 2083 -
และการลงทนุ
ในประเทศจีน

CB 3043 การจัดการธุรกิจ 3(3/3-0-0)   - -
สงออกและนําเขา
กับประเทศจีน

CB 4013 ตลาดเงินตลาดทนุ 3(3/3-0-0) - -
และสถาบนัการเงิน
ที่เกี่ยวของของจีน

IM 2153 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -
การผลิตและ
การดําเนินงาน
               รวม 21(21/0-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
สําหรับนักศึกษาสหกิจ

BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -
..... ...... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) - -

สําหรับนักศึกษาฝกปฏิบติังาน
CB 3093 การฝกปฏบิติังาน 3(0-0-3/15) - -

นอกสถานที่
          รวม (สหกิจ) 6(6/6-0-0)
   หรือ รวม (ฝกงาน) 3(0-0-3/15)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
สําหรับนักศึกษาสหกิจ

CB 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -
สําหรับนักศึกษาฝกปฏิบติังาน

CB 4073 กลยุทธทางธรุกจิ 3(3/3-0-0) - -
สาํหรับตลาดจนี

CB ...... วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0) - -
CB ...... วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0) - -
..... ...... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) - -

          รวม (สหกิจ) 6(0-0-6/40)
   หรือ รวม (ฝกงาน) 12(12/12-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
BA 4013 การจดัการ 3(3-3-0-0) - -

เชิงกลยุทธ
CB 4083 สัมมนาธรุกิจจีน 3(3/3-0-0) - -
..... ...... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0) - -

สําหรับนักศึกษาสหกิจ
CB ...... วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0) - -
CB ...... วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0) - -

สําหรับนักศึกษาฝกปฏิบติังาน
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -

          รวม (สหกิจ) 15(15/15-0-0)
   หรือ รวม (ฝกงาน) 12(12/12-0-0)
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B.B.A. (International  Programs)

Title of the Curriculum
Bachelor of Business Administration Programs (International Programs)

Title of the Degree
Bachelor of Business Administration
B.B.A.

Rationale
Business management in the context of globalization has become increasingly competitive.  The new genera-

tion business managers must be knowledgable about regional and international business environment and practices.
Thailand, as a member of the  globalized business community, needs a large number of well-trained managers whose
qualifications must meet  international standards.

Huachiew Chalermprakiet University has placed high priority on its current business administration program
and is well prepared to launch the international  program on this field of study.  Its mission is to produce highly qualified
and effective managers.  To fulfill this ambitious goal, the program will be implemented in a close cooperation with its
foreign counterparts.

The objectives of this program are to produce young managers who
4.1 have the knowledge and skills in global business management,
4.2 are able to apply the knowledge and skills to perform effective task and thus achieve advance-

ment in global management career,
4.3 can continue higher education and advancement of business management knowledge and

education.

1. Code of the Courses
The code composes of 3 Roman letters follows by numeric of 3 digits

Letter code
IAC - Courses in Accounting
IBA - Courses in General Business
IBC - Courses in Business Computer
ICB - Courses in Chinese Business
ICN - Courses in Chinese Language
IDB - Courses in Indonesian
IEC - Courses in Economics
IEG - Courses in English Language
IEP - Courses in Business and Social Entrepreneurial
IFN - Courses in Finance
IGE - Courses in General Education
IIB - Courses in International Business
IMA - Courses in Mathematics
IMB - Courses in Malaysian
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IMG - Courses in Management
IMK - Courses in Marketing
IST - Courses in Statistics
IVB - Courses in Vietnamese
TH - Courses in Thai Language

2. Numeric Code
The first digit refers to student year and the other two digits refer to order of subjects.

Meaning of Credit hour
A  (B1/B2 - C1/C2 - D1/D2)
A : Total credit hour
B1 : Lecture credit
B2 : Lecture hour per week
C1 : Laboratory credit
C2 : Laboratory hour per week
D1 : Practice or intern credit
D2 : Practice or intern hour per week

3. Credit Structure

Structure Credit

General Education 36
- Social Sciences 6
- Humanities 9
- Science & Mathematics 9
- Language 12

Professional Education 96
- Business Core Courses 45
- Major Requirements 36
- Cooperative Education / Field Work 6 or 3
- Major Electives 12 or 9

Free Electives 6

Total 138

4. Curriculum Structure
To complete the degree, students are required to study at least 138 credits.
4.1  Foundation Adjustment Courses (Non-credit)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
4.1.1 IGE 001 Foundation English 3(2/2-1/2-0) - -
4.1.2 IGE 002 Foundation Chinese 3(2/2-1/2-0) - -
4.1.3 IGE 003 Basic Mathematics 3(2/2-1/2-0) - -
Students with English Test or Aptitude Test below standard are required to take foundation adjustment courses.
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4.2  General Education 36 credits
4.2.1  Social Sciences  6 credits

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IGE 101 Man and Society 3(3/3-0-0) - -
IGE 111 ASEAN Community and 3(3/3-0-0) - -

China Study
IGE 116 Introduction to Thai Study 3(3/3-0-0) - -

4.2.2  Humanities 9 credits
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IGE  102 World View and 3(3/3-0-0) - -

Way of Life
IGE  103 Academic Report Writing 3(2/2-1/2-0) - -
IGE  113 Health Preservation of 3(3/3-0-0) - -

Traditional Chinese Medicine
IGE  114 Thai Culture and Wisdom 3(3/3-0-0) - -
IGE  115 Intercultural Communication 3(3/3-0-0) - -

4.2.3  Sciences and Mathematics 9 credits
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IBC  101 Information Technology 3(3/3-0-0) - -
IGE  104 Man and Environment 3(3/3-0-0) - -
IMA  101 Mathematics for Business 3(3/3-0-0) - -
IST   201 Basic Statistics 3(3/3-0-0) - -

4.2.4  Languages 12 credits
(Select English, Chinese or Thai Languages Group)

English (Students who have completed a degree in a majority English speaking country* are not allowed to study)
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IEG  101 Effective English 3(2/2-1/2-0) - -
IEG  102 Academic Listening - 3(2/2-1/2-0) IEG 101 -

Speaking in English
IEG  201 Communicative 3(2/2-1/2-0) IEG 102 -

Business English I
IEG  202 Communicative 3(3/3-0-0) IEG 201 -

Business English II

* List of majority English speaking countries as defined by the UKBA Australia, New Zealand, USA, Canada, UK,
Ireland, Antigua and Barbuda, The Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, Jamaica, Stkitts and Nevis, St Lucia, St
Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Belize, Guyana
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Chinese (Chinese students are not allowed to study)
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
ICN  101 Listening and Speaking 3(2/2-1/2-0) - -

in Chinese I
ICN  102 Listening and Speaking 3(2/2-1/2-0) ICN 101 -

in Chinese II
ICN  201 Reading and Writing in 3(3/3-0-0) - -

Chinese I
ICN  202 Reading and Writing in 3(3/3-0-0) ICN 201 -

Chinese II

Thai (Thai students are not allowed to study)
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 Thai Language and Communication 3(3/3-0-0) - -
TH 2113 Listening and Reading 3(3/3-0-0) - -
TH 2223 Communicative Speaking 3(3/3-0-0) - -
TH 2333 Communicative Writing 3(3/3-0-0) - -

4.3  Professional Education 96 credits
4.3.1  Business Core Courses  45 credits

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IAC 103 Principles of Accounting 3(3/3-0-0) - -
IAC 201 Managerial Accounting 3(3/3-0-0) IAC 103 -
IBA 201 Quantitative Business Analysis 3(3/3-0-0) IMA 101 -
IBA 202 Production and Operations 3(3/3-0-0) IBA 201 -

Management
IBA 203 Business Law and Taxation 3(3/3-0-0) - -
IBA 401 Business Research Methodology 3(3/3-0-0) IST 202 -
IBC 302 Management of Information System 3(3/3-0-0) IBC 101 -
IEC 201 Micro Economics 3(3/3-0-0) - -
IEC 202 Macro Economics 3(3/3-0-0) - -
IFN 201 Business Finance 3(3/3-0-0) IAC 103 -
IIB 201 Principles of International 3(3/3-0-0) - -

Business Management
IMG 101 Organization and Management 3(3/3-0-0) - -
IMG 301 Human Resource Management 3(3/3-0-0) IMG 101 -
IMK 101 Principles of Marketing 3(3/3-0-0) - -
IST 202 Business Statistics 3(3/3-0-0) IST 201 -

4.3.2 Major Requirements 36 credits
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IBA 402 Seminar in Business Management 3(3/3-0-0) Senior standing -
IEP 303 Business and Social Entrepreneurial 3(3/3-0-0) IMG 101 -
IEP 305 Cross-Cultural  Management in 3(3/3-0-0) - -

the ASEAN Community and China
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IEP 402 Small and Medium Enterprises 3(3/3-0-0) Senior Standing -

in ASEAN  Community  and China
IIB 301 Export and Import Management 3(3/3-0-0) - -
IMG 302 Organizational Behavior 3(3/3-0-0) - -
IMG 303 Business Ethics and Corporate 3(3/3-0-0) - -

Social Responsibility
IMG 401 Leadership 3(3/3-0-0) IMG 101 -
IMG 402 Strategic Management 3(3/3-0-0) Senior Standing -
IMG 408 Entrepreneurship and Innovation 3(3/3-0-0) IMG 101 -
IMG 411 Project Management 3(3/3-0-0) Senior Standing -
IMK 303 Logistics and Supply Chain 3(3/3-0-0) IMK 101 -

Management

4.3.3 Cooperative Education / Field Work 6 or 3 credits
Group 1
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IMG 444 Co-operative Education 6(0-0-6/40) - -

Terms and conditions for students who select the group 1 (Cooperative Education) as follows:
1) Pass the examination in all subjects for students who select cooperative education in 1st - 3rd years

(Except subjects in the Major and Free Elective Groups);
2) That the average grade, until current semester in which the students are studying, is not less than 2.5;
3) To be accepted by the lecturer who teaches students for Cooperative Education subject; and
4) The students have to study the subject in the Major Electives Group for 9 credits.

Group 2
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IMG 445 Field Work Practice 3(0-0-3/15) - -

Terms and conditions for students who selects the group 2 (Field Work Practice) as follows:
1) The students have to study the subject in the Major Requirements Group and accumulate more than 18

credits or be accepted by the lecturer; and
2) The students have to study the subject in the Major Electives Group and obtain 12 credits or more.

4.3.4 Major Electives 12 or 9 credits
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IAC 301 International Accounting 3(3/3-0-0) IAC 103 -
ICB 401 Doing Business in China 3(3/3-0-0) - -
ICB 402 Chinese Trade Policy 3(3/3-0-0) - -
ICB 404 Current Issues in Chinese 3(3/3-0-0) - -

International Business
IDB 301 Indonesian for Business I 3(2/2-1/2-0) - -
IEC 203 Economy in ASEAN Community 3(3/3-0-0) IEC 201, IEC 202 -

and China
IEP 302 Entrepreneurial Marketing Strategy 3(3/3-0-0) IMK 101 -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IEP 407 ASEAN Community and China 3(3/3-0-0) - -

Entrepreneurs and Their Businesses
IIB 302 Negotiation for International Business 3(3/3-0-0) IMG 101 -
IMB 301 Malaysian for Business I 3(2/2-1/2-0) - -
IMG 403 Team Management 3(3/3-0-0) IMG 101 -
IMG 404 Multinational Corporation 3(3/3-0-0) IMG 101 -

Management
IMG 406 Managerial Skill Development 3(3/3-0-0) IMG 101 -
IMG 407 International Human Resource 3(3/3-0-0) IMG 101 -

Management
IVB 301 Vietnamese for Business I 3(2/2-1/2-0) - -

4.4  Free Electives 6 credits
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
IBA 403 Business and Social Etiquette 3(3/3-0-0) - -
IBA 405 Sustainable Enterprise Management 3(3/3-0-0) - -
ICB 405 Thai - Chinese Business Relations 3(3/3-0-0) - -
ICB 406 Chinese Business Organization 3(3/3-0-0) - -
ICN 101 Listening and Speaking in 3(2/2-1/2-0) - -

Chinese I*
ICN 102 Listening and Speaking in 3(2/2-1/2-0) ICN 101 -

Chinese II*
IMG 410 Hospitality Management 3(3/3-0-0) - -

* Chinese students are not allowed to study
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Study Plan

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

First Year / Summer Semester
IGE 001 Foundation (Non-credit) - -

English
or
IGE 002 Foundation (Non-credit) - -

Chinese
IGE 003 Basic (Non-credit) - -

Mathematics
     Total 0 credit

First Year / First Semester
IAC 103 Principles of 3(...........) - -

Accounting
IGE ....... Elective 3(...........) - -

Humanities (1)
IGE ....... Elective 3(...........) - -

Humanities (2)
IGE ....... Elective Social 3(...........) - -

Sciences (1)
..... ....... Elective Sciences 3(...........) - -

and Mathematics (1)
..... ....... Elective 3(...........) - -

Language 1
     Total 18(...............)

First Year / Second Semester
IMG 101 Organization 3(...........) - -

and Management
IMK 101 Principles of 3(...........) - -

Marketing
IGE ....... Elective Social 3(...........) - -

Sciences (2)
IGE ....... Elective 3(...........) - -

Humanities (3)
..... ....... Elective Sciences 3(...........) - -

and Mathematics (2)
..... ....... Elective  3(...........) - -

Language 2
(Select the same
Language Group)
     Total 18(...............)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

Second Year / First Semester
IAC 201 Managerial 3(...........) IAC 103 -

Accounting
IBA 201 Quantitative 3(...........) IMA 101 -

Business Analysis
IEC 201 Micro Economics 3(...........) - -
IMG 301 Human 3(...........) IMG 101 -

Resource Management
..... ....... Elective 3(...........) - -

Sciences and
Mathematics (3)

..... ....... Elective 3(...........) - -
Language 3
(Select the same
Language Group)
     Total 18(...............)

Second Year / Second Semester
IBA 202 Product and 3(...........) IBA 201 -

Operations Management
IBA 203 Business Law 3(...........) - -

and Taxation
IEC 202 Macro 3(...........) - -

Economics
IIB 201 Principles of 3(...........) - -

International Business
Management

IST 202 Business 3(...........) IST 201 -
Statistics

..... ....... Elective 3(...........) - -
Language 4 (
Select the same
Language Group)
     Total 18(...............)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

Third Year / First Semester
เลือกกลุมวิชาสหกิจศึกษา

IEP 303 Business and 3(...........) IMG 101 -
Social Entrepreneurial

IEP 305 Cross Cultural 3(...........) - -
Management in the
ASEAN Community
and China

IMG 302 Organizational 3(...........) - -
Behavior

IMG 303 Business Ethics 3(...........) - -
and Corporate Social
Responsibility

IFN 201 Business 3(...........) IAC 103 -
Finance

IMK 303 Logistics and 3(...........) IMK 101 -
Supply Chain
Management

..... ....... Free 3(...........) - -
Electives (1)
     Total 21(...............)

Third Year / Second Semester
IBA 401 Business 3(...........) IST 202 -

Research Methodology
IBC 302 Management 3(...........) IBC 101 -

of Information Systems
IIB 301 Export and 3(...........) - -

Import Management
IMG 408 Entrepreneurship 3(...........) IMG 101 -

and Innovation
IMG 401 Leadership 3(...........) IMG 101 -
..... ....... Major 3(...........) - -

Electives (1)
..... ....... Free 3(...........) - -

Electives (2)
     Total 21(...............)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

Fourth Year / First Semester
IMG 444 Co-operative 6(0-0-6/40) (Study -

Education Major
Requirement

minimum 18 Credits)
    Total 6(0-0-6/40)

Fourth Year / Second Semester
IBA 402 Seminar in 3(...........) Senior -

Business Management Standing
IEP 402 Small and 3(...........) Senior -

Medium Enterprise Standing
in ASEAN Community
and China

IMG 402 Strategic 3(...........) Senior -
Management Standing

IMG 411 Project 33(...........) Senior -
Management Standing

..... ....... Major 3(...........) - -
Electives (2)

..... ....... Major 3(...........) - -
Electives (3)
    Total 18(...............)

Study Plan of 3rd - 4th Year for Cooperative Education Group
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Study Plan of 3rd - 4th Year for Work Field Group

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

Third Year / First Semester
IEP 303 Business and 3(...........) IMG 101 -

Social Entrepreneurial
IEP 305 Cross Cultural 3(...........) - -

Management in
the ASEAN Community
and China

IFN 201 Business 3(...........) IAC 103 -
Finance

IMG 302 Organizational 3(...........) - -
Behavior

IMG 303 Business Ethics 3(...........) - -
and Corporate
Social Responsibility

IMK 303 Logistics and 3(...........) IMK 101 -
Supply Chain
Management
     Total 18(...............)

Third Year / Second Semester
IBA 401 Business 3(...........) IST 202 -

Research Methodology
IBC 302 Management 3(...........) IBC 301 -

of Information System
IIB 301 Export and 3(...........) - -

Import Management
IMG 401 Leadership 3(...........) IMG 101 -
IMG 408 Entrepreneurship 3(...........) IMG 101 -

and Innovation
..... ....... Major 3(3/3-0-0) / - -

Electives (1)
     Total 18(...............)

Third Year / Summer Semester
IMG 445 Field Work 3(...........) - -

Practice
     Total 3(...............)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

Fourth Year / First Semester
IMG 411 Project 3(...........) Senior -

Management Standing
..... ....... Major 3(...........) - -

Electives (2)
..... ....... Major 3(...........) - -

Electives (3)
..... ....... Major 3(...........) - -

Electives (4)
..... ....... Free 3(...........) - -

Elective (1)
    Total 15(...............)

Fourth Year / Second Semester
IBA 402 Seminar in 3(...........) Senior -

Business Management Standing
IMG 402 Strategic 3(...........) Senior -

Management Standing
IEP 402 Small and 3(...........) Senior -

Medium Enterprise Standing
in ASEAN Community
and China

..... ....... Free 3(...........) - -
Electives (2)
    Total 12(...............)
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คณาจารยคณะบริหารธุรกิจ

อาจารยประจํา
1. ผศ.พรรณราย  แสงวิเชียร คณบดี
 B.B.A. (Finance) Western Michigan University

U.S.A.
 M.B.A. (Finance Management) Western

Michigan University U.S.A.
 Cert. of Executive Development Program,

Kellogg Graduate School of Management,
Northwestern University, U.S.A.

 หลักสตูรการปองกันราชอาณาจกัร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.9)

2. อ.บรรเจิดศักดิ์  สัณหภักดี ผูชวยคณบดี
 บช.บ. (การบัญชีการเงิน) ม.หอการคาไทย
 บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) ม.สยาม

3. อ.อรรถพล  ธรรมไพบูลย ผูชวยคณบดี
 บธ.บ. (การตลาด) ม.สงขลานครินทร
 M.S. (Marketing) Golden Gate U., California,

U.S.A.

สาขาวิชาการบัญชี
4. อ.จรรยา  ยอดนิล หวัหนาสาขาวิชา
 บช.บ. (การบัญชีการเงิน) ม.หอการคาไทย
 บธ.ม. (การบัญชี) ม.หอการคาไทย

5. อ.นุช  สัทธาฉัตรมงคล
 บช.บ. (การบัญชี)  ม.กรุงเทพ
 บช.ม. (การบญัชบีริหาร) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

6. อ.กฤษณี  เอี่ยมจรูญ
 บช.บ. (การบัญชี) ม.หอการคาไทย
 บ.ธ.ม. ม.บูรพา

7. อ.รุจิรัตน  พัฒนะศรี
 บช.บ. (การบัญชี)  ม.เชียงใหม
 บช.ม. (การบญัชตีนทนุ) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

8. อ.สุวรรณา  อินคลาย
 บช.บ. เกียรตินิยมอันดับหน่ึง (การบัญชี) ม.สยาม
 บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) ม.เกษตรศาสตร
 ผูสอบบัญชีภาษีอากร
 ผูสอบบญัชีรับอนุญาต

9. อ.ชลิตพันธ  บุญมีสุวรรณ
 บธ.บ. (การบัญชี) ม.รามคําแหง
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) ม.รามคําแหง
 บช.ม. (การบัญชีตนทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10. อ.ลาวรรณ  อนันตชลาลัย
 บธ.บ. (การบัญชี) ม.เกริก
 บช.ม. (การบัญชีตนทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการเงิน
11. อ.สมนึก  อัศดรวิเศษ ประธานหลักสตูร

 วศ.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 บธ.ม. (การเงิน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

12. ผศ.พรรณราย  แสงวิเชียร
 B.B.A (Finance) Western Michigan University,

U.S.A.
 M.B.A. (Finance Management) Western

Michigan University, U.S.A.
 Cert. of Executive Development Program,

Kellogg Graduate School of Management,
Northwesternt University, U.S.A.

 หลักสตูรการปองกันราชอาณาจกัร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.9)

13. อ.บรรเจิดศักดิ์  สัณหภักดี
 บช.บ. (การบัญชีการเงิน) ม.หอการคาไทย
 บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) ม.สยาม

14. อ.ณมณ  ศรหิรัญ
 บธ.บ. (การจัดการ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 บธ.ม. (การเงิน) ม.เทคโนโลยีมหานคร
 DBA. (การเงิน) ม.บูรพา (กําลังศึกษาตอ)

15. อ.ธีรรัฐ  รัฐรวีฐากรณ
 บธ.บ. (การบัญชี) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 บธ.ม. (การเงิน) ม.อัสสัมชัญ

สาขาวิชาการจัดการ
16. อ.ชรินพร  งามกมล หวัหนาสาขาวิชา

 ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการคลัง) ม.รามคําแหง
 พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
17. ผศ.สถาพร  ปนเจริญ

 บธ.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง  (การบริหารธุรกิจ
ระหวางประเทศ)  ม.หอการคาไทย

 พบ.ม. (การบริหารองคการและการจดัการ)
สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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18. อ.นันทวุฒิ  ครุธา
 บธ.บ. (การจัดการ) ม.เกษตรศาสตร
 ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) ม.เกษตรศาสตร

19. อ.ประนอม  ลอองนวล
 บธ.บ. (การบริหารงานบคุคล) ม.สยาม
 บธ.ม. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

20. อ.ชัชราวรรณ  มีทรัพยทอง
 นท.บ. (การประชาสมัพันธ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 บธ.ม. (การจัดการ) ม.ขอนแกน

21. อ.นิตยา  ล้ิมไพศาล
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงิน) ม.รามคําแหง
 วท.ม. (เศรษฐศาสตร) ม.เกษตรศาสตร

22. อ.รุงฤดี  รัตนวิไล
 บช.บ. (การบัญชี) ม.ธุรกิจบัณฑิตย
 ศศ.ม. (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ม.เกษตรศาสตร

23. อ.เจริญรัตน  เบญจรัตนาภรณ
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร
 M.B.A. (General Management) University of

Wollongong, Australia
24. ผศ.ดร.โชติชวัล  ฟูกิจกาญจน

 ศศ.บ. (ศิลปกรรม) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
 ศษ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) ม.รามคําแหง
 ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) ม.บูรพา

25. อ.มรกต  กําแพงเพชร
 ศษ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) ม.เชียงใหม
 บธ.ม. (การเปนผูประกอบการ) ม.ฟารอีสเทอรน

หลักสูตรนานาชาติ
26. อ.ดร.เจริญศักดิ์  แสงฉัตรสุวรรณ ประธานหลักสตูร

 บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) ม.ธรรมศาสตร
 ศม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 Doctor of Management Science and

Engineering, Kunming U. of Science and
Technology, China.

27. Mr.Utterpon  Thumpiboon
 B.B.A. (Marketing) Prince of Songkhla U.
 M.S. (Marketing) Golden Gate U., U.S.A.

28. Miss Jingyan  Zhao
 B.B.A. Beijing U.
 B.B.A. (Finance Banking and Credit)

Assumption U.
 M.S.F. (Financial Management & Investment)

U. of Exeter, United Kingdom (U.K.)
 M.B.A. (Technology Management) Assumption U.

29. Mr.Suriya  Bootthaisong
 B.B.A. (Marketing) Srinakharinwirot U.
 M.B.A. (Marketing) Assumption U.

30. Mrs.Liying  Qin
 B.B.A. First Class Honors Huachiew

Chalermprakiet U.
31. อ.ดร.รัชนีภรณ  งดงามวงศ

 B.B.A. (General Management) Assumption U.
 M.B.A. (Finance) Middle Tennessee State U.,

U.S.A.
 Doctor of Education, Nova Southeastern U.,

U.S.A.
32. อ.พิมสิริ  ภูตระกูล (ลาศึกษาตอ)

 ศ.บ. (การคลัง) ม.รามคําแหง
 M.B.A. (Marketing) LaSalle University, U.S.A.

33. อ.ปยนุช  กมลานนท
 BBA. (Marketing) Ritsumeikan Asia Pacific

U., Japan.
 MA. (Business and Mangement Economics)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาการตลาด
34. อ.สุเมษ  เลิศจริยพร หวัหนาสาขาวิชา

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

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
35. อ.เมธี  รัชตะวิศาล

 น.บ. (นิติศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
 M.B.A. (Marketing) Oklahoma City University,

U.S.A.
36. อ.สุพิศพรรณ  วัจนเทพินทร

 บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 บธ.บ. (การตลาด) ม.สยาม



219



37. อ.นิรมล  เจริญสวรรค
 B.B.A. (Marketing) Assumption U.
 M.B.A. (General Management) City University,

U.S.A.
38. อ.ดร.พวงชมพู  โจนส

 ศศ.บ. (รัฐศาสตร) ม.รามคําแหง
 บธ.ม. (การตลาด) ม.รามคําแหง
 Ph.D. in Marketing, Victoria University,

Melbourne, Australia
39. อ.วิโรจน  รัตนสิงห

 วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) ม.เกษตรศาสตร
 M.B.A. (Marketing) Oklahoma City University,

U.S.A.
40. อ.ณัฐพล  พนมเลิศมงคล

 บธ.บ. (การเงิน) ม.ขอนแกน
 บธ.ม. (การตลาด) ม.ขอนแกน

สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
41. อ.มธุรพจน  ศรีโพนทอง หวัหนาสาขาวิชา

 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.บูรพา
 บธ.ม. (ธุรกิจระหวางประเทศ)

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
42. อ.สุภาวดี  คุมราษฎร

 บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ) ม.วลัยลักษณ
 บธ.ม. (ธุรกิจระหวางประเทศ) ม.หอการคาไทย

43. อ.ศิริวุฒิ  รุงเรือง
 บธ.บ. (ธรุกจิระหวางประเทศ)

ม.หวัเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ
 บธ.ม. ม.กรุงเทพ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
44. อ.กิตติ  เลิศกมลรักษ หวัหนาสาขาวิชา

 บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ม.รังสิต
 บธ.ม. ม.เทคโนโลยีมหานคร

45. อ.ดร.ล่ันทม  จอนจวบทรง
 วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสตัว) เกยีรตินิยมอนัดับสอง

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาคณุทหารลาดกระบงั
 M.Sc. (Information Management System), AIT
 Ph.D. (Information Management System)

Victoria University of Wellington, New Zealand.

46. อ.ณธภร  ธรรมบุญวริศ
 วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
47. อ.สาริยา  นุชอนงค

 วท.บ. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) ม.ธรรมศาสตร
 MIT. (Information Technology) Queensland

University of Technology, Australia.
48. อ.เจริญศักดิ์  แซจึง

 สต.บ. เกยีรตินิยมอนัดับสอง (เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 MSc. (Information Technology for Manufacture)
University of Warwick, England

49. อ.ดร.พึงใจ  พิชยอนุตรัตน
 บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ม.ศรีปทุม
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สถาบนัวิทยาการสารสนเทศ ม.ศรีปทุม
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สถาบนัวิทยาการสารสนเทศ ม.ศรีปทุม
50. Mr.Perapong  Oeusoomthornwattana

 B.S. (Electrical Engineering) Western Michigan
U., U.S.A.

 M.S. (Computer Science) Western Michigan
U., U.S.A.

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
51. อ.แววมยุรา  คําสุข หวัหนาสาขาวิชา

 วศ.บ. (วิศวกรรมเคร่ืองมือ)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

52. อ.นิรันดร  ฉิมพาลี
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 วศ.ม. (วิศวกรรมเคร่ืองกล)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 MS (Operations Research) Florida Institute of

Technology, USA.
53. อ.พรไพบูลย  ปุษปาคม

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

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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54. อ.มาริสสา  อินทรเกิด
 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) ม.แมโจ
 วท.ม. (วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
55. อ.วิชุตา  อยูยงค

 วศ.บ. (วิศวกรรมพอลิเมอร) ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
56. ผศ.ดร.ชุติระ  ระบอบ หัวหนากลุมสาขาวิชา

 ศศ.บ. (รัฐศาสตร) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ม.ธุรกิจบัณฑิต
 ศศ.ด. (ศิลปศาสตร) ม.เกษตรศาสตร

57. อ.ศักชัย  อรุณรัศมีเรือง
 วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง ม.เกษตรศาสตร
 บธ.ม. ม.บูรพา

58. อ.ธัญภัส  เมืองปน
 บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ) ม.เกษตรศาสตร
 วท.ม. (การจัดการขนสงและโลจิสติกส) ม.บูรพา

59. อ.อดุลย  นงภา
 บธ.บ. (การตลาด) ม.รามคําแหง
 วท.ม. (การจดัการตนแบบเปนแบบบรูณาการ)

ม.ธุรกิจบัณฑิต
60. อ.ณภัทร  ศรีนวล

 B.Eng, Industrial Engineering, Kasetsart
University

 Master of Engineering management,
University of Wollongong

 Master Of Logistic Management,
The University Sydney, Australia

สาขาวิชาธุรกิจจีน
61. อ.สุชาติ  วัฒกานนท

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.รามคําแหง
 บธ.ม. (บริหารธุรกจิ)

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร

62. อ.วิบูลย  ต้ังกิตติภาภรณ
 น.บ. ม.ธรรมศาสตร
 เนติบัณฑิตไทย
 น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบตัร กฎหมายเศรษฐกจิ (พ.ศ.2527)

และกฎหมายอาญา (พ.ศ.2528) มหาวิทยาลัยจงซาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี

63. อ.ธนพิชญ  ภูสวาง
 บธ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (การตลาด) ม.เอเชียน
 ปริญญาโท (เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)

ม.ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
64. อ.ศุภรัตน  ปรัชญาวาทิน

 พณ.บ. ม.ธรรมศาสตร
 ศศ.ม. (จีนในระบบเศรษฐกิจโลก)

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
65. อ.อัญชลี  สมบูรณ

 Bachelor of Economics (International
Economics and Trade) U. of International
Business and Economics, Beijing, China.

 Master of Teching Chinese Speakers of Other
Languages, Beijing Normal U., China.

อาจารยพิเศษ
1. รศ.พรรณพิมล  กานกนก
 พณ.บ. (การตลาด) เกียรตินิยมดี ม.ธรรมศาสตร
 พบ.ม. (การตลาด)

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. อ.สุคนธศักดิ์  เจริญจิตร
 บช.บ. เกียรตินิยมอันดับหน่ึง (การบัญชี)

ม.เชียงใหม
 น.บ. ม.ธรรมศาสตร
 บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) ม.เกษตรศาสตร
 ผูสอบบญัชีรับอนุญาต

3. อ.ทรรศจันทร  ปยะตันติ
 บธ.บ. (การเงิน) ม.ขอนแกน
 พบ.ม. (การเงิน) สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร

4. อ.สุมิตา  อุทัยผล
 B.A. (Business English), Assumption

University
 M.I.B. and M.comm. (Marketing),

The University of Sydney, Australia
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5. รศ.ธีระเดช  ริ้วมงคล
 บธ.บ. (การบริหารการเงิน) ม.หอการคาไทย
 พบ.ม. (การบริหารงานบุคคล)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. อ.นิธิตร  ธรรมชัยภัทร
 วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 B.B.A. (General Management) For Hays State

University U.S.A.
7. อ.ธนบูรณ  ใจต้ังม่ัน
 น.บ. ม.รามคําแหง
 B.B.A. (General Management) For Hays State

University U.S.A.
8. รศ.นิพันธ  เห็นโชคชัยชนะ
 บช.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.ธรรมศาสตร
 ป.บัณฑิต (การสอบบญัชี) ม.ธรรมศาสตร
 พณ.ม. (การเงิน) ม.ธรรมศาสตร
 ผูสอบบญัชีรับอนุญาต

9. อ.นฤมล  จรัสวชิรกุล
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) ม.รามคําแหง
 น.ม. ม.รามคําแหง
 รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร)

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
10. อ.ดร.กุศยา  ลีฬหาวงค

 วท.บ. ม.มหิดล
 พบ.ม. (การบริหารการเงิน)

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 D.B.A. (Finance) U., of Southern Gueensland

11. อ.ศุภางคพรรณ  พิสิษฐเกษม
 วศ.บ. (คอมพิวเตอร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M.B.A. (Finance) Washington State University,

U.S.A.
12. อ.สิทธิชัย  เล่ียงภัย

 บธ.บ. (การเงิน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ศก.ม. (เศรษฐศาสตร-การเงิน)

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
13. อ.ชุติพงศ  อิทธิภูวดล

 บธ.บ. (การเงิน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 Master of Business Administration (Finance),

Long Island University C.W. Post campus,
Brookville, New York

14. น.อ.ภานุฤทธิ์  ยุกตะทัต
 วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) โรงเรียนนายเรือ
 MS.ES (Computer Engineering) Naval

Postgraduate School, U.S.A.
15. ผศ.ดร.แกวตา  โรหิตรัตนะ

 บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)  ม.ธรรมศาสตร
 บธ.ม. (การจัดการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Ph.D. (Management Science) Lancaster

University, UK.
16. ผศ.ดร.สมยศ  อวเกียรติ

 วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) ม.เกษตรศาสตร
 บธ.ม. (การจัดการ) ม.เกษตรศาสตร
 D.B.A. (International Business), University of

Sarasota, U.S.A.
17. อ.ชัยสิน  สุขวิบูลย

 บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 ป.บัณฑิต (สอบบัญชี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 บช.ม. (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ผูสอบบญัชีรับอนุญาต

18. อ.วิรุฬ  ทรัพยถาวรกุล
 M.Sc. (Computer Science)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 B.Sc. (Computer Science) ม.ธรรมศาสตร

19. อ.ศาลินา  พุมไมทอง
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M.A. (International Ecomomic and

Development) Nagoya University Japan.
20. Mr. Nathee Naktnasukanjn

 Bachelor of Law (LL.B,)
Sukhothaithammathirat University, 2005.

 Master of Business Administration
(M.B.A. Finance) Ramkhamhaeng Univesity,
1995.

 Bachelor of Engineering (Electrical
Engineering) Chiangmai University, 1988.

21. Dr. Amara Tirasriwat
 Bachelor of Accountancy (Financial

Accounting), Chulalongkorn University, 1992.
 Bachelor of Business Administration

Accounting Assumption University, 1979.
 Doctor of Philosophy (Business Administration)

Ramkamhaeng University, 2007
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22. Dr. Songporn  Hansanti
 "Doctoral Degree of Business Administration"

Victoria University (Melbourne, Australia)
Major area of study : International Financial
Economics. 2004

 Master of Economics for International Trade
(with honor) Victoria University (Melbourne,
Australia) 1999

23. Dr. Varavuth Chintaradeja
 Ph.D. in Economics, University of

Missouri - Columbia, 2004
 M.A.in Economics, Western Michigan

University, 1999
 B.A. in Economics, Thammasat University,

1997
24. อ.มณีรัตน  กฤตยาประทานพร

 วท.บ. (สถิติประยุกต) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบรีุ

 M.B.A. ม.ศรีปทุม
25. อ.สุภลักษณ  ตรรกสกลุวิทย

 วท.ม. เกยีรตินิยมอนัดับสอง (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ

 สต.บ. เกยีรตินิยมอนัดับสอง (เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

26. อ.ภูสิต  เพ็ญศิริ
 ศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

ม.เกษตรศาสตร
 นิเทศศาสตรมหาบณัฑติ ม.ศรีปทมุ
 Cert. Program Direct Marketing & Update

Advertising U.C Berkley, U.S.A.
27. อ.ชีวีวรรณ  เสมาทอง

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) ม.รามคําแหง
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 Mini I & O (Industrial & Organization

Psychology) ม.ธรรมศาสตร
 Mini MBA ม.รามคําแหง

28. รศ.กตัญู  หิรัญญสมบูรณ
 พศ.บ. (เกียรตินิยม) การตลาดทั่วไป

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 MBA. (International Business Management)

University of Dallas, USA.

29. อ.ภาวิณี  เจียรพร
 บช.บ. (การเงินการธนาคาร) ม.อัสสัมชัญ
 MBA. (International Business Management)

Johnson Wales University, USA.
30. อ.ปนคุณ  นพคุณ

 Bachelor of Information Technology
(BIT second class honours), Major in Internet
Computing, Victoria University of Wellington,
Wellington, New Zealand

 MSc. Data Communications Networks and
Distributed Systems, University College
London, London, United Kingdom

31. อ.กอศักดิ์  นพรัตนเรืองเดน
 วท.บ. (ศาสตรคอมพิวเตอร) ม.ธรรมศาสตร
 วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
32. อ.ณัฐพล  อะกะเรือน

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) รุน 59
โรงเรียนนายรอยตํารวจ

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการขนสงและ
โลจิสติกส) ม.บูรพา

33. อ.อรมาศ  จิตรรังสรรค
 มนุษยศาสตรบัณฑิต (ฝร่ังเศส) ม.รามคําแหง
 ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (จนีในระบบเศรษฐกจิโลก)

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต
34. อ.ดร.นพดล  เหลืองภิรมย

 ภบ. (เภสัชศาสตร) ม.เชียงใหม
 ภม. (เภสัชศาสตรอุตสาหกรรม)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร สาขาการจัดการ

ภาครัฐ-เอกชน) ม.รามคําแหง
35. อ.ดร.วาสุเทพ   ภาณววัฒน

 ดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
บริหารธุรกิจ (English Program) ม.รามคําแหง

 นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M.B.A, Georgia, U.S.A, 2534
 นิติศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร

36. อ.สุรัตน  สิงหสุขสวัสดิ์
 M.B.A. บริหารการเงิน ดานการลงทุน,

Georgia State University
 B.B.A. บริหารธุรกิจการเงิน ดานการลงทุน,

Georgia State University
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37. อ.กฤตนันท  ประทุมเนตร
 การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ม.รามคําแหง

38. ผศ.ดร.สันติพัฒน  อรุณธารี
 Doctor of Philosophy Information Systems,

University of Wollongong, NSW, Australia, 2005
 IT Certification, Thammasat University, 2000
 Master of Business Administration,

Xavier University, U.S.A
 B.E. in Civil Engineering, Thammasat University
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อาคารเรียน 2 ชั้น 3 หอง 2-327 หมายเลขโทรศัพท 0-2312-6300-79 ตอ 1180 โทรสาร 0-2312-6458

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 4 หลักสตูร คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
นอกจากน้ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังเปนคณะที่ใหบริการการจัดการเรียน การสอนทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน
สาขาวิชาตาง ๆ ไดแก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ที่ประกอบดวย 4 กลุมวิชา คือ ฟสิกส เคมีทัว่ไป เคมีอินทรีย และชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชวีภาพ ที่ประกอบดวย 4 กลุมวิชา
คือ กายวิภาคศาสตร ชีววิทยา จุลชีววิทยา และสรีรวิทยา รวมทั้งยังใหบริการสอนคอมพิวเตอรในวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในชวิีตประจําวันใหแกคณะตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย เพือ่ผลิตบณัฑติใหมคีวามรู ความสามารถ ทกัษะและความเปนเลิศทางวิชาการ
รวมทั้งสามารถเรียนรู พัฒนาตนเอง และทํางานรวมกับผูอื่นไดดี โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึก
ของการเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร (Computer Science)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Computer Science)

: B.S. (Computer Science)
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ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

ป จจุบั นการพัฒนาด านเศรษฐกิจ สั งคมและ
การติดตอสื่อสารระหวางประเทศเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งน้ี
เน่ืองจากไดมีการนําเทคโนโลยีชั้นสูงมาประยุกตใชอยางมาก
รวมทั้งการคิดคนเทคโนโลยีใหม ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา
อยางตอเน่ือง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรเปน
พื้นฐานหน่ึงที่ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางกวางขวาง ดังน้ัน
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร
จึงมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรที่ลึกซ้ึงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ
เรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ  ไดดวยตนเอง และเพือ่ใหสอดคลองกบั
ปณิธาน วัตถุประสงค และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมในดานคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม มีจติสํานึกการเปนพลเมืองดีในการสรางความเจริญ
กาวหนาใหแกตนเองและประเทศชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร จึงมีวัตถุประสงคดังน้ี

1. เพื่ อผลิตบัณฑิตที่ มีความรู ความเข าใจดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
นําไปประกอบอาชีพการงาน หรือไปแสวงหาความรูเพิ่มเติม
พรอมนําไปประยุกตใชสําหรับการศกึษาตอข้ันสงู

2. เพื่ อผลิตบัณฑิ ตที่ มี ความคิ ดเชิ งวิ เคราะห
ตามแนววิทยาศาสตร

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานภาษา สามารถ
ติดตอสือ่สารไดอยางมปีระสทิธภิาพ

4. เพือ่ผลิตบณัฑติทีม่คีณุธรรม จริยธรรม มจีติสาํนึก
ของการใหบริการแกสงัคมและเปนพลเมอืงดี

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
นักศึกษาตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 131 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาบังคับ 24 หนวยกิต

-  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

-  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

-  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
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-  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

วชิาเลือก 6 หนวยกิต
-  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-1/2-0) - -

สําเร็จรูปในชีวิตประจาํวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) - -
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

-  กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 2133 -

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 89 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะดานประกอบดวย 3 กลุมวิชา ดังตอไปน้ี

-  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 2313 การบญัชีพืน้ฐาน 3(2/2-1/2-0) - -
CS 1323 โครงสรางไมตอเน่ือง 3(3/3-0-0) - -
CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2/2-1/3-0) MA 1093 -
CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับ 3(3/3-0-0) - -

วิทยาการคอมพิวเตอร
CS 3503 คอมพิวเตอรอเิล็กทรอนิกส 3(2/2-1/3-0) - -
EG 5213 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5223 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 3(3/3-0-0) - -

-  กลุมวิชาเอกบังคับ 47 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสราง 3(2/2-1/3-0) - -
CS 1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2/2-1/3-0) - -
CS 1353 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -
CS 2203 เทคโนโลยีสือ่ประสม 3(2/2-1/3-0) - -
CS 2223 การโตตอบระหวางมนุษย 3(2/2-1/3-0) - -

กับคอมพิวเตอร
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 2303 โครงสรางขอมลูและอัลกอริทมึ 3(2/2-1/3-0) CS 1343 -
CS 2513 โครงสรางและสถาปตยกรรม 3(3/3-0-0) - -

คอมพิวเตอร
CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ 2(2/2-0-0) - -

ทางสงัคมดานคอมพิวเตอร
CS 3483 การจดัการระบบเคร่ืองแมขาย 3(2/2-1/3-0) - -
CS 3533 ระบบปฏบิติัการ 3(2/2-1/3-0) - -
CS 3703 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2/2-1/3-0) - -
CS 3713 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2/2-1/2-0) CS 3703 -
CS 3723 การสือ่สารขอมลูและระบบเครือขาย 3(2/2-1/3-0) - -
CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ 3(2/2-1/3-0) CS 1343 -
CS 3863 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3/3-0-0)  - -
CS 4903 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0) Senior Standing -

-  กลุมวชิาเอกเลือก 18 หนวยกิต
Computer Science
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 2423 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3/3-0-0) CS 1323 -
CS 3403 กระบวนทัศนการโปรแกรม 3(2/2-1/2-0) CS 1343 -
CS 3433 การประมวลผลแบบขนาน 3(3/3-0-0) CS 2513 -
CS 3453 การออกแบบอลักอริทมึ 3(2/2-1/2-0) CS 2303 -
CS 3463 วิศวกรรมระบบฝงตัว 3(2/2-1/3-0) - -
CS 3473 ปญญาประดิษฐ 3(2/2-1/2-0) CS 2303 -
CS 4213 หัวขอพิเศษเฉพาะทาง 3(3/3-0-0) - -

ดานวิทยาการคอมพิวเตอร
CS 4633 หัวขอพิเศษเฉพาะทางดานโปรแกรม 3(2/2-1/3-0) - -
CS 4873 การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -

Information Management
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 3423 การจดัการองคความรู 3(2/2-1/2-0) CS 3703 -
CS 3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0) CS 3703 -
CS 4303 โปรแกรมประยุกตสําหรับองคกร 3(2/2-1/2-0) - -

ขนาดใหญ
CS 4613 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3(3/3-0-0) CS 3703 -
CS 4623 การจัดเกบ็และการสบืคนสารสนเทศ 3(3/3-0-0) CS 2303 -

Computer Graphic and Visualization
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 4423 การทําภาพเคล่ือนไหว 3(2/2-1/2-0) - -

ดวยคอมพิวเตอร
CS 4443 คอมพิวเตอรวิทัศน 3(2/2-1/3-0) CS 1333 -
CS 4773 เรขภาพคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) MA 1093 -
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Computer Networks
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 3663 ความปลอดภัยของขอมูล 3(2/2-1/2-0) CS 3723 -
CS 4203 ระบบแบบกระจาย 3(2/2-1/2-0) - -
CS 4403 การออกแบบและบริหารจดัการ 3(2/2-1/2-0) CS 3723 -

เครือขาย
CS 4413 เครือขายการสือ่สารไรสาย 3(2/2-1/2-0) CS 3723 -

และเคล่ือนที่
CS 4433 การคํานวณแบบกริดและคลาวด 3(3/3-0-0) CS 2513 -

Software Development
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 3213 การออกแบบและเขียนโปรแกรม 3(2/2-1/2-0) CS 3703 -

บนเว็บ
CS 3223 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 3(2/2-1/3-0) - -

บนอุปกรณเคล่ือนที่
CS 4763 การจัดการโครงงานซอฟตแวร 3(3/3-0-0) CS 3863 -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
-  รายวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไดตามความสนใจ รวมถึงรายวิชา CS 1103 ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ และ CS 1203 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเบื้องตน

4. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม 6 หนวยกิต
-  รายวิชาสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 4916 สหกจิศึกษาสําหรับวิทยาการ 6(0-0-6/40) Consent of Instructor -

คอมพิวเตอร
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
CS 1333 การโปรแกรม 3(2/2-1/3-0) - -

เชงิโครงสราง
CS 1353 หลักการทาง 3(2/2-1/2-0) - -

วิทยาการคอมพิวเตอร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศกบั
การเรียนรู

MA 1093 แคลคลัูสและ 3(3/3-0-0) - -
เรขาคณิตวิเคราะห
               รวม 18(14/14-4/11-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
AC 2313 การบญัชพีืน้ฐาน 3(2/2-1/2-0) - -
CS 1323 โครงสราง 3(3/3-0-0) - -

ไมตอเน่ือง
CS 1343 การโปรแกรม 3(2/2-1/3-0) - -

เชิงวัตถุ
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
CS 2513 โครงสรางและ 3(3/3-0-0) - -

สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร
               รวม 18(15/15-3/7-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
CS 2223 การโตตอบ 3(2/2-1/3-0) - -

ระหวางมนุษย
กับคอมพิวเตอร

CS 2333 ระเบียบวิธี 3(2/2-1/3-0) MA 1093 -
เชิงตัวเลข

CS 2303 โครงสราง 3(2/2-1/3-0) CS 1343 -
ขอมูลและ
อลักอริทมึ

CS 3102 จรรยาบรรณ 2(2/2-0-0) - -
ทางวิชาชพีและ
ทางสงัคมดานคอมพิวเตอร

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE xxxx (วิชาเลือก 3(..........) - -

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป)
               รวม 19(13/13-3/9-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
CS 2203 เทคโนโลยี 3(2/2-1/3-0) - -

สือ่ประสม
EG 5213 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

CS 3533 ระบบปฏบิติัการ 3(2/2-1/3-0) - -
CS 3703 ระบบจดัการ 3(2/2-1/3-0) - -

ฐานขอมูล
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -

เพื่อการดํารงชีวิต
..... ........ วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 19(16/16-3/9-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
CS 3503 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/3-0) - -

อิเล็กทรอนิกส
CS 3723 การสือ่สาร 3(2/2-1/3-0) - -

ขอมูลและ
ระบบเครือขาย

CS 3713 การวิเคราะห 3(2/2-1/2-0) CS 3703 -
และออกแบบระบบ

CS 3863 วิศวกรรม 3(3/3-0-0) - -
ซอฟตแวร

CS xxx3 เอกเลือก 1 3(..........) - -
EG 5223 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
               รวม 18(....................)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
CS 3303 สถิติและระเบียบ 3(3/3-0-0) - -

วิธีวิจัยสําหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร

CS 3773 การพฒันาระบบ 3(2/2-1/3-0) CS 1343 -
เชิงวัตถุ

CS 3483 การจดัการระบบ 3(2/2-1/3-0) - -
เคร่ืองแมขาย

CS xxx3 เอกเลือก 2 3(..........) - -
CS xxx3 เอกเลือก 3 3(..........) - -
..... ........ วิชาเลือกเสรี 3(..........) - -

               รวม 18(....................)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
CS 4916 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) Consent -

สําหรับวิทยาการ of Instructor
คอมพิวเตอร
               รวม 6(0-0-6/40)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
CS 4903 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0) Senior -

Standing
CS xxx3 เอกเลือก 4 3(..........) - -
CS xxx3 เอกเลือก 5 3(..........) - -
CS xxx3 เอกเลือก 6 3(..........) - -
GE xxxx (วิชาเลือก 3(3/3-0-0) - -

หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป)
               รวม 15(....................)
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

: วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Industrial Microbiology)

: B.S. (Industrial Microbiology)

สาขาวิชาจุลชวีวทิยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)

ปรชัญา ความสําคัญ และวัตถปุระสงคของหลกัสตูร
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจลุชวีวิทยา

อุตสาหกรรม เปนหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตใหมีความรูในวิชา
วิทยาศาสตรพืน้ฐาน ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิติั พืน้ฐานทาง
จุลชีววิทยา ไดแก การจําแนกสายพันธุ สรีรวิทยา พันธุกรรม
และจุลชีววิทยาประยุกต ไดแก  จุ ลชีววิทยาทางอาหาร
จลุชีววิทยาสิง่แวดลอม จุลชวีวิทยาทางการเกษตร จลุชวีวิทยา
อุตสาหกรรม การนําจุ ลินทรียมาใชประโยชนในการผลิต
ผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางอุตสาหกรรม เชน อาหาร เคร่ืองด่ืม
เอนไซม กรดอะมิโน ยา แอลกอฮอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง เปนตน
การวินิจฉัยเชื้อจุลินทรียที่ปนเปอนในผลิตภัณฑ การสราง
สายพันธุจุลินทรียใหมๆ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนํา
จุลินทรียมาผลิตผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีมูลคาสูงทางเศรษฐกิจ
และเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
หรือเพิม่อัตราการผลิตผลิตภัณฑ รวมทัง้การดูแลจดัการระบบ
สิง่แวดลอมในโรงงานอตุสาหกรรม กฎระเบยีบมาตรฐานสากล
การวิเคราะหอันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ (Hazard Analysis
and Critical Control Point; HACCP) และไดความรูในเชงิการ
คดิสรางสรรค เพือ่นําไปสูการพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หลั กสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จึงมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

1. เพือ่ผลิตบณัฑติสาขาวิชาจลุชวีวิทยาอตุสาหกรรม
ที่มีความรูความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในทาง
จุลชีววิทยาพื้นฐานและจุลชีววิทยาประยุกต มีทักษะในการ

ปฏบิติังานในหองปฏบิติัการจลุชวีวิทยาดานการผลิต การตรวจ
วิเคราะห การควบคุมคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับอาหาร ยา การเกษตร และสิ่งแวดลอม

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการ
ทํางาน และสามารถแกปญหาตางๆ ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสําหรับภาคอตุสาหกรรม มคีวามรู ใฝศึกษา ติดตาม
ความกาวหนาของวิทยาการ และนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบติังาน และงานวิจัยไดอยางเหมาะสม

3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมทั้งความรูดาน
วิชาชพี มจีรรยาบรรณตอวิชาชีพ มีทกัษะในการสือ่สาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม มีความคิดริเร่ิม และ
สามารถดําเนินชีวิตที่มีคุณคาตอสังคม

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดย
เฉพาะอยางย่ิง คณุธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ งมีความรับผิดชอบ และเคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม

5. เพื่ อผลิตบัณฑิตที่ มีความสามารถในการใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง ใชภาษาองักฤษไดอยางเหมาะสม และ
สงเสริมใหบัณฑิตมีความสามารถในการสื่ อสารภาษาจีน
เบื้องตนได

6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเพื่อศึกษาตอ
ในระดับปริญญาข้ันสูงตอไป
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร มีแตมเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00 และมีจํานวนหนวยกิต

รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 131 หนวยกิต โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาและกลุมวิชาตาง ๆ ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1  วิชาบังคับ

ก.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

ข.  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

ค.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

ง.  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

1.2  วิชาเลือก 6 หนวยกิต
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี
ก.  กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0) - -
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล 2(2/2-0-0) - -

ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่สารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0) - -

ข.  กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด 2(2/2-0-0) - -
GE 2202 กฎหมายกับสงัคม 2(2/2-0-0) - -
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ 2(2/2-0-0) - -
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1(1/1-0-0) - -



236 





























รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม 2(2/2-0-0) - -

ค.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-1/2-0) - -

สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) - -

ง.  กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 2133 -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 47 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1043 และ CH 2233 -
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-1/3-0) CH 2241 BH 2333
BI 1043 หลักชีววิทยา 3(3/3-0-0) - -
BI 1061 ปฏิบัติการหลักชวีวิทยา 1(0-1/3-0) - BI 1043
CH 1293 เคมีทั่วไป 3(3/3-0-0) - -
CH 1301 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1(0-1/3-0) - CH 1293
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) CH 1293 -
CH 2241 ปฏิบติัการอินทรียเคมีพืน้ฐาน 1(0-1/3-0) - CH 2233
CH 2313 เคมีวิเคราะห 3(3/3-0-0) CH 1293 -
CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1(0-1/3-0) - CH 2313
EG 5153 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0) GE 1063 -
EG 5163 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
MA 1013 แคลคูลัส 1 3(3/3-0-0) - -
MI 1012 จุลชีววิทยาพื้นฐาน 2(2/2-0-0) BI 1043 -
MI 1021 ปฏิบติัการจุลชวีวิทยาพืน้ฐาน 1(0-1/3-0) - MI 1012
MI 2043 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(2/2-1/3-0) MI 1012 -
MI 2053 วิทยาแบคทีเรียดีเทอรมิเนตีฟ 3(2/2-1/3-0) MI 1012 -
MI 2313 ราวิทยาและสาหรายวิทยา 3(2/2-1/3-0) MI 1012 -
PH 1142 ฟสกิสพื้นฐานทางชวีภาพ 2(2/2-0-0) MA 1013 -
PH 1181 ปฏบิัติการฟสกิสพืน้ฐานทางชีวภาพ 1(0-1/3-0) - PH 1142
ST 2003 ชีวสถิติ 3(3/3-0-0) MA 1013 -
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2.2  กลุมวิชาชีพ 48 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม 3(2/2-1/3-0) MI 1012 และ MI 2043 -
MI 3152 การบริหารโรงงานอตุสาหกรรม 2(2/2-0-0) MI 1012 -
MI 3163 จลุชวีวิทยาทางอาหาร 3(2/2-1/3-0) MI 1012 และ MI 1021 -
MI 3333 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 3(2/2-1/3-0) MI 1012 -
MI 3343 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1 3(2/2-1/3-0) MI 1012 และ MI 2043 -
MI 3353 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2 3(2/2-1/3-0) MI 3343 -
MI 3363 เอนไซมจากจุลินทรียเบื้องตน 3(2/2-1/3-0) BH 2333 และ MI 2043 -
MI 3373 เทคโนโลยีการหมักและการเก็บ 3(2/2-1/3-0) MI 2043 และ MI 3343 -

เกี่ยวผลิตภัณฑ
MI 3383 มาตรฐานการควบคุมคณุภาพอาหาร 3(3/3-0-0) MI 3163 -
MI 3393 จุลชวีวิทยาทางการแพทย 3(3/3-0-0) MI 1012 -
MI 3403 ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย 3(3/3-0-0) MI 3343 -

ในทางอตุสาหกรรม
MI 3412 การวิเคราะหแบคทีเรียกอโรค 2(1/1-1/3-0) MI 2053 และ MI 3163 -

และสารพษิในอาหาร
MI 4233 การฝกงาน 1 3(0-0-3/15) MI 3353 -
MI 4243 การฝกงาน 2 3(0-0-3/15) MI 3353 -
MI 4283 สขุาภิบาลโรงงานอตุสาหกรรม 3(3/3-0-0) MI 3353 และ MI 3383 -
MI 4303 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0) MI 3353 -
MI 4421 สมัมนา 1(0-1/3-0) MI 3343 -
MI 4431 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1/1-0-0) ST 2003 -
MI 4446 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/30) MI 3353 และ MI 3383 -

นักศึกษาเลือกรายวิชาจากกลุมวิชาชีพ ดังน้ี
1. รายวิชา MI 4233 การฝกงาน 1 และ MI 4243 การฝกงาน 2 จํานวน  6  หนวยกิต  หรือ
2. รายวิชา MI 4446 สหกิจศึกษา จํานวน  6  หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
         ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร วท.บ. (สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
BI 1043 หลักชีววิทยา 3(3/3-0-0) - -
BI 1061 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - BI 1043

หลักชีววิทยา
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศ
กับการเรียนรู

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
MA 1013 แคลคูลัส 1 3(3/3-0-0) - -

               รวม 19(17/17-2/5-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
CH 1293 เคมีทั่วไป 3(3/3-0-0) - -
CH 1301 ปฏิบัติการเคมี 1(0-1/3-0) - CH 1293

ทัว่ไป
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -

เพื่อการดํารงชีวิต
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
MI 1012 จุลชีววิทยา 2(2/2-0-0) BI 1043 -

พืน้ฐาน
MI 1021 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - MI 1012

จุลชีววิทยาพื้นฐาน
PH 1142 ฟสกิสพืน้ฐาน 2(2/2-0-0) MA 1013 -

ทางชวีภาพ
PH 1181 ปฏบิติัการฟสิกส 1(0-1/3-0) - PH 1142

พื้นฐานทางชีวภาพ
               รวม 17(13/13-4/11-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
CH 2233 อินทรียเคมี 3(3/3-0-0) CH 1293 -

พืน้ฐาน
CH 2241 ปฏบิติัการอนิทรีย 1(0-1/3-0) CH 1301 CH 2233

เคมีพื้นฐาน
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
GE ...... เลือกหมวด 3(...........) - -

ศึกษาทั่วไป
MI 2053 วิทยาแบคทีเรีย 3(2/2-1/3-0) MI 1012 -

ดีเทอรมิเนตีฟ
MI 2313 ราวิทยาและ 3(2/2-1/3-0) MI 1012 -

สาหรายวิทยา
               รวม 18(14/14-4/11-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1043 -

และ CH 2233
BH 2341 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) CH 2241 BH 2333

ชีวเคมีพื้นฐาน
CH 2313 เคมีวิเคราะห 3(3/3-0-0) CH 1293 -
CH 2321 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - CH 2313

เคมีวิเคราะห
GE ...... เลือกหมวด 3(...........) - -

ศึกษาทั่วไป
MI 2043 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0) MI 1012 -

ของจุลินทรีย
EG 5153 การฟง-พูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

..... ....... เลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -
               รวม 20(17/17-3/9-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
MI 3143 จุลชีววิทยา 3(2/2-1/3-0) MI 1012 -

สิง่แวดลอม และ MI 2043
MI 3163 จุลชีววิทยา 3(2/2-1/3-0) MI 1012 -

ทางอาหาร และ MI 1021
MI 3333 พันธุศาสตร 3(2/2-1/3-0) MI 1012 -

ของจุลินทรีย
MI 3343 จุลชีววิทยา 3(2/2-1/3-0) MI 1012 -

อุตสาหกรรม 1 และ MI 2043
MI 3393 จุลชีววิทยา 3(3/3-0-0) MI 1012 -

ทางการแพทย
ST 2003 ชีวสถิติ 3(3/3-0-0) MA 1013 -
..... ....... เลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 21(17/17-4/12-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
MI 3152 การบริหารโรงงาน 2(2/2-0-0) MI 1012 -

อตุสาหกรรม
MI 3353 จุลชีววิทยา 3(2/2-1/3-0) MI 3343 -

อุตสาหกรรม 2
MI 3363 เอนไซมจาก 3(2/2-1/3-0) BH 2333 -

จุลินทรียเบื้องตน และ MI 2043
MI 3373 เทคโนโลยี 3(2/2-1/3-0) MI 2043 -

การหมักและการเก็บ  และ MI 3343
เกี่ยวผลิตภัณฑ

MI 3383 มาตรฐานการ 3(3/3-0-0) MI 3163 -
ควบคุมคณุภาพอาหาร

MI 3403 ผลิตภัณฑจาก 3(3/3-0-0) MI 3343 -
จลิุนทรียในทาง
อตุสาหกรรม

MI 3412 การวิเคราะห 2(1/1-1/3-0) MI 2053 -
แบคทีเรียกอโรค  และ MI 3163
และสารพษิ
ในอาหาร
               รวม 19(15/15-4/12-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
EG 5163 การอาน-เขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

MI 4283 สขุาภิบาลโรงงาน 3(3/3-0-0) MI 3353 -
อตุสาหกรรม และ MI 3383

MI 4303 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0) MI 3353 -
MI 4421 สมัมนา 1(0-1/3-0) MI 3343 -
MI 4431 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1/1-0-0) ST 2003 -

               รวม 11(7/7-4/12-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
MI 4233 การฝกงาน 1 3(0-0-3/15) MI 3353 -
MI 4243 การฝกงาน 2 3(0-0-3/15) MI 3353 -

หรือ
MI 4446 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/30) MI 3353 -

และ MI 3383
               รวม 6(0-0-6/30)
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย)

: วท.บ.  (วิทยาศาสตรการแพทย)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Science  (Medical Science)

: B.Sc. (Medical Science)

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย  (Medical Science)

ปรชัญา ความสําคัญ และวัตถปุระสงคของหลกัสตูร
ปจจุบันศาสตรทางดานวิทยาศาสตรการแพทย

นับวามีความสําคัญเปนอยางสูง ในการพัฒนาองคความรู
ทางดานการแพทย และการพัฒนาสุขภาพของประชากร ทั้งน้ี
ประชาชนสวนใหญของประเทศและของโลกมุงใหความสนใจ
ในการดูแลสขุภาพของตนเอง  ทําใหมีความตองการรับความรู
ทางดานสุขภาพเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง  โดยเฉพาะ
อยางย่ิงความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทย ซ่ึงมีความ
เกี่ยวของโดยตรง ทําใหบุคลากรดานวิทยาศาสตรการแพทย
มีความสําคัญในการเปนที่พึ่ งของประชาชนในดานตางๆ
ทั้งการเผยแพรความรู   การใหคําปรึกษา  การใหบริการ
การดําเนินการดานธุรกิจ และการพัฒนาองคความรู ใหม
จากการคนควาวิจัย ดังน้ันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยจึงมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มี
ความรอบรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทย  ทีค่รอบคลุมเกอืบ
ทุกดานของพื้นฐานวิชาทางการแพทย ไดแก เคมี ชีวเคมี
ฟสิกส จุลชีววิทยา กายวิภาคศาสตร ประสาทวิทยาศาสตร
สรีรวิทยา ชีววิทยา อณูชีววิทยา ปรสิตวิทยา อิมมิวโนวิทยา
พิษวิทยา เภสัชวิทยา หรือแขนงอื่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
ของมนุษย สอดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของ
นักวิทยาศาสตร การแพทย  (ก.พ.อ. กําหนดวันที่  25
พฤศจิกายน 2548) อีกทั้งมีความรูความสามารถทางดาน

การวิจัยและดานธุรกิจ สามารถนําความรู ไปประยุกตใช
ไดอยางเหมาะสม ยึดมั่นคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน
ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู) และตระหนักในความ
รับผิดชอบตอสังคม

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย จึงมีวัตถุประสงค ดังน้ี

1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูดานวิทยาศาสตร
การแพทยที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร

2) เพือ่ผลิตบัณฑติทีม่คีวามรูความสามารถ ในการ
ประกอบอาชีพ การคนควาวิจัย และการศึกษาตอในระดับ
ที่สงูข้ึนทัง้ภายในและตางประเทศ

3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางดานการสื่อสาร
มีความคิดริเร่ิมเชิงวิชาการและดานธุรกิจที่เกี่ยวของทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทย

4) เพื่ อผลิ ตบัณฑิ ตที่ มี คุณธรรม จริยธรรม
โดยเฉพาะคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตา ซ่ื อสัตย  และกตัญู อีกทั้ งเห็นความสําคัญตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5) ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึก
ของการใหบริการ และเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสงัคม
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
นักศึกษาตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 132 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 33 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด 2(2/2-0-0) - -

1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-1/2-0) - -

สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 93 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 39 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 2103 หลักการบัญชีเบือ้งตน 3(3/3-0-0) - -
BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล 3(3/3-0-0) - -
BI 1071 ปฏิบติัการชีววิทยาทั่วไปและ 1(0-1/3-0) - BI 1053

ชีววิทยาเซลล
CH 1332 เคมีพื้นฐาน 2(2/2-0-0) - -
CH 1241 ปฎิบัติการเคมี 1(0-1/3-0) - CH 1332
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) CH 1332 -
CH 2241 ปฎิบติัการอินทรียเคมีพืน้ฐาน 1(0-1/3-0) - CH 2233
EG 5413 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 5423 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
MG 3073 จิตวิทยาธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
PH 1183 ฟสิกสทางการแพทย 3(3/3-0-0) MA 1003 -
PH 1191 ปฎิบติัการฟสกิสทางการแพทย 1(0-1/3-0) - PH 1183
ST 2003 ชีวสถิติ 3(3/3-0-0) MA 1003 -

2.2  กลุมวิชาชีพ 54 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AN 1004 กายวิภาคศาสตรของมนุษย 4(3/3-1/3-0) BI 1053 -
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1053 และ CH 2233 -
BH 2341 ปฎิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-1/3-0) - BH 2333
MI 3454 จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตร 4(3/3-1/3-0) BI 1053 -

การแพทย
MS 2002 ภูมิคุมกันวิทยา 2(2/2-0-0) BI 1053 -
MS 2003 ประสาทวิทยาศาสตร 3(2/2-1/3-0) AN 1004 -
MS 3001 กฏหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1(1/1-0-0) - -

วิทยาศาสตรการแพทย
MS 3002 พิษวิทยา 2(2/2-0-0) BH 2333 -
MS 3003 การประยุกตใชคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) CS 1001 -

เพื่อวิทยาศาสตรการแพทย
MS 3011 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการแพทย 1 1(0-1/3-0) MS 3023 -
MS 3012 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร 2(2/2-0-0) MS 3003 -

การแพทย
MS 3013 พยาธิวิทยา 3(3/3-0-0) AN 1004 -
MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 3(2/2-1/3-0) BI 1053 -
MS 4001 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการแพทย 2 1(0-1/3-0) MS 3011 -
MS 4002 เคร่ืองมอืและการจัดการ 2(2/2-0-0) - -

หองปฎิบติัการ
MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย 3(3/3-0-0) MS 2002 และ PM 3013 -
MS 4011 ปฏบิัติการวิเคราะหทางวิทยาศาสตร 1(0-1/3-0) MS 3013 -

การแพทย
MS 4013 การจัดการกลยุทธดานการแพทย 3(3/3-0-0) MK 1503 และ MG 1303 -
PM 3013 เภสัชวิทยา 3(3/3-0-0) BH 2333 -
PS 2033 สรีรวิทยาของมนุษย 3(2/2-1/3-0) AN 1004 -
MS 4006 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) MS 4002 และ MS 4011 -

หรือ
MS 4023 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0) MS 3012 -
MS 4033 ฝกงาน 3(0-0-3/15) MS 4002 และ MS 4011 -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
         ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ



243




แผนการศึกษาตามหลักสูตร วท.บ. (สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไป 3(3/3-0-0) - -

และชีววิทยาเซลล
BI 1071 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) -   BI 1053

ชีววิทยาทั่วไปและ
ชีววิทยาเซลล

CH 1332 เคมีพื้นฐาน 2(2/2-0-0) - -
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี 1(0-1/3-0)  -   CH 1332
CS 1001 การใชโปรแกรม 1(0-1/2-0) - -

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน

GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -
กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศกบั
การเรียนรู

MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
               รวม 19(15/15-4/10-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
AN 1004 กายวิภาคศาสตร 4(3/3-1/3-0) BI 1053 -

ของมนุษย
CH 2233 อินทรียเคมี 3(3/3-0-0) CH 1332        -

พืน้ฐาน
CH 2241 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - CH 2233

อินทรียเคมีพื้นฐาน
GE 1043 ภาษาไทย 3 (3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3 (2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1112 ชีวิตกับ 2 (2/2-0-0) - -

เศรษฐกิจพอเพียง
GE 1132 ทักษะและ 2 (2/2-0-0) - -

กระบวนการคิด
               รวม 18(15/15-3/8-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
BA 1313 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

เกี่ยวกับธุรกิจ
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
GE 2133 ภาษาจีน 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
MG 1303 องคการและ 3(3/3-0-0) - -

การจดัการ
PH 1183 ฟสกิสทาง 3(3/3-0-0) MA 1003 -

การแพทย
PH 1191 ปฏบิติัการฟสิกส 1(0-1/3-0)  - PH1183

ทางการแพทย
PS 2033 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0) AN 1004 -

ของมนุษย
               รวม 19(15/15-4/10-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1053 -

และ CH 2233
BH 2341 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - BH 2333

ชีวเคมีพื้นฐาน
GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -

เพื่อการดํารงชีวิต
MG 3073 จิตวิทยาธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
MS 2002 ภูมิคุมกันวิทยา 2(2/2-0-0) BI 1053 -
MS 2003 ประสาท 3(2/2-1/3-0) AN 1004 -

วิทยาศาสตร
               รวม 17(15/15-2/6-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
AC 2103 หลักการบัญชี 3(3/3-0-0) - -

เบื้องตน
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
MS 3003 การประยุกตใช 3(2/2-1/2-0) CS 1001 -

คอมพิวเตอรเพื่อ
              วิทยาศาสตรการแพทย
MS 3013 พยาธิวิทยา 3(3/3-0-0) AN 1004 -
MS 3023 ปรสติวิทยา 3(2/2-1/3-0) BI 1053 -

ทางการแพทย
MS 3002 พิษวิทยา 2(2/2-0-0) BH 2333 -
.... ...... เลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 20(18/18-2/5-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
EG 5413 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
MI 3454 จุลชีววิทยา 4(3/3-1/3-0) BI 1053 -

สําหรับวิทยาศาสตร
การแพทย

MS 3001 กฎหมายและ 1(1/1-0-0) - -
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

              วิทยาศาสตรการแพทย
MS 3011 สมัมนาทาง 1(0-1/3-0) MS 3023 -

วิทยาศาสตร
การแพทย 1

MS 3012 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2/2-0-0) MS 3003 -
ทางวิทยาศาสตร
การแพทย

PM 3013 เภสัชวิทยา 3(3/3-0-0) BH 2333 -
ST 2003 ชีวสถิติ 3(3/3-0-0) MA 1003 -
.... ...... เลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 20(18/18-2/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
EG 5423 อาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
MS 4001 สมัมนาทาง 1(0-1/3-0) MS 3011 -

วิทยาศาสตรการแพทย 2
MS 4002 เคร่ืองมือและ 2(2/2-0-0) - -

การจดัการหองปฏบิติัการ
MS 4003 เทคโนโลยี 3(3/3-0-0) MS 2002 -

ชีวภาพทางการแพทย  และ PM 3013
MS 4011 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) MS 3013 -

วิเคราะหทาง
วิทยาศาสตรการแพทย

MS 4013 การจัดการ 3(3/3-0-0) MK 1503 -
กลยุทธดานการแพทย  และ MG 1303

MS 4023 โครงงานพิเศษ * 3(0-3/9-0) MS 3012 -
               รวม 16(11/11-5/15-0)

ในกรณีเลือกเรียน MS 4033
               รวม 13(11/11-2/6-0)

ในกรณีเลือกเรียน MS 4006
หมายเหตุ : * รายวิชา MS 4023 โครงงานพิเศษ สําหรับ

นักศึกษาที่เลือกเรียน รายวิชา MS 4033
ฝกงาน เทาน้ัน

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
MS 4033 ฝกงาน (เลือก) 3(0-0-3/15) MS 4002 -

และ MS 4011
MS 4006 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) MS 4002 -

(เลือก)  ** และ MS 4011
               รวม 3(0-0-3/15)

ในกรณีเลือกเรียน MS 4033
               รวม 6(0-0-6/40)

ในกรณีเลือกเรียน MS 4006
หมายเหตุ : ** ในกรณีที่เลือกเรียน วิชา MS 4006 สหกิจศึกษา

นักศึกษาไมตองเรียนรายวิชา MS 4023
โครงงานพิเศษ
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

: วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Food Science and Technology)

: B.Sc. (Food Science and Technology)

ปรชัญา ความสําคัญ และวัตถปุระสงคของหลกัสตูร

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ และความชํานาญ

ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร แสวงหา
ความรู ใหมพร อมฝกฝนตนเองใหสามารถนําความรู ไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และสรางสรรคยึดมั่นคุณธรรม
6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย และกตัญู)
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหารเปนหลักสูตรทีผ่ลิตบัณฑิตใหรองรับ
ต อความต องการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึ งเป น
อุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหแกประเทศและมีสวนสําคัญ
ในการเพิ่ มมู ลค าให กั บสิ นค าภาคการเกษตรของไทย
นอกจากการผลิตและการแปรรูปอาหารโดยใช วั ตถุ ดิบ
ทางการเกษตรภายในประเทศแลว ปจจุบันตลาดผูบริโภค
ยังใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารที่ มีคุณประโยชน
ตอสุขภาพ มีคุณคาทางโภชนาการพรอมดวยมีคุณภาพ
และความปลอด ภั ยตามมาตรฐานสากล หลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะวิชาชีพ
ด านสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี การอาหาร
โดยมีความรู ทางพื้ นฐานทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวของกับทางกระบวนการผลิต/
แปรรูปอาหาร การจัดการกับวัตถุดิบที่ เปนผลิตผลทาง
การเกษตร กระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร

ให ได ตามมาตรฐานสากลและมี จุ ดเด นของสาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหารที่ เกี่ ยวข องกั บ
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ และโภชนเภสัช เทคโนโลยี
อาหารพลังงานตํ่า และการพฒันาผลิตภัณฑอาหารเพือ่สขุภาพ
ดังน้ันการผลิตบัณฑิตที่ มีความรู และทักษะวิชาชีพของ
สาขาวิ ชาจึ งสามารถตอบสนองต อความต องการของ
ภาคอตุสาหกรรมอาหาร และตลาดแรงงานในปจจุบนั

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่ อผลิตบัณฑิตใหมี ความรู และคุณภาพ

ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

2) เพื่ อผลิตบัณฑิตที่ มีทักษะความชํานาญใน
สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารและ
สามารถนําความรูไปประยุกตในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม

3) เพื่ อผลิตบัณฑิ ตที่ มี คุณธรรม จริยธรรม
โดยเฉพาะคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตา ซ่ือสัตย และกตัญูและเห็นความสําคัญตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4) เพื่ อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง ใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม
และสงเสริมใหบัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน
เบื้องตนได

5) เพือ่ผลิตบัณฑติทีม่คีวามรับผิดชอบ มจีติสํานึก
ของการใหบริการ และเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสงัคม

สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
นักศึกษาตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 141 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 31 หนวยกิต
1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หนวยกิต

ก.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

ข.  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

ค.  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

ง.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

1.2  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 7 หนวยกิต
ก.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 8 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0) - -
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล 2(2/2-0-0) - -

ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่สารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0) - -

ข.  กลุมวิชาสังคมศาสตร 11 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด 2(2/2-0-0) - -
GE 2202 กฎหมายกับสงัคม 2(2/2-0-0) - -
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ 2(2/2-0-0) - -
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1(1/1-0-0) - -
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม 2(2/2-0-0) - -
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ค.  กลุมวิชาภาษา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) - -

ง.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-1/2-0) - -

สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) - -
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1  กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 38 หนวยกิต

-  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 38 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1043 และ CH 2233 -
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-1/3-0) CH 2241 BH 2333
BI 1043 หลักชีววิทยา 3(3/3-0-0) - -
BI 1061 ปฏิบัติการหลักชวีวิทยา 1(0-1/3-0) - -
CH 1293 เคมีทั่วไป 3(3/3-0-0) - -
CH 1301 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1(0-1/3-0) - CH 1293
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) CH 1293 -
CH 2241 ปฏิบติัการอินทรียเคมีพืน้ฐาน 1(0-1/3-0) CH 1301 CH 2233
CH 2313 เคมีวิเคราะห 3(3/3-0-0) CH 1293 -
CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1(0-1/3-0) - CH 2313
CH 2392 เคมีเชิงฟสิกสเบื้องตน 2(2/2-0-0) CH 1293 -
EG 5153 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0) GE 1063 -
EG 5163 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
MI 1023 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2/2-1/3-0) BI 1043 -
PH 1133 ฟสิกส 3(3/3-0-0) MA 1003 -
PH 1171 ปฏบิติัการฟสิกส 1(0-1/3-0) - PH 1133
ST 2063 สถิติวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3/3-0-0) MA 1003 -

2.2  กลุมวิชาชีพ 66 หนวยกิต
-  กลุมวิชาชีพ (เอกบังคับ) 59 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
FS 1003 อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ 3(3/3-0-0) - -
FS 2103 การแปรรูปอาหาร 1 3(2/2-1/3-0) - -
FS 2113 การแปรรูปอาหาร 2 3(2/2-1/3-0) - -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
FS 2303 เคมอีาหาร 3(2/2-1/3-0) BH 2333 -
FS 2313 หลักการวิเคราะหอาหาร 3(2/2-1/3-0) - -
FS 2602 ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ 2(2/2-0-0) - -

และผลิตภัณฑโภชนเภสัช
FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร 3(2/2-1/3-0) FS 2103 -

เพือ่อตุสาหกรรม
FS 3204 วิศวกรรมอาหาร 4(3/3-1/3-0) PH 1133 -
FS 3503 ความปลอดภัยของอาหาร 3(3/3-0-0) - -

และสขุาภิบาลโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร
FS 3513 การควบคุมคุณภาพ 3(3/3-0-0) - -

และการประกนัคุณภาพอาหาร
FS 3612 การประเมนิคุณภาพอาหาร 2(1/1-1/2-0) - -

ทางประสาทสมัผัส
FS 3632 การบรรจภัุณฑอาหาร 2(2/2-0-0) - -
FS 3683 เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืม 3(2/2-1/2-0) - -

และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
FS 3763 เทคโนโลยีอาหารกบัสารชีวโมเลกุล 3(2/2-1/2-0) - -
FS 3901 สมัมนา 1(0-1/3-0) - -
FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2/2-0-0) - -
FS 4643 พนัธุศาสตรกบัเทคโนโลยีอาหาร 3(2/2-1/2-0) - -
FS 4913 โครงงานพิเศษ 3(2/2-1/3-0) - -
FS 4923 ฝกงาน 3(0-0-3/15) - -
FS 4936 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -
LM 3603 การจดัการโซอปุทาน 3(3/3-0-0) - -

ในอตุสาหกรรมอาหาร
MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร 4(3/3-1/3-0) MI 1023 -

 * นักศึกษาเลือกรายวิชาจากกลุมวิชาชีพ ดังน้ี
1. รายวิชา FS 4923 ฝกงาน และ FS 4913 โครงงานพิเศษ จํานวน 6 หนวยกิต

หรือ
2. รายวิชา FS 4936 สหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต

-  กลุมวิชาชีพ (เอกเลือก) 7 หนวยกิต
โดยเลือกจากวิชาเหลาน้ี
กลุมโภชนาการ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
FS 2012 หลักโภชนบําบัดและการกําหนด 2(2/2-0-0) FS 1003 -

อาหาร
FS 3022 ระบบการใหบริการและการจดัการ 2(1/1-1/2-0) - -

ดานอาหาร
FS 3032 การประเมินภาวะโภชนาการ 2(1/1-1/2-0) - -
FS 3042 โภชนาการคลินิก 2(2/2-0-0) - -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
FS 3052 การใหคําปรึกษาและสือ่สาร 2(2/2-0-0) FS 2012 -

ดานอาหารและโภชนาการ
FS 3061 การคุมครองผูบริโภคดานอาหาร 1(1/1-0-0) - -

และโภชนาการ
FS 3072 โภชนาการชุมชน 2(1/1-1/2-0) - -
FS 3082 โภชนาการในชวงวัยตางๆ 2(2/2-0-0) - -
FS 3092 โภชนาการเพื่อการควบคุมนํ้าหนัก 2(2/2-0-0) - -

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
FS 3693 เทคโนโลยีชีวภาพทางอตุสาหกรรม 3(2/2-1/2-0) - -
FS 3722 วัตถุเจือปนอาหาร 2(2/2-0-0) - -
FS 3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานตํ่า 2(2/2-0-0) - -

เพื่อสุขภาพ
FS 3772 เทคโนโลยีสารสแีละกล่ินรสของอาหาร 2(2/2-0-0) - -
FS 4623 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร

FS 4653 การพัฒนาผลิตภัณฑจาก 3(2/2-1/2-0) - -
ของเหลือทางการเกษตร

FS 4663 การพฒันาผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน 3(2/2-1/2-0) - -
FS 4702 สารพฤษศาสตรเคมกีับอาหารฟงกชัน 2(2/2-0-0) - -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
         เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร วท.บ. (สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
BI 1043 หลักชีววิทยา 3(3/3-0-0) - -
BI 1061 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - -

หลักชีววิทยา
CH 1293 เคมีทั่วไป 3(3/3-0-0) - -
CH 1301 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - CH 1293

เคมีทั่วไป
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -

เพื่อการดํารงชีวิต
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE ....... วิชาเลือก 1(0-1/2-0) - -

หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป

GE ....... วิชาเลือก 3(3/3-0-0) - -
หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป
               รวม 20(16/16-4/10-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
CH 2233 อินทรียเคมี 3(3/3-0-0) CH 1293 -

พืน้ฐาน
CH 2241 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - CH 2233

อินทรียเคมีพื้นฐาน
FS 1003 อาหาร โภชนาการ 3(3/3-0-0) - -

และสขุภาพ
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

MI 1023 จลุชวีวิทยาทัว่ไป 3(2/2-1/3-0) BI 1043 -
PH 1133 ฟสิกส 3(3/3-0-0) MA 1003 -
PH 1171 ปฏบิติัการฟสกิส 1(0-1/3-0) - PH 1133

               รวม 19(14/14-5/13-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1043, -

CH 2233
BH 2341 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) CH 2241 BH 2333

ชีวเคมีพื้นฐาน
CH 2313 เคมีวิเคราะห 3(3/3-0-0) CH 1293 -
CH 2321 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - CH 2313

เคมีวิเคราะห
CH 2392 เคมีเชิงฟสิกส 2(2/2-0-0) CH 1293 -

พืน้ฐาน
EG 5153 การฟง-พูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

FS 2103 การแปรรูป 3(2/2-1/3-0) - -
อาหาร 1

GE ....... วิชาเลือก 3(3/3-0-0) - -
หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป
               รวม 19(16/16-3/9-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

เพือ่การสือ่สาร
GE 1112 ชวิีตกบัเศรษฐกจิ 2(2/2-0-0) - -

พอเพียง
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศกบั
การเรียนรู

FS 2113 การแปรรูป 3(2/2-1/3-0) - -
อาหาร 2

FS 2303 เคมอีาหาร 3(2/2-1/3-0) BH 2333 -
FS 2313 หลักการ 3(2/2-1/3-0) - -

วิเคราะหอาหาร
FS 2602 ผลิตภัณฑอาหาร 2(2/2-0-0) - -

สุขภาพและผลิตภัณฑ
โภชนเภสัช

ST 2063 สถิติวิเคราะห 3(3/3-0-0) MA 1003 -
ทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ
               รวม 21(18/18-3/9-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
EG 5163 การอาน-เขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

FS 3123 การแปรรูป 3(2/2-1/3-0) FS 2103 -
ผลิตภัณฑอาหาร
เพือ่อตุสาหกรรม

FS 3204 วิศวกรรมอาหาร 4(3/3-1/3-0) PH 1133 -
FS 3503 ความปลอดภัย 3(3/3-0-0) - -

ของอาหารและ
สขุาภิบาลโรงงาน
อตุสาหกรรมอาหาร

FS 3632 การบรรจุภัณฑ 2(2/2-0-0) - -
อาหาร

MI 3424 จุลชีววิทยาของ 4(3/3-1/3-0)MI 1023 -
ผลิตภัณฑอาหาร

FS XXX2 เอกเลือก 2(...........) - -
               รวม 21(.................)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
FS 3763 เทคโนโลยีอาหาร 3(2/2-1/2-0) - -

กับสารชวีโมเลกุล
FS 3683 เทคโนโลยี 3(2/2-1/2-0) - -

เคร่ืองด่ืมและ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

FS 3513 การควบคุม 3(3/3-0-0) - -
คุณภาพและ
การประกันคุณภาพ
อาหาร

FS 3612 การประเมิน 2(1/1-1/2-0) - -
คณุภาพอาหาร
ทางประสาทสมัผัส

FS 3901 สมัมนา 1(0-1/3-0) - -
FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2/2-0-0) - -
..... ....... เลือกเสรี 3(...........) - -

               รวม 21(.................)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
FS 4913 โครงงานพิเศษ* 3(2/2-1/3-0) - -
FS 4923 ฝกงาน (เลือก) 3(0-0-3/15) - -

หรือ
FS 4936 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

(เลือก)
               รวม 6(.................)

หมายเหตุ: * รายวิชา FS 4913 โครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษา
ที่เลือกเรียนวิชา FS 4923 ฝกงานเทาน้ัน

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
LM 3603 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

โซอปุทานใน
อตุสาหกรรมอาหาร

FS 4643 พันธศุาสตรกับ 3(2/2-1/2-0) - -
เทคโนโลยีอาหาร

FS XXX3 เอกเลือก 3(...........) - -
FS XXX2 เอกเลือก 2(...........) - -
..... ....... เลือกเสรี 3(...........) - -

               รวม 14(.................) 
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 M.Sc. (Computer Science) (International

Program) MU.
 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร) คณะวิศวกรรมศาสตร 

ม.รามคําแหง

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
กลุมวิชาจุลชีววิทยา

12. อ.ดร.จํารูญศรี  พุมเทียน หวัหนาสาขาวิชา
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (จุลชวีวิทยาทางอุตสาหกรรม)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ด. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13. อ.วรพรรรณี  เผาทองศุข
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.บรูพา
 วท.ม. (จุลชวีวิทยาทางอุตสาหกรรม)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
14. ผศ.สุภาภรณ  วรรณภิญโญชีพ

 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) ม.ขอนแกน
 วท.ม. (ปรสิตวิทยา) ม.ขอนแกน

15. อ.รุจิราลัย  พูลทวี
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.เชียงใหม
 วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.เกษตรศาสตร

16. อ.ดร.ปยาภรณ  สุภัคดํารงกุล
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.ธรรมศาสตร
 ปร.ด. (เภสัชศาสตรชีวภาพ) ม.มหิดล
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
17. อ.อลิษา  สุนทรวัฒน

 วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
เกียรตินิยมอันดับสอง ม.หอการคาไทย

 วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
หลักสูตรนานาชาติ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบรีุ

18. อ.ดร.พรพิมล  กาญจนวาศ
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล
 ปร.ด. (อณูชีววิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

19. ผศ.ดร.ชัยรัตน  เตชวุฒิพร
 วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)

ม.หอการคาไทย
 วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 Ph.D. (Agricultural Science) Gifu University

JAPAN
20. อ.ชวนพิศ  จิระพงษ

 วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

 วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

กลุมวิชาชีววิทยา
21. อ.ย่ิงศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย

 วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ขอนแกน
 วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) ม.มหิดล

22. อ.ยุคลธร  สถาปนศิริ
 วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
 วท.ม. (พันธุศาสตร) ม.เกษตรศาสตร

23. อ.ปวินท  สุวรรณกุล
 วท.บ. (ชวีวิทยาทางทะเลและการประมง)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M.Sc. (Applied Fish Biology) University of

Plymouth, U.K.
24. อ.สุพิชชา  วัฒนะประเสริฐ

 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

25. อ.วิภาพรรณ  ชนะภักดิ์
 วท.บ. (ชีววิทยา) ม.ศิลปากร
 วท.ม. (พฤกษศาสตร) ม.เกษตรศาสตร

26. อ.วัลวิภา  เสืออุดม
 วท.บ. (ชีววิทยา) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) ม.นเรศวร

กลุมวิชาสรีรวิทยา
27. ผศ.เมตตา  โพธิ์กล่ิน

 กศ.บ. (พยาบาล) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร
 วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

28. อ.รังสิมา  ใชเทียมวงศ
 พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) ม.มหิดล
 วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

29. อ.อัญชลี  ชุมบัวทอง
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

30. ผศ.จันเพ็ญ  บางสํารวจ
 พย.บ. ม.ธรรมศาสตร
 วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กลุมวิชากายวิภาคศาสตร
31. รศ.ดร.บังอร  ฉางทรัพย

 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.ขอนแกน
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมประยุกต)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
32. อ.ภาสินี  สงวนสิทธิ์

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.ธรรมศาสตร

 วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

33. อ.อมรรัตน  โตทองหลอ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
34. อ.ระพีพันธุ  ศิริเดช

 วท.บ. (วิทยาศาสตรการแพทย) ม.นเรศวร
 วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) ม.มหิดล







254 












































35. อ.ดร.รุงรัตน  นิลธเสน
 วท.บ. (จุลชีววิทยา)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
 ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน) ม.มหิดล

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
36. อ.พิมพภัค  ภัทรนาวิก หวัหนาสาขาวิชา

 วท.บ. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
37. อ.วรรณารัตน  วิบูลสุข

 วท.บ. (คณิตศาสตร) ม.เชียงใหม
 ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร) ม.เกษตรศาสตร

38. อ.ดิเรก  พนิตสุภากมล
 วท.บ. (คณิตศาสตร) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (สถิติประยุกต)

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
39. อ.ภัททิตา  เลิศจริยพร

 วท.บ. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

40. อ.สุกัญญา  เหลืองไชยยะ
 ค.บ. เกียรตินิยมอันดับหน่ึง (วิทยาศาสตรทั่วไป)

วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
 ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
41. อ.อลิศรา  พรายแกว

 วท.บ. (คณิตศาสตร) ม.เกษตรศาสตร
 วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
42. อ.ดร.นพมาศ  อัครจันทโชติ

 วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (สถิติประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

 สต.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา)

ม.บรูพา
43. รศ.ดร.เดชาวุธ  นิตยสุทธิ

 วท.บ. (คณิตศาสตร) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (ชีวสถิติ) ม.มหิดล
 M.Sc. (Medical Statistics) LSH & TM,

University of London, U.K.
 วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Ph.D. (Statistics) สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร

44. อ.ตติภรณ  ภัทรานุรักษโยธิน
 วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
45. อ.อุมา  รัตนเทพี

 วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

 วท.ม. (สถิติประยุกต) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
กลุมวิชาเคมีท่ัวไป

46. อ.ผุสดี  สิรยากร หวัหนาสาขาวิชา
 วท.บ. (เคมี) ม.เกษตรศาสตร
 วท.ม. (เคมี) ม.เกษตรศาสตร

47. อ.พรชนก  ประชุมพันธุ
 กศ.บ. (เคมี) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 วท.ม. (การสอนเคมี) ม.เชียงใหม

48. อ.เกษม  พลายแกว
 วท.บ. (เคมี) ม.มหิดล
 วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) ม.มหิดล

49. อ.มธุรส  ออนไทย
 วท.บ. (เคมี) ม.มหิดล
 วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต)

ม.มหิดล
50. อ.ดร.พนนา  กิติไพศาลนนท

 วท.บ. (เคมี) ม.มหิดล
 วท.ม. (เคมีอนินทรีย) ม.เกษตรศาสตร
 ปร.ด. (เคมี) ม.เกษตรศาสตร

51. อ.กรรณิการ  แกวกิ้ม
 วท.บ. (เคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหาร ลาดกระบัง
 วท.ม. (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

52. อ.อัจจนา  ขําทิพย
 วท.บ. (เคมี) ม.สงขลานครินทร
 วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต)

ม.มหิดล
53. อ.ดร.ปยนันท  นอยรอด

 วท.บ. (เคมี) ม.นเรศวร
 วท.ม. (เคมี) ม.เชียงใหม
 วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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กลุมวิชาเคมีอินทรีย
54. อ.ดร.สุวรรณี  สายสิน

 วท.บ. (เคมี) ม.รามคําแหง
 วท.ม. (อินทรียเคมี) ม.มหิดล
 วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

55. อ.พัชรี  ภคกษมา
 วท.บ. (เคมี) ม.รามคําแหง
 วท.ม. (เคมีประยุกต) ม.รามคําแหง

56. อ.พรศักดิ์  คุณวุฒิมโนธรรม
 อ.วท. (เคมีปฏิบัติ) วิทยาลัยครูพระนคร
 วท.บ. (เคมี) วิทยาลัยครูจันทรเกษม
 วท.ม. (เคมี) ม.เกษตรศาสตร

57. อ.ดร.สุรียพร  หอมวิเศษวงศา
 วท.บ. (เคมี) ม.รามคําแหง
 วท.ม. (เคมีประยุกต) ม.รามคําแหง
 ปร.ด. (เคมีประยุกต) ม.รามคําแหง

กลุมวิชาชีวเคมี
58. อ.ศรมน  สุทิน

 กศ.บ. (ชีววิทยา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 วท.ม. (เคมีชีวภาพ)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

59. อ.วิภาวรรณ  วิทยกฤตศิริกุล
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

60. อ.ดร.มณฑลี  ธีรอภิศักดิ์กุล
 วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ด. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กลุมวิชาฟสิกส
61. อ.รังสรรค  โกญจนาทนิกร

 วท.บ. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

62. อ.ดร.สุกัญญา  เพชรศิริเวทย
 วท.บ. (ฟสิกส) ม.มหิดล
 วท.ม. (ฟสิกส) ม.มหิดล
 ปร.ด. (ฟสิกส) ม.มหิดล

63. อ.ดร.ประยูรศักดิ์  เปล้ืองผล
 วท.บ. (ฟสิกส) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (ฟสิกส) ม.เชียงใหม
 วท.ด. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

64. อ.พรสิริ  วนรัฐิกาล
 วท.บ. (ฟสิกส) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

65. อ.สุภา  ศิรินาม
 วท.บ. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (นิวเคลียรเทคโนโลยี)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. มคีวามรูความสามารถในการประยุกตและบรูณาการ

หลักการและทฤษฎีทางเภสัชศาสตรในการประกอบวิชาชีพ
เภสชักรรมใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา

3. สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหา
ดวยตนเองอยางเปนระบบและมวิีจารณญาณบนหลักฐานทางวิชาการ

4. เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่พึ่งของสังคมดานยา
และสขุภาพ

5. มีความใฝ รู และมีความสามารถในการเรียนรู
ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหสอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงของสงัคม

6. มีภาวะผูนาสามารถทํางานเปนทีมและพรอมนํา
การเปล่ียนแปลง

7. มีความสามารถในการสื่อสารและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเหมาะสมและเปนสากล




รหัสและชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : เภสัชศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Pharmacy Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เภสัชศาสตรบัณฑิต
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ภ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Pharmacy
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : Pharm. D.

ที่ต้ัง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 หอง 2-209 โทร. 0-2312-6300 ตอ 1171, 1622 โทรสาร 0-2312-6416

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตรตามมาตรฐานสากล

โดยมุงเนนการสรางเภสัชกรที่มีความรอบรูทั้ งวิชาการและ
วิชาชีพ มีทักษะดานการบริบาลทางเภสัชกรรมและดาน
เภสัชกรรม เทคโนโลยีและการพัฒนาเภสัชภัณฑรวมถึง
การวิจัย สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คูจริยธรรมและ
คุณธรรมดีงาม มีจิตสํานึกการใหบริการแกสังคมและเปน
พลเมืองดี

วัตถุประสงค
คณะเภสชัศาสตรมหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ

ไดกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่ อผลิตบัณฑิตที่ มี
คุณลักษณะดังน้ี

1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดี
เหมาะสมตอการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอุทิศตน เสียสละ
และมีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
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โครงสรางหลักสูตร
แบงเปนหมวดวิชา สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 31 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 194 หนวยกิต

2.1 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา   41 หนวยกิต
2.2 หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 153 หนวยกิต

2.2.1 วิชาชพีบังคับ 135 หนวยกิต
1. กลุมวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 40 หนวยกิต
2. กลุมวิชาเภสัชผลิตภัณฑ 40 หนวยกิต
3. กลุมวิชาเภสชัศาสตรสงัคมและบริหาร 19 หนวยกิต
4. กลุมวิชาบูรณาการทางเภสัชศาสตร 2 หนวยกิต
5. กลุมวิชาฝกปฏบิัติงานวิชาชีพ 34 หนวยกิต

-  การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ 6 หนวยกิต
-  การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก 28 หนวยกิต

2.2.2 วิชาเลือกเฉพาะทาง 18 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา    6 หนวยกิต

รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 31 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาบังคับ 24 หนวยกิต
1.1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการ 2(1/1-1/2-0) - -

พัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

1.1.4  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
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1.2  กลุมวิชาเลือก 7 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากทุกกลุมวิชา กลุมวิชาละอยางนอย 2 หนวยกิต
1.2.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล 2(2/2-0-0) - -

ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่สารระหวางวัฒนธรรม  2(2/2-0-0) - -

1.2.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด 2(2/2-0-0) - -
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม 2(2/2-0-0) - -
GE 2202 กฎหมายกับสงัคม 2(2/2-0-0) - -
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ 2(2/2-0-0) - -
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1(1/1-0-0) - -

1.2.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 194 หนวยกิต
2.1  หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 41 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AN 2113 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1 3(3/3-0-0) BI 1053 -
AN 2123 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2 3(3/3-0-0) AN 2113 -
AN 2151 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร 1(0-1/3-0) - AN 2113

และสรีรวิทยา  1
AN 2161 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร 1(0-1/3-0) - AN 2123

และสรีรวิทยา  2
BH 2354 ชีวเคมี 4(4/4-0-0) BI 1053 และ CH 1383 -
BH 2371 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-1/3-0) - BH 2354
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล 3(3/3-0-0) - -
BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-1/3-0) - BI 1053

และชีววิทยาเซลล
CH 1383 อินทรียเคมีเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
CH 2263 อินทรียเคมี 3(3/3-0-0) CH 1383 -
EG 5273 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เภสัชศาสตร 1
EG 5283 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 3(3/3-0-0) EG 5273 -

เภสัชศาสตร 2
MA 1043 แคลคูลัสประยุกต 3(3/3-0-0) - -
MI 2131 ปฏิบติัการจุลชวีวิทยา 1(0-1/3-0) - MI 2133
MI 2133 จุลชีววิทยา 3(3/3-0-0) BI 1053 -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MT 3412 วิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย 2(2/2-0-0) - MI 2133 และ AN 2123
PP 2113 พยาธิวิทยาคลินิก 3(3/3-0-0) AN 2123 BH 2354 และ MT 3412

2.2  กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 153 หนวยกิต
2.2.1  วิชาชีพบังคับ ไมนอยกวา 135 หนวยกิต

จําแนกเปน 5 กลุมวิชา ประกอบดวย
1. กลุมวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  ไมนอยกวา 40 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 3113 เภสัชวิทยา 1 3(3/3-0-0) AN 2123, BH 2354 PP 2113, PP 3423
PP 3123 เภสัชวิทยา 2 3(3/3-0-0) - PP 3113
PP 3131 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1(0-1/3-0) - PP 3123
PP 3152 เภสัชบําบัด 1 2(2/2-0-0) PP 3113, PP 2113 -
PP 3162 เภสัชบําบัด 2 2(2/2-0-0) - PP 3152, PP 3123
PP 3171 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 1 1(0-1/3-0) - PP 3152, PP 3162
PP 3423 ชีวเภสัชศาสตรและเภสัชจลนศาสตร 3(3/3-0-0) MA 1043, AN 2123 -
PP 4112 เภสัชบําบัด 3 2(2/2-0-0) - PP 3123, PP 3162
PP 4122 เภสัชบําบัด 4 2(2/2-0-0) - PP 4112
PP 4131 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 2 1(0-1/3-0) - PP 4112, PP 4122
PP 4142 เภสัชบําบัด 5 2(2/2-0-0) - PP 4122
PP 4151 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 3 1(0-1/3-0) - PP 4142
PP 4163 การบริบาลทางเภสัชกรรม 1 3(3/3-0-0) PP 4122 PP 4142, PP 4182
PP 4171 ปฏบิติัการการบริบาลทางเภสชักรรม 1 1(0-1/3-0) - PP 4163
PP 4182 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2 2(2/2-0-0) PP 4122 PP 4142, PP 4163
PP 4191 ปฏบิติัการการบริบาลทางเภสชักรรม 2 1(0-1/3-0) - PP 4182
PP 5111 เภสัชบําบัด 6 1(1/1-0-0) PP 4182 PP 4142
PP 5122 โภชนศาสตรคลินิก 2(1/1-1/3-0) - PP 4142
PP 5132 เภสัชจลนศาสตรคลินิก 2(1/1-1/2-0) PP 3423 PP 4142
PP 5142 พิษวิทยาคลินิก 2(2/2-0-0) PP 3123 -
PP 5151 บรูณาการการบริบาลทางเภสัชกรรม 1(0-1/3-0) - PP 5172, PP 4191
PP 5172 โรคที่เกิดจากยา 2(1/1-1/3-0) - PP 4142

2. กลุมวิชาเภสัชผลิตภัณฑ ไมนอยกวา 40 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 2713 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 3(3/3-0-0) CH 1383 -
PP 2721 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 1(0-1/3-0) - PP 2713
PP 3603 เคมีของยา  1 3(3/3-0-0) BH 2354 -
PP 3613 เคมีของยา 2 3(3/3-0-0) PP 3603 -
PP 3622 เภสัชวิเคราะห 1 2(2/2-0-0) CH 1383 -
PP 3631 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 1 1(0-1/3-0) - PP 3622
PP 3743 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 3(3/3-0-0) PP 2713 -
PP 3751 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 1(0-1/3-0) - PP 3743
PP 3922 เภสัชเวท 1 2(2/2-0-0) CH 2263 -
PP 3753 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 3(3/3-0-0) PP 3743 -
PP 3761 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 1(0-1/3-0) - PP 3753
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 3941 ปฏิบัติการเภสัชเวท 1 1(0-1/3-0) - PP 3922
PP 4613 เภสัชวิเคราะห 2 3(3/3-0-0) PP 3622 -
PP 4621 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 2 1(0-1/3-0) PP 3631 PP 4613
PP 4642 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 1 2(2/2-0-0) PP 4613, PP 4752 -
PP 4752 เภสัชอุตสาหกรรม 1 2(2/2-0-0) PP 3753 -
PP 4771 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1 1(0-1/3-0) - PP 4752
PP 4772 เภสัชอุตสาหกรรม 2 2(2/2-0-0) PP 4752 -
PP 4791 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2 1(0-1/3-0) - PP 4772
PP 4903 เภสัชเวท 2 3(3/3-0-0) PP 3922 -
PP 4911 เภสัชเวท 3 1(1/1-0-0) PP 4903 -

กลุมวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ไมนอยกวา  19  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 1411 เภสัชศาสตรสัมพันธ 1(1/1-0-0) - -
PP 2412 เภสัชสาธารณสุข 2(2/2-0-0) PP 1411 -
PP 3432 การบริหารเภสัชกิจ 2(2/2-0-0) PP 2412 -
PP 4232 เภสัชกรรมโรงพยาบาล 2(2/2-0-0) PP 3432 -
PP 4412 นิติเภสัชและจรรยาบรรณ 2(2/2-0-0) PP 3432 -
PP 4422 การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ 2(2/2-0-0) PP 4412 -

สุขภาพ
PP 5412 การบริหารเภสัชกรรมชุมชน 2(2/2-0-0) PP 3432 -
PP 5422 เภสัชเศรษฐศาสตร 2(2/2-0-0) PP 3432 -
PP 5542 เภสัชระบาดวิทยา 2(2/2-0-0) PP 2412 -
PP 4432 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 2(2/2-0-0) ST 1053

กลุมวิชาบูรณาการทางเภสัชศาสตร 2  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 5222 เภสัชศาสตรเชิงบูรณาการ 2(1/1-1/3-0) PP 4182, PP 4772 -

กลุมวิชาการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ ไมนอยกวา 34 หนวยกิต
   ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 4016 การฝกงานวิชาชีพ 6(0-0-6/28) * สอบประมวลความรูหรือไดรับ -

อนุมติัจากคณะกรรมการวิชาการคณะ
ในผูปวยนอก 1

   การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
     สายวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
        ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพบังคับในสายการบริบาลทางเภสัชกรรมท่ีมุงเนนดานโรงพยาบาล

ไมนอยกวา 16 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 5014 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 -

ในสถานปฏบิัติการชมุชน
PP 6004 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151

ในผูปวยนอก 1
PP 6214 การจดัการระบบยาในโรงพยาบาล 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 4232

* เงื่อนไขการสอบประมวลความรู คือ ตองสอบผาน PP 4752, PP 4613 และ PP 4191
** เงือ่นไขการสอบประมวลความรูช้ันปท่ี 5 คอื ตองสอบผาน PP 4016 และตามท่ีคณะฯ ประกาศ
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 6224 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151

ในผูปวยอายุรกรรม 1

        ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเลือกในสายการบริบาลทางเภสัชกรรมท่ีมุงเนนดานโรงพยาบาล
 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 6014 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151

ในผูปวยนอก 2
PP 6034 การฝกงานบริการเภสัชสนเทศ 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151
PP 6044 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5202

ในผูปวยวิกฤต
PP 6054 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5111

ในผูปวยมะเร็ง
PP 6064 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 4142

ในผูปวยทารกและเด็ก
PP 6144 การฝกงานติดตามและดูแลสุขภาพ 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5014

ผูปวยที่บาน
PP 6154 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5122

ดานโภชนศาสตรคลินิก
PP 6234 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151

ในผูปวยอายุรกรรม 2
PP 6244 การฝกงานการวิจัยยาทางคลินิก 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 -

        ฝกปฏิบัติงานวชิาชีพบังคบัในสายการบรบิาลทางเภสัชกรรมท่ีมุงเนนดานเภสัชกรรมชุมชน
 ไมนอยกวา 16 หนวยกติ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 5014 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 -

ในสถานปฏบิัติการชมุชน
PP 6004 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151

ในผูปวยนอก 1
PP 6164 การฝกงานคุมครองผูบริโภค 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 -
PP 6224 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151

ในผูปวยอายุรกรรม 1

        ฝกปฏิบัติงานวชิาชีพเลือกในสายการบรบิาลทางเภสัชกรรมท่ีมุงเนนดานเภสัชกรรมชุมชน
ไมนอยกวา 12 หนวยกติ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 6014 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151

ในผูปวยนอก 2
PP 6034 การฝกงานบริการเภสัชสนเทศ 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151
PP 6134 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5014

ชุมชนเชิงลึก
PP 6144 การฝกงานติดตามและดูแลสุขภาพ 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5014

ผูปวยที่บาน
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     สายวิชาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ       ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 6564 การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 -

และพัฒนาเภสัชภัณฑดานการวิจัย
และพัฒนา 1

PP 6574 การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 -
และพัฒนาเภสัชภัณฑดานการผลิต 1

PP 6584 การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 -
และพัฒนาเภสัชภัณฑดานการควบคุม
คุณภาพและการประกันคุณภาพ 1

PP 6594 การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 -
และพัฒนาเภสัชภัณฑ
ดานวิทยาศาสตรเภสัชกรรม

PP 6304 การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 -
และพัฒนาเภสัชภัณฑดานการวิจัย
และพัฒนา 2

PP 6314 การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 -
และพัฒนาเภสัชภัณฑดานการผลิต 2

PP 6324 การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16) ** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 -
และพัฒนาเภสัชภัณฑดานการควบคุม
คุณภาพและการประกันคุณภาพ 2

2.2.2  กลุมวิชาเพ่ิมเติมดานท่ีเปนสาขาหลัก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองเลือกเรียนสายวิชาเลือกเฉพาะทางสายใดสายหน่ึง

1)  สายการบริบาลทางเภสัชกรรม
     วิชาบังคับในสายการบริบาลทางเภสัชกรรม  ไมนอยกวา 8 หนวยกิต

นักศึกษาจะตองเรียนวิชา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 5121 การใหคําปรึกษาทางเภสัชสนเทศ 1(0-1/3-0) PP 4182 -
PP 5183 โครงการพเิศษในสายการบริบาล 3(0-3/9-0) PP 3123, PP 4182 -

ทางเภสัชกรรมและเภสัชวิทยา
PP 5192 การบริบาลทางเภสัชกรรม 3 2(0-2/6-0) PP 4142, PP 5122, PP 5172

 PP 4163, PP 4182
PP 5202 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2(1/1-1/3-0) PP 4182 PP 4142

ในผูปวยวิกฤต

     วิชาเลือกในสายการบริบาลทางเภสัชกรรม  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชาในสายตอไปน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 5002 สมัมนาการบริบาลทางเภสชักรรม 2(0-2/6-0) PP 4151, PP 4191 -
PP 5012 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2(1/1-1/3-0) - -

และการใหการศึกษาเพือ่ปองกัน
และควบคุมโรค
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 5022 การสือ่สารเชิงวิชาชีพในงานบริบาล 2(1/1-1/3-0) PP 4151, PP 4191 -

ทางเภสัชกรรม
PP 5032 ทักษะเฉพาะทางการใหคําปรึกษา 2(1/1-1/3-0) - -

การใชยาและการนําเสนอความรู
ดานยาดวยภาษาอังกฤษ

PP 5042 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2(1/1-1/3-0) PP 4151, PP 4191 -
ในการเย่ียมบาน

PP 5162 การจัดการรักษาโรคดวยยาและ 2(1/1-1/3-0) PP 4163 PP 4142
การสงเสริมสขุภาพในชุมชน

PP 5212 เภสัชวิทยาของโภชนเภสัชภัณฑ 2(2/2-0-0) PP 3123 -
และเวชสําอาง

PP 5232 อาหารและยาในการกฬีาและ 2(2/2-0-0) PP 3123 -
การออกกําลังกาย

PP 5252 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2(0-2/6-0) - PP 5162
ในสถานปฏบิัติการชมุชน

PP 5262 เภสัชวิทยาของยาใหม 2(1/1-1/3-0) PP 3123 -
PP 5282 เภสัชพันธุศาสตร 2(2/2-0-0) PP 3123, PP 2113 -
PP 5292 เภสัชกรรมคลีนิกโรคมะเร็ง 2(2/2-0-0) PP 5111 -
PP 5302 ทกัษะการประเมนิอาการ 2(0-2/6-0) PP 5172 -

ไมพงึประสงคของยา
PP 5322 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2(2/2-0-0) PP 4142 -

ในผูปวยทารก เด็กและผูสูงอายุ
PP 5332 แนะนําการฝกงานดานการบริบาล 2(1/1-1/3-0) PP 4016 PP 5151

ทางเภสัชกรรม
PP 5832 ชีววิเคราะห 2(2/2-0-0) PP 3123, PP 2123 -

2)  สายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
     วิชาบังคับในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ   ไมนอยกวา 8 หนวยกิต

นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชาในสายตอไปน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 5713 การพัฒนาตํารับเภสัชภัณฑ 3(2/2-1/3-0) PP 4772 PP 4791
PP 5723 โครงการพิเศษในสายเทคโนโลยี 3(0-3/9-0) PP 4613, PP 4911, -

การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ PP 4772
PP 5822 การจดัการดานเภสัชอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0) PP 4772 -

     วิชาเลือกในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชาในสายตอไปน้ี

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 5112 ชีวเภสัชภัณฑ 2(2/2-0-0) MI 2133, BH 2333 -
PP 5432 การใชคอมพิวเตอรในวิชาชีพ 2(1/1-1/3-0) PP 3432 -
PP 5442 การบริการเภสัชสนเทศ 2(1/1-1/2-0) PP 4772, PP 4191, -

EG 5273
PP 5452 จิตวิทยาองคการ 2(2/2-0-0) PP 3432 -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PP 5462 ความเปนผูนําในวิชาชีพ 2(1/1-1/3-0) PP 3432 -
PP 5492 การตลาดและการเสนอขายเภสชัภัณฑ 2(2/2-0-0) PP 3432 -
PP 5522 ทักษะการสือ่สารทางเภสัชกรรม 2(2/2-0-0) PP 3432 -
PP 5532 การบริหารเชิงธุรกิจสําหรับเภสัชกร 2(2/2-0-0) PP 3432 -
PP 5612 เภสัชวิเคราะห  3 2(1/1-1/3-0) PP 4613, PP 4621 -
PP 5672 เภสัชวิศวกรรม 2(2/2-0-0) PP 4772 -
PP 5682 ระบบนําสงยาข้ันสูง 2(2/2-0-0) PP 4772 -
PP 5692 การตรวจสอบความถูกตอง 2(2/2-0-0) PP 4772 -

ในอุตสาหกรรมยา
PP 5702 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 2(2/2-0-0) PP 4642 -
PP 5732 การพัฒนาตํารับจากผลิตภัณฑ 2(1/1-1/3-0) PP 4772, PP 4911 -

ธรรมชาติ
PP 5772 ความคงตัวของยา 2(1/1-1/3-0) PP 4772 -
PP 5792 วิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง 2(1/1-1/3-0) PP 3753 -
PP 5842 การวิเคราะหยาในตัวอยางทางชวีภาพ 2(2/2-0-0) PP 4613, PP 4621 -
PP 5852 การคนพบและพัฒนาตัวยา 2(2/2-0-0) PP 3613 -
PP 5862 เคโมเมทริกซทางเภสัชเคมี 2(2/2-0-0) PP 4613 -
PP 5922 การควบคุมมาตรฐานสมนุไพร 2(1/1-1/3-0) PP 4911 -
PP 5942 วิธีการทางพฤกษเคมี 2(1/1-1/3-0) PP 4911, PP 4613 -
PP 5952 การประเมินเคร่ืองยาสมุนไพร 2(1/1-1/3-0) PP 4911 -

ดวยกลองจุลทรรศน

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตามความสนใจหรือเลือกเรียนจากรายวิชา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PY 1302 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 2(2/2-0-0) - -
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร ภ.บ.  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศกับการเรียนรู
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

MA 1043 แคลคลัูสประยุกต 3(3/3-0-0) - -
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไป 3(3/3-0-0) - -

และชีววิทยาเซลล
BI 1071 ปฏบิติัการชวีวิทยา 1(0-1/3-0) - BI 1053

ทั่วไปและชีววิทยาเซลล
CH 1083 อนิทรียเคมเีบือ้งตน3(3/3-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -

เพื่อการดํารงชีวิต
               รวม 21(18/18-3/7-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
AN 2113 กายวิภาคศาสตร 3(3/3-0-0) BI 1053 -

และสรีรวิทยา 1
AN 2151 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - AN 2113

กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยา 1

GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -
การสือ่สาร

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

GE 1112 ชวิีตกบัเศรษฐกจิ 2(2/2-0-0) - -
พอเพียง

GE …… วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -
หมวดศึกษาทั่วไป

PP 1141 เภสัชศาสตร 1(1/1-0-0) - -
สมัพันธ

..... …… วิชาเลือกเสรี 2(2/2-0-0) - -
GE …… วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -

หมวดศึกษาทั่วไป
CH 2263 อินทรียเคมี 3(3/3-0-0) CH 1383 -

               รวม 22(20/20-2/5-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
AN 2123 กายวิภาคศาสตร 3(3/3-0-0) AN 2113 -

และสรีรวิทยา 2
AN 2161 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - AN 2123

กายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยา 2

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

..... ........ วิชาเลือกเสรี 2(2/2-0-0) - -

..... ........ วิชาเลือกเสรี 2(2/2-0-0) - -
MI 2133 จุลชีววิทยา 3(3/3-0-0) BI 1053 -
MI 2131 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - MI 2133

จุลชีววิทยา
PP 2412 เภสชัสาธารณสขุ 2(2/2-0-0) PP 1411 -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE …… วิชาเลือก 3(3/3-0-0) - -

หมวดศึกษาทั่วไป
               รวม 22(20/20-2/6-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
PP 2713 เทคโนโลยี 3(3/3-0-0) CH 1383 -

เภสัชกรรม 1
PP 2721 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - PP 2713

เทคโนโลยี
เภสัชกรรม 1

EG 5273 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -
สําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร 1

MT 3412 วิทยาภูมิคุมกัน 2(2/2-0-0) - MI 2133,
ทางการแพทย AN 2123

PP 2113 พยาธวิิทยาคลินิก 3(3/3-0-0) AN 2123 BH 2354,
MT 3412

BH 2354 ชีวเคมี 4(4/4-0-0) BI 1053, -
CH 1383

BH 2341 ปฏบิติัการชวีเคมี 1(0-1/3-0) - BH 2354
PP 3432 การบริหาร 2(2/2-0-0) PP 2412 -

เภสัชกิจ
               รวม 19(17/17-2/6-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาคฤดูรอน
PP 3113 เภสัชวิทยา 1 3(3/3-0-0) AN 2123, PP 3423

BH 2354 PP 2113
PP 3423 ชีวเภสัชศาสตร 3(3/3-0-0) MA 1043, -

และเภสัชจลนศาสตร AN 2123
               รวม 6(6/6-0-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
PP 3123 เภสัชวิทยา 2 3(3/3-0-0) - PP 3113
PP 3131 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - PP 3123

เภสัชวิทยา
PP 3603 เคมีของยา 1 3(3/3-0-0) BH 2354 -
PP 3763 เทคโนโลยี 3(3/3-0-0) PP 2713 -

เภสัชกรรม 2
PP 3751 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - PP 3743

เทคโนโลยี
เภสัชกรรม 2

PP 3622 เภสัชวิเคราะห 2(2/2-0-0) CH 1383 -
PP 3631 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - PP 3622

เภสัชวิเคราะห 1
PP 3922 เภสัชเวท 1 2(2/2-0-0) CH 2263 -
PP 3941 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - PP 3922

เภสัชเวท 1
PP 4432 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2/2-0-0) ST 1053 -

ทางเภสชัศาสตร
PP 5412 การบริหาร 2(2/2-0-0) PP 3432 -

เภสัชกรรมชุมชน
               รวม 21(17/17-4/12-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
PP 3613 เคมีของยา 2 3(3/3-0-0) PP 3603 -
PP 3152 เภสัชบําบัด 1 2(2/2-0-0) PP 3113, -

PP 2113
PP 3162 เภสัชบําบัด 2 2(2/2-0-0) - PP 3152,

PP 3123
PP 3171 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - PP 3152,

เภสัชบําบัด 1 PP 3162
PP 3753 เทคโนโลยี 3(3/3-0-0) PP 3743 -

เภสัชกรรม 3
PP 3761 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - PP 3753

เทคโนโลยี
เภสัชกรรม 3

PP 4613 เภสชัวิเคราะห 2 3(3/3-0-0) PP 3622 -
PP 4621 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) PP 3631 PP 4613

เภสัชวิเคราะห 2
PP 3903 เภสัชเวท 2 3(3/3-0-0) PP 3922 -
PP 5542 เภสชัระบาดวิทยา 2(2/2-0-0) PP 2412 -

               รวม 21(18/18-3/9-0)

 ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
PP 4112 เภสัชบําบัด 3 2(2/2-0-0) - PP 3123,

PP 3162
PP 4122 เภสัชบําบัด 4 2(2/2-0-0) - PP 4112
PP 4131 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - PP 4112,

เภสัชบําบัด 2 PP 4122
               รวม 5(4/4-1/3-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
PP 4412 นิติเภสัชและ 2(2/2-0-0) PP 3432 -

จรรยาบรรณ
PP 4752 เภสัช 2(2/2-0-0) PP 3753 -

อุตสาหกรรม 1
PP 4771 ปฏิบัติการเภสัช 1(0-1/3-0) - PP 4752

อุตสาหกรรม 1
PP 4232 เภสัชกรรม 2(2/2-0-0) PP 3432 -

โรงพยาบาล
PP 4911 เภสชัเวท 3 1(1/1-0-0) PP 4903 -
PP 4142 เภสัชบําบัด 5 2(2/2-0-0) - PP 4122
PP 4151 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - PP 4142

เภสัชบําบัด 3
PP 5422 เภสัช 2(2/2-0-0) PP 3432 -

เศรษฐศาสตร
PP 4163 การบริบาล 3(3/3-0-0) PP 4122 PP 4142,

ทางเภสัชกรรม 1 PP 4182
PP 4171 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - PP 4163

การบริบาลทาง
เภสัชกรรม 1

PP 4182 การบริบาล 2(2/2-0-0) PP 4122 PP 4142,
ทางเภสัชกรรม 2 PP 4163

PP 4191 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - PP 4182
การบริบาลทาง
เภสัชกรรม 2

PP 5111 เภสัชบําบัด 6 1(1/1-0-0) PP 4182 PP 4142
               รวม 21(17/17-4/12-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
PP 4642 การประกัน 2(2/2-0-0) PP 4613, -

คุณภาพเภสัชภัณฑ 1 PP 4752
PP 4772 เภสัช 2(2/2-0-0) PP 4752 -

อุตสาหกรรม 2
PP 4791 ปฏิบัติการเภสัช 1(0-1/3-0) - PP 4772

อุตสาหกรรม 2
PP 5122 โภชนศาสตร 2(1/1-1/3-0) - PP 4142

คลินิก
PP 5172 โรคที่เกิดจากยา 2(1/1-1/3-0) - PP 4142
PP 4422 การคุมครอง 2(2/2-0-0) PP 4412 -

ผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ

PP 5132 เภสัชจลนศาสตร 2(1/1-1/2-0) PP 3423 PP 4142
คลินิก

PP 5142 พิษวิทยาคลินิก 2(2/2-0-0) PP 3123 -
PP 5151 บรูณาการ 1(0-1/3-0) - PP 5172,

การบริบาลทาง PP 4191
เภสัชกรรม

PP 5222 เภสัชศาสตร 2(1/1-1/3-0) PP 4182 -
เชิงบูรณาการ PP 4772
               รวม 18(12/12-6/17-0)

 ช้ันปท่ี 4 ภาคฤดูรอน
PP 4016 การฝกงาน 6(0-0-6/40) สอบประมวล -

วิชาชีพ ความรู
               รวม 6(0-0-6/40)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 5 ภาค 1
สายวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
EG 5283 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5273 -

สําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร 2

PP 5183 โครงการพิเศษ 3(0-3/9-0) PP 3123, -
ในสายการบริบาล PP 4182
ทางเภสัชกรรม

PP 5192 การบริบาลทาง 2(0-2/6-0) PP 4142, PP 5122,
เภสัชกรรม 3 PP 4163, PP 5172

PP 4182
PP ....... วิชาเลือกในสาย 2(...........) - -
PP ....... วิชาเลือกในสาย 2(...........) - -
PP ....... วิชาเลือกในสาย 2(...........) - -

               รวม 14(...........................)

สายวิชาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
EG 5283 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5273 -

สําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร 2

PP 5723 โครงการพิเศษ 3(3/3-0-0) PP 4772 -
ในสายเทคโนโลยี
การผลิตและพฒันา
เภสัชภัณฑ

PP 5713 การพัฒนาตํารับ 3(2/2-1/3-0) PP 4772 PP 4791
เภสัชภัณฑ

PP 5822 การจัดการดาน 2(2/2-0-0) PP 4772 -
เภสัชอตุสาหกรรม

PP ....... วิชาเลือกในสาย 2(...........) - -
PP ....... วิชาเลือกในสาย 2(...........) - -

               รวม 15(...........................)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 5 ภาค 2
สายวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
PP 5121 การใหคําปรึกษา 1(0-1/3-0) PP 4182 -

ทางเภสัชสมเทศ
PP 5202 การบริบาลทาง 2(1/1-1/3-0) PP 4182 PP 4142

เภสัชกรรมในผูปวย
วิกฤต

PP ....... วิชาเลือกในสาย 2(...........) - -
PP ....... วิชาเลือกในสาย 2(...........) - -

               รวม 7(...........................)

สายวิชาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
PP ....... วิชาเลือกในสาย 2(...........) - -
PP ....... วิชาเลือกในสาย 2(...........) - -
PP ....... วิชาเลือกในสาย 2(...........) - -

               รวม 6(...........................)

ช้ันปท่ี 5 ภาคฤดูรอน
และช้ันปท่ี  6 ภาค 1, 2

PP ........ การฝกปฏบิติังาน 28(...........) - -
วิชาชีพภาคสาขาหลัก
               รวม 28(...........................)
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 ภ.บ. ม.มหิดล
 วท.ม. (เภสัชศาสตร) ม.มหิดล
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 ภ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ภ.ม. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.เชียงใหม
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 ภ.บ. ม.มหิดล
 ปร.ด. (Pharmaceutical Chemistry and

Phytochemistry) ม.มหิดล
46. อ.อรภา  สกุลพาณิชย
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 วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก) ม.มหิดล
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 ภ.บ. ม.ศิลปากร

4. ภก.ภาคภูมิ  พรชัยพูลทวี
 ภ.บ. ม.ศิลปากร

5. ภก.บัณฑิต  ศรีจารุพฤกษ
 ภ.บ. ม.ศิลปากร

6. ภญ.ณัฎฐดา  อารีเปยม
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7. ภก.วิชัย  วัฒนศรีมงคล
 ภ.บ. ม.มหิดล

8. ภญ.ณ.ปติ  มณีวงศพงษบัน
 ภ.บ. ม.ศิลปากร

9. ภก.อมารัตน  จงสวัสดิ์วรกุล
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10. ภญ.นิรชน  คูชลธารา
 ภ.บ. ม.มหิดล
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 Chemistry จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

12. ภก.กฤติณ  บัณฑิตานุกูล
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 ภ.ด. (กิตติมศักด์ิ (เภสัชกรรม) ม.มหิดล

17. ดร.สมพงษ  พานิชผล
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)

: วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Medical Technology)

: B.Sc. (Medical Technology)

วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย

มีวัตถุประสงค เพื่อมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1. มีความรู และทักษะในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน และ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย และสามารถคนควา ติดตามความ
กาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปล่ียนแปลงของ
สังคม เพื่อนํามาใชกับการทํางานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย
การวิจัย การศึกษาตอในระดับสูงข้ึน

2. มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมทั้ง
ตอตนเอง ผูใชบริการ เพื่อนรวมงานและมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. มีทักษะทางปญญาในการคิด วิเคราะห สังเคราะห
อยางเปนระบบ และสรางสรรค ตลอดจนมกีารเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเน่ือง เพื่อนําไปสูการแกปญหา พัฒนาตนและพัฒนา
งานใหกับองคกร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมไดอยางมี
ประสทิธภิาพ

4. มีมนุษยสัมพันธที่ ดี มีภาวะผู นํา สื่ อสารอยางมี
ประสทิธิภาพ สามารถทํางานเปนทีมกบัสหวิชาชีพและชมุชน

5. มีทักษะความสามารถดานการใชภาษาเพื่ อการ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การวิจัย การจัดการ เพื่อสนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย ตลอดจนใหความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

6. มีทักษะความสามารถด านการประมวลความรู
ภาคทฤษฎี บูรณาการสูการปฏบิติัในวิชาชพีเทคนิคการแพทย

ที่ต้ัง อาคารเรียน 2 ชั้น 3 หอง 2-328 โทร. 0-2312-6414, 0-2312-6300-79 ตอ 1221
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โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา  143 หนวยกติ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม 2(2/2-0-0) - -

1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 1(0-1/2-0) - -

ในชีวิตประจําวัน
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 107 หนวยกิต
2.1  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 40 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AN 2213 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) BI 1053 -
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1053 and CH 1272 -
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-1/3-0) - BH 2333
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล 3(3/3-0-0) - -
BI 1071 ปฏิบติัการชีววิทยาทั่วไปและ 1(0-1/3-0) - BI 1053

ชีววิทยาเซลล
CH 1272 อินทรียเคมี 2(2/2-0-0) CH 1293 and CH 1301 -
CH 1281 ปฏิบัติการอินทรียเคมี 1(0-1/3-0) - CH 1272
CH 1293 เคมีทั่วไป 3(3/3-0-0) - -
CH 1301 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 1(0-1/3-0) - CH 1293
CH 1362 หลักเคมีวิเคราะห 2(2/2-0-0) CH 1293 -
CH 1371 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห 1(0-1/3-0) - CH 1362
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 5053 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5063 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
MT 2022 พยาธสิรีรวิทยา 2(2/2-0-0) AN 2213 -
MT 2522 จุลชีววิทยาทั่วไป 2(1/1-1/3-0) AN 2213 -
PH 2122 ฟสิกสสําหรับเทคนิคการแพทย 2(2/2-0-0) MA 1003 -
PH 2151 ปฏบิัติการฟสกิสสําหรับเทคนิค 1(0-1/3-0) - PH 2122

การแพทย
PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0) BI 1053 -
ST 2003 ชีวสถิติ 3(3/3-0-0) MA 1003 -

2.2  วิชาชีพบังคับ 63 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MT 2133 เคมีคลินิก 1 3(2/2-1/3-0) BH 2333 and BH 2341 -
MT 2233 โลหิตวิทยา 1 3(2/2-1/3-0) AN 2213 -
MT 3012 ภาคนิพนธ 2(0-2/6-0) MT 3031 and -

consent of instructor
MT 3031 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1/1-0-0) ST 2003 -
MT 3041 สมัมนา 1(1/1-0-0) MT 3031 and -

consent of instructor
MT 3062 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและ 2(1/1-1/3-0) MT 3123, MT 3243 -

มนุษยพันธุศาสตร and MT 3513
MT 3123 เคมีคลินิก 2 3(2/2-1/3-0) MT 2133 -
MT 3143 เคมีคลินิก 3 3(2/2-1/3-0) MT 3123 -
MT 3243 โลหิตวิทยา 2 3(2/2-1/3-0) MT 2233 -
MT 3272 โลหิตวิทยา 3 2(1/1-1/3-0) MT 3243 -
MT 3342 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1 2(1/1-1/3-0) - MT 3433
MT 3353 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2 3(2/2-1/3-0) MT 3342 -
MT 3433 วิทยาภูมิคุมกัน 1 3(2/2-1/3-0) MT 2022 and MT 2522 -
MT 3442 วิทยาภูมิคุมกัน 2 2(1/1-1/3-0) MT 3433 -
MT 3513 แบคทีเรียทางการแพทย 1 3(2/2-1/3-0) MT 2022 and MT 2522 -
MT 3522 แบคทีเรียทางการแพทย 2 2(1/1-1/3-0) MT 3513 -
MT 3632 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 1 2(1/1-1/3-0) - MT 2522
MT 3642 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 2 2(1/1-1/3-0) MT 3632 -
MT 4011 คลินิกสัมพันธ 1(1/1-0-0) Consent of Instructor -
MT 4041 เวชศาสตรชุมชน 1(1/1-0-0) MT 3031 -
MT 4091 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1(1/1-0-0) Consent of Instructor -
MT 4113 พิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร 3(2/2-1/3-0) MT 3143 -
MT 4212 จุลทรรศนศาสตรคลินิก 2(1/1-1/3-0) MT 3272 -
MT 4332 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 3 2(1/1-1/3-0) MT 3353 -
MT 4512 ไวรัสและราวิทยาทางการแพทย 2(1/1-1/3-0) MT 2022 and MT 2522 -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MT 4713 การฝกงานเทคนิคการแพทย 1 3(0-0-3/9) MT 4091 and MT 4851 -

and consent of instructor
MT 4715 การฝกงานเทคนิคการแพทย 2 5(0-0-5/15) Consent of instructor -
MT 4851 การบริหารจดัการหองปฏิบติัการ 1(1/1-0-0) Consent of instructor -

2.3  วิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MT 4051 เทคนิคทางเน้ือเย่ือ 1(1/1-0-0) AN 2213 -
MT 4812 วิทยาการกาวหนาทางเวชศาสตร 2(2/2-0-0) MT 3062 and MT 3353 -

ชันสูตร
MT 4901 เทคโนโลยีทางวิทยาภูมิคุมกัน 1(1/1-0-0) MT 3442 -

ทางการแพทย
MT 4922 สมัมนาทางโลหติวิทยา 2(2/2-0-0) MT 3243 -
MT 4932 สมัมนาวิทยาศาสตรการบริการโลหติ 2(2/2-0-0) MT 3353 -
MT 4941 เทคนิคการแพทยในระบบสุขภาพ 1(1/1-0-0) MT 3031 -
MT 4942 บทบาทของสารตานอนุมลูอสิระ 2(2/2-0-0) MT 3143 -

ตอสุขภาพของมนุษย
MT 4952 การวิเคราะหคุณภาพนํ้า อาหาร 2(1/1-1/3-0) MT 3522 -

และสิง่แวดลอม
MT 4962 กีฏวิทยาทางการแพทย 2(2/2-0-0) MT 3642 -
MT 4972 ชีวสารสนเทศศาสตร 2(2/2-0-0) MT 3062 -
MT 4982 การบริหารองคกรและการจดัการ 2(2/2-0-0) - MT 4851

การขายสําหรับนักเทคนิคการแพทย
MT 4992 การวินิจฉัยแบคทีเรียด้ือยา 2(1/1-1/3-0) MT 3522 -
PM 2121 เภสชัวิทยาสาํหรับนักเทคนิคการแพทย 1(1/1-0-0) AN 2213 -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามสนใจ
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไป 3(3/3-0-0) - -

และชีววิทยาเซลล
BI 1071 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - BI 1053

ชีววิทยาทั่วไป
และชีววิทยาเซลล

CH 1293 เคมีทั่วไป 3(3/3-0-0) - -
CH 1301 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - CH 1293

เคมีทั่วไป
CS 1001 การใชโปรแกรม 1(0-1/2-0) - -

สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -

               รวม 21(17/17-4/10-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
AN 2213 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) BI 1053 -
CH 1272 อินทรียเคมี 2(2/2-0-0) CH 1293 -
CH 1281 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - CH 1272

อินทรียเคมี
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศ
กับการเรียนรู

CH 1362 หลักเคมวิีเคราะห 2(2/2-0-0) CH 1293 -
CH 1371 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - CH 1362

หลักเคมีวิเคราะห
..... ....... วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

               รวม 21(16/16-5/13-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1053 -

and CH 1272
BH 2341 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - BH 2333

ชีวเคมีพื้นฐาน
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -

เพื่อการดํารงชีวิต
PH 2122 ฟสิกสสําหรับ 2(2/2-0-0) MA 1003 -

เทคนิคการแพทย
PH 2151 ปฏบิติัการฟสิกส 1(0-1/3-0) - PH 2122

สําหรับเทคนิคการแพทย
PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0) BI 1053 -
GE 2152 ผูประกอบการ 2(2/2-0-0) - -

ยุคใหม
GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -

เศรษฐกิจพอเพียง
EG 5053 การฟง - การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
               รวม 21(18/18-3/9-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
MT 2022 พยาธสิรีรวิทยา 2(2/2-0-0) AN 2213 -
MT 2133 เคมีคลินิก 1 3(2/2-1/3-0) BH 2333 -

and BH 2341
MT 2233 โลหิตวิทยา 1 3(2/2-1/3-0) AN 2213 -
MT 2522 จลุชวีวิทยาทัว่ไป 2(1/1-1/3-0) AN 2213 -
MT 3632 ปรสติวิทยา 2(1/1-1/3-0) - MT 2522

ทางการแพทย 1
ST 2003 ชีวสถิติ 3(3/3-0-0) MA 1003 -
EG 5063 การอาน-เขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

..... ....... วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -
               รวม 21(17/17-4/12-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
MT 3123 เคมีคลินิก 2 3(2/2-1/3-0) MT 2133 -
MT 3243 โลหิตวิทยา 2 3(2/2-1/3-0) MT 2233 -
MT 3342 วิทยาศาสตร 2(1/1-1/3-0) - MT 3433

การบริการโลหิต 1
MT 3433 วิทยาภูมคิุมกนั 1 3(2/2-1/3-0) MT 2022 -

and MT 2522
MT 3513 แบคทีเรีย 3(2/2-1/3-0) MT 2022 -

ทางการแพทย 1 and MT 2522
MT 3642 ปรสติวิทยา 2(1/1-1/3-0) MT 3632 -

ทางการแพทย 2
               รวม 16(10/10-6/18-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
MT 3031 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1/1-0-0) ST 2003 -
MT 3062 ชีววิทยาระดับ 2(1/1-1/3-0) MT 3123, -

โมเลกุลและมนุษย MT 3243
พันธุศาสตร and MT 3513

MT 3143 เคมีคลินิก 3 3(2/2-1/3-0) MT 3123 -
MT 3272 โลหิตวิทยา 3 2(1/1-1/3-0) MT 3243 -
MT 3353 วิทยาศาสตร 3(2/2-1/3-0) MT 3342 -

การบริการโลหติ 2
MT 3442 วิทยาภูมคิุมกนั 2 2(1/1-1/3-0) MT 3433 -
MT 3522 แบคทีเรีย 2(1/1-1/3-0) MT 3513 -

ทางการแพทย 2
               รวม 15(9/9-6/18-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
MT 3012 ภาคนิพนธ 2(0-2/6-0) MT 3031 -

and consent
of instructor

MT 3041 สมัมนา 1(1/1-0-0) MT 3031 -
and consent
of instructor

               รวม 3(1/1-2-6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
MT 4011 คลินิกสัมพันธ 1(1/1-0-0) Consent -

of instructor
MT 4041 เวชศาสตรชมุชน 1(1/1-0-0) MT 3031 -
MT 4091 กฎหมายและ 1(1/1-0-0) Consent -

จรรยาบรรณวิชาชีพ of instructor
MT 4113 พิษวิทยาและ 3(2/2-1/3-0) MT 3143 -

นิติวิทยาศาสตร
MT 4212 จลุทรรศนศาสตร 2(1/1-1/3-0) MT 3272 -

คลินิก
MT 4332 วิทยาศาสตร 2(1/1-1/3-0) MT 3353 -

การบริการโลหิต 3
MT 4512 ไวรัสและราวิทยา 2(1/1-1/3-0) MT 2022 -

ทางการแพทย and MT 2522
MT 4851 การบริหารจดัการ 1(1/1-0-0) Consent -

หองปฏบิติัการ of instructor
MT ....... วิชาชีพเลือก
MT ....... วิชาชีพเลือก

               รวม 17(...............)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
MT 4713 การฝกงาน 3(0-0-3/9) MT 4091, -

เทคนิคการแพทย 1  MT 4851
and consent
of instructor

MT 4715 การฝกงาน 5(0-0-5/15) Consent -
เทคนิคการแพทย 2 of instructor
               รวม 8(0-0-8/24)
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 วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล

15. อ.พรสุรี  พงษสุชาติ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
16. อ.อัญชลี  กองอินทร

 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (อุปกรณชีวการแพทย) ม.มหิดล

17. อ.ดร.ดวงมณี  แสนม่ัน
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.ขอนแกน
 ปร.ด. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
 Research Follow, Nanyang Technological

University, Singapore
18. อ.สุชา  จุลสําลี

 B.A. (CIinical Laboratory Sciences)
University of Maine, U.S.A.

 ALM (Biotechnology) Harvard University, U.S.A.

คณาจารยคณะเทคนิคการแพทย
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19. อ.นนทยา  ทางเรือ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิค) ม.มหิดล

20. ผศ.วัชรินทร  รังษีภาณุรัตน
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

ม.เชียงใหม
 วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล

21. อ.สุมลรัตน  ชูวงษวัฒนะ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล

22. อ.ดร.สมหญิง  งามอุรุเลิศ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.ขอนแกน
 วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล
 ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย) ม.มหิดล

23. อ.ดร.ปญจพร  นิ่มมณี
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.ธรรมศาสตร
 วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล
 ปร.ด. (จุลชีววิทยา) ม.เชียงใหม

24. อ.ดร.พัชรี  กัมมารเจษฎากุล
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
25. ผศ.ศราวุธ  สุทธิรัตน

 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
26. อ.ทวีพร  พันธุพาณิชย

 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

27. อ.อิสสริยา  เอี่ยมสุวรรณ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) ม.มหิดล

28. อ.ดร.ณัฐริณี  หอระตะ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
 ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน) ม.มหิดล

29. อ.ดร.ชลันดา  กองมะเริง
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล
 ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) ม.ขอนแกน

30. อ.ดร.มยุรี  เกงเกตุ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.ขอนแกน
 ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล

31. อ.กาญจนา  ศิริรัตน
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
32. อ.วีรวรรณ  ชาญศิลป

 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.ขอนแกน
 วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล

33. อ.วชิรญาย  อธิมัง
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกรียตินิยมอันดับสอง

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล

34. อ.เพ็ญนภา  ชมะวิต
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) ม.มหิดล

35. อ.ภาณุพงศ  สหายสุข
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) ม.มหิดล

อาจารยพิเศษ
1. รศ.ดร.ชํานาญ  อภิวัฒนศร

 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) ม.มหิดล
 MTH, University of Queensland, Australia
 Ph.D. (Tropical Medicine) ม.มหิดล
 Ph.D. (Medical Entomology), Liverpool School

of Tropical Medicine, UK
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2. พลตรีหญิง ศ.ดร.ออยทิพย  ณ ถลาง
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
 วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล
 Ph.D. Medical Science), Osaka University,

Japan
3. รศ.นายแพทยสามารถ  ภคกษมา

 พ.บ. คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล ม.มหิดล
 ว.ว. (กมุารเวชศาสตรโรคเลือด) คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 Fellowship in Pediatric Hematology-Oncology,

University of Texas Southwestern Medical
Center, USA.

 Fellowship in Clinical Pediatric Stem Cell
Transplantation, Baylor College of Medicine,
Texas, USA.

4. พ.ต.อ. นพ.กิตติพงษ  สุวัธนเดชา
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
 พ.บ. Fatima College of Medicine, Philippines.
 ว.ว. (พยาธิวิทยาคลินิค) คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
5. ทนพ.สมศักดิ์  ราหุล

 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
6. ทนพ.สมชัย  เจิดเสริมอนันต

 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)

: วท.บ. (กายภาพบําบัด)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Physical Therapy)

: B.Sc. (Physical Therapy)


ที่ต้ัง อาคารเรียนชั้น 4 หอง 407 โทร. 0-2312-6413, 0-2312-6300 ตอ 1162, 1430

วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด

มีวัตถุประสงคหลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังน้ี
1. มีศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพกายภาพบําบัด

และคณุคาแหงตน
2. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการประกอบ

วิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบ

วิชาชีพ ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชพีกายภาพบําบดัและความ
ตองการของสงัคม

4. สามารถคิดวิเคราะห แกไขปญหาไดอยางเปนระบบ
และมีศักยภาพ

5. สามารถพัฒนาตนเองโดยการศึกษา คนควา และ
เรียนรูจากแหลงขอมูลตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่ อสนับสนุนและสงเสริม
แนวทางการรักษาทางกายภาพบําบัด

6. มสีวนรวมในการสงเสริมการพฒันาสงัคม และวิชาชพี
อยางตอเน่ือง

7. มีความสามารถทํางานเปนทีมกับสหสาขาวิชาชีพ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี



290 























การประกันคุณภาพของหลักสูตร
 1. การบริหารหลักสูตร

มีการบริหารหลักสูตรสอดคลองกับขอกําหนดเร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ. 2556

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีอุปกรณ สื่อการสอน และ

ทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก ตํารา วารสารที่ทันสมัย และ
มีหองปฏิบัติการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556

3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ

แก นักศึกษา
3.1.1 มรีะบบอาจารยทีป่รึกษาแตละชัน้ป โดยมี

อัตราสวนของอาจารยตอนักศึกษาประมาณ 1 ตอ 30 คน
ทําหนาที่ใหคําแนะนําดานวิชาการ ข้ันตอนการลงทะเบียน
กฎระเบียบ แหลงทุน และคําปรึกษาอื่นๆ

3.1.2 จัดใหมีระบบการใหคําปรึกษา และ
จัดเก็บขอมูลการใหคําปรึกษา

3.1.3 มีคูมืออาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหแนวทาง
ในการใหคําปรึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน

3.2 การอทุธรณของนกัศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยผลการประเมิน

ในรายวิชาใดสามารถที่ จะย่ืนคํารองขอดูกระดาษคําตอบ

ในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย
ในแตละรายวิชาได ตามกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณ
ของนักศึกษา

การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร

ซ่ึงทําหนาทีป่ระเมนิหลักสตูรในทกุ 5 ป โดยจดัทาํแบบสอบถาม
ไปยังบุคคลที่ เกี่ยวของ ไดแก นักศึกษา อาจารย บัณฑิต
ผูใชบัณฑิต และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหผล นําผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งน้ี
มหาวิทยาลัยกําหนดกลไกการพัฒนาหลักสูตรตามระบบ

1) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตามภาระหนาที่ที่กําหนดไว

2) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา ทั้ง 4
ดาน (การสงเสริมวิชาการ วิชาชีพ สงเสริมจริยธรรม สุขภาพ)

3) มีสื่อการเรียนรูที่ สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู
ดวยตนเอง

4) มีการจัดการเรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปน
สําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณ
จริง

5) กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ งชี้
ทุกๆ ระยะ 5 ป

6) มกีารปรับปรุงหลักสตูรตามดัชนีบงชีใ้นระยะ 5 ป

โครงสรางหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขากายภาพบําบดั (ฉบบัปรบัปรงุ ปการศึกษา 2555)
ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซ่ึงมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา

142 หนวยกิต โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 31 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการ 2(1/1-1/2-0) - -

พัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 4 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
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1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
CS 1001 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 1(0-1/2-0) - -

ในชีวิตประจําวัน
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 105 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  27 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AN 1283 กายวิภาคศาสตรของระบบ 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -

โครงสรางรางกาย
AN 2182 กายวิภาคศาสตร 2(1/1-1/3-0) - PT 2143
BI 1012 ชีววิทยา 2(2/2-0-0) - -
BI 1041 ปฏิบติัการชีววิทยา 1(0-1/3-0) - BI 1012
CH 1343 เคมีเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบือ้งตน 1(0-1/3-0) - CH 1343
EG 2821 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 1(0-1/2-0) - -

กายภาพบําบัด 1
EG 3821 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 1(0-1/2-0) EG 2821 -

กายภาพบําบัด 2
EG 3841 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 1(0-1/2-0) EG 3821 -

กายภาพบําบัด 3
EG 5333 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
PA 2911 พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษา 1(1/1-0-0) - -

กายภาพบําบัด
PH 1183 ฟสิกสทางการแพทย 3(3/3-0-0) MA 1003 -
PH 1191 ปฏบิติัการฟสกิสทางการแพทย 1(0-1/3-0) - PH 1183
PI 4191 จิตเวชศาสตร 1(1/1-0-0)            Third year standing
PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -

2.2  กลุมวิชาชีพบังคับ ไมนอยกวา 78 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PT 1021 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 1 1(0-1/2-0) - -
PT 1041 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 2 1(0-1/2-0) PT 1021 -
PT 2022 พืน้ฐานการตรวจรางกายทาง 2(1/1-1/3-0) AN 1283 -

กายภาพบําบัด
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PT 2111 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 1(1/1-0-0) PS 2323 -
PT 2143 ชีวกลศาสตรและจลนศาสตรพืน้ฐาน 3(2/2-1/3-0) AN 1283 -
PT 2162 ชวีกลศาสตรและจลนศาสตรทางคลินิก 2(1/1-1/3-0) PT 2143 -
PT 2163 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 1 3(2/2-1/3-0) - AN 1283
PT 2221 การนวดเพื่อการรักษา 1(0-1/3-0) AN 1283 -
PT 2322 การรักษาดวยความรอน 2(1/1-1/3-0) PH 1183 -

และคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
PT 2701 ฝกงานกายภาพบําบัด 1 1(0-0-1/5) - -
PT 2841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 1 1(0-1/2-0) - -
PT 2913 บูรณาการกายภาพบําบัด 3(3/3-0-0) - -

ในวิทยาการแพทยปจจบุัน
PT 3022 หลักการปฏิบัติงานกายภาพบําบัด 2(1/1-1/3-0) PT 2701 -
PT 3163 การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2 3(2/2-1/2-0) PT 2163 -
PT 3223 การจัด ดัด และดึง 3(1/1-2/4-0) PT 2162 -
PT 3343 การวินิจฉัยและการรักษาดวยไฟฟา 3(2/2-1/3-0) - -
PT 3421 การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัด 1(0-1/2-0) - -

ในระบบกระดูกและกลามเน้ือ
PT 3433 กายภาพบําบัดระบบกระดูก 3(3/3-0-0) - -

และกลามเน้ือ 1
PT 3512 กายภาพบําบัดระบบประสาท 1 2(2/2-0-0) - -
PT 3522 การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัด 2(0-2/4-0) - -

ในระบบประสาทและเด็ก
PT 3532 กายภาพบําบัดระบบประสาท 2 2(2/2-0-0) PT 3512 -
PT 3552 กายภาพบําบัดในกุมารเวชกรรม 2(2/2-0-0) - -
PT 3623 กายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ 3(2/2-1/2-0) - -

และหลอดเลือด
PT 3701 ฝกงานกายภาพบําบัด 2 1(0-0-1/5) PT 2701 -
PT 3704 ฝกงานกายภาพบําบัด 3 4(0-0-4/24) PT 3741, PT 3751, -

PT 3761, PT 3861
PT 3741 ฝกงานกายภาพบําบัดระบบกระดูก 1(0-0-1/5) - PT 3421, PT 3423

และกลามเน้ือ
PT 3751 ฝกงานกายภาพบําบดัระบบประสาท 1(0-0-1/5) - PT 3522, PT 3532

PT 3761 ฝกงานกายภาพบําบัดระบบหายใจ 1(0-0-1/5) - PT 3623
หัวใจ และหลอดเลือด

PT 3861 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2 1(0-1/2-0) - PT 3741, PT3751,
PT 3761

PT 4032 กฎหมายและการบริหารงาน 2(2/2-0-0) - -
PT 4412 กายภาพบําบัดระบบกระดูก 2(2/2-0-0) PT 3433 -

และกลามเน้ือ 2
PT 4711 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักศึกษา 1(1/1-0-0) - -

กายภาพบําบัด



293




รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PT 4721 โครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษา 1(0-0-1/4) - PT 4711

กายภาพบําบัด
PT 4722 ฝกงานกายภาพบําบัด 4 2(0-0-2/12) - -
PT 4742 ฝกงานกายภาพบําบัด 5 2(0-0-2/12) - -
PT 4762 ฝกงานกายภาพบําบัด 6 2(0-0-2/12) - -
PT 4821 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3 1(0-1/2-0) PT 3704 -
PT 4841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 4 1(0-1/2-0) - PT 4722, PT4742,

PT 4762
PT 4911 กายภาพบําบัดในการกีฬา 1(1/1-0-0) - -
PT 4912 กายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพ 2(2/2-0-0) - -

และความงาม
PT 4921 การสงเสริมสุขภาพตลอดชวงอายุ 1(0-1/2-0) - -
PT 4922 กายภาพบําบัดในผูสูงอายุ 2(1/1-1/2-0) - -

และภาวะอื่นๆ
PT 4942 กายภาพบําบัดในชุมชน 2(1/1-1/2-0) - -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไดตามความสนใจ

ยกเวน
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PT 1023 หลักการผอนคลายความเครียด 3(3/3-0-0) - -
PT 1033 การดูแลอาการปวดคอ 3(3/3-0-0) - -

และหลังเบือ้งตน
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร วท.บ. (กายภาพบําบัด)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
BI 1012 ชีววิทยา 2(2/2-0-0) - -
BI 1041 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - BI 1012

ชีววิทยา
CH 1343 เคมีเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
CH 1351 ปฏบิติัการ 10-1/3-0) - CH 1343

เคมีเบื้องตน
GE 1072 สุขภาพ 2(1/1-1/2-0) - -

พลานามัยกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -
เพื่อการสื่อสาร 1

MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
PT 1021 มูลฐานของ 1(0-1/2-0) - -

วิชาชีพกายภาพบําบัด 1
               รวม 22(17/17-5/12-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
AN 1283 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -

ของระบบโครงสราง
รางกาย

GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -
การสือ่สาร

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
เพื่อการดํารงชีวิต

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศ
กับการเรียนรู

PH 1183 ฟสิกส 3(3/3-0-0) - -
ทางการแพทย

PH 1191 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - -
ฟสิกสทางการแพทย

PT 1041 มูลฐานของ 1(0-1/2-0) - -
วิชาชีพกายภาพ
บําบัด 2

ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
               รวม 21(17/17-4/10-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
AN 2182 กายวิภาคศาสตร 2(1/1-1/3-0) - PT 2143
EG 5333 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
CS 1001 โปรแกรม 1(0-1/2-0) - -

คอมพิวเตอร
สําเร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน

PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0)  BI 1012 -
PT 2022 พืน้ฐาน 2(1/1-1/3-0)  AN 1283 -

การตรวจรางกาย
ทางกายภาพบําบัด

PT 2143 ชีวกลศาสตร 3(2/2-1/3-0)  AN 1283 -
และจลนศาสตร
พืน้ฐาน

PT 2701 ฝกงาน 1(0-0-1/5) - -
กายภาพบําบัด 1
               รวม 18(13/13-4/12-1/5)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
EG 2821 ภาษาอังกฤษ 1(0-1/2-0) - -

สําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 1

PA 2911 พยาธิวิทยา 1(1/1-0-0) - -
สําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด

PT 2111 สรีรวิทยาของ 1(1/1-0-0) - -
การออกกําลังกาย

PT 2162 ชีวกลศาสตร 2(1/1-1/3-0)  PT 2143 -
และจลนศาสตร
ทางคลินิก

PT 2163 การออกกาํลังกาย 3(2/2-1/3-0) - -
เพื่อการบําบัด 1

PT 2221 การนวด 1(0-1/3-0) AN 1283 -
เพื่อการรักษา

PT 2322 การรักษา 2(1/1-1/3-0)  PH 1183 -
ดวยความรอนและ
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา

PT 2841 บรูณาการ 1(0-1/2-0) - -
หลักการทางวิชาชีพ 1

PT 2913 บรูณาการ 3(3/3-0-0) - -
กายภาพบําบัดใน
วิทยาการแพทยปจจบุัน
               รวม 15(9/9-6/16-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co
 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1

EG 3821 ภาษาอังกฤษ 1(0-1/2-0) EG 2821 -
สําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 2

PI 4191 จิตเวชศาสตร 1(1/1-0-0) - -
PT 3022 หลักการปฏบิติังาน 2(1/1-1/3-0) PT 2701 -

กายภาพบําบัด
PT 3163 การออกกาํลังกาย 3(2/2-1/2-0)  PT 2163 -

เพื่อการบําบัด 2
PT 3223 การจดั ดัด และดึง 3(1/1-2/4-0) PT 2162 -
PT 3343 การวินิจฉัย 3(2/2-1/3-0) - -

และการรักษาดวยไฟฟา
PT 3512 กายภาพบําบัด 2(2/2-0-0) - -

ระบบประสาท 1
PT 3552 กายภาพบําบัด 2(2/2-0-0) - -

ในกุมารเวชกรรม
PT 3701 ฝกงาน 1(0-0-1/5) PT 2701 -

กายภาพบําบัด 2
               รวม 18(11/11-6/14-1/5)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
EG 3841 ภาษาอังกฤษ 1(0-1/2-0) - -

สําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 3
PT 3421 การตรวจประเมนิ 1(0-1/2-0) - -

ทางกายภาพบําบัด
ในระบบกระดูกและกลามเน้ือ

PT 3433 กายภาพบําบัด 3(3/3-0-0) - -
ระบบกระดูกและกลามเน้ือ 1

PT 3522 การตรวจประเมนิ 2(0-2/4-0) - -
ทางกายภาพบําบัดในระบบประสาทและเด็ก

PT 3532 กายภาพบําบัด 2(2/2-0-0) PT 3512 -
ระบบประสาท 2

PT 3623 กายภาพบําบัด 3(2/2-1/2-0) - -
ระบบหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด

PT 3741 ฝกงานกายภาพ 1(0-0-1/5) - PT 3421,
บําบัดระบบกระดูกและกลามเน้ือ PT 3423

PT 3751 ฝกงานกายภาพ 1(0-0-1/5)     - PT 3522, PT 3532
บําบดัระบบประสาท

PT 3761 ฝกงานกายภาพ 1(0-0-1/5) - PT 3623
บาํบดัระบบหวัใจ หายใจ และหลอดเลือด

PT 3861 บรูณาการ 1(0-1/2-0)   - PT 3741, PT 3751,
หลักการทางวิชาชีพ 2 PT 3761
               รวม 16(7/7-6/12-3/15)

 ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
PT 3704 ฝกงาน 4(0-0-4/24) PT 3741, -

กายภาพบําบัด 3 PT 3751, PT 3761, PT 3861
               รวม 4(0-0-4/24)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co
 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1

PT 4032 กฎหมายและ 22/2-0-0) - -
การบริหารงาน

PT 4412 กายภาพบําบัด 2(2/2-0-0) PT 3433 -
ระบบกระดูกและกลามเน้ือ 2

PT 4711 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1/1-0-0) - -
สําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด

PT 4721 โครงงานพิเศษ 1(0-0-1/4) - PT 4711
สําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด

PT 4821 บรูณาการ 1(0-1/2-0) PT 3704 -
หลักการทางวิชาชีพ 3

PT 4911 กายภาพบําบัด 1(1/1-0-0) - -
ในการกฬีา

PT 4912 กายภาพบําบัด 2(2/2-0-0) - -
เพื่อสุขภาพและความงาม

PT 4921 การสงเสริม 1(0-1/2-0) - -
สุขภาพตลอดชวงอายุ

PT 4922 กายภาพบําบัด 2(1/1-1/2-0) - -
ในผูสูงอายุและภาวะอืน่ๆ

PT 4942 กายภาพบําบัด 2(1/1-1/2-0) - -
ในชุมชน

..... ....... เลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -

..... ....... เลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -
               รวม 21(16/16-4/8-1/4)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
PT 4722 ฝกงาน 2(0-0-2/12) - -

กายภาพบําบัด 4
PT 4742 ฝกงาน 2(0-0-2/12) - -

กายภาพบําบัด 5
PT 4762 ฝกงาน 2(0-0-2/12) - -

กายภาพบําบัด 6
PT 4841 บรูณาการ 1(0-1/2-0) - PT 4722,

หลักการทางวิชาชีพ 4 PT 4742,
PT 4762

               รวม 7(0-1/2-6/36)
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ม.มหิดล

 วท.ม.(สรีรวิทยา) ม.มหิดล
3. อ.ดร.เสาวณีย วรวุฒางกุร ผูชวยคณบดี

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 วท.ม. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 ปร.ด. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

4. อ.ดร.รุงเพชร สงวนพงษ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.มหิดล
 คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว)

ม.สโุขทัยธรรมาธริาช
 M.A. (Physical Therapy) New York University,

USA
 ค.ด.(อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

5. อ.กิติมา ฉันทพานิชย
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 M.S. (Physical Therapy) Long Island

University, USA
6. อ.บุญรัตน โงวตระกูล

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.เชียงใหม
 M.A. (Physical Therapy) New York

University, USA
 กําลังศึกษาปริญญาเอก สาขาการวิจัยและสถิติ

ทางวิทยาการปญญา ม.บรูพา
7. อ.อารียา จงเสถียรธรรม

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.มหิดล

 วท.ม.(สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย) ม.มหิดล
 กําลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร

การออกกําลังกาย ม.มหิดล

8. อ.ดร.นพพร คุรุเสถียร
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 วท.ม. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 ปร.ด. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

9. อ.ดวงพร เบญจนราสุทธิ์
 วท.บ.(กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 วท.ม.(สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย) ม.มหิดล

10. อ.สุนทรี ชยาวัชรกุล
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง

ม.ธรรมศาสตร
 วท.ม. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

11. อ.ดร.สุภรัศม์ิ เงินสุทธิวรกุล
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
 M.A. (Physical Therapy) New York University,

USA
 Ph.D. (Organization Development and

Transformation) Cubu Doctor's College,
Philippines

12. อ.เจนจิรา อัสพันธ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
 กําลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร

ชีวการแพทย ม.เชียงใหม
13. อ.ณัฏฐศศิ  ชูกิจรุงโรจน

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 วท.ม. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
 กําลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร

การออกกําลังกาย ม.มหิดล
14. อ.สุดาพร พุมเมือง

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 วท.ม. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
 กําลังศึกษาปริญญาเอก สาขาสรีรวิทยา

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณาจารยคณะกายภาพบําบัด
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15. อ.สุภาณี ชวนเชย
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและ

การออกกําลังกาย) ม.เชียงใหม
 กาํลังศกึษาปริญญาเอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร

(หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล
16. อ.วริาภรณ แพบัว

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 วท.ม. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
17. อ.ภัสสร วิชิต

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 วท.ม. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล

18. อ.ณรัตน พิชัยยงควงศดี
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.ยมหิดล
 วท.ม. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 MS. (Exercise and Sport nutrition), Texas

Woman's University, USA
19. อ.พิมพพิมล แดงอินทวัฒน

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย : กายวิภาคศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

20. อ.ปวีนุช ศรีมงคลชัย
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 วท.ม. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 วท.ม. (วิทยาศาสตรเคร่ืองสําอางค) ม.แมฟาหลวง

21. อ.นิภาพร เหลาชา
 วท.บ. (กายภาพบําบัด)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
22. อ.ศิรินันท จันทรหนัก

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 วท.ม (กายภาพบําบดั) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
23. อ.ไชยดล ตัณฑสิทธิ์

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.มหิดล

 วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) ม.มหิดล

24. อ.เชาวนวิทย  สุทธิวานิช
 วท.บ. (กายภาพบําบดั) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (เวชศาสตรการกีฬา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
25. อ.พรลักษณ  แพรเพ็ชร

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.ธรรมศาสตร
 วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) ม.มหิดล

26. อ.สมนึก  สงวาณิชย
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.ธรรมศาสตร
 Msc. Applying Physotherapy Paediatric

27. อ.สุจิตรา  ล้ิมทรัพย
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.ธรรมศาสตร
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา) ม.เกษตรศาสตร

28. อ.หทัยชนก  เบญจรงครัตน
 วท.บ. (กายภาพบําบดั) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (ประสาทศาสตร) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยพิเศษ
1. อ.ปรีดา ต้ังตรงจิตร

 ภ.บ.ม คณะแพทยศาสตร ม.มหิดล
 M.S. Long Island University, New York, USA

2. อ.นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง
 พ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วุฒิบัตรเฉพาะทางจิตเวชศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรการฝงเข็ม กระทรวงสาธารณสุข

3. อ.นพ.ธิติวัฒน สุรพันธ
 พ.บ. ม.ขอนแกน
 วุฒิบตัรดานศลัยศาสตรออรโธปดิกส

4. อ.นพ.ธนา บูรณพันธฤกษ
 พ.บ. ม.มหิดล
 วุฒิบตัรดานศลัยศาสตรออรโธปดิกส

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. อ.นพ.ชาวิท  ตันวีระชัยกุล

 พ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วุฒิบัตรเฉพาะทางจิตเวชศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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6. อ.นพ.กิตติวัฒน มะโนจันทร
 พ.บ. ม.มหิดล
 วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญดานศัลยกรรมทั่วไป

7. อ.นพ.พงศศิษฎ สิงหทัศน
 พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) ม.มหิดล
 วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญดานศัลยกรรมทั่วไป

8. อ.นพ.นันทวัฒน ศิริธานันท
 พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) ม.มหิดล
 วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญดานศัลยกรรมระบบ

ทางเดินปสสาวะ
9. อ.นพ.โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร

 พ.บ. วิทยาลัยแพทยพระมงกุฎเกลา
 วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตรทรวงอก

หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

 วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

 Certificate in Endoscopic Surgery, Queen
Elizabeth Hospital, Hong Kong

10. อ.พญ.จีรภัทร วงศชินศรี
 พ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญดานโรคขอและรูมาติซ่ึม

11. อ.นพ.สมชาย ฉายชยานนท
 พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
 วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรโรคไต

12. อ.พญ.สุขมาส สุวรรณวลัยกร
 วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 พ.บ. The Royal College of Surgeons in

Ireland
 M.Sc. in Dermatology, Boston University, USA

13. อ.พญ.จิระพร  อมรฟา
 วุฒิบตัรสาขาศลัยกรรมระบบประสาท

14. รศ.นพ.พรพรหม  เมืองแมน
 วุฒิบัตรศัลยกรรมผิวหนัง ม.มหิดล

15. อ.ดร.นพ.พลวัฒน  ต่ิงเพ็ชร
 พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) รพ.รามาธิบดี

ม.มหิดล
 Ph.D. (Microbiology), University of Sydney

Australia

16. อ.นพ.พิศิษฐ  ดานไทยนํา
 พ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญอายุรศาสตรโรคระบบ

การหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ
17. ผศ.นพ.สมนึก  นิลบุหงา

 วท.บ. กายภาพบําบัด
 วท.ม. กายวิภาคศาสตร
 พ.บ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

18. ผศ.นพ.ไพศาล ลีละชัยกุล
 พ.บ. ม.มหิดล

19. นพ.สมชาติ สุจริตรังษี
 พ.บ. (แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล) ม.มหิดล
 วุฒิบัตรเวศาสตรครอบครัว ศิริราชพยาบาล

20. อ.อมร โฆษิดาพันธุ
 วท.บ. (กายภาพบําบดั) สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ

(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.มหิดล
 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ

(การสาธารณสขุ)
 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ

สิง่แวดลอมอตุสาหกรรม)
 วท.ม. (สขุศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภัย)

ม.มหิดล
21. รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช

 วศ.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ) University of Texas

at Arlington, USA
 วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ : การยศาสตร)

University of Texas at Arlington, USA
22. ผศ.ดร.ผกาวลี  พุมสุทัศน

 วท.บ. (กายภาพบําบัด)
 วท.ม. (กายภาพบําบัด)
 ปร.ด. (ระบาดวิทยา)

23. อ.กฤษณา  พิชิตพร
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

24. ผศ.ชมพูนุท สุวรรณศรี
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 วท.ม. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

25. ผศ.นาฏวิมล  งามศิริจิตต
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต



299




26. อ.อนุวัตร เลิศพิทักษสุนทร
 วท.บ. (เภสัชศาสตร)
 M.BA.CPM (Asia-pacific)

27. อ.หนึ่งนุช  เจือเจริญ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

28. อ.จิตติมา เจริญล้ิมประเสริฐ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและ

การออกกําลังกาย) คณะเทคนิคการแพทยศาสตร
ม.เชียงใหม

29. อ.ชลธิชา ปกษี
 วท.บ. (กายภาพบําบัด)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
30. อ.ปวริศา  ทรัพยประเสริฐ

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

31. อ.กมลวรรณ พวงสงวนวงศ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตกายภาพบําบัด

ดวยการจัด ดัด ดึง ม.มหิดล
 วท.ม. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

32. อ.ปยารัตน วุนวงษ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 MA. (Physical Therapy)

33. อ.ณัจธญา  ภักดีเจริญฤทธิ์
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 วท.ม. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

34. อ.สถาพร  ทองจุนเจือ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 วท.ม. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

35. อ.ประพัฒน  สิริประภาพร
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 วท.ม. (กายภาพบําบดั) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

36. อ.สาศักดิ์  สุวรรณวงษ
 วท.บ. (การบริหารสาธารณสขุ)

ม.สโุขทัยธรรมาธริาช
37. อ.โสรญา  สุดสาระ

 พย.บ. (การพยาบาลชุมชน) ม.ขอนแกน

38. อ.ไพฑูรย  ดารา
 ศิลปศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏลพบุรี
 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ

ระบบสุขภาพ) ม.มหาสารคาม
39. อ.รววีรรณ  สุวรรณเวช

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

อาจารยพิเศษทางคลินิก
1. อ.กรรณิการ ธีรวฒิุวรเวทย

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.เชียงใหม
2. อ.นุชร ีกอวัฒนะ

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.เชียงใหม
3. อ.สุวิมล บุญกลอม

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.ธรรมศาสตร
4. อ.สุภาภรณ ทัศนอนันชัย

 วท.ม. (จิตวิทยาใหคําปรึกษา) ม.บูรพา
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.ขอนแกน

5. อ.วราภรณ รุงสาย
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

6. อ.วาสนา มงคลสุข
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.รังสิต

7. อ.อําภาวรรณ ฉันชัยพัฒนา
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

8. อ.ธัญญลักษณ ธนโรจนวณิช
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

9. อ.ขวัญตา ชินวัฒนชัย
 วท.ม. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

10. อ.เบ็ญจมาพร คงสาคร
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

11. อ.มณฑิชา มวงเงิน
 วท.ม. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

12. อ.นารี โกเจริญ
 วท.ม. (สขุศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภัย)

ม.มหิดล
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.ขอนแกน

13. อ.เพียงใจ โพธิ์ทอง
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

14. อ.นพพร ยอดกลา
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
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15. พันตํารวจเอกประพันธ กองมงคล
 วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย) ม.มหดิล
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

16. อ.ลาวัลย พานิชเจริญ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

17. อ.ประพันธ สุขวัฒนจรูญ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

18. อ.สิริพร วงษจํารัส
 วท.บ. (กายภาพบําบัด)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
19. อ.วิจิตรา อิ่มโสภณ

 ศศ.ม. (การบริหารการพฒันาสังคม)
สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
20. อ.อัจฉริยาภรณ เลิสเสรี

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.รังสิต
21. อ.สุวันดี อึ้งรัตนชัย

 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

22. อ.รุงเพชร แสงจันทร
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

23. อ.ธีรชาติ สวางนพ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล
 น.บ. (นิตาศาสตร) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

24. อ.สุนทร พัฒนาตระกูล
 นศ.ม. ม.กรุงเทพ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

25. อ.วนกมล  อนันตวัฒนกิจ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.เชียงใหม

26. อ.ยุพดี  เทวะจินตนานนท
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

27. อ.ปยะฉัตร  แพงไตร
 พย.บ. (การพยาบาลชุมชน) ม.ขอนแกน

28. อ.สุนทรี  เถียนสูงเนิน
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.คริสเตียน







303



วิสยัทัศน
เปนองคกรแหงการเรียนรูดานสาธารณสุขทีม่ีความเปนเลิศทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาธารณสขุที่มขีีดความสามารถดานความรูทักษะวิชาชพี และเปนทีย่อมรับตรงตามความตองการของสงัคม

ควบคูคุณธรรม 6 ประการ
2. ผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่สอดคลองกับวิชาชพี เพื่อนําไปสูการใชประโยชนและการยอมรับจากสังคม
3. ใหบริการวิชาการที่นําไปสูการพัฒนาองคความรู และตอบสนองตอความตองการของสงัคม
4. ทํานุบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถ่ิน
5. ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร
1. ผลิตบัณฑิตสาธารณสุขที่มีองคความรูทั้งวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ควบคูคุณธรรม โดยการมีสวนรวมของภาคีหุนสวน
2. พัฒนาองคความรูวิชาการและการวิจัยดานสาธารณสขุที่ตอบสนองความตองการของสงัคม
3. พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร ชุมชนและสังคม
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับองคความรูดานสาธารณสุข
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. บูรณาการการจัดการความรูใหสอดคลองกบัพันธกิจ

ปรัชญา
สรางเสริม ความรูและภูมปิญญา พฒันาทกัษะ และจริยธรรม

ปณิธาน
มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะในวิชาชีพ เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ

และจรรโลงไวซ่ึงคณุคาทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อรับใชสงัคม

ดวยความตระหนักถึงปญหาทางดานสาธารณสขุและสิง่แวดลอมทีม่ผีลกระทบตอสขุภาพอนามยัของประชาชนและการพฒันา
ประเทศทางดานเศรษฐกจิและอตุสาหกรรม คณะสาธารณสขุศาสตรและสิง่แวดลอม จงึไดเปดสอนหลักสตูร 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑติ 2 สาขาวิชา คอื สาขาวิชาอนามัยสิง่แวดลอม และสาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 2) หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงพยาบาล

ที่ต้ัง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 หอง 2-401, หอง 2-406 และหองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 และชั้น 5
โทร 0-2312-6415, 0-2312-6300-79

ตอ 1636 สํานักงานเลขานุการคณะ 1211 สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล
1227 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม 1533 สาขาวิชาอาชีวอนามยัฯ
1258 หองปฏิบติัการอนามัยสิง่แวดลอม 1259 หองปฏิบติัการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงพยาบาล

: ส.บ. (การจดัการโรงพยาบาล)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health (Hospital Management)

: B.P.H. (Hospital Management)

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
การจัดการโรงพยาบาลเปนการบริหารเชิงประยุกตรวมกันระหวางบริการทางการแพทยกับการบริการที่ เปนเลิศ

เพื่อการดูแลรักษา สงเสริม ฟนฟูสุขภาพของผูเจ็บปวยและผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ซ่ึงจะตองสอดคลอง
กับนโยบายดานสาธารณสุข และระบบสุขภาพของประเทศ และการบริหารการจัดการที่ดีของโรงพยาบาล ผูบริหารทุกระดับ
จําเปนตองมคีวามรู  มคีวามสามารถ มทีกัษะในการบริหารจดัการงานทกุประเภท ทกุหนวยงาน และจะตองสามารถเผยแพร ถายทอด
ความรูดานการบริหารจดัการ ดานสาธารณสขุ  ตลอดจนประสบการณใหแกผูทีเ่กีย่วของได รวมทัง้สรางความเขาใจ และประสานงาน
ใหสอดคลองกบัเปาหมายขององคกร  เพือ่ใหเกดิดุลยภาพดานคณุภาพและกอประโยชนสงูสดุตอผูใชบริการ องคการ และตอสังคม
โดยรวม

วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล จึงมีวัตถุประสงคดังน้ี
1. เพือ่ใหบัณฑิตสามารถวางแผนการบริหารจดัการโรงพยาบาลทกุประเภท
2. เพื่อใหบัณฑิตสามารถประสานงานบริการทางการแพทยกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดทุกระดับทั้งภายใน

และภายนอกโรงพยาบาลได
3. เพือ่ใหบัณฑติสามารถสนับสนุนและเสริมสรางประสิทธิผลการบริการทางดานการแพทยและการจดัการ
4. เพื่อใหบัณฑิตสามารถถายทอดความรู  ทักษะและประสบการณ ดานการบริหารจัดการใหแกผูเกี่ยวของได
5. เพือ่ใหบณัฑิตสามารถปฏบิัติหนาทีใ่นสวนงานสงเสริมการจดัการและงานสาธารณสุขได
6. เพื่อใหบัณฑิตมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเพื่อประกอบการบริหารจัดการโรงพยาบาลและสถานบริการ

สาธารณสขุอืน่

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
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โครงสรางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโรงพยาบาล
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร ประกอบดวยหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ

หมวดเลือกเสรี จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

1.4  กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

1.5  กลุมมนุษยศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2242 การสือ่สารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0) - -

1.6  กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 4 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป 1(0-1/2-0) - -

ในชีวิตประจําวัน
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 99 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาแกน 42 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AC 2303 การบัญชเีพื่อการจดัการโรงพยาบาล 3(3/3-0-0) - -
EG 5033 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
LA 2133 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3/3-0-0) - -
MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PB 2143 ระบบสขุภาพเบือ้งตน 3(3/3-0-0) - -
PB 2153 พฤติกรรมสุขภาพ 3(3/3-0-0) - -
PB 2163 วิทยาการระบาดและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -
PB 2173 การจัดการการบริบาลสุขภาพ 3(3/3-0-0) PB 2143, MG 1303 -
PB 2183 การจดัการสิง่แวดลอมในโรงพยาบาล 3(3/3-0-0) - -
PB 2193 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3/3-0-0) - -

ในโรงพยาบาล
PB 3153 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 3(3/3-0-0) - -
ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพือ่การบริบาล 3(3/3-0-0) MA 1073 -

สุขภาพ

2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1 3(3/3-0-0) - -
HM 3253 การจัดการโรงพยาบาล 2 3(3/3-0-0) HM 2243 -
HM 3093 การจัดการการเงินสําหรับโรงพยาบาล 3(3/3-0-0) AC 2303 -
HM 3103 ศพัททางการแพทยเพือ่การสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -

ในโรงพยาบาล
HM 3123 การบริหารการจดัซ้ือและพัสดุ 3(3/3-0-0) - -

สําหรับโรงพยาบาล
HM 3263 กฎหมายสาํหรับการจดัการโรงพยาบาล 3(3/3-0-0) - -
HM 3273 การพฒันาระบบคณุภาพในโรงพยาบาล 3(3/3-0-0) - -
HM 3283 การจดัการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 3(3/3-0-0) - -
HM 4333 การวิจยัทางดานการจดัการโรงพยาบาล 3(2/2-1/2-0) ST 2013 -
HM 4343 การพัฒนาและจดัการทรัพยากร 3(3/3-0-0) - -

มนุษยในโรงพยาบาล
HM 4353 จริยธรรมในการจัดการโรงพยาบาล 3(3/3-0-0) HM 3253 -
HM 4363 การจดัการเชงิกลยุทธของโรงพยาบาล 3(3/3-0-0) HM 3253 -
HM 4373 การจัดการโครงการสุขภาพ 3(3/3-0-0) - -

2.3  กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
2.3.1  กลุมฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 6 หรือ 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
HM 4176 สหกิจศึกษา* 6(0-0-6/40) ป 4 -
HM 4184 การฝกปฏิบติังานในโรงพยาบาล** 4(0-0-4/16) ป 4 -
HM 4312 การสมัมนาทางการจดัการโรงพยาบาล** 2(1/1-1/2-0) ป 4 -
HM 4323 การพฒันาภาวะผูนําในระบบสขุภาพ** 3(3/3-0-0) - -

2.3.2  กลุมวิชาเอกเลือก 12 หรือ 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
HM 3133 การนําระบบคณุภาพสูการปฏบิัติ 3(3/3-0-0) - -

ในโรงพยาบาล
HM 3293 ระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0) HM 3103 -

โรงพยาบาล
HM 3303 การจดัการความเสีย่งของโรงพยาบาล 3(3/3-0-0) HM 3273 -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
HM 4382 การจัดการความขัดแยงและการเจรจา 2(2/2-0-0) MG 1303 -

ตอรองในโรงพยาบาล
HM 4392 เศรษฐศาสตรโรงพยาบาล 2(2/2-0-0) - -
HM 4402 การใหรหสัโรค และการวินิจฉยัโรครวม 2(1/1-1/2-0) HM 3103 -
HM 4413 การตลาดโรงพยาบาล 3(3/3-0-0) MK 1503 -
HM 4423 การประชาสมัพนัธโรงพยาบาล 3(3/3-0-0) - -
HM 4433 การจัดการอาชีวเวชศาสตร 3(3/3-0-0) - -

ในโรงพยาบาล
HM 4443 การสุขาภิบาลสิง่แวดลอมและ 3(3/3-0-0) - -

การอนุรักษพลังงานในโรงพยาบาล
HM 4453 การสขุาภิบาลอาหารและความ 3(3/3-0-0) - -

ปลอดภัยในอาหารของโรงพยาบาล
HM 4463 การบริหารการปฏิบติัการ 3(3/3-0-0) - -
PB 2133 โภชนาการกับสุขภาพ 3(3/3-0-0) - -
PB 3092 การปฐมพยาบาล 2(1/1-1/2-0) - -

หมายเหตุ : * นักศึกษาเลือกเรียนวิชา HM 4176 สหกิจศึกษา จะตองเลือกรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกอีก 12 หนวยกิต
** นักศึกษาที่ไมเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาจะตองเรียนวิชา HM 4184, HM 4312 และ HM 4323 เปนวิชา

บังคับเลือก และเลือกรายวิชาจากกลุมวิชาเอกเลือกอีก 9 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

เพือ่การสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

GE 2242 การสือ่สาร 2(2/2-0-0) - -
ระหวางวัฒนธรรม

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศกบั
การเรียนรู

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
               รวม 17(15/15-2/4-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
CS 1001 การใชโปรแกรม 1(0-1/2-0) - -

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
เพื่อการดํารงชีวิต

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

MA 1073 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
และสถิติ

MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -
               รวม 16(14/14-2/4-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
MG 1303 องคการและ 3(3/3-0-0) - -

การจดัการ
PB 2143 ระบบสุขภาพ 3(3/3-0-0) - -

เบื้องตน
PB 2153 พฤติกรรมสขุภาพ 3(3/3-0-0) - -
PB 2183 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -

สิง่แวดลอม
ในโรงพยาบาล

PB 2193 อาชวีอนามัย 3(3/3-0-0) - -
และความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล

ST 2013 การวิเคราะหสถิติ 3(3/3-0-0) MA 1073 -
เพือ่การบริบาลสุขภาพ

..... ....... เลือกเสรี 3(.............) - -
               รวม 21(21/21-0-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
AC 2303 การบัญชีเพื่อ 3(3/3-0-0) - -

การจดัการโรงพยาบาล
EG 5033 การฟง การอาน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

HM 2243 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -
โรงพยาบาล 1

LA 2133 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
เกี่ยวกับกฎหมาย

PB 2163 วิทยาการระบาด 3(3/3-0-0) - -
และการจัดการ

PB 2173 การจดัการ 3(3/3-0-0) PB 2143, -
การบริบาลสุขภาพ MG 1303

..... ....... เลือกเสรี 3(.............) - -
               รวม 21(18/18-0-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
HM 3253 การจดัการ 3(3/3-0-0) HM 2243 -

โรงพยาบาล 2
HM 3103 ศพัททางการ 3(3/3-0-0) - -

แพทยเพื่อการ
สือ่สารใน
โรงพยาบาล

HM 3263 กฎหมายสําหรับ 3(3/3-0-0) - -
การจดัการ
โรงพยาบาล

HM 3273 การพฒันาระบบ 3(3/3-0-0) - -
คุณภาพใน
โรงพยาบาล

HM 3283 การจดัการระบบ 3(3/3-0-0) - -
สารสนเทศใน
โรงพยาบาล

PB 3153 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -
สาธารณสขุ
               รวม 18(18/18-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
EG 5043 การอาน การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

HM 3123 การบริหารการ 3(3/3-0-0) - -
จัดซ้ือและพสัดุ
สําหรับโรงพยาบาล

HM 3093 การจดัการ 3(3/3-0-0) AC 2303 -
การเงินสําหรับ
โรงพยาบาล

HM 4343 การพฒันาและ 3(3/3-0-0) - -
การจดัการทรัพยากร
มนุษยในโรงพยาบาล

HM 4353 จริยธรรมในการ 3(3/3-0-0) HM 3253 -
จดัการโรงพยาบาล

HM 4363 การจัดการเชิง 3(3/3-0-0) HM 3253 -
กลยุทธใน
โรงพยาบาล
               รวม 18(18/18-0-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
HM 4333 การวิจัยทาง 3(2/2-1/2-0) ST 2013 -

ดานการจดัการ
โรงพยาบาล

HM 4373 การจดัการ 3(3/3-0-0) - -
โครงการสุขภาพ

..... ....... เอกเลือก 3(.............) - -

..... ....... เอกเลือก 3(.............) - -

..... ....... เอกเลือก 3(.............) - -

..... ....... เอกเลือก 3(.............) - -
               รวม *18(5/5-1/2-0)

**15(5/5-1/2-0)

* แผนการศึกษา กลุมเลือกสหกิจศึกษา เลือกรายวิชา
เอกเลือก 12 หนวยกิต

** แผนการศึกษา กลุมเลือกรายวิชาฝกปฏิบัติงานใน รพ.
เลือกรายวิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
* HM 4176 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) ป 4 -
** HM 4184 การฝกปฏบิัติ 4(0-0-4/16) ป 4 -

งานในโรงพยาบาล
** HM 4312 การสมัมนา 2(1/1-1/2-0) ป 4 -

ทางการบริหาร
โรงพยาบาล

** HM 4323 การพัฒนา 3(3/3-0-0) - -
ทักษะภาวะผูนํา
ในระบบสุขภาพ

               รวม  *6(...................)
               หรือ **9(...................)
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิง่แวดลอม)

: วท.บ. (อนามยัสิ่งแวดลอม)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Environmental Health)

: B.S. (Environmental Health)

ปรัชญาและวัตถุประสงค

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอมตระหนักถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาสาธารณสุข และมีความเชื่อวา
ปญหาทั้งสองมีความสัมพันธกนั ขณะที่ประเทศไทยมีการพัฒนาโดยเฉพาะในดานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอม
เชน มลพิษทางนํ้า อากาศ เสียง ขยะ กากของเสีย และของเสียอันตราย เปนตน ซ่ึงเปนปญหาสําคัญทางดานสิ่งแวดลอม
และเปนสาเหตุหน่ึงของการเจ็บปวยและการตาย ควรไดรับการวิเคราะห ปองกัน แกไข โดยบุคลากรที่มีพื้นฐานความรู
ทั้งทางดานสาธารณสุข เทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดลอม ดังน้ัน การจัดการศึกษาจึงประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ซ่ึงจะทําใหเปนพลเมืองดีและรับผิดชอบตอสังคม และหมวดวิชาชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม ที่สามารถ
นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช จัดการ ควบคุม บําบัด และกําจัดของเสีย และมลพิษตางๆ ที่เกิดข้ึน โดยการพัฒนาเทคโนโลยี
อยางมีระบบ เกิดประโยชนสูงสุด และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมทั้งคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานสาธารณสขุและสิง่แวดลอม ตลอดจนใหบริการวิชาการแกสงัคมในรูปแบบตางๆ

วัตถุประสงค
เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม บัณฑิตจะมีคุณสมบัติและความสามารถ

ดังน้ี
1. วางแผนและปฏบิัติงานสาธารณสุขได
2. มีทักษะในการวิเคราะหคุณภาพนํ้า อาหาร อากาศ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ
3. ควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดลอม และปฏิบติังานบําบัด กําจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนได
4. ดําเนินงานในการใหบริการทางวิชาการดานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม ทั้งภาครัฐและเอกชนได
5. วิจยัทางดานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอมได
6. มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพและสังคม
7. พัฒนาตนเองดานวิชาชพีในระดับสูงตอไปได

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาอนามัยสิง่แวดลอม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
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โครงสรางหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอนามัยสิง่แวดลอม
(ฉบับปรบัปรุงปการศึกษา 2556)

นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 145 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวน 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

1.5  กลุมวิชาบังคับเลือก 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-1/2-0) - -

สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด 2(2/2-0-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ 109 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 40 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AN 2213 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1012 และ CH 2233 -
BI 1012 ชีววิทยา 2(2/2-0-0) - -
BI 1041 ปฏิบติัการชีววิทยา 1(0-1/3-0) - BI 1012
CH 1213 เคมีทั่วไป 1 3(3/3-0-0) - -
CH 1223 เคมีทั่วไป 2 3(3/3-0-0) CH 1213 -
CH 1251 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-1/3-0) - CH 1213
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) CH 1213 -
CH 2241 ปฏิบติัการอินทรียเคมีพืน้ฐาน 1(0-1/3-0) CH 1251 CH 2233
EG 5093 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5103 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 4(3/3-1/3-0) BI 1012 และ BI 1041 -
PH 1133 ฟสิกส 3(3/3-0-0) MA 1003 -
PH 1171 ปฏบิติัการฟสิกส 1(0-1/3-0) - PH 1133
PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0) BI 1012 หรือ BI 1033 -

หรือ BI 1313
ST 2003 ชีวสถิติ 3(3/3-0-0) MA 1003 -

2.2  กลุมวิชาชีพ จํานวน 69 หนวยกิต
2.2.1  วิชาแกน จํานวน 21 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PB 2012 การสาธารณสุขเบื้องตน 2(2/2-0-0) - -
PB 2022 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 2(2/2-0-0) - -
PB 2202 กฎหมายสาธารณสขุและสิง่แวดลอม 2(2/2-0-0) - -
PB 2212 การบริหารงานสาธารณสขุ 2(2/2-0-0) - -

และสิง่แวดลอม
PB 3053 วิทยาการระบาด 3(3/3-0-0) MI 2134 -
PB 3073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3/3-0-0) - -

เบื้องตน
PB 3091 ปฏบิัติการกูชีพและปฐมพยาบาล 1(0-1/2-0) - -
PB 3103 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 3(3/3-0-0) - -
PB 3133 อนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -

2.2.2  วิชาเอก จํานวน 48 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EH 3042 นิเวศวิทยา 2(2/2-0-0) BI 1012 และ BI 1041 -
EH 3052 การประปาและการปรับปรุงคณุภาพนํ้า 2(2/2-0-0) โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน -
EH 3063 การบําบัดและกําจัดนํ้าเสีย 3(3/3-0-0) โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน -
EH 3072 ประสบการณวิชาชีพทางดาน 2(1/1-1/3-0) โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน -

สาธารณสขุและสิง่แวดลอม
EH 3082 วิศวกรรมอนามยัสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) PH 1133 -
EH 3093 การสุขาภิบาลและความปลอดภัย 3(3/3-0-0) MI 2134 หรือ -

ของอาหาร โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน
EH 3102 พิษวิทยาสิง่แวดลอมและการประเมิน 2(2/2-0-0) CH 1213 -

ความเสี่ยง
EH 3112 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 2(2/2-0-0) โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน -
EH 4052 การจัดการขยะ 2(2/2-0-0) โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน -
EH 4062 การตรวจวิเคราะหคณุภาพสิง่แวดลอม 2(1/1-1/3-0) CH 1251 และ MI 2134 -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EH 4102 การควบคุมแมลงนําโรคและสัตวแทะ 2(2/2-0-0) โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน -
EH 4122 การจัดการของเสียอันตราย 2(2/2-0-0) โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน -
EH 4142 การวิเคราะหคุณภาพนํ้าและนํ้าเสีย 2(1/1-1/3-0) CH 1251 EH 3063

และ MI 2134
EH 4216 การฝกงานอนามยัสิง่แวดลอม 6(0-0-6/36) โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน -
EH 4222 การควบคุมมลพษิอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0) EH 3063, EH 3112 -

และเทคโนโลยีสะอาด และ EH 4052 หรือ
โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน

EH 4233 การวิจยัทางสาธารณสุขและ 3(2/2-1/3-0) ST 2003 -
สิง่แวดลอม

EH 4242 การสขุาภิบาลและบริหารสิง่แวดลอม 2(2/2-0-0) โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน -
ในโรงงานอตุสาหกรรม

EH 4252 การจัดการคุณภาพนํ้า 2(2/2-0-0) โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน -
EH 4263 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(3/3-0-0) โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน -

สังคม และสุขภาพ
EH 4272 การควบคุมมลพิษเสียงและ 2(2/2-0-0) โดยอนมัุตจิากอาจารยผูสอน -

ความสัน่สะเทอืน

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
CH 1213 เคมีทั่วไป 1 3(3/3-0-0) - -
CH 1251 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-1/3-0) - CH 1213
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศ
กับการเรียนรู

GE 1132 ทักษะและ 2(2/2-0-0) - -
กระบวนการคิด

MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
               รวม 18(15/15-3/7-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
BI 1012 ชีววิทยา 2(2/2-0-0) - -
BI 1041 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - BI 1012

ชีววิทยา
CH 1223 เคมีทั่วไป 2 3(3/3-0-0) - -
CH 2233 อินทรียเคมี 3(3/3-0-0) CH 1213 -

พืน้ฐาน
CH 2241 ปฏบิติัการอนิทรีย 1(0-1/3-0) CH 1251 CH 2233

เคมีพื้นฐาน
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -

เพื่อการดํารงชีวิต
..... ....... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 20(18/18-2/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
AN 2213 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -

BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1012 -
และ CH 2233

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

GE 1112 ชวิีตกบัเศรษฐกจิ 2(2/2-0-0) - -
พอเพียง

MI 2134 จุลชีววิทยา 4(3/3-1/3-0) BI 1012 -
และปรสิตวิทยา และ BI 1041

PB 2012 การสาธารณสขุ 2(2/2-0-0) - -
เบื้องตน

PH 1133 ฟสิกส 3(3/3-0-0) MA 1003 -
PH 1171 ปฏบิติัการฟสิกส 1(0-1/3-0) - PH 1133

               รวม 21(17/17-4/11-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
CS 1001 การใชโปรแกรม 1(0-1/2-0) - -

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
PB 2022 สุขศึกษาและ 2(2/2-0-0) - -

พฤติกรรมศาสตร
PB 2202 กฎหมาย 2(2/2-0-0) - -

สาธารณสขุและ
สิง่แวดลอม

PB 2212 การบริหารงาน 2(2/2-0-0) - -
สาธารณสขุและ
สิง่แวดลอม

PB 3133 อนามัย 3(3/3-0-0) - -
สิง่แวดลอมและ
การจดัการ

PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -
หรือ BI 1033
หรือ BI 1313

ST 2003 ชีวสถิติ 3(3/3-0-0) MA 1003 -
..... ....... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0) - -

               รวม 22(20/20-2/5-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
EG 5093 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

EH 3042 นิเวศวิทยา 2(2/2-0-0) BI 1012 -
และ BI 1041

EH 3052 การประปาและ 2(2/2-0-0) โดยอนุมัติจาก -
การปรับปรุง อาจารยผูสอน
คุณภาพนํ้า

EH 4052 การจัดการขยะ 2(2/2-0-0) โดยอนุมัติจาก -
อาจารยผูสอน

EH 4062 การตรวจ 2(1/1-1/3-0) CH 1251 -
วิเคราะหคุณภาพ และ MI 2134
สิง่แวดลอม

PB 3053 วิทยาการระบาด 3(3/3-0-0) MI 2134 -
PB 3073 อาชวีอนามัย 3(3/3-0-0) - -

และความปลอดภัย
เบื้องตน

PB 3091 ปฏิบติัการกูชีพ 1(0-1/2-0) - -
และปฐมพยาบาล

PB 3103 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0) - -
สิง่แวดลอม
               รวม 21(19/19-2/5-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
EG 5103 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

EH 3063 การบําบัดและ 3(3/3-0-0) โดยอนุมัติจาก -
กําจัดนํ้าเสีย อาจารยผูสอน

EH 3072 ประสบการณ 2(1/1-1/3-0)โดยอนุมัติจาก -
วิชาชีพทางดาน อาจารยผูสอน
สาธารณสขุและ
สิง่แวดลอม

EH 3082 วิศวกรรมอนามยั 2(2/2-0-0) PH 1133 -
สิง่แวดลอม

EH 3093 การสุขาภิบาล 3(3/3-0-0) MI 2134 หรือ -
และความปลอดภัย โดยอนุมัติจาก
ของอาหาร อาจารยผูสอน

EH 3102 พิษวิทยา 2(2/2-0-0) CH 1213 -
สิง่แวดลอมและ
การประเมินความเสี่ยง

EH 3112 มลพิษทาง 2(2/2-0-0) โดยอนุมัติจาก -
อากาศและ อาจารยผูสอน
การควบคุม

EH 4142 การวิเคราะห 2(1/1-1/3-0) CH 1251 EH 3063
คุณภาพนํ้าและ และ MI 2134
นํ้าเสีย
               รวม 19(17/17-2/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
EH 4102 การควบคุม 2(2/2-0-0) โดยอนุมัติจาก -

แมลงนําโรค อาจารยผูสอน
และสตัวแทะ

EH 4122 การจดัการ 2(2/2-0-0) โดยอนุมัติจาก -
ของเสียอันตราย อาจารยผูสอน

EH 4222 การควบคุม 2(2/2-0-0)EH 3063, EH 3112 -
มลพษิอตุสาหกรรม และ EH 4052 หรือโดยอนุมติั
และเทคโนโลยีสะอาด จากอาจารยผูสอน

EH 4233 การวิจัยทาง 3(2/2-1/3-0) ST 2003 -
สาธารณสขุและ
สิง่แวดลอม

EH 4242 การสุขาภิบาล 2(2/2-0-0) โดยอนุมัติจาก -
และบริหารสิง่แวดลอม อาจารยผูสอน
ในโรงงานอตุสาหกรรม

EH 4252 การจดัการ 2(2/2-0-0) โดยอนุมัติจาก -
คุณภาพนํ้า อาจารยผูสอน

EH 4263 การประเมิน 3(3/3-0-0) โดยอนุมัติจาก -
ผลกระทบสิ่งแวดลอม อาจารยผูสอน
สังคม และสุขภาพ

EH 4272 การควบคุม 2(2/2-0-0) โดยอนุมัติจาก -
มลพิษเสียงและ อาจารยผูสอน
ความสัน่สะเทอืน
               รวม 18(17/17-1/3-0)

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
EH 4216 การฝกงาน 6(0-0-6/36)โดยอนุมัติจาก -

อนามัยสิ่งแวดลอม อาจารยผูสอน
               รวม 6(0-0-6/36)
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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภยั
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

: วท.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

: B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑติ สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย เปนหลักสูตรที่ผลิตบคุลากร เพื่อการสงเสริม

สุขภาพ การปองกันและรับผิดชอบตอปญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพในสถานประกอบการตางๆ
ดวยการทํางานทีม่ีคุณธรรม คณะสาธารณสุขศาสาตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ จึงมุงจัดการศึกษา
ทีป่ระกอบดวยหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเปนพลเมอืงทีม่คีณุธรรมและรับผิดชอบตอสงัคม หมวดวิชาชพีเพือ่นําความรู
มาใชในการบริหารจดัการทางดานการสงเสริมสขุภาพ อาชวีอนามยัและความปลอดภัย การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุและปองกนั
การออกแบบสภาวะการทาํงานและสิง่แวดลอมในการทํางานของผูประกอบอาชพีในสถานประกอบการตางๆ ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
และมีความปลอดภัยทัง้ตอสุขภาพและทรัพยสิน อนัจะสงผลใหผูประกอบอาชพีมีสขุภาพและความปลอดภัยทีดี่ รวมถึงประโยชน
ทีจ่ะสงผลตอผูประกอบการไดมากข้ึน

วัตถุประสงค
1. เพือ่ผลิตบัณฑติที่มคีวามรูความสามารถในวางแผนและปฏิบติังานทางดานสาธารณสุขได
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในวางแผนและปฏิบัติงานทางดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานได
3. เพื่อใหบัณฑิตสามารถประยุกตนําความรูความเขาใจทางทางดานสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย

ไปใชในการประกอบอาชีพและการศกึษาในระดับสงู
4. เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําหลักการวิจัยไปประยุกตแกไขปญหาทางดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ

งานสาธารณสขุ อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเปนผูนํา และมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพและสังคม
6. เพื่อผลิตบัณฑติใหสามารถพัฒนาตนเองดานวิชาการในระดับสูงตอไป
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โครงสรางหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
(ฉบับปรบัปรุงปการศึกษา 2556)

นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 145 หนวยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1)  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

2)  กลุมวิชาสังคมศาสตร 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -

3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-1/2-0) - -

สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน

4)  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 109 หนวยกิต
กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 40 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AN 2213 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 101 และ CH 2233 -
BI 1012 ชีววิทยา 2(2/2-0-0) - -
BI 1041 ปฏิบติัการชีววิทยา 1(0-1/3-0) - BI 1012
CH 1213 เคมีทั่วไป 1 3(3/3-0-0) - -
CH 1223 เคมีทั่วไป 2 3(3/3-0-0) CH 1213 -
CH 1251 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-1/3-0) - CH 1213
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) CH 1213 -
CH 2241 ปฏิบติัการอินทรียเคมีพืน้ฐาน 1(0-1/3-0) CH 1251 CHG 2233
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 5113 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5123 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 4(3/3-1/3-0) BI 1012 และ BI 1041 -
PH 1133 ฟสิกส 3(3/3-0-0) MA 1003 -
PH 1171 ปฏบิติัการฟสิกส 1(0-1/3-0) - PH 1133
PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -
ST 2003 ชีวสถิติ 3(3/3-0-0) MA 1003 -

กลุมวชิาชีพ 69 หนวยกิต
วชิาแกน 21 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PB 2012 การสาธารณสุขเบื้องตน 2(2/2-0-0) - -
PB 2022 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 2(2/2-0-0) - -
PB 2032 กฎหมายสาธารณสขุ 2(2/2-0-0) - -
PB 2042 การบริหารงานสาธารณสขุ 2(2/2-0-0) - -
PB 2223 อนามัยชุมชน 3(2/2-1/3-0) - -
PB 3053 วิทยาการระบาด 3(3/3-0-0) MI 2134 -
PB 3073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3/3-0-0) - -

เบื้องตน
PB 3091 ปฏบิัติการกูชีพและปฐมพยาบาล 1(0-1/2-0) - -
PB 3133 อนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดการ 3(3/3-0-0) - -

วชิาเอก 48 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
OH 3013 สุขศาสตรอตุสาหกรรมข้ันพืน้ฐาน 3(3/3-0-0) - -
OH 3023 วิศวกรรมสุขศาสตรอุตสาหกรรม 3(2/2-1/3-0) PH 1133 หรือโดยอนุมัติ -

ข้ันพื้นฐาน จากอาจารยผูสอน
OH 3032 กระบวนการผลิตทางอตุสาหกรรม 2(2/2-0-0) - -

และอันตราย
OH 4012 การยศาสตรและสรีรวิทยาในการทาํงาน 2(1/1-1/2-0) AN 2213 และ PS 2323 -

หรืออนมัุตจิากอาจารยผูสอน
OH 4043 อาชีวเวชศาสตร 3(3/3-0-0) OH 4012 -
OH 4062 วิศวกรรมความปลอดภัย 2(2/2-0-0) PH 1133 หรือโดยอนุมัติ -

ในโรงงานอตุสาหกรรม จากอาจารยผูสอน
OH 4073 พิษวิทยาอตุสาหกรรม 3(3/3-0-0) CH 2233 หรือโดยอนมัุติ -

จากอาจารยผูสอน
OH 4084 การเก็บและวิเคราะหตัวอยาง 4(1/1-3/9-0) ST 2003 -

ทางสขุศาสตรอุตสาหกรรม
OH 4092 กฎหมายอาชวีอนามัยและ 2(2/2-0-0) - -

ความปลอดภัย
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
OH 4113 การระบายอากาศในโรงงาน 3(3/3-0-0) OH 3023 -

อตุสาหกรรม
OH 4123 การปองกันอัคคภัียและการตอบโต 3(3/3-0-0) - -

เหตุฉุกเฉิน
OH 4136 การฝกปฏบิัติงานอาชวีอนามัย 6(0-0-6/36) ผานทุกวิชาในหลักสตูร -

และความปลอดภัย หรือโดยอนมัุติจาก
อาจารยผูสอน

OH 4152 จิตวิทยาอตุสาหกรรม 2(2/2-0-0) - -
OH 4192 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 2(2/2-0-0) - -
OH 4213 การวิจยัทางสาธารณสุขและ 3(2/2-1/3-0) ST 2003 -

อาชวีอนามัย
OH 4223 ความปลอดภัยในการทํางาน 3(3/3-0-0) - -
OH 4232 การบริหารงานดานความปลอดภัย 2(2/2-0-0) - -

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดตามความสนใจ

หรือจากรายวิชา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
OH 1023 สารสนเทศและการนําเสนอผลงาน 3(2/2-1/1-0) - -

ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แผนการศึกษา ก.
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
CH 1213 เคมีทั่วไป 1 3(3/3-0-0) - -
CH 1251 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-1/3-0) - CH 1213
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
เพื่อการดํารงชีวิต

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -
เพื่อการสื่อสาร 1

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -

               รวม 21(18/18-3/7-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
BI 1012 ชีววิทยา 2(2/2-0-0) - -
BI 1041 ปฏบิติัการชวีวิทยา 1(0-1/3-0) - BI 1012
CH 1223 เคมีทั่วไป 2 3(3/3-0-0) CH 1213 -
CH 2233 อินทรียเคมี 3(3/3-0-0) CH 1213 -

พืน้ฐาน
CH 2241 ปฏบิติัการอนิทรีย 1(0-1/3-0) CH 1251 CH 2233

เคมีพื้นฐาน
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศ
กับการเรียนรู

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

..... ....... เลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 20(18/18-2/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
AN 2213 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1012 -

และ CH 2233
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
MI 2134 จุลชีววิทยา 4(3/3-1/3-0) BI 1012 -

และปรสิตวิทยา และ BI 1041
PB 2012 การสาธารณสขุ 2(2/2-0-0) - -

เบื้องตน
PH 1133 ฟสิกส 3(3/3-0-0) MA 1003 -
PH 1171 ปฏบิติัการฟสกิส1 1(0-1/3-0) - PH 1133

               รวม 19(15/15-4/11-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
GE 1112 ชวิีตกบัเศรษฐกจิ 2(2/2-0-0) - -

พอเพียง
CS 1001 การใชโปรแกรม 1(0-1/2-0) - -

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน

PB 2022 สุขศึกษาและ 2(2/2-0-0) - -
พฤติกรรมศาสตร

PB 2032 กฎหมาย 2(2/2-0-0) - -
สาธารณสขุ

PB 2042 การบริหารงาน 2(2/2-0-0) - -
สาธารณสขุ

PB 2223 อนามัยชุมชน 3(2/2-1/3-0) - -
PB 3091 ปฏิบติัการกูชีพ 1(0-1/2-0) - -

และปฐมพยาบาล
PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -
ST 2003 ชีวสถิติ 3(3/3-0-0) MA 1003 -

               รวม 19(15/15-4/10-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
EG 5113 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

OH 3013 สุขศาสตร 3(3/3-0-0) - -
อตุสาหกรรม
ข้ันพื้นฐาน

OH 3023 วิศวกรรม 3(2/2-1/3-0) PH 1133 -
สุขศาสตร หรือโดยอนมัุติ
อุตสาหกรรมข้ันพืน้ฐาน  จากอาจารยผูสอน

OH 3032 กระบวนการผลิต 2(2/2-0-0) - -
ทางอตุสาหกรรม
และอันตราย

OH 4012 การยศาสตร 2(1/1-1/2-0) AN 2213 -
และสรีรวิทยา และ PS 2323
ในการทํางาน หรือ โดยอนมัุติ

จากอาจารยผูสอน
PB 3053 วิทยาการระบาด 3(3/3-0-0) MI 2134 -
PB 3073 อาชวีอนามัย 3(3/3-0-0) - -

และความปลอดภัย
เบื้องตน

PB 3133 อนามัย 3(3/3-0-0) - -
สิง่แวดลอมและการจัดการ
               รวม 22(20/20-2/5-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
EG 5123 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

OH 4062 วิศวกรรมความ 2(2/2-0-0) PH 1133 -
ปลอดภัยในงาน
อตุสาหกรรม

OH 4092 กฎหมายอาชีว 2(2/2-0-0) - -
อนามยัและ
ความปลอดภัย

OH 4043 อาชีวเวชศาสตร 3(3/3-0-0) OH 4012 -
OH 4073 พิษวิทยา 3(3/3-0-0) CH 2233 -

อตุสาหกรรม หรือโดยอนมัุติ
จากอาจารยผูสอน

OH 4084 การเกบ็และ 4(1/1-3/9-0) ST 2003 -
วิเคราะหตัวอยาง
ทางดานอตุสาหกรรม

OH 4223 ความปลอดภัย 3(3/3-0-0) - -
ในการทํางาน
               รวม 20(17/17-3/9-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
OH 4113 การระบาย 3(3/3-0-0) OH 3023 -

อากาศในโรงงาน
อตุสาหกรรม

OH 4123 การปองกนั 3(3/3-0-0) - -
อัคคีภัยและการ
ตอบโตเหตุฉุกเฉิน

OH 4152 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
อตุสาหกรรม

OH 4192 การประเมินและ 2(2/2-0-0) - -
การจัดการความเสี่ยง

OH 4213 การวิจัยทาง 3(2/2-1/3-0) ST 2003 -
สาธารณสขุและ
อาชวีอนามัย

OH 4232 การบริหารงาน 2(2/2-0-0) - -
ดานความปลอดภัย

..... ....... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0) - -
               รวม 18(17/17-1/3-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
OH 4136 การฝกปฏบิัติ 6(0-0-6/36) นักศึกษา -

งานอาชีวอนามยั ท่ีเรียนผาน
และความปลอดภัย ทุกรายวิชาใน

หลักสตูรหรือไดรับ
อนมัุตจิากอาจารยผูสอน

               รวม 6(0-0-6/36)
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อาจารยประจํา
1. ผศ.เสาวลักษณ  ลักษมีจรัลกุล คณบดี

 พย.บ. ม.มหิดล
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
 วุฒิบัตรนักวัดผลการศึกษา

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2. อ.ดร.เทอดพงศ  ศรีสุขพันธุ ผูชวยคณบดี

 วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ

 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
ม. เกษตรศาสตร

 D.Eng. (Environmental Engineering)
ม.เกษตรศาสตร

สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล
3. ผศ.ดร.ดรุณวรรณ  สมใจ หวัหนาสาขาวิชา

 พย.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.มหิดล
 ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) NIDA

4. ผศ.ตวงพร  กตัญุตานนท
 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
 สศ.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย)

ม.สโุขทัยธรรมาธริาช
 ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) ม.สโุขทัยธรรมาธริาช
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
 วุฒิบัตรวัดผลการศึกษา มศว.ประสานมิตร และ

รพ. คณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. อ.นิลาวรรณ  งามขํา

 วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6. อ.อมรรัตน  ลือนาม

 วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพผูให

รหสัโรคหตัถการและการผาตัด
กระทรวงสาธารณสขุ

7. อ.ภัทรพร  ยุบลพันธ
 วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)

เกียรตินิยมอันดับ 1 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 รางวัลกาญจนาภิเษก ปการศึกษา 2549
 ศศ.ม. (สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข)

ม.มหิดล

8. อ.กมลทิพย  รัตนสุวรรณาชัย
 วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ม.หอการคาไทย

9. อ.ดวงหทัย  แสงสวาง
 วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)

เกียรตินิยมอันดับ 1 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) ม.บูรพา

10. อ.อโนทัย  ผลิตนนทเกียรติ
 พยาบาลและผดุงครรภ วิทยาลัยพยาบาล

โรคทรวงอก นนทบุรี
 วท.บ. (สาขาวิทยาศาสตรสขุภาพดานการพยาบาล)

ม.สโุขทัยธรรมาธริาช
 พย.ม. (สาขาการบริหารการพยาบาล)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดลอม
11. ผศ.ดร.นุชนาถ  แชมชอย หวัหนาสาขาวิชา

 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิทยาศาสตร
สุขาภิบาล ม.มหิดล

 M.Sc. (Environmental Science) ม.เชียงใหม
 Ph.D. (Technology) Environmental Technology

Sirindhorn International Institute of
Technology ม.ธรรมศาสตร

12. อ.ย่ิงเจริญ  คูสกุลรัตน
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)

สาขาวิทยาศาสตรสุขาภิบาล ม.ขอนแกน
 สศ.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย)

ม.สโุขทยัธรรมมาธริาช
 วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม) ม.มหิดล

13. อ.อรวรรณ  คุณสนอง
 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 สค.ม. (สิ่งแวดลอม) ม.มหิดล

14. อ.ธีรวิทย  ปูผา
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิทยาศาสตร

อนามยัสิง่แวดลอม เกยีรตินิยมอนัดับสอง ม.มหดิล
 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร

คณาจารยคณะสาธารณสขุศาสตรและสิง่แวดลอม
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15. อ.ดร.วรางคณา  วิเศษมณี ลี
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิทยาศาสตร

อนามัยสิ่งแวดลอม ม.มหิดล
 วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน)  สาขาพิษวิทยา

สิ่งแวดลอม ม.มหิดล
 Ph.D. (Environmental Engineering and

Management) Environmental Toxicology,
Technology and Management. Asian
Institute of Technology.

16. อ.นงลักษณ  รุงเรือง
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิทยาศาสตร

สุขาภิบาล  ม.มหิดล
 สศ.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย)

ม.สโุขทัยธรรมาธริาช
 M.Sc. (Environmental Technology and

Management) Asian Institute of Technology
17. อ.จิริสุดา  สินธุศิริ

 วท.บ.(สาธารณสขุศาสตร) สาขาวิทยาศาสตร
สุขาภิบาล ม.มหิดล

 วท.ม.(สุขาภิบาลสิง่แวดลอม) ม.มหิดล
18. อ.อัญรินทร  พิธาภักดีสถิตย

 วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร
 ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ม.สโุขทัยธรรมาธริาช
 วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร

19. อ.ดร.ณัฏฐวี  ช่ังชัย
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)

สาขาวิทยาศาสตรสุขาภิบาล ม.ขอนแกน
 ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดลอม) ม.ขอนแกน
 ปร.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ม.บูรพา

20. อ.กรรณิการ  แจงวิจารณ
 วท.บ. (อนามยัสิง่แวดลอม) เกยีรตินิยมอนัดับสอง

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 M.Sc. (Environmental Engineering and

Management) Environmental Toxicology,
Technology and Management. Asian
Institute of Technology

21. อ.นันทิรา  หงษศรีสุวรรณ
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิทยาศาสตร

สุขาภิบาล ม.ขอนแกน
 M.Sc. (Environmental Management)

Environmental and Hazardouswaste
Management Chulalongkorn University

22. อ.สุชาดา  ยางเอน
 วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

เกียรตินิยมอันดับสอง ม.ธรรมศาสตร
 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร

23. อ.อิสรี  รอดทัศนา
 วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)

เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร
 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร

24. อ.อาภาภรณ  บุลสถาพร
 วท.บ. (อนามยัสิ่งแวดลอม)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (การวางแผนสิง่แวดลอม) ม.มหิดล

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25. อ.อุมารินทร  พูลพานิชอุปถัมย

รักษาการหวัหนาสาขาวิชา
 วท.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย)

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (สขุศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภัย)

ม.มหิดล
26. อ.ดร.นิรัญกาญจ  จันทรา

 วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร) สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ม.มหิดล

 วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรม
และความปลอดภัย) ม.มหิดล

 วุฒบิตัร ระบบมาตรฐานการจดัการอาชวีอนามยั
และความปลอดภัย (มอก. 18000)

 Doctor of Public Health
 Cert. Sixth ICOH on Work Environmental and

Cardiovascular Diseases, Japan
27. อ.อุมารัตน  ศิริจรูญวงศ

 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.มหิดล

 วท.ม. (สขุศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภัย)
ม.มหิดล

28. อ.พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย
 ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) วค.เชียงใหม 
 สศ.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย)

ม.สโุขทัยธรรมาธริาช
 วท.ม. (วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม) ม.เกษตรศาสตร
 Cert. Work Improvement by QC Circle

Sanno Institute of Management, Japan
 Cert. Occupational Safety and Health

Management and Work Environmental
Improvement for Perspective Leader, Tokyo,
Japan.

 Cert. Asbestos and Dust Control JICOSH,
Japan Industrial Safety and Health
Association, JAPAN.
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29. อ.ชัญญา  เจียมใจ
 วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร) สาขาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย เกยีรตินิยมอนัดับสอง ม.มหดิล
 วท.ม. (อาชวีเวชศาสตร) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

30. อ.วาสนา  ศิลางาม
 วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร) สาขาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย ม.มหิดล
 วท.ม. (สขุศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภัย)

ม.มหิดล
31. อ.ภาสกรณ  กล่ินขวัญ

 ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.สโุขทัยธรรมาธริาช

 ปทส. (ครูเทคนิคไฟฟา) สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวัน
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบนัเทคโนโลยีปทมุวัน
 วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)

ม.เกษตรศาสตร
32. อ.อัญชุลี  การดี

 พย.บ. (พยาบาลศาสตร) ม.มหิดล
 วท.ม. (สขุศาสตรอตุสาหกรรมและความปลอดภัย)

ม.มหิดล
33. อ.อารยา  ดําชวย

 วท.บ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภัย)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัยและ
ความปลอดภัย) ม.เกษตรศาสตร

34. อ.จิตรภณ  โรจนกิรติการ
 วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ) ม.ธรรมศาสตร
 ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ม.สโุขทัยธรรมาธริาช
 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยพิเศษ
1. รศ.วิชัย  พฤกษธาราธิกุล

 วศ.บ. (เคร่ืองกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรม

และความปลอดภัย) ม.มหิดล
2. รศ.ดร.วิทยา  อยูสุข

 วท.บ. (อาชีวอนามัย) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง
ม.มหิดล

 วศ.ม. (สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Ph.D. (D.Eng) France

3. ผศ.อุดมศักดิ์  คงเมือง
 วศ.บ. (สุขาภิบาล)
 M.S. (Env. Eng), U.S.A.

4. ผศ. ดร.สรา  อาภรณ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (พิษวิทยา) ม.มหิดล
 Ph.D. (Biology Human) University of Ulm,

Germany
5. อ.ปยาภรณ  วรานุสันติกุล

 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาวิทยาศาสตรสุขภิบาล ม.มหิดล 2539

 วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอมหลักสูตร
นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 2544

6. อ.วีระ  ซ่ือสุวรรณ
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล 2524
 MOH (Masster of Occuptionas Health),

University of the Philippines, 1986
 Cert. Hazasdous waste Renediation,

Washingtion D.C. USA, 1995
 Cert. HAZMAT Emergency Response,

University of Tennessee, USA, 1996
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : การแพทยแผนจีนบัณฑิต

 : พจ.บ.
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Traditional Chinese Medicine

: B.CM.

หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค
ในการปฏิรูปสุขภาพแหงชาติ ไดกําหนดโดยให

กระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่ ดูแลส งเสริมสุขภาพใหแก
ประชาชน โดยการสนับสนุนใหประชาชนไดใชศักยภาพ
ของตนเองในการสรางเสริมสุขภาพใหสามารถดํารงชี วิต
ไดอยางมีคุณภาพใหประชาชนไดทราบแนวทางการดูแล
สุขภาพทั้งทางการแพทยแผนตะวันตก การแพทยแผนไทย
การแพทยพืน้บานไทยและการแพทยทางเลือกตาง ๆ   ตลอดจน
มีการเปล่ียนโครงสราง บทบาทและภารกิจของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงตามพระราชบัญญัติ
และกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการปฏรูิประบบราชการ สงเสริมใหมี
การใชศาสตร การดูแลสุขภาพตาง ๆ ที่มีความปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดและสอดคลองกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ
และสงัคมไทย อาทเิชน การแพทยแผนไทยการแพทยแผนไทย
ประยุกต การแพทยแผนจีนและอืน่ ๆ  ผสมผสานกนัในการดูแล
สุขภาพ

ศาสตรการแพทยแผนจีนมีประวั ติการพัฒนา
และการสืบทอดกันมากวาหาพันป ในหาสิบปที่ผานมาไดรับ
การประยุกตผสมผสานกับการแพทย แผนตะวันตกและ
กลายเปนกระแสหลักในการดูแลสขุภาพประชาชนในประเทศจนี
และยังเปนทีนิ่ยมและไดรับการยอมรับจากประเทศทีพ่ฒันาแลว
อาท ิสหรัฐอเมริกา องักฤษ เยอรมนันี ออสเตรเลีย ญ่ีปุน เกาหลี
และสิงคโปร สําหรับประเทศไทยมีการนําศาสตรการแพทย
แผนจีนเขามาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัย โดยมีหลักฐานที่ปรากฎ
พบวามีรานยาจีนจํานวนมากในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เมืองใหญ ๆ ทั่วประเทศไทย รวมถึงไดมีการกอต้ังสมาคม
แพทยแผนจีนในประเทศไทยเมื่อกวา 80 ปที่ผานมา

เมื่ อประเทศไทยมีประกาศใชพระราชบัญญัติ
การแพทย  พ.ศ. 2466 แพทย แผนจี นจํานวนหน่ึ งได
ข้ึ นทะเบี ยนเป นผู ประกอบโรคศิ ลปะสาขาแผนโบราณ
ตอมาไดมีการประกาศพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ

      ที่ต้ัง อาคารตังจิว ชั้น 2  โทร. 0-2312-6300 ตอ 1108
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โรคศิลปะ พ.ศ. 2479 ซ่ึงไดกําหนดการประกอบโรคศิลปะ
ในสาขาเวชกรรมคือ การตรวจโรค การปองกันโรค การบําบัด
โรคมนุษยดวยกรรมวิธี ของการประกอบโรคศิลปะตามแผน
น้ัน ๆ   โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาชีพแผนโบราณเปนผูกํากับ
ดูแลผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ตอมา พ.ศ. 2542 ไดมี
ประกาศพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ ซ่ึงไดเปล่ียนชื่อ
สาขาการแพทยแผนโบราณเปนการแพทยแผนไทย ดังน้ัน
กลุมแพทยจีนที่เคยไดรับอนุญาตประกอบโรคศิลปะภายใต
สาขาการแพทย แผนโบราณ ร วมกั บศูนย ความรวมมือ
การแพทยไทย-จีน กรมการแพทย สถานพยาบาลหัวเฉียว
แผนโบราณ มูลนิธิปอเต็กต๊ึง ไดเสนอคณะกรรมการประกอบ
โรคศิลปะ พิจารณาศาสตรการแพทยแผนจีน และคณะ
กรรมการประกอบโรคศิลปะได เห็นชอบใหใชมาตรา 31
แหงพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 โดยใช
ศาสตรการแพทยแผนจีนตามมาตราดังกลาว เมื่อ พ.ศ. 2543
การดําเนินการสอบประเมินจรรยาบรรณและความรูศาสตร
การแพทยแผนจีนในระหว างป  พ.ศ. 2543-2545 ไดมี
บุคคลผานการประเมินและไดรับหนังสือรับรองการประกอบ
โรคศิลปะดวยศาสตรการแพทยแผนจีน จํานวน 175 คน

เมื่อศาสตรการแพทยแผนจีนไดเขาเปนสวนหน่ึง
ของระบบสุขภาพสําหรับประชาชนไทย มีการคาดการณ
วาระบบบริการการแพทยและสาธารณสุขจะมีความตองการ
บุคลากรที่มคีวามรูในศาสตรการแพทยแผนจีนในโรงพยาบาล
ภาครัฐและภาคเอกชนอยางนอย 4 คนตอแหง สวนในศูนย
บริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit-PCU) จะมีความ
ตองการบุคลากรดานการแพทยที่ไดรับการอบรมตอยอดใหมี
ความรูความสามารถดานการแพทยแผนจนี อาทิเชน การนวด
การกดจุด การฝงเข็ม การใชสมุนไพรแบบประยุกต ฯลฯ
ซ่ึงรวมบุคคล 2 กลุมจะมีมากกวา 1 หมื่นคน เมื่อประเมิน
ความตองการบุคลากรดังกลาวแลวเห็นวาหากตองสงไปเรียน

หรือไปรับการอบรมในตางประเทศ จะเปนการสญูเสยีคาใชจาย
อยางมาก จึ งเห็นควรใหมีการผลิตบุคลากรดังกลาวข้ึน
ภายในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ  เปนสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนที่เปดดําเนินการโดยมีรากฐานจากโรงเรียน
ผดุ งครรภ อนามัยวิทยาลัยหั วเฉี ยว และพัฒนามาเป น
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงเปนสถาบันที่ มี
ความพรอมของบุคลากรในสาขาวิชาภาษาจีน และสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ ตลอดจนทรัพยากรสนเทศ และอาคาร
สถานที่ตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษา  ประกอบกับ
ความตองการผลิตบคุลากรทางแพทยแผนจนี  ดังน้ันจงึเหน็ควร
กําหนดใหมีหลักสูตรการแพทยแผนจีนข้ึนในระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทยเพื่อผลิตและฝกอบรมบุคลากรทางการแพทย
แผนจีน เพื่อสนองความตองการของสังคมและเพื่อพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการเรียนการสอนแพทยแผนจีน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอไป
วัตถุประสงค

1. เพื่ อผลิตบัณฑิตทางการแพทยแผนจีนใหมี
ความรู ความเขาใจ โดยใชแนวคิดหลักการ ทฤษฎีการแพทย
แผนจีน กระบวนการสรางเสริมสุขภาพ และศาสตรสาขาอื่นๆ
ที่ เกี่ ยวของ โดยใหบริการการดูแลสุขภาพของประชาชน
เปนการสรางศักยภาพการดูแลตนเองของบุคคล ครอบครัว
และชุมชน

2. เพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ตทางการแพทย แผนจี น
ให สามารถปฏิบั ติ งานร วมกั บที มสุ ขภาพและบุ คลากร
หนวยงานที่เกีย่วของในการใหบริการสาธารณสุขทุกระดับ

3. เพื่ อผลิตบัณฑิตใหมีความรู  ความสามารถ
พรอมดวยจริยธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ให บริการแก สั งคม โดยยึดมั่ นและสนั บสนุนหลักการ
ประชาธิปไตย  และดํารงตนเปนพลเมืองดีของสังคม

โครงสรางหลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนจีนบัณฑิต
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสม ไมนอยกวา 186 หนวยกิต

1. วิชาพ้ืนฐานภาษาจีน ไมนับหนวยกิต  จํานวนช่ัวโมง 1,590 ช่ัวโมง
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 0011 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 450  ชั่วโมง - -
CN 0012 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 450  ชั่วโมง CN 0011 -
CN 0013 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 240  ชั่วโมง CN 0012 -
CN 0017 ภาษาจีนโบราณ 1 45  ชั่วโมง CN 0013 -
CN 0018 ภาษาจีนโบราณ 2 45  ชั่วโมง CN 0017 -
CN 0019 ภาษาจีนทางการแพทย 1 45  ชั่วโมง CN 0013 -
CN 0020 ภาษาจีนทางการแพทย 2 45  ชั่วโมง CN 0019 -

รวม 1,320 ชั่วโมง



331



รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 0021 ภาษาจีนสําหรับการแพทยแผนจีน 1 90  ชั่วโมง CN 0015 -
CN 0022 ภาษาจีนสําหรับการแพทยแผนจีน 2 90  ชั่วโมง CN 0021 -
CN 0023 ภาษาจีนสําหรับการแพทยแผนจีน 3 90  ชั่วโมง CN 0022 -

รวม 270 ชั่วโมง

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 9 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต

2.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 5 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1(1/1-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

2.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -
GE 2202 กฎหมายกับสงัคม 2(2/2-0-0) - -
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

2.4  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043   ภาษาไทยกับการสื่อสาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

3. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 150 หนวยกิต
3.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 26 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
BI 1012 ชีววิทยา 2(2/2-0-0) - -
BI 1041 ปฏิบติัการชีววิทยา 1(0-1/3-0) - BI 1012
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1012 และCH 2233 -
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-1/3-0) - BH 2333
CH 1233 หลักเคมี 3(3/3-0-0) - -
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี 1(0-1/3-0) - CH 1233
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) CH 1233 และ CH 1241 -
CH 2241 ปฏิบติัการอินทรียเคมีพืน้ฐาน 1(0-1/3-0) - CH 2233
CM 2022 จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย 2(2/2-0-0) - -
CM 3141 จิตวิทยาทางการแพทย 1(1/1-0-0) - -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 5133 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
EG 5143 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพื่อวิชาชีพ
CM 3141 จิตวิทยาทางการแพทย 1(1/1-0-0) - -
CM 1012 แพทยแผนจีนกับระบบสขุภาพไทย 2(2/2-0-0) - -

3.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 24 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AN 1203 กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -
PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0) BI 1012 หรือ BI 1033 -

หรือ BI  1313
MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 4(3/3-1/3-0) BI 1012 และ BI 1041 -
MT 3412 วิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย 2(2/2-0-0) - MI 2134
PA 2203 พยาธิวิทยา 3(3/3-0-0) AN 1203 และ PS 2323 -
PM 3013 เภสัชวิทยา 3(3/3-0-0) BH 2333 -
CM 2033 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย 3(2/2-1/3-0) - -

แผนปจจุบนั
CM 3043 อายุรกรรมทางการแพทย 3(3/3-0-0) PA 2203 และ CM 2033 -

แผนปจจุบนั

3.3  กลุมวิชาชีพแพทยแผนจีน 100 หนวยกิต
3.3.1  วิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 70 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CM 2012 พื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีน 1 2(2/2-0-0) - -
CM 2023 พื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีน 2 3(3/3-0-0) CM 2012 -
CM 2084 เภสัชวิทยาจีน 1 4(4/4-0-0) CM 2014 -
CM 2053 เภสัชวิทยาจีน 2 3(3/3-0-0) CM 2084 -
CM 3034 คัมภีรโบราณทางการแพทยแผนจีน 4(4/4-0-0) CM 2023 -
CM 3013 ตํารับยาจีน 1 3(3/3-0-0) CM 2053 -
CM 3023 ตํารับยาจีน 2 3(3/3-0-0) CM 3013 -
CM 2014 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย 4(3/3-1/3-0) CM 2023 -

แผนจีน
CM 4015 อายุรกรรมแพทยจีน 1 5(4/4-0-1/3) CM 3023 -
CM 4025 อายุรกรรมแพทยจีน 2 5(4/4-0-1/3) CM 4015 -
CM 4034 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย 4(3/3-0-1/3) CM 3023 -

แผนจีน
CM 4044 สูตินรีเวช 4(3/3-0-1/3) CM 3023 -
CM 4053 กุมารเวชศาสตร 3(2/2-0-1/3) CM 3023 -
CM 4064 โรคกระดูก 4(3/3-0-1/3) CM 3023 -
CM 4072 โรค หู  คอ จมูก 2(2/2-0-0) CM 3023 -
CM 4122 จักษุทางการแพทยแผนจีน 2(2/2-0-0) CM 4072 -
CM 4043 ฝงเข็มและการรมยา 1 3(3/3-0-0) CM 2014 -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CM 3092 ฝงเข็มและการรมยา 2 2(1/1-1/2-0) CM 4043 -
CM 3103 ฝงเข็มและการรมยา 3 3(2/2-0-1/3) CM 3092 -
CM 4082 ทุยหนา 1 2(1/1-1/2-0) CM 3023 -
CM 4093 ทุยหนา  2 3(2/2-1/2-0) CM 4082 -
CM 3132 สมัมนาทางการแพทยแผนจนี 2(2/2-0-0) - CM 3103

3.3.2  การฝกงานทางคลินิก * 30 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CM 5025 ฝกงานทางคลินิก 1 15(0-0-15/40) ศึกษาครบทุกรายวิชา

ในกลุมวิชาชีพแพทยแผนจีน
CM 5035 ฝกงานทางคลินิก 2 15(0-0-15/40) ศึกษาครบทุกรายวิชา

ในกลุมวิชาชีพแพทยแผนจีน
และ CM 5025

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติตามความสนใจ

หมายเหตุ *
การฝกงานทางคลินิก 1  ระยะเวลา  6  เดือน  (24 สัปดาห)  ไดแก

1. วิชาบังคับ 9 หนวยกิต 12 สัปดาห
-  อายุรกรรมผูปวยในและผูปวยนอก 7 หนวยกิต 8 สปัดาห
-  ฝงเข็ม - รมยา 2 หนวยกิต 4 สปัดาห

2. วิชาบังคับเลือก 4 หนวยกิต 8 สัปดาห
กลุม 1 วิชาทุยหนา  หรือวิชาโรคกระดูก 2 หนวยกิต 4 สปัดาห
กลุม 2 วิชากุมารเวชศาสตร หรือวิชาสูตินรีเวช 2 หนวยกิต 4 สปัดาห

3. วิชาเลือกตามความถนัด 2 หนวยกิต 4 สัปดาห
1. วิชาตามความชํานาญของโรงพยาบาลที่ไปฝกงาน
2. วิชาอายุรกรรม, ฝงเข็มและรมยา, ทุยหนา, โรคกระดูก, กุมารเวชศาสตร, สูตินรีเวช ตามแตนักศึกษาสนใจ

การฝกงานทางคลินิก  2  ระยะเวลา  6  เดือน  (24  สัปดาห)  ไดแก
1. อายุรกรรม 5  หนวยกิต 5(0-0-5/18) 8  สัปดาห
2. ฝงเข็ม - รมยา 4  หนวยกิต 4(0-0-4/10) 6  สัปดาห
3. หองยา 2  หนวยกิต 2(0-0-2/4) 3  สัปดาห
4. ทยุหนา 2  หนวยกิต 2(0-0-2/4) 3  สัปดาห
5. โรคกระดูก 2  หนวยกิต 2(0-0-2/4) 3  สัปดาห
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต  สาขาวิชาการแพทยแผนจีน

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite

ปรับพ้ืนฐาน ภาค 1
CN 0011 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 - (0/30-0-0) - -

(30 ชัว่โมงตอสปัดาห) (450 ชม.)
               รวม - (0/30-0-0)

ปรับพ้ืนฐาน ภาค 2
CN 0012 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 - (0/30-0-0) CN 0011 -

(30 ชัว่โมงตอสปัดาห) (450 ชม.)
               รวม - (0/30-0-0)

ปรับพ้ืนฐาน ภาค 3
CN 0013 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 - (0/30-0-0) CN 0012 -

(30 ชัว่โมงตอสปัดาห) (240 ชม.)
               รวม - (0/30-0-0)

หมายเหตุ : วิชาเสริมพื้นฐานภาษาจีน รวม 1,590 ชั่วโมง จําแนก ดังน้ี
1. ชั้นปปรับพื้น ตลอดปการศึกษา รวม 1,140 ชั่วโมง
2. ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 รวม 180 ชั่วโมง
3. ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 รวม 180 ชั่วโมง
4. ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 รวม 90 ชั่วโมง
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 2202 กฎหมายกบัสงัคม 2(2/2-0-0) - -
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร  1
GE 2241 ทักษะการ 1(1/1-0-0) - -

เรียนรูในระดับ
อุดมศึกษา

BI 1012 ชีววิทยา 2(2/2-0-0) - -
BI 1041 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - BI 1012

ชีววิทยา
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
CH 1233 หลักเคมี 3(3/3-0-0) - -
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี 1(0-1/3-0) - CH 1233
CN 0017 ภาษาจนีโบราณ 1 (0/3-0-0) CN 0013 -
(3 ชัว่โมงตอสัปดาห) (45 ชั่วโมง)
CN 0019 ภาษาจีน (0/3-0-0) CN 0013 -

ทางการแพทย 1
(3 ชัว่โมงตอสัปดาห) (45 ชั่วโมง)

               รวม 18(15/21-3/8-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศ
กับการเรียนรู

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -
เพื่อการสื่อสาร 2

AN 1203 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -
พืน้ฐาน

CH 2233 อินทรียเคมี 3(3/3-0-0) CH 1233 -
พืน้ฐาน และ CH 1241

CH 2241 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - CH 2233
อินทรียเคมีพื้นฐาน

CM 1012 แพทยแผนจีน 2(2/2-0-0) - -
กับระบบสขุภาพไทย

CM 2012 พืน้ฐานศาสตร 2(2/2-0-0) - -
การแพทยแผนจีน 1

CM 2023 พืน้ฐานศาสตร 3(3/3-0-0) CM 2012 -
การแพทยแผนจีน 2

CN 0018 ภาษาจนีโบราณ 2 (0/3-0-0) CN 0017 -
(3 ชัว่โมงตอสัปดาห) 45 ชั่วโมง
CN 0020 ภาษาจีน (0/3-0-0) CN 0019 -

ทางการแพทย 2
(3 ชัว่โมงตอสัปดาห) (45 ชั่วโมง)

               รวม 19(16/22-3/8-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0) BI 1012 -

หรือ BI 1033
หรือ BI 1313

BH 2333 ชีวเคมี 3(3/3-0-0) BI 1012 -
พืน้ฐาน และ CH 2233

BH 2341 ปฏบิติัการ 1(0-1/3-0) - BH 2333
ชีวเคมีพื้นฐาน

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -

เศรษฐกิจพอเพียง
CM 2014 การตรวจวินิจฉยั 4(3/3-1/3-0) CM 2023 -

ทางการแพทย
แผนจีน

CN 0021 ภาษาจีนสําหรับ - (0/6-0-0) CN 0020 -
การแพทย
แผนจีน 1

(6 ชัว่โมงตอสัปดาห) 90 ชั่วโมง
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อ 2(2/2-0-0) - -

การดํารงชีวิต
               รวม 18(15/21-3/9-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
CM 2084 เภสัชวิทยาจีน 1 4(4/4-0-0) CM 2014 -
CM 2053 เภสัชวิทยาจีน 2 3(3/3-0-0) CM 2084 -
CM 2022 จริยธรรมและ 2(2/2-0-0) - -

กฎหมายทาง
การแพทย

PA 2203 พยาธิวิทยา 3(3/3-0-0) AN 1203 -
และ PS 2323

MI 2134 จุลชีววิทยา 4(3/3-1/3-0) BI 1012
และปรสิตวิทยา และ BI 1041

PM 3013 เภสัชวิทยา 3(3/3-0-0) BH 2333 -
CN 0022 ภาษาจีนสําหรับ - (0/6-0-0) CN 0021 -

การแพทยแผนจีน 2
(6 ชัว่โมงตอสัปดาห) 90 ชั่วโมง
..... ....... วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0)

               รวม 22(21/27-1/3-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 3
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต
               รวม 7(6/6-1/2-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
CM 2033 การตรวจวินิจฉัย 3(2/2-1/3-0) - -

ทางการแพทย
แผนปจจุบนั

CM 3141 จิตวิทยา 1(1/1-0-0) - -
ทางการแพทย

CM 3013 ตํารับยาจีน 1 3(3/3-0-0) CM 2053 -
CM 3023 ตํารับยาจีน 2 3(3/3-0-0) CM 3013 -
CM 3034 คัมภีรโบราณ 4(4/4-0-0) CM 2023 -

ทางการแพทย
แผนจีน

MT 3412 วิทยาภูมิคุมกัน 2(2/2-0-0) MI 2134 หรือ MI 2134
ทางการแพทย

EG 5133 การฟง-การพูด 3 (3/3-0-0) GE 1063 -
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

..... ....... วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0) - -
               รวม 22(21/21-1/3-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
CM 3043 อายุรกรรม 3(3/3-0-0) PA 2203 -

ทางการแพทย และ CM 2033
แผนปจจุบนั

CM 4043 ฝงเข็มและ 3(3/3-0-0) CM 2014 -
การรมยา 1

CM 3092 ฝงเข็มและ 2(1/1-1/2-0) CM 4043 -
การรมยา 2

CM 3103 ฝงเข็มและ 3(2/2-0-1/3) CM 3092 -
การรมยา 3

CM 4082 ทุยหนา 1 2(1/1-1/2-0) CM 3023 -
CM 4093 ทุยหนา 2 3(2/2-1/2-0) CM 4082 -
EG 5143 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

CM 3132 สมัมนาทาง 2(2/2-0-0) - CM 3103
การแพทยแผนจีน
               รวม 21(17/17-3/6-1/3)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
CM 4015 อายุรกรรม 5(4/4-0-1/3) CM 3023 -

แพทยจีน 1
CM 4044 สูตินรีเวช 4(3/3-0-1/3) CM 3023 -
CM 4053 กุมารเวชศาสตร 3(3/3-0-1/3) CM 3023 -
CN 0023 ภาษาจีนสําหรับ - (0/6-0-0) CN 0022 -

แพทยแผนจีน 3
(6 ชัว่โมงตอสัปดาห) 90 ชั่วโมง
CM 4072 โรค หู คอ จมูก 2(2/2-0-0) CM 3023 -

               รวม 14(12/18-0-3/9)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
CM 4025 อายุรกรรม 5(4/4-0-1/3) CM 4015 -

แพทยจีน 2
CM 4034 อายุรกรรม 4(3/3-0-1/3) CM 3023 -

ภายนอกทาง
การแพทยแผนจีน

CM 4064 โรคกระดูก 4(3/3-0-1/3) CM 3023 -
CM 4122 จักษุทางการ 2(2/2-0-0) CM 4072 -

แพทยแผนจีน
               รวม 15(12/12-0-3/9)



337



รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 5 ภาค 1
CM 5025 ฝกงานทาง 15(0-0-15/40) ศึกษา -

คลินิก 1 ครบทุกรายวิชา
(24 สัปดาห 960 ชั่วโมง)

               รวม 15(0-0-15/40)

ช้ันปท่ี 5 ภาค 2
CM 5035 ฝกงานทาง 15(0-0-15/40) ศึกษา -

คลินิก 2 ครบทุกรายวิชา
(24 สัปดาห 960 ชั่วโมง) และ CM 5025

               รวม 15(0-0-15/40)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co
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อาจารยประจํา
1. ผศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท คณบดี

 วท.บ. เกียรตินิยมอันดับหน่ึง (พยาบาล)
ม.ขอนแกน

 ภ.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2. อ.ปวินท  สุวรรณกุล ผูชวยคณบดี
 วท.บ. (ชวีวิทยาทางทะเลและการประมง)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M.Sc. (Applied Fish Biology) University of

Plymouth, U.K.
3. อ.พจ.โสรัจ  นิโรจสมาบัติ ผูชวยคณบดี

 ปริญญาโท สาขาวิชา Chinese Medicine
ณ Beijing University of Chinese Medicine
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

4. รศ.พญ.สมฤดี คงคาวิทูร  (ซวี ฮุยหลัน)
 ปริญญาตรีทางการแพทย Qing Dao Medical

College ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Certificate in Acupuncture Training Course
Shanghai Municipal Acupuncture Association,
China ไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศลิปะ โดยอาศยั
ศาสตรการแพทยแผนจนีจากกระทรวงสาธารณสขุ

5. แพทยจีนบุญเกียรติ  เบญจเลิศ
 ปริญญาบตัรแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูร 5 ป)

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรเซ่ียงไฮ
 ไดรับหนังสอือนุญาตประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทยแผนจีนในประเทศไทยรุนที่ 1
6. อ.พจ.นภษร  แสงศิวะฤทธิ์

 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน
วท.บ. (การแพทยแผนจนี) ม.หวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ
ไดรับหนังสอือนุญาตใหประกอบโรคศลิปะโดยอาศยั
ศาสตรการแพทยแผนจนี จากกระทรวงสาธารณสขุ
ประเทศไทย

7. อ.พจ.เสาวลักษณ  มีศิลป
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน

วท.บ. (การแพทยแผนจนี) ม.หวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ
ไดรับหนังสอือนุญาตใหประกอบโรคศลิปะโดยอาศยั
ศาสตรการแพทยแผนจนี จากกระทรวงสาธารณสขุ
ประเทศไทย

คณาจารย คณะการแพทยแผนจีน

8. อ.พจ.วรพงษ  ปะดุกา
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน

วท.บ. (การแพทยแผนจนี) เกียรตินิยมอันดับ 2
ม.หวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ ไดรับหนังสืออนุญาต
ใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตรการแพทย
แผนจนี จากกระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย

9. อ.พจ.อัจฉราภรณ  สุริเมือง
 ปริญญาตรี ม.แพทยแผนจีนเทียนจีน

สาขาฝงเข็ม ทุยหนา
10. อ.พจ.Yang  Zhen  Lin

 ปริญญาตรี ม.แพทยแผนจีนเทียนจีน
สาขาฝงเข็ม ทุยหนา

11. อ.พจ.ธรรมธัช  เช่ียวพรหมคุณ
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน

พจ.บ. (การแพทยแผนจนี) เกียรตินิยมอันดับ 1
ม.หวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ ไดรับหนังสืออนุญาต
ใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตรการแพทย
แผนจนี จากกระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย

12. อ.พจ.อรภา  ศิลมัฐ
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน

พจ.บ. (การแพทยแผนจนี) เกียรตินิยมอันดับ 1
(เหรียญเงิน) ม.หวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ ไดรับ
หนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ศาสตรการแพทยแผนจนี จากกระทรวงสาธารณสขุ
ประเทศไทย

13. อ.พจ.ภารวี  ขวัญแกว
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน

พจ.บ. (การแพทยแผนจนี) เกียรตินิยมอันดับ 1
ม.หวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ ไดรับหนังสืออนุญาต
ใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตรการแพทย
แผนจนี จากกระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย

14. อ.พจ.สุวิมล  ผลชารี
 ปริญญาตรี สาขาการแพทยแผนจีน

Beijing University of Chinese Medicine
สาธารณรัฐประชาชนจนี

15. อ.พจ.วีระชัย  สุทธิธารธวัช
 ปริญญาโท สาขาเภสัชวิทยาจีน

มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซ่ียงไฮ
ไดรับหนังสอือนุญาตใหประกอบโรคศลิปะโดยอาศยั
ศาสตรการแพทยแผนจนี จากกระทรวงสาธารณสขุ
ประเทศไทย
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16. Mr. Shi hong yan
 ปริญญาโท สาขาโรคกระดูก

Beijing University of Chinese Medicine
สาธารณรัฐประชาชนจนี

17. อ.พจ.พรพรรณ  กิตติคุณากรณ
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน

พจ.บ. (การแพทยแผนจนี) เกียรตินิยมอันดับ 1
(เหรียญทอง) ม.หวัเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ ไดรับ
หนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ศาสตรการแพทยแผนจนี จากกระทรวงสาธารณสขุ
ประเทศไทย

18. อ.พจ.ธนกร  ชาญนุวงศ
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน

พจ.บ. (การแพทยแผนจนี) เกียรตินิยมอันดับ 1
ม.หวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ ไดรับหนังสืออนุญาต
ใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตรการแพทย
แผนจนี จากกระทรวงสาธารณสขุ ประเทศไทย

19. อ.พจ.หลิวฉี่หรง (Liu Yi-Lung)
 Doctoral Degree
 Nanjin University of Chinese Medicine
 Chinese Basics of Traditional Chinese

Medicine

อาจารยพิเศษ
1. ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย

 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) ม.เชียงใหม
 Diplomate (American Board of Medicine)

University of Chicago, USA.
 ศษ.ด. (กิตติมศักด์ิ) ม.มหิดล
 ศษ.ด. (กิตติมศักด์ิ) ม.มหาสารคาม
 ศษ.ด. (กิตติมศักด์ิ) ม.เชียงใหม

2. อ.นพ.ภาสกิจ  วัณนาวิบูล
 พ.บ. (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตรศิริราช

ม.มหิดล
 ไดรับหนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะ

โดยอาศยัศาสตรการแพทยแผนจีน จากกระทรวง
สาธารณสขุ

3. อ.สุทธิศักดิ์  ปวราธิสันต
 ศกึษาหลักสตูรแพทยชัน้สงู (การแพทยผสมผสาน)

โรงเรียนแพทยหวินซาน มณฑลยูนาน
สาธารณรัฐประชาชนจนี

 ศึกษาหลักสูตรแพทยชั้นหน่ึง
(การแพทยผสมผสาน) ม.แพทยเสฉวน
มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 ภ.บ. ม.เชียงใหม

4. อ.นพ.ฐิติกร  ชวี (เจ๊ียนฟู  ชวี)
 พ.บ. ปริญญาตรีเวชศาสตรจีน

ม.แพทยแผนจีนปกกิ่ง
 ไดรับหนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะ

โดยอาศยัศาสตรการแพทยแผนจีน
จากกระทรวงสาธารณสุข

5. อ.นพ.สมชาย  จิรพิจนิจวงศ
 ปริญญาตรีการแพทยแผนจีน

ม.การแพทยแผนจีนกวางเจา
6. อ.นพ.ธนวัฒน  ชนวิริยะ

 แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ปริญญาโท สาขาการแพทยแผนจีน

มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซ่ียงไฮ
7. อ.นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค

 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญดานจักษุวิทยา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 อบรมจิตวิทยาความมั่นคง ฝายอํานวยการ

(สจว.รุน 87) จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบนัปองกนัประเทศ

 Health Police and Programme
Management : Korea Institute For Health

 Management Development programme for
Hospital Director ศศนิทร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย

 Senior Policy Seminar on Health Sector
Reform and Sustainable Financing : The World
Institute

 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

8. แพทยจีนจรัส  ต้ังอรามวงค
 ศกึษาจากอาจารยทีม่ชีือ่เสยีงดานอายุรกรรมภายใน

จากอาจารยอึ้งกกฮู ดานอายุรกรรมภายนอก
 ไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศลิปะจาก

กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
9. แพทยจีนสวาง  กอแสงเรือง

 มัธยมตน โรงเรียนวัดสิงห มัธยมปลาย โรงเรียน
กวดวิชาภาคค่ํา (อมาตยศึกษา)

 ศกึษาวิชาแพทยแผนจนี จากมหาวิทยาลัยเซียะเหมนิ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทางไปรษณีย
(หลักสูตรอายุรกรรม 5 ป)

 ศึกษาวิธีฝงเข็ม จากเมืองหนานจิง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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10. แพทยจีน Yuen Leuk Kong
 จบการศึกษาดานการแพทยแผนจีน

จากมหาวิทยาลัยกวางโจว
11. ผศ.นพ.ไพศาล  ลีละชัยกุล

 Certificate of Proficiency in Anatomical
Pathology.

 Visiting Professor, Department of Pathology,
University of Florida, Visiting Clinician,
Department of Pathology, Mayo Clinic,
Rochester, Minnesota.

 Assistant Professor, Consultant in
Cardiovascular Pathology.

 Chief of Data Processing Unit.
12. ผศ.นพ.พนัส  เฉลิมแสนยากร

 Certificate of Proficiency in Anatomical
Pathology.

 Assistant Professor, Consultant in Renal
Pathology.

13. ผศ.พญ.อัจฉราพร  พงษทิพ
 Certificate of Proficirncy in Anatomical

Pathology.
 Assistant Professor, Consultant in Cytology.
 Consultant in Cytology, Chief of

Cytopathology Laboratory

14. ศ.นพ.วิโรจน  ไววานิชกิจ
 M.D. (honors)
 Board of Family Medicine, Thai Medical

Council
 Fellowship of Clinical Scientist Association

USA (invited)
 Fellowship of International Society of Gene

therapy and Molecular biology (invited)
 Fellowship of International Society of Cencer

Therapy (invited)
15. อ.สุภาวดี  นวลมณี

 จท.บ. (จิตวิทยา) ม.เกษตรศาสตร
 พบ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย) เกียรตินิยม

สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 ประกาศนียบตัร Accupund ture and Maxibustion

Nanjing University of Traditional Chinese
Medicine

16. พล.รต.นพ.วิเชียร  นาวินพิพัฒน
 วิทยาศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล
 คณะแพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
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1. ศาสตราจารย เฉิน เซิง จวิน
2. รองศาสตราจารยเหอ เหอ ฮัว
3. ศาสตราจารยลี เสียว หวิน
4. รองศาสตราจารย เฉิน เหมี่ยน ล่ี
5. ศาสตราจารยอู อิ๋งเกิน
6. ศาสตราจารยเสิ่น ชิ่ง ฝา
7. ศาสตราจารย ถัง อุย หยง
8. ศาสตราจารย เจียง จือ เอี้ยน
9. ศาสตราจารย สื่อ อิ่ง หว่ี

10. ศาสตราจารย เฉียง เกิน เปา
11. ศาสตราจารย จูหุย จง
12. ศาสตราจารย เจาอี้
13. ศาสตราจารย ลี เจิง หนิง
14. รองศาสตราจารย หวาง ไช หงส
15. รองศาสตราจารย ล่ี กั๊ว อาน
16. รองศาสตราจารย จู กวอฝู
17. อาจารย จาง ถ่ิง
18. อาจารย หน่ี ฮงเมย
19. รองศาสตราจารย จวง เย่ียนหง
20. อาจารย หลิว จวิน
21. รองศาสตราจารย หมา ฝูเหลียง
22. ศาสตราจารย เฉิน เตอซิง
23. อาจารย ดร.จาง ชุง ซง
24. อาจารย ดร.จาง หมิง
25. รองศาสตราจารย เฉิน เหวย ปน
26. อาจารย ติง เจี๋ย
27. อาจารย ซุน หมิง หยู
28. รองศาสตราจารย เฉิน พาน จี
29. รองศาสตราจารย เหลียว เหวย
30. รองศาสตราจารย เฉิน ตง ยู
31. อาจารย จิน ซูอัน
32. ศาสตราจารย โจว เหวิน ซิน
33. อาจารยเต้ิง ไหผิง
34. อาจารย เหอ ซ่ือ หมิง
35. รองศาสตราจารย หล่ี เจิง หยู
36. รองศาสตราจารย หวัง ไฉ หง
37. อาจารย เซ่ียะ หยง
38. รองศาสตราจารย Li Guo Gang
39. รองศาสตราจารย ตู กวาง หล่ี
40. รองศาสตราจารย หาน เซ่ียง ตง

คณาจารยประจํารวมสอนจากมหาวิทยาลัยแพทยแผนจีนเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน

41. อาจารย หยาง เหวิน เจอ
42. รองศาสตราจารย หยวนอิ๋ง
43. ศาสตราจารย กัวเซิน
44. รองศาสตราจารย หวังไหอิ๋ง
45. รองศาสตราจารย หล่ีหมิง
46. อาจารย หรีวน  กวางซิน
47. รองศาสตราจารย เฉิน  ฮุย  เจวียน
48. ศาสตราจารย สือ เจี่ยถัง
49. อาจารย เย่ียน  ไหเสีย
50. รองศาสตราจารย หวังหยูหนง
51. รองศาสตราจารย กัวจิงเหลย
52. รองศาสตราจารย วังหยงเทา
53. ศาสตราจารย หยางไปซาน
54. รองศาสตราจารย พาน อิงอี๋
55. ศาสตราจารย วังเหวินเจวียน
56. อาจารย จินเตาเผิง
57. อาจารย จางถิงถิง
58. อาจารย อูฝาน
59. อาจารย จางเหวย
60. อาจารย หล่ีเหวยเจียง
61. อาจารย หวางล่ี  ฮุย
62. อาจารย ดร.กงฉี่เหมี่ยว
63. อาจารย เฉินเสาล่ี
64. รองศาสตราจารย หยางอายตง
65. รองศาสตราจารย ไคว เลอ
66. อาจารย เหยา เฝย
67. อาจารย จาง จิ้ง
68. อาจารย ซีจ ฮุย
68. รองศาสตราจารย จี่ ไหเพิ่ง
70. รองศาสตราจารย หล่ี กวยกัง
71. ศาสตราจารย เหจินเสี่ยจผิง
72. รองศาสตราจารย ซง ทงผู
73. อาจารย แพทยจีน เฉินเจิ้ง
74. อาจารย แพทยจีน ยงล่ี
75. อาจารย แพทยจีน หานเซ่ียงตง
76. อาจารย แพทยจีน ฉินจื่อจจิน
77. อาจารย แพทยจีน ซู จง ฮาง
78. อาจารย แพทยจีน อันกวงฮุย
79. อาจารย แพทยจีน หวังฝาน
80. อาจารย แพทยจีน กัวเมิ่งฮู
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ปรัชญาและวัตถุประสงค

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู มีทักษะในวิชาชีพนักกฎหมาย สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริงอยางมีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความเคารพในหลักนิติธรรม

วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทางดานกฎหมาย
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแขนงตางๆ และเปนที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน

2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถใชกฎหมายไดถูกตอง
รูจักใชเหตุผล เขาใจตัวบทกฎหมาย ทั้งในดานการตีความ
และเจตนารมณของกฎหมาย

3. เพื่ อผลิตบัณฑิตที่ มีความเชี่ ยวชาญทางด าน
กฎหมายธรุกจิและการคาระหวางประเทศ

4. เพื่ อผลิตบัณฑิตดานกฎหมายที่ มีจริยธรรมใน
วิชาชีพ และมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม

5. เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําองคความรูทางกฎหมาย
ไปใชประโยชน เชื่อมโยงกับศาสตรอื่นไดอยางถูกตอง

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต

: น.บ.
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF LAWS

: LL.B.

ที่ต้ัง อาคารหอประชุม ชั้น 1
โทร. 0-2312-6300 ตอ 1689  โทรสาร. 0-2312-6419
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โครงสรางหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นักศกึษาจะตองศกึษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสตูร โดยมหีนวยกติสะสมไมนอยกวา 142 หนวยกติ ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

1.5 วิชาเลือก 6 หนวยกิต
  กลุมวิชาสังคมศาสตร 4 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
GE 2202 กฎหมายกับสงัคม 2(2/2-0-0) - -

  กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล 2(2/2-0-0) - -

ในชีวิตประจําวัน

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 106 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาเอกบังคับ 89 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 2413 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 3(2/2-1/2-0) - -

นิติศาสตร 1
EG 2423 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 3(2/2-1/2-0) - -

นิติศาสตร 2
LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล 2(2/2-0-0) - -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
LA 1023 หลักพืน้ฐานแหงกฎหมาย 3(3/3-0-0) - -
LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทัว่ไป 3(3/3-0-0) - -
LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย 3(3/3-0-0) - -
LA 2023 มูลหน้ี  1 3(3/3-0-0) - -
LA 2032 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2(2/2-0-0) - -

และสถาบนัการเมอืง
LA 2033 ผลแหงหน้ี 3(3/3-0-0) - -
LA 2042 กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 1 2(2/2-0-0) - -
LA 2052 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 2(2/2-0-0) - -
LA 2063 มูลหน้ี 2 3(3/3-0-0) - -
LA 2072 กฎหมายวาดวยการกูยืม 2(2/2-0-0) - -

และหลักประกัน
LA 2082 กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 2 2(2/2-0-0) - -
LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด 3(3/3-0-0) - -
LA 2102 หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 2(2/2-0-0) - -
LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว 2(2/2-0-0) - -
LA 3023 กฎหมายเกี่ยวกับองคกรทางธุรกิจ 3(3/3-0-0) - -
LA 3034 กฎหมายวิธพีิจารณาความแพง 4(4/4-0-0) - -
LA 3043 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3/3-0-0) - -
LA 3062 กฎหมายแรงงาน 2(2/2-0-0) - -
LA 3073 กฎหมายตราสารเปล่ียนมือ 3(3/3-0-0) - -
LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก 2(2/2-0-0) - -
LA 3093 กฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา 3(3/3-0-0) - -
LA 3103 กฎหมายปกครอง 3(3/3-0-0) - -
LA 3112 นิติปรัชญา 2(2/2-0-0) - -
LA 3122 การระงับขอพิพาท 2(2/2-0-0) - -
LA 3133 กฎหมายภาษีอากร 3(3/3-0-0) - -

  *LA 3313 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 3(0-0-3/12) - -
LA 4013 กฎหมายระหวางประเทศ 3(3/3-0-0) - -

แผนกคดีเมือง
LA 4023 กฎหมายระหวางประเทศ 3(3/3-0-0) - -

แผนกคดีบุคคล
LA 4032 การเจรจาตอรองและการรางสญัญา 2(2/2-0-0) - -
LA 4042 การใหคําแนะนํากฎหมาย 2(2/2-0-0) - -

และโนตารีพับบลิค
LA 4043 ประวัติศาสตรกฎหมายและ 3(3/3-0-0) - -

การพัฒนากฎหมาย

* หมายเหตุ
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 ข้ึนไป ศึกษารายวิชาเอกบังคับไมตํ่ากวา 43 หนวยกิต มีเกรดเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00
และใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
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2.2  กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 17 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 3763 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1 3(2/2-1/2-0) - -
CN 3773 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2 3(2/2-1/2-0) - -
LA 2112 เศรษฐศาสตรสําหรับนักกฎหมาย 2(2/2-0-0) - -
LA 3142 การบญัชีสําหรับนักกฎหมาย 2(2/2-0-0) - -
LA 3152 กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ 2(2/2-0-0) - -
LA 3162 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2(2/2-0-0) - -
LA 3172 กฎหมายปองกนัการผูกขาด 2(2/2-0-0) - -
LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 2(2/2-0-0) - -
LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย 2(2/2-0-0) - -
LA 3202 กฎหมายธนาคาร 2(2/2-0-0) - -
LA 3113 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3(3/3-0-0) - -
LA 3222 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2(2/2-0-0) - -
LA 3232 สญัญาระหวางประเทศ 2(2/2-0-0) - -
LA 3242 กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ 2(2/2-0-0) - -
LA 3252 กฎหมายลมละลาย 2(2/2-0-0) - -
LA 3262 กฎหมายประกนัภัยและธรุกจิประกนัภัย 2(2/2-0-0) - -
LA 3272 อาชญากรรมทางธรุกจิ 2(2/2-0-0) - -
LA 3213 กฎหมายเศรษฐกจิระหวางประเทศ 1 3(3/3-0-0) - -
LA 3223 กฎหมายเศรษฐกจิระหวางประเทศ 2 3(3/3-0-0) - -
LA 3302 กฎหมายระหวางประเทศกบัการพฒันา 2(2/2-0-0) - -
LA 3312 กฎหมายทีดิ่นและนโยบายการใชทีดิ่น 2(2/2-0-0) - -
LA 3322 กฎหมายธรุกจิอสังหาริมทรัพย 2(2/2-0-0) - -
LA 3332 กฎหมายการทองเที่ยว 2(2/2-0-0) - -
LA 3342 กฎหมายสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) - -
LA 3353 กฎหมายพาณิชยนาวี 3(3/3-0-0) - -
LA 3362 กฎหมายอตุสาหกรรม 2(2/2-0-0) - -
LA 3372 กฎหมายการตลาด 2(2/2-0-0) - -
LA 3382 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ 2(2/2-0-0) - -
LA 3303 การวาความและศาลจําลอง 3(3/3-0-0) - -
LA 3412 กฎหมายการลงทนุ 2(2/2-0-0) - -
LA 3422 การอนุญาโตตุลาการทางการคา 2(2/2-0-0) - -
LA 3432 คอมพิวเตอรสําหรับนักกฎหมาย 2(1/1-1/2-0) - -
LA 3442 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2/2-0-0) - -
LA 3452 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ 2(2/2-0-0) - -

ธุรกจิในประเทศจีน
LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบนัทาง 2(2/2-0-0) - -

กฎหมายของประเทศจีน
LA 3472 กฎหมายการลงทนุในประเทศจีน 2(2/2-0-0) - -
LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 2(2/2-0-0) - -

อสงัหาริมทรัพยในประเทศจนี
LA 3492 ภาษากฎหมายจีน 2(2/2-0-0) - -
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

4. วิชาบริการนอกคณะ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
LA 2123 กฎหมายและจริยธรรมสือ่สารมวลชน 3(3/3-0-0) - -

(คณะนิเทศศาสตร)
LA 2133 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3/3-0-0) - -

(คณะสาธารณสขุศาสตรและสิง่แวดลอม)
LA 2803 กฎหมายธรุกิจ (คณะบริหารธุรกิจ) 3(3/3-0-0) - -
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แผนการศึกษา ตามหลักสูตร น.บ. (นิติศาสตร)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
GE 2202 กฎหมายกบัสงัคม 2(2/2-0-0) - -
GE 2222 ตรรกวิทยา : 2(2/2-0-0) - -

การใชเหตุผล
ในชีวิตประจําวัน

LA 1012 กฎหมาย 2(2/2-0-0) - -
ลักษณะบุคคล
               รวม 19(19/19-1/2-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0)GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อ 2(2/2-0-0) - -
การดําเนินชีวิต

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศ
กับการเรียนรู

LA 1023 หลักพืน้ฐาน 3(3/3-0-0) - -
แหงกฎหมาย

LA 1033 กฎหมายอาญา 3(3/3-0-0) - -
หลักทัว่ไป
               รวม 19(17/17-2/4-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
EG 2413 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

สําหรับวิชาชีพ
นิติศาสตร 1

LA 2013 กฎหมาย 3(3/3-0-0) - -
ลักษณะทรัพย

LA 2023 มูลหน้ี 1 3(3/3-0-0) - -
LA 2033 ผลแหงหน้ี 3(3/3-0-0) - -
LA 2042 กฎหมายเอกเทศ 2(2/2-0-0) - -

สัญญาสําคัญ 1
LA 2052 กระบวนการ 2(2/2-0-0) - -

ยุติธรรมและ
ระบบศาลไทย

LA 2102 หลักทัว่ไป 2(2/2-0-0) - -
เกี่ยวกับกฎหมาย
มหาชน
               รวม 18(17/17-1/2-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
EG 2423 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

สําหรับวิชาชีพ
นิติศาสตร 2

LA 2063 มูลหน้ี 2 3(3/3-0-0) - -
LA 2072 กฎหมายวาดวย 2(2/2-0-0) - -

การกูยืมและ
หลักประกัน

LA 2082 กฎหมาย 2(2/2-0-0) - -
เอกเทศสัญญา
สําคัญ 2

LA 2093 กฎหมายอาญา 3(3/3-0-0) - -
ภาคความผิด

LA 2032 กฎหมาย 2(2/2-0-0) - -
รัฐธรรมนูญและ
สถาบนัการเมอืง

LA 3062 กฎหมายแรงงาน 2(2/2-0-0) - -
               รวม 17(16/16-1/2-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
LA 3012 กฎหมาย 2(2/2-0-0) - -

ลักษณะ
ครอบครัว

LA 3023 กฎหมาย 3(3/3-0-0) - -
เกี่ยวกับองคกร
ทางธรุกจิ

LA 3034 กฎหมายวิธี 4(4/4-0-0) - -
พจิารณา
ความแพง

LA 3043 กฎหมาย 3(3/3-0-0) - -
ลักษณะพยาน

LA 3073 กฎหมาย 3(3/3-0-0) - -
ตราสารเปล่ียนมือ

..... ...... เลือกเสรี (1) 2-3(..........) - -
               รวม 17-18(...............)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
LA 3082 กฎหมาย 2(2/2-0-0) - -

ลักษณะมรดก
LA 3093 กฎหมายวิธี 3(3/3-0-0) - -

พจิารณา
ความอาญา

LA 3103 กฎหมาย 3(3/3-0-0) - -
ปกครอง

LA 3112 นิติปรัชญา 2(2/2-0-0) - -
LA 3122 การระงับ 2(2/2-0-0) - -

ขอพิพาท
LA 3133 กฎหมาย 3(3/3-0-0) - -

ภาษีอากร
..... ...... เลือกเสรี (2) 2-3(..........) - -

               รวม 17-18(...............)

ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
*LA 3313 การฝก 3(0-0-3/12) - -

ประสบการณ
วิชาชีพกฎหมาย
               รวม 3(0-0-3/12)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
LA 4013 กฎหมายระหวาง 3(3/3-0-0) - -

ประเทศแผนก
คดีเมือง

LA 4023 กฎหมายระหวาง 3(3/3-0-0) - -
ประเทศแผนก
คดีบุคคล

LA 4032 การเจรจา 2(2/2-0-0) - -
ตอรองและ
การรางสญัญา

LA 4042 การใหคําแนะนํา 2(2/2-0-0) - -
กฎหมายและ
โนตารีพบับลิค

LA 4043 ประวัติศาสตร 3(3/3-0-0) - -
กฎหมายและ
การพัฒนากฎหมาย

..... ...... เอกเลือก (1) 2(2/2-0-0) - -

..... ...... เอกเลือก (2) 2(2/2-0-0) - -
               รวม 17(17/17-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
..... ...... เอกเลือก (3) 3(3/3-0-0) - -
..... ...... เอกเลือก (4) 2(2/2-0-0) - -
..... ...... เอกเลือก (5) 2(2/2-0-0) - -
..... ...... เอกเลือก (6) 2(2/2-0-0) - -
..... ...... เอกเลือก (7) 2(2/2-0-0) - -
..... ...... เอกเลือก (8) 2(2/2-0-0) - -
..... ...... เลือกเสรี (3) 2(2/2-0-0) - -

               รวม 13-15(...............)

* หมายเหตุ
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 ข้ึนไป ศึกษารายวิชาเอกบังคับไมตํ่ากวา 43 หนวยกิต มีเกรดเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00
และใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
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ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต

: นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ : BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS

: B.COM. ARTS

หลักการและเหตุผล

สถานการณสั งคมปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
พบว าลั กษณะการดําเนิ นงานด านการสื่ อสารมวลชน
ซั บซ อนมากข้ึ น นั กนิ เทศศาสตร จึ งต องมี ความรู  
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางมากข้ึ น สามารถคิ ดและ
สรางสรรคงานที่หลากหลาย ดังน้ันเพื่ อใหบัณฑิตเทาทัน
การเปล่ียนแปลงและความตองการใหมๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม
คณะนิเทศศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมบูรณ
มากข้ึน

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2554) จัดการเรียน
การสอน 6 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ
กลุมวิชาชีพดานการโฆษณาและสื่อสารการตลาด กลุมวิชาชพี
ดานการออกแบบนิเทศศิลป กลุมวิชาชพีดานวิทยุและโทรทศัน
กลุมวิชาชีพดานศิลปะการแสดง และกลุมวิชาชีพดานสื่อ
มัลติมีเดียและสื่อใหมเพื่ อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือก
กลุมวิชาชีพทีต่รงความตองการ

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูเชิงทฤษฎีและทักษะการปฏบิัติงาน
ทางดานนิเทศศาสตรอยางบูรณาการ การเรียน การสอน
เนนรายวิชาที่ สร างผู เรียนให เกิดการเรียนรู  เปนนักคิด
นักปฏิบัติ เปนผูที่มีความทันสมัย มีความสามารถ มีทักษะ
การสือ่สารไดเปนอยางดี สามารถนําไปประยุกตใชในงานตางๆ

ไดอย างเหมาะสม โดยยึดมั่ นหลักคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร และจิตสํานึก รับใชสังคม
ตามเจตนารมณของการกอต้ังมหาวิทยาลัย

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูในเชิงทฤษฎีและ
ทกัษะการปฏบิติังานดานนิเทศศาสตรอยางบูรณาการ สามารถ
นําไปประยุกตใชในงานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยยึดมั่น
อยู ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ
นิเทศศาสตร และจิตสํานึกในการรับใชสังคม

วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพือ่ผลิตบัณฑติทีม่คีวามรู และทกัษะการปฏบิัติงาน
นิเทศศาสตรใหแกหนวยงานตาง ๆ

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความชํานาญ ตลอดจน
มี ความรั บผิดชอบ มี จิ ตสํานึ กในจรรยาบรรณวิชาชีพ
นิเทศศาสตรในการปฏิบติังานรับใชสงัคม

3. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตร

      ที่ต้ัง อาคารอํานวยการ ชั้น 3  โทร. 0-2312-6300 ตอ 1173, 1499



358 














โครงสรางหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 129 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1  วิชาศึกษาท่ัวไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมนอยกวา 24 หนวยกิต

ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

ง. กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

1.2  เลือกเรียนจากวิชาเลือกของหมวดการศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0) - -
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล 2(2/2-0-0) - -

ในชีวิตประจําวัน

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ 2(2/2-0-0) - -
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1(1/1-0-0) - -
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม 2(2/2-0-0) - -

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-1/2-0) - -

สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) - -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) - -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 87 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบดวย 2  กลุมวิชา  ดังตอไปนี้
2.1  กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 69 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CA 1033 ความรูเบือ้งตนทางการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
CA 1043 สุนทรียศาสตรและพื้นฐานศลิปะ 3(2/2-1/2-0) - -
CA 1123 ความรูเบื้องตนทางวิทยุ โทรทัศน 3(3/3-0-0) - -

วารสารศาสตรและสือ่ใหม
CA 1143 การเขียนเพื่อสื่อสารมวลชน 3(2/2-1/2-0) - -
CA 1163 ความคิดเชิงวิพากษและ 3(2/2-1/2-0) - -

ความคิดสรางสรรค
CA 1173 หลักการตลาดและสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -

การตลาดเบื้องตน
CA 2063 การวาดเสนเพื่องานนิเทศศาสตร 3(2/2-1/2-0) - -
CA 2103 ความรูเบือ้งตนทางศลิปะการแสดง 3(3/3-0-0) - -
CA 2113 การถายภาพ 3(2/2-1/2-0) - -
CA 2123 คอมพิวเตอรเพือ่งานออกแบบ 3(2/2-1/2-0) - -

ดานนิเทศศาสตร
CA 2133 การเขียนและการรายงานขาว 3(3/3-0-0) - -
CA 2153 ความรูเบื้องตนทางการโฆษณา 3(3/3-0-0) - -
CA 2163 ความรูเบือ้งตนทางการประชาสมัพนัธ 3(3/3-0-0) - -
CA 2173 คอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบสิง่พมิพ 3(2/2-1/2-0) - -
CA 3053 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ 3(2/2-1/2-0) - -

มัลติมีเดีย
CA 3063 ทฤษฎีสือ่สารมวลชน 3(3/3-0-0) - -
CA 3073 การออกแบบเว็บไซต 3(2/2-1/2-0) - -
CA 3083 การตัดตอพื้นฐาน 3(2/2-1/2-0) - -
CA 4003 การวิจัยทางนิเทศศาสตร 3(3/3-0-0) CA 3063 -
CA 4033 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0) สถานะนักศึกษา -

ชั้นปที่ 4 และอยูใน
ดุลยพินิจของอาจารย
ประจํากลุมวิชาชีพ

EG 2243 การฟง-การพดูภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -
สําหรับนิเทศศาสตร
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 2253 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

สําหรับนิเทศศาสตร
LA 2123 กฎหมายและจริยธรรมสือ่สารมวลชน 3(3/3-0-0) - -

2.2  กลุมวิชาชีพเฉพาะดาน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
2.2.1)  กลุมวิชาชีพดานการโฆษณาและส่ือสารการตลาด

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
AD 2033 การเขียนบทโฆษณา 3(3/3-0-0) - -
AD 3023 การวางแผนสือ่โฆษณา 3(3/3-0-0) - -
AD 3043 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3/3-0-0) - -
AD 3053 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 3(2/2-1/2-0) - -

และผลิตงานโฆษณา
AD 3063 กระบวนการผลิตภาพยนตรโฆษณา 3(2/2-1/2-0) AD 3053 -
AD 3073 การโฆษณาและสือ่สารการตลาด 3(3/3-0-0) - -

รวมสมัย
AD 4103 สมัมนาการโฆษณาและสือ่สาร 3(3/3-0-0) ศึกษารายวิชาชีพ -

การตลาด เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

AD 4123 การรณรงคการโฆษณาและสือ่สาร 3(2/2-1/2-0) AD 3073 -
การตลาด

AD 4133 การบริหารงานและธรุกจิโฆษณา 3(3/3-0-0) - -
AD 4213 การสือ่สารแบรนด 3(3/3-0-0) - -

2.2.2)  กลุมวิชาชีพดานการออกแบบนิเทศศิลป
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CD 1013 ประวัติศาสตรศลิปและการออกแบบ 3(3/3-0-0) - -
CD 2003 การออกแบบนิเทศศิลป 1 3(2/2-1/2-0) - -
CD 2013 การออกแบบนิเทศศิลป 2 3(2/2-1/2-0) CD 2003 -
CD 2023 การออกแบบตราสญัลักษณ 3(2/2-1/2-0) - -

และตัวอักษร
CD 3003 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ 3(2/2-1/2-0) - -
CD 4103 สมัมนาทางการออกแบบนิเทศศลิป 3(3/3-0-0) ศึกษารายวิชาชีพ -

เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

CD 4233 เทคนิคการตกแตงภาพถาย 3(2/2-1/2-0) - -
CD 4243 การออกแบบภาพประกอบ 3(3/3-0-0) - -
CD 4253 การออกแบบนิทรรศการและจดัทีแ่สดง 3(3/3-0-0) - -
CD 4343 การออกแบบและผลิต 3(2/2-1/2-0) - -

เทคนิคพิเศษ

2.2.3)  กลุมวิชาชีพดานส่ือมัลติมีเดียและส่ือใหม
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MN 2003 การผลิตสือ่สิง่พมิพ 3(2/2-1/2-0) CA 2123 -

และ CA 2173
MN 2033 การสือ่ขาวเฉพาะทาง 3(2/2-1/2-0) CA 2133 -



361



รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
MN 3043 การเขียนข้ันสงูเพือ่การสือ่สาร 3(2/2-1/2-0) CA 1143 -
MN 3053 ออเทอริงซอฟทแวรและการผลิต 3(2/2-1/2-0) CA 3053 -

สือ่ออนไลน
MN 4123 สมัมนาทางวารสารศาสตรและสือ่ใหม 3(3/3-0-0) ศึกษารายวิชาชีพ -

เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

MN 4134 การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ 3(2/2-1/2-0) MN 2003, MN 3053 -
MN 4253 การถายภาพข้ันสูง 3(2/2-1/2-0) CA 2113 -
RT 2033 คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่น 3(2/2-1/2-0) - -

เพือ่รายการโทรทศัน
RT 3023 การผลิตรายการวิทยุ 3(2/2-1/2-0) - -
RT 3033 การผลิตรายการโทรทศัน 3(2/2-1/2-0) CA 3083 -

2.2.4)  กลุมวิชาชีพดานศิลปะการแสดง
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PF 2023 การออกแบบเพือ่การแสดง 3(3/3-0-0) - -
PF 3013 การฝกปฏิบติังานศลิปะการแสดง 3(2/2-1/2-0) - -
PF 3043 ทฤษฎีและการวิจารณการแสดง 3(3/3-0-0) - -
PF 3053 พืน้ฐานการแสดง 3(2/2-1/2-0) - -
PF 3063 การเขียนบทละคร 3(2/2-1/2-0) - -
PF 4103 สมัมนาศลิปะการแสดง 3(3/3-0-0) ศึกษารายวิชาชีพ -

เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

PF 4223 การแสดงละครเวที 3(3/3-0-0) - -
PF 4243 การกํากบัการแสดง 3(2/2-1/2-0) - -
PF 4263 การแสดงข้ันสูง 3(2/2-1/2-0) PF 3053 -
PF 4353 ละครไทยในสังคมรวมสมัย 3(3/3-0-0) - -

2.2.5)  กลุมวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
PR 2003 การประชาสมัพนัธและการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -

องคการ
PR 2033 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2/2-1/2-0) - -
PR 3043 การสือ่สารเพือ่โนมนาวใจ 3(3/3-0-0) - -
PR 3053 การบริหารงานประชาสมัพนัธ 3(3/3-0-0) - -
PR 3063 การประชาสมัพันธเชงิบูรณาการ 3(3/3-0-0) - -
PR 4103 สมัมนาการประชาสมัพนัธ 3(3/3-0-0) ศึกษารายวิชาชีพ -

เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

PR 4253 การประชาสัมพันธองคการ 3(3/3-0-0) - -
สาธารณกศุล

PR 4283 การสือ่สารสขุภาพ 3(3/3-0-0) - -
PR 4013 ประชามติและการเคล่ือนไหว 3(3/3-0-0) - -

ของมวลชน
PR 4513 การพูดเพือ่การประชาสัมพนัธ 3(2/2-1/2-0) - -
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2.2.6)  กลุมวิชาชีพดานวิทยุและโทรทัศน
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
RT 2013 การเขียนบทวิทยุและโทรทศัน 3(2/2-1/2-0) - -
RT 2033 คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่น 3(2/2-1/2-0) - -

เพือ่รายการโทรทศัน
RT 3023 การผลิตรายการวิทยุ 3(2/2-1/2-0) - -
RT 3033 การผลิตรายการโทรทศัน 3(2/2-1/2-0) CA 3083 -
RT 3053 การจัดผังรายการ 3(3/3-0-0) - -

และการประเมินผลรายการ
RT 3063 การตัดตอข้ันสูง 3(2/2-1/2-0) CA 3083 -
RT 4023 การอํานวยการผลิตรายการโทรทัศน 3(3/3-0-0) RT 3033 -
RT 4103 สมัมนาวิทยุและโทรทัศน 3(3/3-0-0) ศึกษารายวิชาชีพ -

เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

RT 4123 สือ่สารมวลชนกบัสังคมไทย 3(3/3-0-0) - -
RT 4133 การประกาศและการดําเนินรายการ 3(3/3-0-0) - -

3. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ไมนอยกวา     6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CA 4056 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) ศึกษารายวิชาในกลุม -

วิชาชพีเฉพาะดานมาแลว
ไมตํ่ากวา 18 หนวยกิต
มีคะแนนเฉล่ียสะสม
ไมนอยกวา 2.00

และอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยประจํากลุมวิชาชีพ

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษากลุมวิชาชีพดานวิทยุและโทรทัศน

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
CA 1033 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการสือ่สาร
CA 1043 สุนทรียศาสตร 3(2/2-1/2-0) - -

และพืน้ฐานทางศิลปะ
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
CA 1163 ความคิดเชิง 3(2/2-1/2-0) - -

วิพากษและความคิด
สรางสรรค
               รวม 17(14/14-3/6-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
CA 1143 การเขียนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การสือ่สารมวลชน
CA 1173 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -

และสือ่สารการตลาด
เบื้องตน

CA 1123 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
ทางวิทยุ โทรทัศน
วารสารศาสตรและสือ่ใหม

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -
กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
เพื่อการดํารงชีวิต

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศกบั
การเรียนรู
               รวม 20(17/17-3/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
CA 2063 การวาดเสนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

งานนิเทศศาสตร
CA 2113 การถายภาพ 3(2/2-1/2-0) - -
CA 2103 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางศลิปะการแสดง
CA 2123 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -

เพือ่งานออกแบบ
ดานนิเทศศาสตร

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -

หมวดการศึกษา
ทั่วไป (1)

EG 2243 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -
ภาษาอังกฤษ
สําหรับนิเทศศาสตร
               รวม 20(17/17-3/6-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
CA 2153 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการประชาสมัพนัธ
CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การออกแบบสิง่พมิพ
CA 2133 การเขียนและ 3(3/3-0-0) - -

การรายงานขาว
CA 3083 การตัดตอพืน้ฐาน 3(2/2-1/2-0) - -
EG 2253 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษสําหรับ
นิเทศศาสตร
               รวม 18(16/16-2/4-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -

หมวดการศึกษา
ทั่วไป (2)

GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -
หมวดการศึกษา
ทั่วไป (3)

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

CA 3053 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -
เพือ่การออกแบบ
มัลติมีเดีย

CA 3063 ทฤษฎีสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
มวลชน

..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (1)

..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (2)
               รวม 18(...............)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
CA 3073 การออกแบบ 3(2/2-1/2-0) - -

เว็บไซต
CA 4003 การวิจัยทาง 3(3/3-0-0) CA 3063 -

นิเทศศาสตร
LA 2123 กฎหมายและ 3(3/3-0-0) - -

จริยธรรมสื่อมวลชน
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (3)
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (4)
               รวม 15(...............)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
CA 4033 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0) - -
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (5)
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (6)
..... ........ วิชาเลือกเสรี (1) 3(……..) - -
..... ........ วิชาเลือกเสรี (2) 3(……..) - -

               รวม 15(0-3/9-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
CA 4056 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

               รวม 6(0-0-6/40)
สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 และอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยประจํากลุมวิชาชีพ
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แผนการศึกษากลุมวิชาชีพดานการออกแบบนิเทศศิลป

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
CA 1033 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการสือ่สาร
CA 1043 สุนทรียศาสตร 3(2/2-1/2-0) - -

และพืน้ฐานทางศิลปะ
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
CA 1163 ความคิดเชิง 3(2/2-1/2-0) - -

วิพากษและความคิด
สรางสรรค
               รวม 17(14/14-3/6-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
CA 1143 การเขียนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การสือ่สารมวลชน
CA 1173 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -

และสือ่สารการตลาด
เบื้องตน

CA 1123 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
ทางวิทยุ โทรทัศน
วารสารศาสตรและสือ่ใหม

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -
กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
เพื่อการดํารงชีวิต

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศกบั
การเรียนรู
               รวม 20(17/17-3/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
CA 2063 การวาดเสนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

งานนิเทศศาสตร
CA 2113 การถายภาพ 3(2/2-1/2-0) - -
CA 2103 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางศลิปะการแสดง
CA 2123 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -

เพือ่งานออกแบบ
ดานนิเทศศาสตร

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -

หมวดการศึกษา
ทั่วไป (1)

EG 2243 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -
ภาษาอังกฤษ
สําหรับนิเทศศาสตร
               รวม 20(17/17-6/6-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
CA 2153 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการประชาสมัพนัธ
CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การออกแบบสิง่พมิพ
CA 2133 การเขียนและ 3(3/3-0-0) - -

การรายงานขาว
CA 3083 การตัดตอพืน้ฐาน 3(2/2-1/2-0) - -
EG 2253 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษสําหรับ
นิเทศศาสตร
               รวม 18(16/16-2/4-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -

หมวดการศึกษา
ทั่วไป (2)

GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -
หมวดการศึกษา
ทั่วไป (3)

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

CA 3053 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -
เพือ่การออกแบบ
มัลติมีเดีย

CA 3063 ทฤษฎีสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
มวลชน

..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (1)

..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (2)
               รวม 18(...............)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
CA 3073 การออกแบบ 3(2/2-1/2-0) - -

เว็บไซต
CA 4003 การวิจัยทาง 3(3/3-0-0) CA 3063 -

นิเทศศาสตร
LA 2123 กฎหมายและ 3(3/3-0-0) - -

จริยธรรมสื่อมวลชน
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (3)
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (4)
               รวม 15(...............)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
CA 4033 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0) - -

วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (5)
วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (6)
วิชาเลือกเสรี (1) 3(……..) - -
วิชาเลือกเสรี (2) 3(……..) - -
               รวม 15(...............)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
CA 4056 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

               รวม 6(0-0-6/40)
สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 และอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยประจํากลุมวิชาชีพ
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แผนการศึกษากลุมวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
CA 1033 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการสือ่สาร
CA 1043 สุนทรียศาสตร 3(2/2-1/2-0) - -

และพืน้ฐานทางศิลปะ
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
CA 1163 ความคิดเชิง 3(2/2-1/2-0) - -

วิพากษและความคิด
สรางสรรค
               รวม 17(14/14-3/6-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
CA 1143 การเขียนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การสือ่สารมวลชน
CA 1173 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -

และสือ่สารการตลาด
เบื้องตน

CA 1123 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
ทางวิทยุ โทรทัศน
วารสารศาสตรและสือ่ใหม

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -
กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
เพื่อการดํารงชีวิต

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศกบั
การเรียนรู
               รวม 20(17/17-3/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
CA 2063 การวาดเสนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

งานนิเทศศาสตร
CA 2113 การถายภาพ 3(2/2-1/2-0) - -
CA 2103 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางศลิปะการแสดง
CA 2123 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -

เพือ่งานออกแบบ
ดานนิเทศศาสตร

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -

หมวดการศึกษา
ทัว่ไป

EG 2243 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -
ภาษาอังกฤษ
สําหรับนิเทศศาสตร
               รวม 20(17/17-6/6-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
CA 2153 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการประชาสมัพนัธ
CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การออกแบบสิง่พมิพ
CA 2133 การเขียนและ 3(3/3-0-0) - -

การรายงานขาว
CA 3083 การตัดตอพืน้ฐาน 3(2/2-1/2-0) - -
EG 2253 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษสําหรับ
นิเทศศาสตร
               รวม 18(16/16-2/4-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -

หมวดการศึกษา
ทั่วไป (2)

GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -
หมวดการศึกษา
ทั่วไป (3)

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

CA 3053 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -
เพือ่การออกแบบ
มัลติมีเดีย

CA 3063 ทฤษฎีสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
มวลชน

..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (1)

..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (2)
               รวม 18(...............)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
CA 3073 การออกแบบ 3(2/2-1/2-0) - -

เว็บไซต
CA 4003 การวิจัยทาง 3(3/3-0-0) CA 3063 -

นิเทศศาสตร
LA 2123 กฎหมายและ 3(3/3-0-0) - -

จริยธรรมสื่อมวลชน
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (3)
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (4)
               รวม 15(...............)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
CA 4033 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0)

วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (5)
วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (6)
วิชาเลือกเสรี (1) 3(……..)
วิชาเลือกเสรี (2) 3(……..)
               รวม 15(...............)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
CA 4056 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

               รวม 6(0-0-6/40)
สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 และอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยประจํากลุมวิชาชีพ
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แผนการศึกษากลุมวิชาชีพดานการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
CA 1033 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการสือ่สาร
CA 1043 สุนทรียศาสตร 3(2/2-1/2-0) - -

และพืน้ฐานทางศิลปะ
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
CA 1163 ความคิดเชิง 3(2/2-1/2-0) - -

วิพากษและความคิด
สรางสรรค
               รวม 17(14/14-3/6-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
CA 1143 การเขียนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การสือ่สารมวลชน
CA 1173 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -

และสือ่สารการตลาด
เบื้องตน

CA 1123 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
ทางวิทยุ โทรทัศน
วารสารศาสตรและสือ่ใหม

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -
กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
เพื่อการดํารงชีวิต

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศกบั
การเรียนรู
               รวม 20(17/17-3/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
CA 2063 การวาดเสนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

งานนิเทศศาสตร
CA 2113 การถายภาพ 3(2/2-1/2-0) - -
CA 2103 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางศลิปะการแสดง
CA 2123 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -

เพือ่งานออกแบบ
ดานนิเทศศาสตร

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -

หมวดการศึกษา
ทัว่ไป

EG 2243 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -
ภาษาอังกฤษ
สําหรับนิเทศศาสตร
               รวม 20(17/17-6/6-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
CA 2153 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการประชาสมัพนัธ
CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การออกแบบสิง่พมิพ
CA 2133 การเขียนและ 3(3/3-0-0) - -

การรายงานขาว
CA 3083 การตัดตอพืน้ฐาน 3(2/2-1/2-0) - -
EG 2253 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษสําหรับ
นิเทศศาสตร
               รวม 18(16/16-2/4-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -

หมวดการศึกษา
ทั่วไป (2)

GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -
หมวดการศึกษา
ทั่วไป (3)

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

CA 3053 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -
เพือ่การออกแบบ
มัลติมีเดีย

CA 3063 ทฤษฎีสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
มวลชน

..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (1)

..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (2)
               รวม 18(...............)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
CA 3073 การออกแบบ 3(2/2-1/2-0) - -

เว็บไซต
CA 4003 การวิจัยทาง 3(3/3-0-0) CA 3063 -

นิเทศศาสตร
LA 2123 กฎหมายและ 3(3/3-0-0) - -

จริยธรรมสื่อมวลชน
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (3)
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (4)
               รวม 15(...............)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
CA 4033 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0)

วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (5)
วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (6)
วิชาเลือกเสรี (1) 3(……..) - -
วิชาเลือกเสรี (2) 3(……..) - -
               รวม 15(...............)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
CA 4056 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

               รวม 6(0-0-6/40)
สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 และอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยประจํากลุมวิชาชีพ
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แผนการศึกษากลุมวิชาชีพดานศิลปะการแสดง

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
CA 1033 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการสือ่สาร
CA 1043 สุนทรียศาสตร 3(2/2-1/2-0) - -

และพืน้ฐานทางศิลปะ
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
CA 1163 ความคิดเชิง 3(2/2-1/2-0) - -

วิพากษและความคิด
สรางสรรค
               รวม 17(14/14-3/6-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
CA 1143 การเขียนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การสือ่สารมวลชน
CA 1173 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -

และสือ่สารการตลาด
เบื้องตน

CA 1123 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
ทางวิทยุ โทรทัศน
วารสารศาสตรและสือ่ใหม

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -
กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
เพื่อการดํารงชีวิต

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศกบั
การเรียนรู
               รวม 20(17/17-3/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
CA 2063 การวาดเสนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

งานนิเทศศาสตร
CA 2113 การถายภาพ 3(2/2-1/2-0) - -
CA 2103 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางศลิปะการแสดง
CA 2123 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -

เพือ่งานออกแบบ
ดานนิเทศศาสตร

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -

หมวดการศึกษา
ทัว่ไป

EG 2243 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -
ภาษาอังกฤษ
สําหรับนิเทศศาสตร
               รวม 20(17/17-6/6-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
CA 2153 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการประชาสมัพนัธ
CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การออกแบบสิง่พมิพ
CA 2133 การเขียนและ 3(3/3-0-0) - -

การรายงานขาว
CA 3083 การตัดตอพืน้ฐาน 3(2/2-1/2-0) - -
EG 2253 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษสําหรับ
นิเทศศาสตร
               รวม 18(16/16-2/4-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -

หมวดการศึกษา
ทั่วไป (2)

GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -
หมวดการศึกษา
ทั่วไป (3)

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

CA 3053 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -
เพือ่การออกแบบ
มัลติมีเดีย

CA 3063 ทฤษฎีสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
มวลชน

..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (1)

..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (2)
               รวม 18(...............)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
CA 3073 การออกแบบ 3(2/2-1/2-0) - -

เว็บไซต
CA 4003 การวิจัยทาง 3(3/3-0-0) CA 3063 -

นิเทศศาสตร
LA 2123 กฎหมายและ 3(3/3-0-0) - -

จริยธรรมสื่อมวลชน
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (3)
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (4)
               รวม 15(...............)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
CA 4033 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0) - -

วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (5)
วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (6)
วิชาเลือกเสรี (1) 3(……..)
วิชาเลือกเสรี (2) 3(……..)
               รวม 15(...............)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
CA 4056 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

               รวม 6(0-0-6/40)
สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 และอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยประจํากลุมวิชาชีพ
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แผนการศึกษากลุมวิชาชีพดานสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
CA 1033 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการสือ่สาร
CA 1043 สุนทรียศาสตร 3(2/2-1/2-0) - -

และพืน้ฐานทางศิลปะ
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0) - -

การสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
CA 1163 ความคิดเชิง 3(2/2-1/2-0) - -

วิพากษและความคิด
สรางสรรค
               รวม 17(14/14-3/6-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
CA 1143 การเขียนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การสือ่สารมวลชน
CA 1173 หลักการตลาด 3(3/3-0-0) - -

และสือ่สารการตลาด
เบื้องตน

CA 1123 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -
ทางวิทยุ โทรทัศน
วารสารศาสตรและสือ่ใหม

GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -
เพื่อการสื่อสาร 2

GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -
กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1092 จิตวิทยา 2(2/2-0-0) - -
เพื่อการดํารงชีวิต

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -
สารสนเทศกบั
การเรียนรู
               รวม 20(17/17-3/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
CA 2063 การวาดเสนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

งานนิเทศศาสตร
CA 2113 การถายภาพ 3(2/2-1/2-0) - -
CA 2103 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางศลิปะการแสดง
CA 2123 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -

เพือ่งานออกแบบ
ดานนิเทศศาสตร

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -

หมวดการศึกษา
ทัว่ไป

EG 2243 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -
ภาษาอังกฤษ
สําหรับนิเทศศาสตร
               รวม 20(17/17-6/6-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
CA 2153 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

ทางการประชาสมัพนัธ
CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อ 3(2/2-1/2-0) - -

การออกแบบสิง่พมิพ
CA 2133 การเขียนและ 3(3/3-0-0) - -

การรายงานขาว
CA 3083 การตัดตอพืน้ฐาน 3(2/2-1/2-0) - -
EG 2253 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษสําหรับ
นิเทศศาสตร
               รวม 18(16/16-2/4-0)



374 














รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 3 ภาค 1
GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -

หมวดการศึกษา
ทั่วไป (2)

GE ........ วิชาเลือก 2(2/2-0-0) - -
หมวดการศึกษา
ทั่วไป (3)

GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -
สภาวการณโลก

CA 3053 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) - -
เพือ่การออกแบบ
มัลติมีเดีย

CA 3063 ทฤษฎีสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
มวลชน

..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (1)

..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (2)
               รวม 18(...............)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2
CA 3073 การออกแบบ 3(2/2-1/2-0) - -

เว็บไซต
CA 4003 การวิจัยทาง 3(3/3-0-0) CA 3063 -

นิเทศศาสตร
LA 2123 กฎหมายและ 3(3/3-0-0) - -

จริยธรรมสื่อมวลชน
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (3)
..... ........ วิชาเลือก 3(……..) - -

เฉพาะดาน (4)
               รวม 15(...............)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
CA 4033 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0) - -

วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (5)
วิชาเลือก 3(……..) - -
เฉพาะดาน (6)
วิชาเลือกเสรี (1) 3(……..) - -
วิชาเลือกเสรี (2) 3(……..) - -
               รวม 15(...............)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
CA 4056 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) - -

               รวม 6(0-0-6/40)
สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 และอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยประจํากลุมวิชาชีพ
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อาจารยประจํา
1. รศ.ปยกุล  เลาวัณยศิริ คณบดี

 วารสารศาสตรบัณฑติ ม.ธรรมศาสตร
(เกียรตินิยมดี)

 น.บ. ม.รามคําแหง
 Master of Fine Art (MFA) in Film (Columbia

University) New York City U.S.A. ทุนรัฐบาลไทย
2. อ.รัตนา  ทิมเมือง ผูชวยคณบดี

 อ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. อ.สรวลสรรค  พจนอารี
 ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา
 นศ.ม. (นิเทศศาสตรธุรกิจ) ม.ธุรกิจบัณฑิตย
 Certification in Planning and Management of

Training Programme : Development Training
and Communication Planning (D.T.C.P.)

 Certification in Special English Training in
Hotel English ม.ธรรมศาสตร

4. ผศ.อภิชัจ  พุกสวัสดิ์
 ศศ.บ. (ภาษาฝร่ังเศส) ม.รามคําแหง
 ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) ม.รามคําแหง
 นศ.ม. (การประชาสัมพันธ) ม.กรุงเทพ

5. อ.ศรัญญทิตา  ชนะชัยภูวพัฒน
 นศ.บ. (การโฆษณา) ม.กรุงเทพ
 ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน)  ม.รามคําแหง

6. อ.อุดมศักดิ์  ยุทธนาระวีศักดิ์
 ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M.A. (Journalism) University of North Texas,

U.S.A.
7. อ.เกียรติสม  กล่ินสุวรรณ

 ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การปกครอง)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. ผศ.จรุงยศ  อรัณยะนาค

 ศป.บ. (นิเทศศิลป) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 Master of Professional Communication,
University of Western Sydney, Australia

คณาจารยคณะนิเทศศาสตร

9. อ.ปทุมมา  บําเพ็ญทาน
 ค.บ. เกียรตินิยมอันดับหน่ึง (ศิลปศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 คม. (ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. ผศ.ดร.ณัฐนันท  ศิริเจริญ

 ศบ. (จิตรกรรม) ม.ศิลปากร
 วม. (การบริหารสือ่สารมวลชน) ม.ธรรมศาสตร
 รม. (การบริหารจดัการสาธารณะ) ม.ธรรมศาสตร
 ปร.ด. (สาขานิเทศศาสตร) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

11. อ.สุกฤตาวัฒน  บํารุงพานิช
 ป.นศ. (นาฏศลิป)  วิทยาลัยนาฏศลิป กรมศลิปากร
 ศศ.บ. (นาฏศิลปและการละคร)

ม.ราชภัฎจันทรเกษม
 ศศ.ม. (การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม)

ม.เชียงใหม
12. อ.ธีระ  ราชาพล

 ศศ.บ. (นิเทศศาสตร) ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 นศ.ม. (การโฆษณา) ม.ศรีปทุม

13. อ.ชาตรี  บัวคล่ี
 ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป) ม.ราชภัฏสวนดุสิต
 ศ.ม. (เกียรตินิยมเหรียญทอง) ม.แมโจ

14. อ.ใจบุญ  แยมย้ิม
 บธ.บ. (การจัดการ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 อ.ม. (ศิลปการละคร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 บธ.ม. (การตลาด) ม.รามคําแหง

อาจารยพิเศษ
1. อ.ทวีชัย  เจาวัฒนา

 นศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. อ.ชูศรี งามประเสริฐ

 อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. อ.นิธินันท  ยอแสงรัตน

 ศศ.บ. (จิตวิทยา) ม.ธรรมศาสตร
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4. อ.กาญจนา  ชัยจิตวนิช
 วส.บ. (ภาพยนตรและภาพถาย) ม.ธรรมศาสตร
 วส.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) ม.ธรรมศาสตร

5. อ.ณัฐพงษ  โอฆะพนม
 ศษ.บ. ม.รามคําแหง

6. อ.ภูเลิศ  สุวรรณสุขโรจน
 สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคณุทหาร ลาดกระบัง
7. อ.สุชาติ  ศรีตะมา

 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 Mini M.B.A. (Marketing) ม.หอการคาไทย
 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒน

บริหารศาสตร (นิดา)
8. อ.ภุชงค  โรจนแสงรัตน

 ค.อ.บ. (ศลิปอตุสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับสอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

 ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

9. อ.ณฐนนท  ดนัยพิริยะ
 นศ.บ. (โฆษณา-ประชาสัมพันธ, วารสารศาสตร)

ม.กรุงเทพ
 นศ.บ. (วิทยุโทรทัศน) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. อ.อภิชญาณ  ดนัยพิริยะ

 ว.บ. (วิทยุโทรทัศน) ม.ธรรมศาสตร
 นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Certificate of English Training, Pacific Lutheran

University, U.S.A.
11. อ.นุดี  หนูไพโรจน

 อ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 M.A. (Media Arts), Michigan State University,
U.S.A.
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษา

และวัฒนธรรมจีน

วัตถุประสงค
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูดานภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถใชภาษาจีนในการสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม

เปนหลักสูตรที่เสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาจีน หรือตามคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย บัณฑิตสามารถ
นําความรูไปประกอบอาชีพหรือประยุกตใชในสาขาวิชาชีพทีเ่กี่ยวของและ/หรือนําความรูไปใชเพื่อการศึกษาตอในระดับทีสู่งข้ึน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2555)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

: ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Chinese)

: B.A. (Chinese)

ที่ต้ัง อาคารอเนกประสงค  ชั้น 1  โทร. 0-2312-6417, 0-2312-6300-79 ตอ 1477-1479  โทรสาร 0-2312-6295
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โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
        นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 144 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาบังคับ 24 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา  9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

วชิาเลือก 6 หนวยกิต
1.  กลุมวิชามนุษยศาสตร

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2182 สุนรียภาพแหงชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0) - -
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล 2(2/2-0-0) - -

ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่สารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0) - -

2.  กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด 2(2/2-0-0) - -
GE 2202 กฎหมายกับสงัคม 2(2/2-0-0) - -
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ 2(2/2-0-0) - -
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1(1/1-0-0) - -
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม 2(2/2-0-0) - -
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3.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-1/2-0) - -

สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) - -
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

4.  กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 2133 -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 108 หนวยกิต
2.1  วิชาแกน รวม 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 5173 การฟง - การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพือ่การสือ่สาร
EG 5183 การอาน- การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063 -

เพือ่การสือ่สาร

2.2  วิชาเอกบังคับ รวม 66 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 1103 การเสริมทกัษะภาษาจีน* - (3/3-0-0) - -
CN 1113 ภาษาจีน 1** 3(2/2-1/2-0) - -
CN 1123 ภาษาจีน 2** 3(2/2-1/2-0) CN 1113 -
CN 1203 การออกเสยีงภาษาจีน 3(3/3-0-0) - -
CN 1213 การฟง-พดูภาษาจนี** 3(2/2-1/2-0) - -
CN 2113 ภาษาจีน 3** 3(2/2-1/2-0) CN 1123 -
CN 2123 ภาษาจีน 4 3(2/2-1/2-0) CN 2113 -
CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1** 3(3/3-0-0) CN 1213 -
CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2** 3(3/3-0-0) CN 2213 -
CN 2313 การอานภาษาจีน 1** 3(3/3-0-0) CN 1113 -
CN 2323 การอานภาษาจีน 2 3(3/3-0-0) CN 2313 -

 ** นกัศกึษาใหมวิชาเอกภาษาจนีซึง่มีพืน้ฐานความรูภาษาจนีกลางสามารถสอบเทียบรายวิชาภาษาจนีท่ีมีเครือ่งหมาย** หากสอบผานก็สามารถยกเวน
การเรยีนรายวิชาดงักลาวและจะตองลงทะเบยีนเรยีนในกลุมวิชาเอกเลือก เพิม่ในภายหลังใหจํานวนหนวยกติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในหลักสตูร หรอื
หากนกัศกึษาสนใจจะเขาศกึษาหลักสตูรระดบับณัฑิตศกึษา จํานวน 3 หลักสตูร ไดแก

1. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจนี
2. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจนีเพือ่การสือ่สารเชิงธรุกจิ
3. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดจีนี

สามารถย่ืนความประสงคกบัมหาวิทยาลัยและลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาของหลักสตูรดงักลาวได
 * นักศึกษาใหมวิชาเอกภาษาจีนซึ่งไมมีพื้นฐานความรูภาษาจีนกลางจะตองเรียนรายวิชา CN 1103 (การเสริมทักษะภาษาจีน) ซึ่งไมนับหนวยกิต

และไดผลคะแนนเปน S (Satisfactory)  หรอื U (Unsatisfactory)  โดยเรยีนควบคูไปกบัวิชา CN 1113 (ภาษาจนี 1)  CN 1203 (การออกเสยีงภาษาจนี)
และ CN 1213 (การฟง-พดูภาษาจนี 1) ในช้ันปท่ี 1 ภาค 1  และหากได ผลคะแนนเปน U (Unsatisfactory) จะตองเรียนซ้ําจนกวาจะไดผลคะแนนเปน
S (Satisfactory)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 2613 ไวยากรณภาษาจีน 3(3/3-0-0) CN 1123 -
CN 3413 การเขียนภาษาจีน 1 3(3/3-0-0) CN 1123 -
CN 3423 การเขียนภาษาจีน 2 3(3/3-0-0) CN 3413 -
CN 3563 ชาวจีนโพนทะเลในอาเซียน 3(3/3-0-0) CN 2323 -
CN 3533 ศิลปวัฒนธรรมจีน 3(3/3-0-0) CN 2323 -
CN 3573 ประวัติศาสตรจีน 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3683 ภาษาศาสตรภาษาจีนเบือ้งตน 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3703 การอานหนังสอืพมิพจนี 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3713 ภาษาจีนโบราณประยุกต 3(3/3-0-0) CN 2323 -
CN 3266 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) ศึกษาในรายวิชาเอกบังคับ -

ไมตํ่ากวา 51 หนวยกิต
CN 4113 การแปลภาษาจนี 3(3/3-0-0) CN2123 -

2.3  วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเอกเลือกจํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 2413 วรรณคดีจีน 1 3(3/3-0-0) CN 2323 -
CN 2423 วรรณคดีจีน 2 3(3/3-0-0) CN 2413 -
CN 2513 ความรูเกี่ยวกับอักษรจีน 3(3/3-0-0) CN 1123 -
CN 2673 สุภาษิตจีน 3(3/3-0-0) CN 1123 -
CN 2783 คัมภีรสามอักษร 3(3/3-0-0) CN 1123 -
CN 3083 ภาษาจนีเพื่อธุรกิจการบิน 3(3/3-0-0) CN 2223 -
CN 3093 ภาษาจีนเพื่อธรุกิจการโรงแรม 3(3/3-0-0) CN 2223 -
CN 3063 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0) CN 2223 -
CN 3583 ปรัชญาและแนวความคดิแบบจีน 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3843 ภาษาจีนสําหรับเลขานุการ 3(3/3-0-0) CN 2223 -
CN 4043 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก 1 3(3/3-0-0) CN 2223 -
CN 4063 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก 2 3(3/3-0-0) CN 4043 -
CN 4303 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 4453 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0) CN 3413 -
CN 4693 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมจีน 3(3/3-0-0) CN 2223 -
CN 4943 เศรษฐกิจจีนในปจจุบัน 3(3/3-0-0) CN 2323 -
CN 4963 สัมมนาภาษาจีนธรุกิจ 3(3/3-0-0) CN 2223 -

2.4  วิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนตองเลือกศึกษาวิชาโทในสาขาใดสาขาหน่ึงที่ เปดสอนในมหาวิทยาลัย ตามขอกําหนด

และเง่ือนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชาน้ันๆ รวมกันไมนอยกวา 15 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวน
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 1003 ภาษาจีนเบื้องตน -(3/3-0-0) - -
CN 1013 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(2/2-1/2-0) - -
CN 2573 การเขียนตัวอักษรจีนดวยพูกันจีน 3(3/3-0-0) - -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0) CN 1013 -
CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2/2-1/2-0) CN 1023 -
CN 2203 สนทนาภาษาจีนธุรกจิพื้นฐาน 3(2/2-1/2-0) - -
CN 3013 การอานและการเขียนภาษาจีน 3(3/3-0-0) CN 2013 -

เชิงธุรกิจ
CN 3203 ภาษาจนีเพือ่การสื่อสารทางธุรกจิ 3(2/2-1/2-0) - -

2.4  วิชาโทภาษาจีน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
นักศึกษาคณะอื่นที่ประสงคศึกษาวิชาภาษาจีนเปนวิชาโทตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษาจีน

จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ตามเง่ือนไข ดังน้ี
1.  รายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต  ดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 1113 ภาษาจีน 1 3(2/2-1/2-0) - -
CN 1123 ภาษาจีน 2 3(2/2-1/2-0) CN 1113 -
CN 1213 การฟง-พูดภาษาจีน 3(2/2-1/2-0) - -

2.  รายวิชาเอกเลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเอกเลือก CN…… อื่น ๆ ที่คณะภาษา
และวัฒนธรรมจีนเปดสอนอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาจีน)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
CN 1103 การเสริมทักษะ - (3/3-0-0) - -

ภาษาจีน
CN 1113 ภาษาจีน 1 3(2/2-1/2-0) - -
CN 1203 การออกเสียง 3(3/3-0-0) - -

ภาษาจีน
CN 1213 การฟง-พูด 3(2/2-1/2-0) - -

ภาษาจีน
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อ 2(2/2-0-0) - -

การดํารงชีวิต
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศ
กับการเรียนรู
               รวม 19(19/19-3/6-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
CN 1123 ภาษาจีน 2 3(2/2-1/2-0) CN 1113 -
CN 2213 การสนทนา 3(3/3-0-0) CN 1213 -

ภาษาจีน 1
CN 2313 การอาน 3(3/3-0-0) CN 1113 -

ภาษาจีน 1
GE xxxx วิชาเลือก (1) 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 32/2-1/2-0) GE 1053 -

เพื่อการสื่อสาร 2
..... ....... เลือกเสรี 3(.............) - -

               รวม 20(15/15-3/4-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
CN 2113 ภาษาจีน 3 3(2/2-1/2-0) CN 1123 -
CN 2223 การสนทนา 3(3/3-0-0) CN 2213 -

ภาษาจีน 2
CN 2323 การอาน 3(3/3-0-0) CN 2313 -

ภาษาจีน 2
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
GE 1102 ไทยกับ 2(2/2-0-0) - -

สภาวการณโลก
GE xxxx วิชาเลือก (2) 2(2/2-0-0) - -
GE xxxx วิชาเลือก (3) 2(2/2-0-0) - -
..... ....... วิชาโท 3(.............) - -

               รวม 20(16/16-2/2-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
CN 2123 ภาษาจีน 4 3(2/2-1/2-0) CN 2113 -
CN 2613 ไวยากรณ 3(3/3-0-0) CN 1123 -

ภาษาจีน
CN 3563 ชาวจนีโพนทะเล 3(3/3-0-0) CN 2323 -

ในอาเซียน
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -
เศรษฐกิจพอเพียง

..... ....... วิชาโท 3(.............) - -

..... ....... วิชาโท 3(.............) - -
               รวม 19(11/11-2/4-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1 (ศึกษาท่ีประเทศจีน)
CN 3413 การเขียน 3(3/3-0-0) CN 1123 -

ภาษาจีน 1
CN 3533 ศลิปวัฒนธรรมจนี 3(3/3-0-0) CN 2323 -
CN 3703 การอาน 3(3/3-0-0) CN 2113 -

หนังสอืพิมพจนี
CN 3683 ภาษาศาสตร 3(3/3-0-0) CN 2113 -

ภาษาจีนเบื้องตน
CN ....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

ภาษาจีน
CN ....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

ภาษาจีน
               รวม 18(12/12-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2 (ศึกษาท่ีประเทศจีน)
CN 3423 การเขียน 3(3/3-0-0) CN 3413 -

ภาษาจีน 2
CN 3573 ประวัติศาสตรจีน 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3713 ภาษาจีน 3(3/3-0-0) - -

โบราณประยุกต
CN ....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

ภาษาจีน
CN ....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

ภาษาจีน
CN ....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

ภาษาจีน
               รวม 18(9/9-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
EG 5173 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063 -

ภาษาอังกฤษ
เพือ่การสือ่สาร

EG 5183 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 -
ภาษาอังกฤษ
เพือ่การสือ่สาร

..... ....... วิชาโท 3(3/3-0-0) - -
               รวม 9(6/6-0-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
CN 4113 การแปล 3(3/3-0-0) CN 2123 -

ภาษาจีน
CN ....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

ภาษาจีน
CN ....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0) - -

ภาษาจีน
..... ....... วิชาโท 3(.............) - -
..... ....... เลือกเสรี 3(.............) - -

               รวม 15(3/3-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
CN 3266 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) ศึกษาใน -

รายวิชาเอกบงัคับ
ไมต่ํากวา

51 หนวยกิต
และมีเกรดเฉล่ียรวม
ไมนอยกวา 2.00

               รวม 6(0-0-6/40)
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หลกัสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมจีน

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)

: ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)

: B.A. (Chinese Language and Culture)

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
        นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 144 หนวยกิต ดังน้ี

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาบังคับ 24 หนวยกิต
1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามยักับการพัฒนา 2(1/1-1/2-0) - -

คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0) - -

1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  7 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0) - -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -

1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0) - -

1.4  กลุมวิชาภาษา  9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่สาร 3(3/3-0-0) - -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 1053 -

วชิาเลือก 6 หนวยกิต
1.  กลุมวิชามนุษยศาสตร

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2182 สุนรียภาพแหงชีวิต 2(2/2-0-0) - -
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0) - -
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล 2(2/2-0-0) - -

ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่สารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0) - -
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2.  กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด 2(2/2-0-0) - -
GE 2202 กฎหมายกับสงัคม 2(2/2-0-0) - -
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ 2(2/2-0-0) - -
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1(1/1-0-0) - -
GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0) - -
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม 2(2/2-0-0) - -

3.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-1/2-0) - -

สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 2(2/2-0-0) - -
MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0) - -
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0) - -
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0) - -

4.  กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0) - -
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0) GE 2133 -

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 108 หนวยกิต
2.1  กลุมวิชาแกน รวม 6 หนวยกิต

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
EG 5173 การฟง - การพูดภาษาอังกฤษ 3 (3/3-0-0) - -

เพือ่การสือ่สาร
EG 5183 การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษ  3 (3/3-0-0) - -

เพือ่การสือ่สาร

2.2  วิชาเอกบังคับ รวม 66 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 1103 การเสริมทกัษะภาษาจีน - (3/3-0-0) - -
CN 1113 ภาษาจีน 1 3(2/2-1/2-0) - -
CN 1123 ภาษาจีน 2 3(2/2-1/2-0) CN 1113 -
CN 1203 การออกเสยีงภาษาจีน 3(3/3-0-0) - -
CN 1213 การฟง - การพูดภาษาจีน 3(2/2-1/2-0) - -
CN 2113 ภาษาจีน 3 3(2/2-1/2-0) CN 1123 -
CN 2123 ภาษาจีน 4 3(2/2-1/2-0) CN 2113 -
CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1 3(3/3-0-0) CN 1213 -
CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2 3(3/3-0-0) CN 2213 -
CN 2313 การอานภาษาจีน 1 3(3/3-0-0) CN 1113 -
CN 2323 การอานภาษาจีน 2 3(3/3-0-0) CN 2313 -
CN 2613 ไวยากรณภาษาจีน 3(3/3-0-0) CN 1123 -
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 3533 ศิลปวัฒนธรรมจีน 3(3/3-0-0) CN 2323 -
CN 3683 ภาษาศาสตรภาษาจีนเบือ้งตน 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3263 ประสบการณวิชาชีพ 3(0-0-3/18) - -
CN 3123 วัฒนธรรมและประเพณีจีน 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3413 การเขียนภาษาจีน 1 3(3/3-0-0) CN 1123 -
CN 3423 การเขียนภาษาจีน 2 3(3/3-0-0) CN 3413 -
CN 3563 ชาวจีนโพนทะเลในอาเซียน 3(3/3-0-0) CN 2323 -
CN 3573 ประวัติศาสตรจีน 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3703 การอานหนังสอืพมิพจนี 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3713 ภาษาจีนโบราณประยุกต 3(3/3-0-0) CN 2323 -
CN 4113 การแปลภาษาจนี 3(3/3-0-0) CN 2123 -

2.3  วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
รายวิชาบางรายวิชาตอไปน้ี นักศึกษาตองไปศึกษาที่ประเทศจีน
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
CN 2513 ความรูเกี่ยวกับอักษรจีน 3(3/3-0-0) CN 1123 -
CN 2573 การเขียนตัวอักษรจีนดวยพูกันจีน 3(3/3-0-0) -  -
CN 2673 สุภาษิตจีน 3(3/3-0-0) CN 1123 -
CN 2783 คัมภีรสามอักษร 3(3/3-0-0) CN 1113 -
CN 3583 ปรัชญาและแนวความคดิแบบจีน 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3133 วรรณคดีจีนวิจักษ 3(3/3-0-0) CN 2113  -
CN 3143 ศิลปะจีนวิจักษ 3(3/3-0-0) CN2113 -
CN 3153 ดนตรีจีนวิจักษ 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3163 ศลิปะภาพวาดแบบจีน 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3173 หมากลอม 3(3/3-0-0) CN 2113  -
CN 3183 อปุรากรจนี 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3213 ศลิปะการตอสูแบบจนี 3(3/3-0-0) CN 2113 -
CN 3223 แหลงทองเทีย่วทางประวัติศาสตร 3(3/3-0-0) CN 2113 -

และวัฒนธรรมจีน

2.4  วิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
      ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาโทในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดตามความสนใจ

และลงเรียนตามเง่ือนไขที่กลุมวิชาโทแตละกลุมกําหนด

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดตามความสนใจ

หรือรายวิชาดังน้ี
รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Prerequisite Co-requisite
KR 1003 ภาษาเกาหลี 1 3(3/3-0-0) - -
CN 1013 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน * 3(2/2-1/2-0) - -
CN 2203 สนทนาภาษาจีนธรุกิจพื้นฐาน ** 3(2/2-1/2-0) - -

 * นกัศกึษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจนีหามเลือกเปนวิชาเลือกเสรี
 ** นกัศกึษาสาขาวิชาถาษาและวัฒนธรรมจนีหามเลือกเปนวิชาโทและวิชาเลือกเสรี
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 1 ภาค 1
CN 1103 การเสริมทักษะ - (3/3-0-0) - -

ภาษาจีน
CN 1113 ภาษาจีน 1 3(2/2-1/2-0) - -
CN 1203 การออกเสียง 3(3/3-0-0) - -

ภาษาจีน
CN 1213 การฟงและ 3(2/2-1/2-0) - -

การพูดภาษาจีน
GE 1043 ภาษาไทย 3(3/3-0-0) - -

กบัการสือ่สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อ 2(2/2-0-0) - -

การดํารงชีวิต
GE 1122 เทคโนโลยี 2(2/2-0-0) - -

สารสนเทศ
กับการเรียนรู
               รวม 19(19/19-3/6-0)

ช้ันปท่ี 1 ภาค 2
CN 1123 ภาษาจีน 2 3(2/2-1/2-0) CN 1113 -
CN 2213 การสนทนา 3(3/3-0-0) CN 1213 -

ภาษาจีน 1
CN 2313 การอาน 3(3/3-0-0) CN 1113 -

ภาษาจีน 1
GE xxxx วิชาเลือก (1) 2(2/2-0-0) - -
GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0) - -
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) - -

เพื่อการสื่อสาร 2
..... ....... เลือกเสรี 3(.............) - -

               รวม 20(15/15-1/2-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

 ช้ันปท่ี 2 ภาค 1
CN 2113 ภาษาจีน 3 3(2/2-1/2-0) CN 1123 -
CN 2223 การสนทนา 3(3/3-0-0) CN 2213 -

ภาษาจีน 2
CN 2323 การอาน 3(3/3-0-0) CN 2313 -

ภาษาจีน 2
GE 2232 มนุษยกับ 2(2/2-0-0) - -

สิง่แวดลอม
GE 1082 โลกทศันกับ 2(2/2-0-0) - -

การดําเนินชีวิต
GE xxxx วิชาเลือก (1) 2(2/2-0-0) - -
GE xxxx วิชาเลือก (1) 2(2/2-0-0) - -
..... ....... วิชาโท 3(.............) - -

               รวม 20(16/16-1/2-0)

ช้ันปท่ี 2 ภาค 2
CN 2123 ภาษาจีน 4 3(2/2-1/2-0) CN 2113 -
CN 2613 ไวยากรณ 3(3/3-0-0) CN 1123 -

ภาษาจีน
CN 3563 ชาวจนีโพนทะเล 3(3/3-0-0) CN 2323 -

ในอาเซียน
CN 3573 ประวัติศาสตรจีน 33/3-0-0) CN 2113 -
GE 1112 ชีวิตกับ 2(2/2-0-0) - -

เศรษฐกิจพอเพียง
GE 1072 สขุภาพพลานามยั 2(1/1-1/2-0) - -

กับการพฒันา
คุณภาพชีวิต

..... ....... วิชาโท 3(.............) - -

..... ....... วิชาโท 3(.............) - -
               รวม 22(14/14-2/4-0)
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รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 3 ภาค 1 (ศึกษาท่ีประเทศจีน)
CN 3413 การเขียน 3(3/3-0-0) CN 1123 -

ภาษาจีน 1
CN 3123 วัฒนธรรมและ 3(3/3-0-0) CN 2113 -

ประเพณีจีน
CN ....... เอกเลือก 3(.............) - -
CN ....... เอกเลือก 3(.............) - -
CN ....... เอกเลือก 3(.............) - -
CN ....... เอกเลือก 3(.............) - -

               รวม 18(6/6-0-0)

ช้ันปท่ี 3 ภาค 2 (ศึกษาท่ีประเทศจีน)
CN 3713 ภาษาจีน 3(3/3-0-0) - -

โบราณประยุกค
CN 3263 ประสบการณ 3(0-0-3/18)ศึกษารายวิชา -

วิชาชีพ ในกลุมวิชาเอกมาแลว
ไมต่ํากวา 48 หนวยกิต

และมีเกรดเฉล่ียรวม
ไมนอยกวา 2.00

CN 3423 การเขียน 3(3/3-0-0) CN 3413 -
ภาษาจีน 2

CN ....... เอกเลือก 3(.............) - -
CN ....... เอกเลือก 3(.............) - -
CN ....... เอกเลือก 3(.............) - -

               รวม 18(6/6-0-3/18)

ช้ันปท่ี 3 ภาคฤดูรอน
EG 5173 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) - -

ภาษาอังกฤษ
เพือ่การสือ่สาร

EG 5183 การอาน-การเขียน 33/3-0-0) - -
ภาษาอังกฤษ
เพือ่การสือ่สาร

..... ....... เลือกเสรี 3(.............) - -
               รวม 9(6/6-0-0)

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต Pre Co

ช้ันปท่ี 4 ภาค 1
CN 3533 ศิลปวัฒนธรรม 3(3/3-0-0) CN 2323 -

จีน
CN 4113 การแปล 33/3-0-0) CN 2123 -

ภาษาจีน
..... ....... วิชาโท 3(.............) - -
..... ....... วิชาโท 3(.............) - -

               รวม 12(6/6-0-0)

ช้ันปท่ี 4 ภาค 2
CN 3683 ภาษาศาสตร 3(3/3-0-0) CN 2113 -

ภาษาจีนเบื้องตน
CN 3703 การอาน 3(3/3-0-0) CN 2113 -

หนังสอืพิมพจนี
..... ....... วิชาโท 3(.............) - -

               รวม 9(6/6-0-0)
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คําอธิบายรายวิชา

AC 1223 การบัญชีการเงิน 3(2/2-1/2-0)
(Financial Accounting)

Prerequisite : None (เฉพาะนักศึกษาเทียบโอนจากระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง)

ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี วงจรบัญชี
วิธีการบันทึกบัญชี รายการปรับปรุงบัญชี การปดบัญชี
การจัดทํางบทดลอง งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
ของกจิการ การบญัชภีาษีมลูคาเพิม่ การบัญชีเงินสด การบัญชี
ต๋ัวเงิน ระบบใบสําคัญ การบัญชอีุตสาหกรรม งบกระแสเงินสด
การบัญชีสําหรับกิจการไมหวังผลกําไร

AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0)
(Principles of Accounting)

Prerequisite : None
ความรู เกี่ ยวกั บหลักการและวิธี การทางการบัญชี

ตลอดจน การจัดทํางบการเงินของธุรกิจประเภทตาง ๆ ที่อยู
ในระบบภาษีมลูคาเพิม่ เชน ธุรกิจใหบริการ ธรุกจิซ้ือมาขายไป
และธรุกจิอตุสาหกรรม รายการปรับปรุงและปดบญัช ีการบัญชี
เงินสด การบัญชีสําหรับกิจการไมหวังผลกําไร

AC 1303 หลักการบัญชีข้ันตน 1 3(2/2-1/2-0)
(Principles of Accounting I)

Prerequisite : None
ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของ

ขอมูลทางการบัญชี แมบทการบัญชีและขอสมมติฐานทาง
การบัญชี หลักการและวิธีการบนัทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู
การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ
การผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุง และ
ปดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ
งบการเงินสําหรับกิจการซ้ือขายสินคา และกิจการใหบริการ
ระบบภาษีมูลคาเพิ่ มที่ เกี่ ยวของกับกิจการแตละประเภท
การบัญชสีําหรับหน้ีสินและสวนของเจาของ

AC 1313 หลักการบัญชีข้ันตน 2 3(2/2-1/2-0)
(Principles of Accounting II)

Prerequisite : AC 1303 หรือ AC 1233
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด หลักการและวิธีการของระบบ

ใบสําคัญ การบัญชีเกี่ยวกับลูกหน้ี ต๋ัวเงิน เงินลงทุน สินคา
สนิทรัพยไมหมนุเวียน ทรัพยากรธรมชาติ สินทรัพยไมมีตัวตน
การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีสําหรับกิจการ
ไมหวังผลกําไร งบกระแสเงินสด

AC 2103 หลักการบัญชีเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Principles of Accounting)

Prerequisite : None
ความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางบัญชี ตลอดจน

การจดัทํางบการเงินของธรุกิจประเภทตางๆ ทีอ่ยูในระบบภาษี
มูลคาเพิ่ม เชน ธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซ้ือมาขายไป รายการ
ปรับปรุงและปดบญัช ีระบบการควบคมุเงินสด และการวิเคราะห
งบการเงิน

AC 2203 การบัญชีข้ันกลาง 1 3(2/2-1/2-0)
(Intermediate Accounting I)

Prerequisite : AC 1313
หลักการและวิธีการบัญชเีกีย่วกบัเงินสด และการควบคุม

ภายในเกี่ยวกับเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับ
สินคาคงเหลือ เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตนทุนการกูยืม ทรัพยากรธรรมชาติ การคิดคาเสื่อมราคาและ
คาเสื่อมสิ้น สินทรัพยไมมีตัวตน การบันทึกบัญชี การจําแนก
ประเภท การรับรู การวัดมูลคา การจัดแบงสวนสินทรัพย
เปนตนทุน  และคาใชจายตามหลักการบัญชี การดอยคาของ
สินทรัพย การแสดงรายการสินทรัพยและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน

AC 2223 การบัญชีข้ันกลาง 2 3(2/2-1/2-0)
(Intermediate Accounting II)

Prerequisite : AC 1313
หลักการและวิธีการเกี่ยวกับหน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสิน

ไมหมนุเวียน การบนัทึกบัญชี การจําแนกประเภท การกําหนด
มูลคา การแสดงรายการในงบการเงิน และหลักการเปดเผย
ขอมูล การบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวน วาดวยการจัดต้ัง การ
ดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงหุนสวน การจัดทํางบการเงิน
การเลิกกิจการและการชําระบัญชี การจายคืนเงินลงทุน การ
บัญชีเกี่ยวกับบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด วาดวย
วิธีการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท การจําหนายหุน การจัดทํา
งบการเงิน การจดทะเบยีนเพิม่ทุน ลดทนุ สวนเกินทนุประเภท
ตางๆ กําไรตอหุน การจัดสรรกําไรสะสม การเลิกบริษัท และ
การชําระบัญชี
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AC 2303 การบัญชีเพ่ือการจัดการโรงพยาบาล
(Accounting for Hospital 3(3/3-0-0)
Management)

Prerequisite : None
ความหมายและวัตถุประสงคของการบญัช ีการจัดทําและ

นําเสนองบการเงิน ลักษณะของการดําเนินงานและขอมูล
ทางการบัญชีในโรงพยาบาล หลักการและวิธีการปฏิบัติทาง
การบัญชีในโรงพยาบาล การนําขอมูลในงบการเงินไปใช
ประโยชนสําหรับการบริหารและตัดสนิใจ แนวความคดิเกีย่วกบั
ตนทนุ และการจัดประเภทตนทนุในโรงพยาบาล การวิเคราะห
จดุคุมทนุและวางแผนกําไร เพือ่ใชในการวัดผล การดําเนินงาน
การวางแผนและตัดสินใจ

AC 2313 การบัญชีพ้ืนฐาน 3(2/2-1/2-0)
(Fundamental Accounting)

Prerequisite : None
ความรูเกี่ยวกับวงจรบัญชี หลักการและวิธีการทางบัญชี

ตลอดจนการจัดทํางบการเงินเพื่อการวัดผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะทางการเงินของธรุกจิประเภทตางๆ ไดแก ธรุกจิ
ใหบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม ระบบ
ภาษีมลูคาเพิม่ รายการปรับปรุงและปดบญัช ีการบญัชเีกีย่วกบั
เงินสด และเงินฝากธนาคาร และเรียนรูการทําโปรแกรม
สําเร็จรูปทางบัญชีไปใชในแตละประเภทธุรกิจ

AC 3103 การฝกงานทางการบัญชี 3(0-0-3/15)
(Accounting Internship)

Prerequisite : เรียนวิชาเอกบงัคบัแลวไมตํ่ากวา 15 หนวยกติ
การฝกปฏิบัติงานทางการบัญชี ในสถานประกอบการ

เปนระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อใหนักศึกษามีความรูทางปฏิบัติ
และทักษะตางๆ ในการทํางานในวิชาชีพ สามารถประยุกต
ความรู  วิเคราะห และศึกษาเพื่ อแกปญหาที่ พบภายใต
สถานการณจริง

AC 3133 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3/3-0-0)
(Managerial Accounting)

Prerequisite : AC 1233
การบัญชีการเงิน ความหมาย วัตถุประสงค และลักษณะ

ขอมูลบัญชีเพื่อการจัดการ การวิเคราะหและจัดทํางบกระแส
เงินสด แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุน วิธีการบัญชีตนทุนรวม
และตนทนุผันแปร การวิเคราะหความสมัพันธระหวางตนทุน -
ปริมาณ - กําไร การบัญชตีนทุนกิจกรรม ขอมูลตนทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ รวมถึงการนําขอมูลบัญชีมาใชวิเคราะหในประเด็น
ตางๆ เพื่อการวางแผนควบคุมและตัดสินใจของฝาย รวมถึง
การนําข อมู ลต นทุ นมาใช ตัดสิ นใจระยะสั้ น การวัดผล

การปฏิบัติงาน การวิเคราะหการจายลงทุน และการจัดทํา
งบประมาณเพื่อใชวางแผนและควบคุมระยะยาว

AC 3203 การบัญชีตนทุน 3(2/2-1/2-0)
(Cost Accounting)

Prerequisite : AC 1313
แนวคิดและขอบเจตของการบัญชีตนทุน บทบาทของ

การบญัชตีนทนุในองคกรธรุกจิ ศพัทและความหมายของตนทนุ
ตางๆ การจําแนกประเภทตนทุน การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ
ระบบบัญชีที่ ใชบันทึกตนทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม
วัตถุดิบ แรงงาน คาใชจายการผลิต ระบบบญัชีตนทุนงานสัง่ทํา
ระบบต นทุ นช วงการผลิต การบัญชี เกี่ ยวกั บของเสี ย
การสิ้นเปลือง งานที่บกพรอง เศษซาก การบัญชีตนทุน
ผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได  การบัญชีตนทุน
ฐานกิจกรรม และระบบบัญชีตนทุนมาตรฐาน

AC 3243 การบัญชีข้ันสูง 1 3(2/2-1/2-0)
(Advanced Accounting I)

Prerequisite : AC 1313
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการธุรกิจฝากขาย

ธุ รกิ จขายผ อนชําระ กิจการร วมค า นโยบายการบัญชี
การเปล่ียนแปลงทางการบัญชีและขอผิดพลาด การจัดทํา
งบการเงินจากรายการที่ บันทึกไว ไมสมบูรณ การบัญชี
สํานักงานใหญ และสาขาทัง้ประเทศและตางประเทศ งบการเงิน
ระหวางกาล

AC 3253 การบริหารตนทุน 3(2/2-1/2-0)
(Cost Management)

Prerequisite : AC 3203
แนวคิดและขอบเขตของการบญัชีเพือ่การจัดการ การนํา

ขอมูลตนทุนไปใชในการวางแผนการควบคมุ และการตัดสนิใจ
ของผูบริหาร วิธกีารตนทนุผันแปร และตนทนุรวม การวิเคราะห
ความสัมพันธ ตนทุน ปริมาณกําไร การกําหนดราคาขาย
การวิเคราะหรายจายลงทุน การจัดทํางบประมาณ การบัญชี
ตามความรับผิดชอบ การกําหนดราคาโอน และการวัดและ
ประเมินผลการปฏบิัติงาน

AC 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)

Prerequisite : เรียนวิชาเอกบงัคบัแลวไมตํ่ากวา 18 หนวยกติ
นักศึ กษาร วมโครงการสหกิ จศึ กษาทางการบัญชี

โดยปฏบิัติงานจริงในองคกรธุรกิจ เพือ่ใหนักศึกษาไดมโีอกาส
เรียนรูประสบการณจากการปฏบิัติงานจริง ในระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
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AC 4113 การภาษีอากร 1 3(3/3-0-0)
(Taxation I)

Prerequisite : None
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร

ตางๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นที่เกี่ยวของอันไดแก
ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิม่
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามติ อากรแสตมป

AC 4123 การบัญชีข้ันสูง 2 3(2/2-1/2-0)
(Advanced Accounting II)

Prerequisite : AC 2203 และ AC 2223
หลักการ และวิธีการบัญชีสําหรับการแปลงคารายการ

ที่เปนเงินตราตางประเทศ การรวมกิจการในรูปแบบตางๆ
การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม การบัญชีสําหรับ
เงินลงทนุในบริษัทยอย การจดัทํางบการเงินรวม และงบกระแส
เงินสดรวม การเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวม

AC 4133 การภาษีอากร 2 3(3/3-0-0)
(Taxation II)

Prerequisite : AC 4113
ประเภทธุรกิจที่ตองจัดทําบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การจั ดทําบัญชี  ประเภทบัญชี ที่ ต องจั ดทํา โดยศึกษา
เปรียบเทียบ การบัญชีที่ผูประกอบกิจการตองจัดทําตามหลัก
การบญัช ีและตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑและวิธกีารบญัชี
เกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การหัก ณ ที่จาย ภาษี
เงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ การบัญชี
เกี่ ยวกับภาษีเงินไดในงบการเงิน หลักเกณฑและวิธีการ
บัญชีเกี่ยวกับการพิจารณารายได และรายจายทางภาษีอากร
การตีราคาทรัพยสิน และหน้ี สิน การคิดค าเสื่ อมราคา
เพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ปญหา
การปฏิบัติงานเกีย่วกับบัญชีภาษีอากร

AC 4223 การสอบบัญชี 3(3/3-0-0)
(Auditing)

Prerequisite : AC 2203 และ AC 2223
แนวคิดทั่ วไปและแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี

กฎหมาย และพระราชบัญญั ติ เกี่ ยวกั บการสอบบั ญชี
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี ขอตกลง
ในการสอบบัญชี การทุจริตและขอผิดพลาด การวางแผนการ
สอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ
การประเมินความเสีย่ง หลักฐานการสอบบญัช ีวิธกีารรวบรวม
หลักฐาน วิธีการตรวจสอบบัญชี การเลือกตัวอยางในการ
สอบบัญชี การตรวจสอบสิบทรัพย หน้ีสิน สวนของผูถือหุน

รายไดและคาใชจาย การจดัทํากระดาษทําการของผูสอบบญัชี
รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชขีองผูสอบบญัชรัีบอนุญาต
แนวทางการตรวจสอบบญัชีดวยคอมพวิเตอร

AC 4233 การสัมมนาทางการบัญชี 3(3/3-0-0)
(Seminar in Accounting)

Prerequisite : AC 2203 และ AC 2223
การวิเคราะหและอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวกับการบัญชี

ทั้งดานบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร และการตรวจสอบบัญชี
ทัง้ในประเทศและตางประเทศ หรือประเด็นอืน่ แนวคดิใหมทีน่า
สนใจในปจจุบันโดยศกึษาจากบทความทางการบัญช ีเอกสาร
วิชาการทางบัญชี และกรณีศึกษาตางๆ

AC 4253 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2/2-1/2-0)
(Accounting Information System)

Prerequisite : AC 2203 และ AC 2223
ลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศ

ทางบัญชี หลักการจัดทําเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห
และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทาง
ธุรกิจข้ันพื้นฐาน ฐานขอมูลการไดมาซ่ึงระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เกี่ยวกับวงจรรายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต วงจรการ
บริการเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสาร และ
สารสนเทศที่ เกี่ ยวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน
ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวของ

AC 4263 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(3/3-0-0)
(Accounting for Specified Enterprise)

Prerequisite : AC 1313
ระบบการดําเนินงาน หลักการและวิธีการปฏิบัติทาง

บัญชีสําหรับธุรกิจประเภทตางๆ ที่ มีลักษณะเฉพาะ เชน
สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย งานกอสรางตามสญัญา ธรุกจิโรงแรม การบญัชี
สัญญาเชา เปนตน

AC 4303 การวางแผนภาษีอากร 3(3/3-0-0)
(Tax Planning)

Prerequisite : AC 4133
ความสัมพันธระหวางการภาษีอากรกับการกําหนด

นโยบายทางการเงิน การวิเคราะหธุรกิจเพื่อการวางแผนและ
ตัดสินใจทางภาษี การบริหารภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษี
เงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีธุรกิจระหวางประเทศ และภาษีอื่นที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจเพื่ อใหการเสียภาษีทุกประเภทเปนไป
โดยประหยัดและถูกตองครบถวนตามกฎหมาย
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AC 4313 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 3(3/3-0-0)
(Legislation Relation to
Accounting Profession)

Prerequisite : None
ความรู เกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ ยวของกับการประกอบ

วิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เฉพาะในสวนที่
เกีย่วของกับการเปดเผยขอมลูประกอบคําสัง่ ระเบียบขอบงัคบั
และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับกฎหมายดังกลาว

AC 4323 รายงานการเงิน 3(3/3-0-0)
และการวิเคราะหงบการเงิน
(Financial  Reporting
and Statement Analysis)

Prerequisite : AC 2203 และ AC 2223
ศึกษาเทคนิค วิธีการ และเคร่ืองมือในการวิเคราะห

งบการเงิน และขอมลูทางบญัชอีืน่ทีส่ําคญั เพือ่ประโยชนในการ
ตัดสินใจของผูใชงบการเงิน การนําเสนอรายงานการเงินและ
การเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดกฎหมาย ผลกระทบของ
การใชนโยบาย และมาตรฐานการบัญชีที่แตกตางกันที่มีตอ
งบการเงิน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ การวิเคราะหงบการเงิน และงบการเงิน
เปรียบเทียบ เพื่ อการตัดสินใจให เกิ ดประโยชน สู งสุ ด
ตอฝายบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ

AC 4333 การบัญชีระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)
(International Accounting)

Prerequisite : AC 2203 และ AC 2223
ระบบบญัชสีําหรับธรุกจิระหวางประเทศ การเปรียบเทยีบ

ระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีประเทศตางๆ การ
วิเคราะหความแตกตางทางการบัญชี การซ้ือตราสารลวงหนา
และภาวะเงินเฟอ งบการเงินระหวางประเทศ การวิเคราะห
งบการเงินระหวางประเทศ การบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ
ระหวางประเทศ การบัญชีระหวางประเทศเพื่อการวางแผน
และควบคมุ การกําหนดราคาโอนของกิจการระหวางประเทศ

AC 4343 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 3(2/2-0-0)
(Computer Applications in Accounting)

Prerequisite : AC 4253
ลักษณะโดยทัว่ไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัช ีศกึษา

การใชงานในระบบตางๆ เชน ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบ
ประมาณ ระบบจัดซ้ือ ระบบขาย ระบบสนิคาคงคลัง ระบบผลิต

การจัดทํารายงานทางบัญชี และรายงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ
โดยเลือกใชโปรแกรมสาํเร็จรูปตัวอยางในการทดลองปฏบิติังาน

AC 4353 การควบคุมและตรวจสอบ 3(3/3-0-0)
ระบบสารสนเทศ
(Information System Audit and Controls)

Prerequisite : AC 4223 และ AC 4253
ผลกระทบเน่ืองจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใช

ในการประมวลผลทางดานการบัญชี การควบคุมภายในของ
ระบบงานที่ใชคอมพิวเตอร การทุจริตทางคอมพิวเตอร และ
มาตรการปองกนัการประเมนิความเสีย่งและการควบคมุภายใน
การวิเคราะหความนาเชื่อถือของการประมวลผลขอมูล เทคนิค
และแนวการตรวจสอบ ศนูยบริการคอมพวิเตอรในการประมวล
ขอมูลทางการบญัชี และโปรแกรม

AC 4363 การวิจัยทางการบัญชี 3(3/3-0-0)
(Accounting Research and Methodology)

Prerequisite : BA 4103
การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวของทางดานการบัญชี

ตัวอยางงานวิจัยทางการบัญชี กรณีศึกษาและการวิจัยทาง
การบัญชี การฝกปฏิบัติวิจัยทางการบัญชีขนาดเล็ก

AC 4373 สัมมนาการสอบบัญชี 3(3/3-0-0)
(Seminar in Auditing)

Prerequisite : AC 4223
การวิเคราะหอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี

เทคนิคการวิเคราะหและวิธตีรวจสอบทีเ่หมาะสม การปฏบิติังาน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนแนวทางการแกปญหา
ในการสอบบัญชีของกิจการตางๆ โดยเนนการใชกรณีศึกษา
กับประเด็นทีน่าสนใจในวิชาชีพ

AC 4393 การควบคุมภายใน 3(3/3-0-0)
และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit and Control)

Prerequisite : AC 1313
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบ การควบคุม

ภายในและการกํากับดูแลกิจการที่ดี การจัดการความเสี่ยง
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หนาที่ควารับผิดชอบ และ
จริยธรรมแหงวิชาชีพการบริหารงานตรวจสอบภายใน ประเภท
การตรวจสอบภายใน การวางแผนและการจัดทําแนวการ
ตรวจสอบภายใน การประเมนิประสทิธภิาพ การควบคมุภายใน
เทคนิคการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน การรายงาน
ผลการตรวจสอบและการติดตามผลการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานที่สําคัญดานตางๆ การใชกลไกทางการบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแล
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AC 4403 การวางแผนและการควบคุม 3(3/3-0-0)
โดยงบประมาณ
(Budgetary Planning and Control)

Prerequisite : AC 3203
การวางแผนธุรกิจภาพรวม วัตถุประสงค และเปาหมาย

ของธุรกิจ วิเคราะหสถานการณธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ
บทบาทของการวางแผนกําไร และการควบคุม เทคนิคในการ
วางแผนและการควบคุมกําไร การจัดทํางบประมาณสําหรับ
ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจซ้ือขายสินคา และธุรกิจใหบริการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะหเพื่อการบริหาร
โดยใชงบประมาณยืดหยุน การจัดทํางบประมาณตามฐาน
กิจกรรม

AD 2033 การเขียนบทโฆษณา 3(3/3-0-0)
(Creative Copywriting)

Prerequisite : None
แนวคดิ หลักการ วิธกีารเขียนบทโฆษณาอยางสรางสรรค

เพื่ อการโนมน าวใจ โดยมุ งเน นพัฒนาทั กษะการเขียน
พาดหัวหลัก พาดหัวรอง เน้ือความโฆษณา คําขวัญ สําหรับ
สื่อโฆษณาทุกประเภท  และวิเคราะหบทโฆษณาของไทยและ
ตางประเทศที่โดดเดนและประสบความสําเร็จเปนกรณีศึกษา

AD 3023 การวางแผนส่ือโฆษณา 3(3/3-0-0)
(Advertising  Media  Planning)

Prerequisite : None
หลักการ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน สือ่โฆษณา

โดยวิเคราะหผูบริโภค แนวโนมของตลาด ผลิตภัณฑ คูแขง
ธรรมชาติของสื่อ จุดเดน และจุดดอยของสื่อ เพื่อใหสามารถ
ใชสื่ อโฆษณาอยางมีประสิทธิภาพ และการซ้ื อสื่ อด วย
งบประมาณทีคุ่มคา

AD 3043 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3/3-0-0)
(Consumer Behavior)

Prerequisite : None
ทฤษฎี  แนวคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัย
ดานสังคมและวัฒนธรรมทีม่ีอิทธิพลตอผูบริโภค

AD 3053 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 3(2/2-1/2-0)
และผลิตงานโฆษณา
(Creative Thinking Development
and Production Process)

Prerequisite : None
เทคนิค วิธีการคิดวิเคราะหอยางสรางสรรคเพื่อคนหา

แนวคิดใหมสําหรับการสรางสรรคงานโฆษณาทางสื่อตางๆ

ฝ กทั กษะการคิ ดสร างสรรค  การออกแบบงานโฆษณา
การถายภาพน่ิง การถายภาพเคล่ือนไหวเพื่ อสรางสรรค
งานโฆษณา ฝกปฏิบติัการผลิตงานโฆษณาสําหรับสือ่โทรทัศน
สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อรวมสมัยอื่นๆ

AD 3063 กระบวนการผลิตภาพยนตรโฆษณา
(Television Advertisement 3(2/2-12/-0)
Production Process)

Prerequisite : AD 3053
ศึกษาแนวคิด วิธีการ บทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงาน

ทกุฝายรวมทัง้ปญหาและอปุสรรคในกระบวนการผลิตภาพยนตร
โฆษณาทุกข้ันตอน ต้ังแตข้ันการวางแผน ข้ันกอนการถายทํา
ข้ันถายทําและข้ันหลังการถายทํา รวมถึงเบื้องหลังการถายทํา
ฝกปฏิบัติการถายทําภาพยนตรโฆษณา

AD 3073 การโฆษณาและส่ือสาร 3(3/3-0-0)
การตลาดรวมสมัย
(Contemporary Advertising
and Marketing Communications)

Prerequisite : None
แนวคิด บทบาท รูปแบบและผลกระทบของการโฆษณา

และสื่อสารการตลาดรวมสมัยที่เปนประเด็นทางสังคม ซ่ึงมี
อิทธิพลตอระบบการสื่ อสาร สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมอืง รูปแบบการดําเนินชวิีตของประชาชน รวมทัง้บทบาท
ของภาครัฐดานการคุมครองผูบริโภค ตลอดจนจรรยาบรรณ
แหงวิชาชพีนักโฆษณา  โดยนักศกึษาวิเคราะห วิพากษรวมกบั
ผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาชีพ

AD 4103 สัมมนาการโฆษณา 3(3/3-0-0)
และส่ือสารการตลาด
(Seminar in Advertising and
Marketing  Communications)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

กําหนดประเด็นทางดานการโฆษณาและสือ่สารการตลาด
ที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
นํามาอภิปราย ระดมความคิด เพื่ อพัฒนาทักษะการคิด
การสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและ
เหตุผล
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AD 4123 การรณรงคการโฆษณา 3(2/2-1/2-0)
และส่ือสารการตลาด
(Advertising and Marketing
Communications  Campaign )

Prerequisite : AD 3073
การวางแผนรณรงคการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

อยางเปนระบบ เพือ่สือ่สารสนิคา บริการ ตราสนิคา องคกร  ฯลฯ
ใหเขาถึงกลุมเปาหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค ดวยการ
ผสมผสานการใชสือ่รูปแบบตางๆ   ฝกปฏิบติันําเสนอโครงการ
รณรงคอยางสรางสรรค

AD 4133 การบริหารงานและธุรกิจโฆษณา 3(3/3-0-0)
(Advertising  Management and Business)

Prerequisite : None
ศกึษารูปแบบ โครงสราง การบริหารงาน  ความรับผิดชอบ

และตําแหนงตางๆ ของบริษัทตัวแทนโฆษณา และหนวยงาน
โฆษณาในองคกรธุรกิจ รวมถึงวิเคราะห วิพากษ ประเด็น
หรือเร่ื องราวตางๆ ที่ เกิดข้ึนในวงการโฆษณาไทย และ
ตางประเทศ อิทธิพลของการโฆษณาที่มีผลทางบวกและลบ
ในสังคมไทยและสังคมโลก ซ่ึงสงผลตอประชาชน วัฒนธรรม
การเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคม โดยรวมอภิปรายกับนักวิชาชีพ
หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

AD 4213 การส่ือสารแบรนด 3(3/3-0-0)
(Brand Communications)

Prerequisite : None
แนวคิ ด หลั กการ องค ประกอบการสร างแบรนด

การสื่อสารแบรนด และรักษามาตรฐานอยางย่ังยืน การใช
กลยุทธการสื่อสารรูปแบบตางๆ ผสมผสานอยางเหมาะสม
และมี ประสิ ทธิ ภาพ ฝ กปฏิ บั ติ และนําเสนอโครงการ
สือ่สารแบรนด

AN 1004 กายวิภาคศาสตรของมนุษย 4(3/3-1/3-0)
(Human  Anatomy)

Prerequisite : BI 1053
คําศัพทพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร รูปราง ลักษณะ

โครงสราง ตําแหนง ความสัมพันธและหนาที่ของอวัยวะตางๆ
รวมทั้งลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร แยกตามระบบ ไดแก
ระบบเน้ือเย่ือ ระบบปกคลุมรางกาย ระบบกระดูกและขอตอ
ระบบกลามเน้ือ ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบอวัยวะ
รับสัมผัส ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบภูมิคุมกันและ
นํ้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ
ระบบสืบพันธุ และการพัฒนาของมนุษยในครรภ พรอมทั้ง
การปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรที่สอดคลองกบัเน้ือหา

AN 1203 กายวิภาคศาสตรพ้ืนฐาน 3(2/2-1/3-0)
(Basic Anatomy)

Prerequisite : BI 1012
คําศพัทพื้นฐานทางกายวิภาค เน้ือเย่ือวิทยาของรางกาย

มนุษย ลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตรและจุลกายวิภาค-
ศาสตรของอวัยวะในระบบตางๆ ภายในรางกาย ประกอบดวย
ระบบปกคลุมรางกาย ระบบโครงราง ระบบกลามเน้ือ ระบบ
ประสาท ระบบรับความรูสึก ระบบตอมไรทอ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบสืบพันธุ และ
การพัฒนาของมนุษยในครรภ พรอมทั้งหนาที่ การทํางาน
พยาธิสภาพและการประยุกตใชพอสังเขป

AN 1213 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0)
(Human Anatomy)

Prerequisite : None
 กายวิภาคศาสตรของโครงสรางรางกายในลักษณะ

เชิงระบบ อันประกอบดวย ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร
มหกายวิภาคศาสตร กลไกการทํางาน การประสานงานระหวาง
อวัยวะในระบบตางๆ คําศัพทพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร
ระบบเน้ือเย่ือ ระบบปกคลุมรางกาย ระบบกระดูก ระบบ
กลามเน้ือ ระบบประสาท ระบบรับความรูสึก ระบบตอมไรทอ
ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบนํ้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบ
ยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสบืพันธุ และการเจริญ
เติบโตของทารกในครรภ

AN 1283 กายวิภาคศาสตรของระบบ 3(2/2-1/3-0)
โครงสรางรางกาย
(Anatomy of Human Structure)

Prerequisite : BI 1012
 โครงสรางชนิดของเซลล เน้ือเย่ือ และอวัยวะตางๆ

การแบงชนิดเน้ือเย่ือ กระดูก และกลามเน้ือ ระบบไหลเวียน
ในสวนของคอ หลัง แขน ขา และสะโพก ปฏิบัติการกายวิภาค
สวนผิวหนัง และการฝกชําแหละดวยตนเอง

AN 2113 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
(Anatomy  and  Physiology  I) 3(3/3-0-0)

Prerequisite : BI 1012 or BI 1053
จุลกายวิภาคศาสตร มหกายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา

ของรางกายมนุษย โครงสราง การทํางาน และการควบคุม
ของอวัยวะและระบบตางๆ ความสัมพันธของสวนตางๆ ของ
รางกาย การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในการทําหนาที่การทํางาน
ของแตละระบบในสภาวะปกติ ไดแก ระบบประสาท ระบบ
กลามเน้ือ ระบบโครงกระดูกและการเคล่ือนไหว ระบบตอมไรทอ
และระบบสบืพนัธุ
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AN 2123 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
(Anatomy and Physiology II) 3(3/3-0-0)

Prerequisite : AN 2113
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของระบบไหลเวียน

ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ และ
สรีรวิทยาของการปรับตัว

AN 2151 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร 1(0-1/3-0)
และสรีรวิทยา 1
(Anatomy and Physiology Laboratory I)

Corequisite : AN 2113
ปฏิบั ติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของเซลล

เน้ือเย่ือ อวัยวะตางๆ ระบบประสาท ระบบโครงกระดูก ระบบ
กลามเน้ือ ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพนัธุ

AN 2161 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร 1(0-1/3-0)
และสรีรวิทยา 2
(Anatomy and Physiology Laboratory II)

Corequisite : AN 2123
ปฏิบั ติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของระบบ

ไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร  และระบบขับถาย
ปสสาวะ

AN 2182 กายวิภาคศาสตร 2(1/1-1/3-0)
(Human Anatomy)

Corequisite: PT 2143
 ลักษณะทางมหกายวิภาคของรางกายมนุษยในระบบ

ประสาทสวนปลาย ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต
ระบบตอมไรทอ ระบบยอยอาหาร-ขับถาย และระบบสืบพันธุ
ใหทราบถึงโครงสรางหนาที่การทํางาน ความสัมพันธระหวาง
โครงสรางตางๆ

AN 2213 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0)
(Anatomy)

Prerequisite : BI 1012 or BI 1313 or BI 1033 or BI 1053
โครงสราง ตําแหนงของเซลล เน้ือเย่ือและอวัยวะตางๆ

การแบงชนิดของเน้ือเย่ือ กระดูก กลามเน้ือ เม็ดเลือด ทางเดิน
ของเสนเลือดทีไ่ปเล้ียงอวัยวะตาง ๆ  ลักษณะทางมหกายวิภาค
และจุลกายวิภาคของอวัยวะในระบบตางๆ กลไกการทํางาน
และการประสานงานระหวางอวัยวะในระบบตางๆ การเจริญ
เติบโตของตัวออน

AS 3013 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(3/3-0-0)
และคูเจรจา
(ASEAN Economic Community
and Partner)

Prerequisite : None
การรวมกลุมอาเซียน การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ขอตกลงการรวมกลุ มในเชิ งเศรษฐกิจ เหตุผล
ความสําคัญ และนโยบายในการรวมกลุม  ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในกลุมภูมิภาคในดานการคา การบริการ การลงทุน
และการบริหารแรงงาน กฎบตัรอาเซียน บทบาททางเศรษฐกจิ
ที่สําคญัระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา

AS 3023 โอกาสทางการคาและ 3(3/3-0-0)
การลงทุนในอาเซียน
(Trade and Investment Opportunities
in ASEAN)

Prerequisite : None
ศึกษาเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย

สั งคม และวัฒนธรรม ในกลุ มประเทศสมาชิกอาเซียน
ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอแนวคิดในดาน
การลงทุนในเขตภูมิภาคอาเซียน นโยบายและมาตรการทาง
การคาและการลงทุนที่สําคัญของประเทศกลุมสมาชิก ศึกษา
โอกาสในการลงทุนในภูมภิาคอาเซียน เหตุผลและความสําคัญ
ของการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ปญหาและแนวทางแกไข
ในการลงทนุ

AS 3033 การจัดการขามวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Cross Cultural in ASEAN Economic
Community Management)

Prerequisite : None
การศึกษาบทบาท ความสําคัญของการจัดการขาม

วัฒนธรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การดําเนินการ
ในดานตางๆ ของประชาคมทัง้ในปจจุบนัและอนาคตทีม่ีผลตอ
การดําเนินธุรกิจ ศึกษาเหตุการณและผลกระทบทั้งในเร่ือง
เศรษฐกจิ การเมอืง และวัฒนธรรมของสมาชกิในแตละประเทศ
ทีม่ผีลตอการตัดสนิใจในการบริหาร การปรับตัวกบัสถานการณ
และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนรวมถึงแนวทางในการแกไข
ปญหาดังกลาว
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AS 3043 การจัดการธุรกิจขนาดกลาง 3(3/3-0-0)
และขนาดยอมในอาเซียน
(Small and Medium Business
Management in ASEAN)

Prerequisite : None
ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ความสําคญั

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอาเซียน การเร่ิมตน
ธรุกจิ ขอกําหนดในการดําเนินธรุกจิในอาเซียน การจดัหาแหลง
แหลงเงินทนุ การวางแผนและการดําเนินงาน กลยุทธทางดาน
การตลาดและการแขงขัน ระเบยีบ วิธีการ และขอจํากัดในการ
ในการจดัต้ังธรุกจิในประเทศกลุมอาเซียน แนวทางการประกอบ
ธุรกจิในอาเซียนใหประสบผลสําเร็จ

AS 4013 การจัดการสงออกและนําเขา 3(3/3-0-0)
ในภูมิภาคอาเซียน
(Export - Import Management in ASEAN)

Prerequisite : None
ความสําคญัของการสงออกและนําเขาในภูมภิาคอาเซียน

กระบวนการในการสงออกและนําเขา ขอกําหนดทีเ่กีย่วของกบั
การส งออกและนําเข าในประเทศสมาชิ กกลุ มอาเซียน
การหาตลาด และเทคนิคการส งออกและนําเข าสิ นค า
การสงเสริมการตลาดในภูมภิาคอาเซียนเพือ่การสงออก พธิกีาร
ทางศุลกากร เง่ือนไข และระบบการชําระเงิน บทบาทของไทย
และอาเซียนในการสงเสริมการสงออก

BA 1313 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Introduction to Business)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญและความรับผิดชอบของธุรกิจ

ตอสังคมชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวคิดพื้นฐาน
ทางธุรกิจ สภาพแวดลอมทางธุรกิจโดยทั่วไป รูปแบบการ
ประกอบธุรกิจประเภทตางๆ และการดําเนินธุรกิจ การเปน
ผูประกอบการ กระบวนการทางธุรกิจ องคความรูในหนาที่
พืน้ฐานทางธรุกิจ ทัง้ทางดานการจดัการ การจดัการทรัพยากร
มนุษย การตลาด การผลิต การบัญชีและการเงิน ธุรกิจ
ระหวางประเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การเชื่อมโยง
หนาที่ตางๆ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ

BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3/3-0-0)
(Quantitative Analysis)

Prerequisite : None
หลักและทฤษฎีที่ เกี่ ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร

และการประยุกต ใช ในการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ ตั วแบบ

กําหนดการเชิงเสน ตัวแบบการขนสง ตัวแบบการมอบหมาย
การวิ เคราะห ข ายงาน ตั วแบบแถวคอย ทฤษฎี เกม
ตัวแบบการตัดสินใจ การวิ เคราะหมาคอฟ และตัวแบบ
การจําลองสถานการณ

BA 3503 การประยุกตใชคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
เพ่ือธุรกิจ
(Computer Application for Business)

Prerequisite : None
แนวคิดการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชโปรแกรม

อรรถประโยชนในการแกปญหาคอมพิวเตอร การประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูป เชน กระดาษทําการอิ เลคทรอนิคส
เวิรดโปรเซสเซอร ระบบฐานขอมูล โปรแกรมการนําเสนอ
และโปรแกรม การบริหารจัดการธุรกิจ เปนตน พาณิชยอิเลค
ทรอนิคส การใชบริการบนอินเตอรเน็ต แหลงขอมูล และ
เทคนิคการคนหาขอมูลบนอินเตอรเน็ต

BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Business Research)

Prerequisite : ST 2053
ประโยชนจากฝายบริหารที่จะไดจากการวิจัย ธุรกิจ

สถานการณที่ จําเปนตองใชการวิจัย แนวความคิดด าน
ทฤษฎีและการวิธีการวิจัย ตลอดจนการ วิเคราะหผลการวิจัย
เพื่อประโยชนในการตัดสินใจ

BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0)
(Taxation)

Prerequisite : None
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร

ตางๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นที่เกี่ยวของอันไดแก
ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิม่
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามติ อากรแสตมป

BC 1003 ระบบคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 3(2/2-1/2-0)
(Fundamental of Computer System)

Prerequisite : None
ความรูทั่ วไปเกี่ ยวกับระบบคอมพิวเตอร  การติดต้ัง

ฮารดแวรและซอฟตแวร การจดัสรรและใชทรัพยากรตางๆ และ
การประมวลผลทางคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมของระบบ
คอมพิวเตอร  ระบบปฏิบั ติ การ และโปรแกรมในระบบ
คอมพิวเตอร
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BC 2003 ตรรกะการเขียนโปรแกรม 3(2/2-1/2-0)
(Programming Logic)

Prerequisite : None
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องตน การวิเคราะหปญหา

การใชตรรกะในการเขียนโปรแกรม ข้ันตอนวิธีในการเขียน
โปรแกรม ประเภทขอมูลชนิดตางๆ โครงสรางของโปรแกรม
ไวยกรณของภาษาคอมพวิเตอร รูปแบบประโยค และการเขียน
โปรแกรมแบบโครงสราง

BC 2013 โครงสรางขอมูล 3(2/2-1/2-0)
(Data Structure )

Prerequisite : BC 2003
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล ลิสต สแต็ก คิว

ทรี อาเรย สตริง เรคคอรด กราฟ เซ็ต ฮีพ การวิเคราะห
อลักอริธมึในการประมวลผล โครงสรางขอมลู  การคนหาขอมลู
การเรียงลําดับขอมูล

BC 3013 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2/2-1/2-0)
(Database Management System)

Prerequisite : BC 2003
แนวคิดในการบริหารจัดการฐานขอมูล ความรูพื้นฐาน

เกี่ ยวกั บฐานข อมู ล โครงสร างฐานข อมู ลแบบเชิ งชั้ น
แบบขายงาน และแบบเชิงสัมพันธ  การสรางแบบจําลอง
ความสัมพันธของขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การทํา
Normalization การสร าง E-R diagram ภาษา SQL
การกระจายฐานขอมูล ความปลอดภัยของขอมูล การรักษา
ความถูกตองและความคงสภาพของขอมูล

BC 3023 การวิเคราะหและออกแบบ 3(3/3-0-0)
ระบบงาน
(System Analysis and Design)

Prerequisite : BC 1003
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบ องคประกอบของระบบ

หนาที่และคุณสมบัติของนักวิเคราะหระบบ ทางเลือกวิธีการ
พฒันาระบบ วงจรการพฒันาระบบ การวิเคราะหระบบ เอกสาร
ความตองการ แผนภาพแสดงแบบจําลอง การใช Decision
Table และ Decision Tree การออกแบบระบบ การออกแบบ
อนิพตุ เอาทพุตและวิธกีารประมวลผล การออกแบบฐานขอมลู
การสรางซอฟตแวรตนแบบ เอกสารทางเทคนิคของการ
ออกแบบ การนําเสนอผลการวิเคราะหและออกแบบ

BC 3033 การส่ือสารขอมูล 3(3/3-0-0)
และเครือขายคอมพิวเตอร
(Data Communications and
Computer Networks)

Prerequisite : BC 1003
ลักษณะของสัญญาณแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล

เทคนิคการส งสัญญาณและการผสมสัญญาณแบบตางๆ
การตรวจจับขอผิดพลาดและการแกไขขอผิดพลาดในระบบ
สื่อสารขอมูล องคประกอบและสื่อที่ใชในการสื่อสารขอมูล
รูปแบบระบบสือ่สารขอมลูตามมาตรฐานโอเอสไอ (OSI Model)
Topology ของเครือขายคอมพิวเตอร การเชื่อมโยงอุปกรณ
ตางๆ เขาดวยกันเปนเครือขายการสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร การประยุกตและใชงานระบบเครือขายในองคกร

BC 3043 การเขียนโปรแกรมประยุกต 3(2/2-1/2-0)
ทางธุรกิจ
(Business Application Programming)

Prerequisite : BC 3013
ภาษาโปรแกรม ไวยากรณของภาษา ชนิดของตัวแปร

และขอบเขต โครงสรางขอมูลในการแกปญหาทางธุรกิจ
เคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรม ความรูเบือ้งตนของการเขียน
โปรแกรมแบบ Client/Server การออกแบบ Graphic User
Interface การติดตอและการใชฐานขอมูล การสรางรายงาน
ทางธรุกจิ

BC 3053 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3/3-0-0)
(Management Information System)

Prerequisite : None
พื้ นฐานของระบบสารสนเทศและโครงสร างพื้ นฐาน

องคกรและการจัดการ บทบาทของระบบสารสนเทศ เพื่อ
การจดัการและระบบสารสนเทศชนิดอืน่ๆ ทีม่ตีอองคกร  รวมถึง
การประยุกตใชระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การบูรณาการ
ของระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยสินระบบสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังขอมูลและเหมืองขอมูล
การพฒันาระบบสารสนเทศ

BC 3062 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 2(1/1-1/2-0)
ทางธุรกิจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
(Business Application Development
with Off-the-Shelf Software)

Prerequisite : BC 3013
องคประกอบของระบบสารสนเทศ การวางแผนและ

พัฒนาระบบ ข้ันตอนและวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่ อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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การออกแบบสวนติดตอกับผูใช การจัดเก็บและสืบคนขอมูล
เพื่อนํามาวิเคราะห และนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ

BC 3073 การวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Business Computer Research)

Prerequisite : ST 2053
แนวความคิดการวิจัย ชนิดของการวิจัย ลักษณะของ

ศาสตรทางการคนควาทางคอมพิวเตอร  และสารสนเทศ
ระเบียบวิธีการวิจัยทางคอมพวิเตอร และสารสนเทศ หลักการ
เก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอ
ผลการวิจัย ประโยชนของงานวิจัยงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ

BC 3083 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(3/3-0-0)
(Information Security)

Prerequisite : BC 3053
แนวคิดเร่ืองความปลอดภัยของสารสนเทศ การบุกรุก

และการโจรกรรมทางคอมพิวเตอร ลักษณะของความเสียหาย
ของทรัพยากรสารสนเทศ การสรางความปลอดภัยใหทรัพยากร
สารสนเทศ การบริหารและวางแผนความปลอดภัยให
สารสนเทศ จริยธรรมนักคอมพิวเตอร และพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร

BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3(2/2-1/2-0)
เพ่ือการจัดการ
(Management Information System
Development)

Prerequisite : None
บทบาทและหนาที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

การวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ องคประกอบของ
สารสนเทศ ข้ันตอนและวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่ อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การจดัเกบ็และการสบืคนขอมลูเพือ่นํามาวิเคราะห ประมวลผล
ภาษาที่ใชในการสืบคนขอมูล การนําเสนอขอมูลในลักษณะ
ของกราฟและรายงาน

BC 4003 การเขียนโปรแกรม 3(2/2-1/2-0)
เชิงวัตถุเบ้ืองตน
(Introduction to Object Oriented
Programming)

Prerequisite : BC 3023
หลักการเบื้ องตนของเทคโนโลยีเชิงวัตถุ นิยามและ

การออกแบบสวนคําสั่งเชิงวัตถุ คลาส การนํากลับมาใชใหม
(Reusable) และ Encapsulation การสืบทอด (Inheritance)
และ Polymorphism การพัฒนาโปรแกรมเชิ งวัตถุดวย
ภาษาจาวา

BC 4013 สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Seminar in Business Computer)

Prerequisite : Senior Standing
สั มมนาถึ งแนวโน มและพัฒนาการของเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยใช กรณี ศึ กษาทางธุ รกิ จ การอภิปราย
หรือเชิญวิทยากรผู ทรงคุณวุฒิ มาบรรยาย  การดูงาน
นอกสถานที่ ศึกษาคนควาทํารายงานเพื่อนําเสนอในหัวขอ
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรธุรกิจ

BC 4041 โครงงานพิเศษ 1 1(0-1/3-0)
(Special Project I)

Prerequisite : Senior Standing
การกําหนดหัวขอโครงงานพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

การศึ กษาและวางแผนการจั ดทําโครงงานพิ เศษ และ
การนําเสนอโครงร างโครงงานพิ เศษต อคณะกรรมการ
สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ

BC 4053 โครงงานพิเศษ 2 3(0-3/9-0)
(Special Project II)

Prerequisite : BC 4041
พัฒนาระบบงานสารสนเทศที่สามารถนําไปประยุกตใช

ในงานธุรกิจ  โดยการนําความรูที่ไดจากหลักสูตรมาประยุกต
โดยทําการวิ เคราะหออกแบบระบบงานสารสนเทศ และ
ทําการพัฒนาระบบที่เปนรูปธรรม พรอมทั้งมีการนําเสนอ
โครงงาน

BC 4103 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 3(2/2-1/2-0)
บนเว็บ
(Web Applications Development)

Prerequisite : BC 3013
ทฤษฎีการออกแบบ Web เทคนิคและเทคโนโลยีที่ใช

ในการจัดทํา Web HTML ภาษา Script  การเชื่อมโยงระบบ
ฐานขอมูลกับระบบงานบนเว็บ รวมถึงการจัดการ การรักษา
ความปลอดภัยและการดูแลเว็บไซต

BC 4123 การพัฒนาระบบงานมัลติมีเดีย 3(2/2-1/2-0)
(Multimedia Application Development)

Prerequisite : Senior Standing
องคประกอบของมัลติมีเดีย ซอฟตแวร และมาตรฐาน

อุปกรณที่ ใชในงานมัลติมีเดีย ทฤษฏีและแนวทางปฏิบั ติ
ในการออกแบบมัลติมีเดีย การศึกษากระบวนการพัฒนา
ผลงานมัลติมีเดีย และการประยุกตใชซอรฟแวรมัลติมีเดีย
เบื้องตน
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BC 4143 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3/3-0-0)
ทางธุรกิจ
(Decision Support System)

Prerequisite : Senior Standing
ลักษณะและข้ันตอนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ

เพือ่การตัดสนิใจในทางธุรกจิ องคประกอบของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ตัวแบบสําหรับการตัดสินใจ การพัฒนาตัวแบบ
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ ซอฟตแวรที่ ใช
ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

BC 4153 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3/3-0-0)
(Information Technology Management)

Prerequisite : Senior Standing
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร แนวความคดิ

เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโครงการ
การจั ดทํ านโยบายและการวางแผนกา รดํา เ นิ นงาน
การวิ เคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการทําโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเพื่อทําใหเกิดผลทางดาน
เทคโนโลยีแบบตางๆ ปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคในการบริหารงานโครงการ
ทีใ่ชเทคโนโลยีสารสนเทศ

BC 4163 การควบคุมและการตรวจสอบ 3(3/3-0-0)
งานคอมพิวเตอร
(Computer Control and Audit)

Prerequisite : Senior Standing
ศึ กษาถึ งสภาวะแวดล อมของการตรวจสอบงาน

คอมพิวเตอร  หลักการควบคุ มภายในระบบข อมู ลที่ ใช
คอมพิ วเตอร  การควบคุ มการบริหาร การควบคุ ม
การดําเนินงาน การควบคุมการทําเอกสาร การควบคุมความ
ปลอดภัย การวิเคราะหคาใชจายในการควบคุม เทคนิคที่ใช
ในการตรวจสอบงานคอมพิ วเตอร  และการประเมินผล
การควบคุมภายในระบบขอมูลที่ใชคอมพิวเตอร

BC 4173 เทคโนโลยีฐานขอมูล 3(3/3-0-0)
(Databese Technology)

Prerequisite : BC 3013
แบบจําลองฐานขอมูลเชิงวัตถุ และเชิงสัมพันธข้ันสูง

การจัดเก็บแบบคลังขอมูล OLAP (Online Analytical
Processing) เหมืองขอมูล การประยุกตใช เหมืองขอมูล
ในเชงิธุรกจิ การสืบคนขอมูล เคร่ืองมือทีใ่ชในการสบืคนขอมูล
ระบบฐานขอมูลสื่อผสม และการสบืคนขอมลูสื่อผสม

BC 4193 สถาปตยกรรมเพ่ือการบริการ 3(3/3-0-0)
(Service-Oriented Architecture)

Prerequisite : Senior Standing
หลักการทั่วไปของ SOA แบบจําลอง การออกแบบ

และการนําไปใชของ Service-Oriented Architecture (SOA)
การนําโมเดล SOA มาประยุกตใหเขากบักระบวนการทางธรุกจิ
และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ SOA

BC 4213 ธุรกจิอิเล็กทรอนกิส 3(3/3-0-0)
(Electronic Business)

Prerequisite : BC 3033
การนําเทคโนโลยีมาใชประโยชน ในธุ รกิจ ลักษณะ

โครงสร างและองคประกอบของธุรกิจเชิ งอิ เล็กทรอนิกส
ในรูปแบบตางๆ เทคโนโลยีสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เครือขายคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร การทํารายการ
การควบคุมและติดตามงาน และระบบรักษาความปลอดภัย
สําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
บนอินเตอรเน็ต ศึกษากรณีตัวอยางและแบบจําลองทางธุรกิจ
ขององคกร

BC 4223 การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี 3(3/3-0-0)
สารสนเทศ
(Information Technology Business
Development)

Prerequisite : BC 3053
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจสมัยใหม

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางธุรกิจ โมเดลทางธุรกิจ
สรางขอไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ และการพัฒนา
ของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจเชิงดิจิตอล และพาณิชยอิเล็ก-
ทรอนิกส

BC 4233 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3/3-0-0)
สําหรับสํานักงานสมัยใหม
(Information Technology for
New Organizations)

Prerequisite : BC 3053
ลักษณะ และวิวัฒนาการของการบริหารจดัการสํานักงาน

โครงสรางองคกร กิจกรรมการบริหารจดัการสํานักงาน บทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสํานักงาน
การประสานงาน การไหลเวียนงาน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสํานักงานสมัยใหม ระบบการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ในสํานักงาน
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BC 4243 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(3/3-0-0)
(Enterprise Resource Planning)

Prerequisite : BC 3053
ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน ความสําคัญ ตลอดจนคณุลักษณะ

ของระบบ ERP การเชื่อมโยงการประยุกตใชระบบ ERP
เขากบักลยุทธทางธรุกจิขององคกร การบรูณาการกระบวนการ
ธุรกิจดานตางๆ ขององคกรรวมกัน ไดแก ระบบการขาย
และการตลาด  ระบบการจดัหาสนิคาและบริการ  ระบบการผลิต
ระบบการจัดการวัสดุ ระบบการเงินและการบัญชี ตลอดจน
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย การประยุกตใชระบบ ERP
สําหรับระบบการจัดการหวงโซอุปทานและระบบการจัดการ
ลูกคาสัมพันธ  การวิเคราะหกรณีศึกษาสําหรับระบบ ERP

BC 4253 การพัฒนาระบบมัลติมีเดีย 3(2/2-1/2-0)
ข้ันสูง
(Advanced Multimedia Application
Development)

Prerequisite : BC 4123
เทคโนโลยีทางดานมัลติมีเดีย การออกแบบมัลติมีเดีย

ในรูปแบบตางๆ การประยุกตใชซอรฟแวรในการออกแบบ
กราฟก การสรางภาพเคล่ือนไหวสองมติิ สามมติิ  และการจดัทํา
ผลงานมัลติมีเดียที่เปนรูปธรรม

BC 4263 ระบบเครือขายแบบกระจาย 3(2/2-1/2-0)
(Network Distributed Systems)

Prerequisite : BC 3033
การติดต้ั งและกําหนดคาระบบปฏิบั ติการที่ ทันสมัย

รวมถึงการติดต้ังจริงของระบบปฏิบัติการการในเครือขาย
การจัดการบัญชีผูใช การรักษาความปลอดภัย การจัดการ
ทรัพยากร การกําหนดคาดิสก และข้ันตอนการสํารองขอมูล
โดยเฉพาะโครงข ายที่ เชื่ อมโยงดวยโปรโตคอล TCP/IP
ตลอดจนการติดต้ัง ใชงาน และบริหารงานโปรแกรมที่ ใช
โปรโตคอล TCP/IP

BC 4273 การออกแบบและ 3(2/2-1/2-0)
บริหารจัดการเครือขาย
(Computer Network Design
and Management)

Prerequisite : BC 3033
การพฒันาเทคโนโลยีเครือขายในปจจบุนั และโปรโตคอล

ที่เปนองคประกอบของเครือขายในระบบ LAN การตรวจแก
จุดบกพรองในระบบเครือขาย การออกแบบ ติดต้ัง และบริหาร
อุปกรณสําหรับเครือขาย การวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนจาก
การทํางานของไวรัสเวิรม กลไกการโจมตีอื่นๆ การสแกนหา

ชองโหว และการตอบโต โปรโตคอลรักษาความปลอดภัย
ในระบบเครือข าย การเขารหัสและตรวจสอบเอกลักษณ
ไฟรวอล เคร่ื องมือรักษาความปลอดภัย และการรักษา
ความปลอดภัยองคกร

BC 4283 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 3(2/2-1/2-0)
เชิงวัตถุ
(Object-Oriented Application
Development)

Prerequisite : BC 4003
หลักการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเชิงวัตถุ เคร่ืองมือ

สนับสนุนการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ โปรแกรม
เชิงวัตถุสําหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต การพัฒนา
โปรแกรมประยุกตเชงิวัตถุบนระบบเว็บ

BC 4293 วิธกีารพัฒนาซอฟตแวร 3(3/3-0-0)
(Software Development  Methodology)

Prerequisite : Senior Standing
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การกําหนดคุณสมบัติ

ของซอฟตแวร  การพัฒนาซอฟตแวร  วงจรการพัฒนา
ซอฟตแวร รูปแบบและวิธีการพัฒนาซอฟตแวร การพัฒนา
ซอฟตแวรประยุกตเชิงโครงสราง และการพัฒนาซอฟตแวร
ประยุกตเชิงวัตถุ การวิเคราะหกิจกรรมทางธุรกิจ การจัดทํา
เอกสารประกอบซอฟตแวร เคร่ืองมือสนับสนุนการพัฒนา
ซอฟตแวร

BC 4303 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(3/3-0-0)
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
(Selected Topic in Business Computer 1)

Prerequisite : Senior Standing
การศกึษาถึงหัวขอที่นาสนใจทางคอมพิวเตอรธรุกิจ

BC 4313 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3(3/3-0-0)
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
(Selected Topic in Business Computer 2)

Prerequisite : Senior Standing
การศกึษาถึงหัวขอที่นาสนใจทางคอมพิวเตอรธรุกิจ

BC 4323 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3(0-3/6-0)
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
(Workshop in  Business Computer)

Prerequisite : Senior Standing
การสัมมนาเชิ งปฏิ บั ติ การทางคอมพิ วเตอร ธุ รกิ จ

เพื่อ ใหไดทักษะมาตรฐานสากลทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ
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BC 4333 การฝกงาน 3(0-0-3/15)
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
(Internship in  Business Computer)

Prerequisite : Senior Standing
ฝกปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อเรียนรู

กระบวนการทํางานขององคกร และการใชคอมพิวเตอร
เพือ่สนับสนุนการทํางานขององคกร

BH 2333 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3/3-0-0)
(Basic Biochemistry)

Prerequisite : BI 1053 and CH 1272 or
BI 1053 and CH 2233 or
BI 1012 and CH 2233 or
BI 1043 and CH 2233

ส วนประกอบ โครงสร าง คุณสมบั ติทางเคมี ของ
สารชีวโมเลกุล รวมถึงบทบาท หนาที่  และกระบวนการ
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล จําพวกคารโบไฮเดรต ลิพิด
กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลิอิก เอนไซม โคเอนไซม
จลนศาสตร ของเอนไซม  ตลอดจนความผิ ดปกติ ของ
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การควบคุมรางกายใหอยูใน
ภาวะสมดุล การแสดงออกของสารพันธุกรรม หลักของ
พันธุวิศวกรรม

BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 1(0-1/3-0)
(Basic Biochemistry Laboratory)

Prerequisite : CH 2241 or CH 1281
Corequisite : BH 2333

เทคนิคการใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตรพื้นฐานทางวิทยา-
ศาสตรสุขภาพ การวิเคราะหชีวโมเลกุล คุณสมบัติของโปรตีน
ปฏิกิริยาของเอนไซม และเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต

BH 2354 ชีวเคมี 4(4/4-0-0)
(Biochemistry)

Prerequisite : BI 1053 and CH 1383
ส วนประกอบ โครงสร าง คุณสมบั ติทางเคมี ของ

สารชีวโมเลกุล จําพวกคารโบไฮเดรต ลิพดิ กรดอะมโิน โปรตีน
กรดนิวคลีอิค การรวมตัวของสารชีวโมเลกุ ล เอนไซม
โคเอนไซม จลนศาสตรของเอนไซมและการยับย้ังเอนไซม
ความสมดุลของของเหลวในรางกาย ชีวโมเลกุลและอนุพันธ
ทีนํ่ามาใชทางยา

หลักการ บทบาท หนาที่ และกระบวนการเมแทบอลิซึม
ของสารชีวโมเลกุล จําพวกคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน
โปรตีน กรดนิวคลีอคิ พยาธิสภาพ เน่ืองจากความผิดปกติของ

เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล หลักการของพันธุวิศวกรรม
การแสดงออกของสารพนัธกุรรม การควบคมุการทํางานของยีน
และการนํายีนไปใชในการรักษาโรค

BH 2363 ชีวเคมีเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introductory Biochemistry)

Prerequisite : CH 1343
องคประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต กระบวนการเมแท-

บอลิซึมและการควบคมุเมแทบอลิซึม ตลอดจนหลักการของการ
แสดงออกของยีน

BH 2371 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-1/3-0)
(Biochemistry Laboratory)

Corequisite : BH 2354
เทคนิคการใช เคร่ื องมื อวิทยาศาสตรพื้ นฐานทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและ
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ปฏิกิริยาของเอนไซม และ
การสกัดสารพนัธุกรรม

BI 1012 ชีววทิยา 2(2/2-0-0)
(Biology)

Prerequisite : None
การรวมเขาดวยกันและการจัดระเบียบในการดํารงชีวิต

ในเซลล ความสัมพันธระหวางสสาร พลังงาน การดํารงอยู
การเปล่ียนแปลงพลังงานและมโนมติพื้นฐานของประชากร
อทิธพิลของชมุชน การถายทอดพันธกุรรม การขยายพนัธุ และ
กระบวนการวิวัฒนาการทางพื้นฐานพันธกุรรม

BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-1/3-0)
(Biology Laboratory)

Corequisite : BI 1012
ปฏบิัติทดลองเพือ่ใหนักศึกษามีประสบการณ และทกัษะ

ในการใชกลองจุลทรรศน เพื่อกระตุนใหมนิีสัยเปนผูชางสงัเกต
ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการกอใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

BI 1043 หลักชีววิทยา 3(3/3-0-0)
(Principles of Biology)

Prerequisite : None
การจัดระบบโครงสรางของสิ่งมีชีวิต สารอาหาร และ

พลังงานกับการดํารงชี วิต การลําเลียงสารเขาออกเซลล
หลักการถายทอดลักษณะพันธุกรรม การเจริญเติบโต และ
การสืบพันธุ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว และ
จลิุนทรีย  นิเวศวิทยา และกระบวนการวิวัฒนาการของสิง่มชีวิีต
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BI 1053 ชีววิทยาท่ัวไปและชีววิทยาเซลล 3(3/3-0-0)
(General Biology and Cell Biology)

Prerequisite : None
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีววิทยา องคประกอบทางเคมี

ของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล โครงสรางของเซลล หนาที่ของ
องคประกอบและชีวโมเลกุลของเซลล เมแทบอลิซึม การ
สงัเคราะหแสง การแบงเซลล ยีน และกลไกการทําหนาทีข่องยีน
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของสิง่มีชีวิต

BI 1061 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-1/3-0)
(Principles of Biology Laboratory)

Corequisite : BI 1043
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชกลองจุลทรรศน เซลล และ

องคประกอบของเซลล การเคล่ือนที่ของสารผานเย่ือหุมเซลล
การหายใจระดับเซลล การสังเคราะหแสง การแบงเซลล
เน้ือเย่ือสัตว  เน้ื อเย่ื อพืช ลักษณะพันธุกรรมของมนุษย
การสืบพันธุ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ

BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไปและ 1(0-1/3-0)
ชีววิทยาเซลล
(General Biology and
Cell Biology Laboratory)

Corequisite : BI 1053
ปฏิ บั ติ การเกี่ ยวกั บเทคนิคเบื้ องต นทางชี ววิทยา

การใชกลองจลุทรรศน โครงสรางและกลไกการทํางานของเซลล
การเจริญและพัฒนาของตัวออน โครงสรางของเน้ือเย่ือพืช
และสัตว พันธุกรรมและระบบนิเวศ

CA 1033 ความรูเบ้ืองตนทางการส่ือสาร 3(3/3-0-0)
(Introduction to Communication)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคั ญ วิ วัฒนาการ ประเภท

วัตถุประสงค องคประกอบ กระบวนการและแบบจําลอง
การสื่อสาร ประกอบดวย การสื่อสารกับตนเอง การสื่อสาร
ระหวางบุคคล การสื่ อสารในองคการ การสื่ อสารระหวาง
วัฒนธรรม การสือ่สารสาธารณะ การสือ่สารมวลชนและสือ่ใหม

CA 1043 สุนทรียศาสตรและพ้ืนฐาน 3(2/2-1/2-0)
ศิลปะ
(Aesthetics and Fundamental of Arts)

Prerequisite : None
หลักการสุนทรียศาสตรในงานนิเทศศาสตร คุณคา

ของสุนทรียะ การวิเคราะหความงาม แนวคิดเร่ืองอุดมคติชีวิต
และประสบการณทางความงาม การเลือกสรรคาของความงาม

การพัฒนาประสาทสัมผัส คุณคาและความเข าใจศิลปะ
แนวคดิการสรางสรรคงาน การจดัวางองคประกอบศลิป ทฤษฎีสี
เทคนิ คจิ ตรกรรมสี นํ้า  สี โปสเตอร และสี ประเภทอื่ นๆ
ฝกปฏบิัติการสรางงานตามหลักการสุนทรียศาสตรและศิลปะ

CA 1123 ความรูเบ้ืองตนทางวิทยุ 3(3/3-0-0)
โทรทัศน วารสารศาสตรและส่ือใหม
(Introduction to Radio, Television,
Journalism and New Media)

Prerequisite : None
แนวความคิดและหลักการทางวารสารศาสตรในสื่ อ

ทุกประเภท ความหมาย ลักษณะ ธรรมชาติ พัฒนาการ และ
ระบบของการดําเนินกิจการวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพและ
สือ่ใหม เชน สือ่อนิเทอรเน็ต  สือ่เครือขายสงัคมออนไลน  การสง
แพรภาพและเสียงในรูปแบบตางๆ การหลอมรวมของสื่อและ
เทคโนโลยีทีม่ผีลตอการผลิตเน้ือหา การกํากับดูแลสื่อ บทบาท
หนาที ่ความรับผิดชอบของสื่อ

CA 1143 การเขียนเพ่ือส่ือสารมวลชน 3(2/2-1/2-0)
(Writing for Mass Media)

Prerequisite : None
หลักการใชภาษาในสือ่ประเภทตางๆ อาทสิือ่หนังสอืพมิพ

วิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทศัน การประชาสมัพนัธการโฆษณา
และสื่อใหม ฝกปฏิบั ติการใชภาษาและการเขียนเพื่อการ
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมายตางๆ  อยางมีประสิทธิภาพ

CA 1163 ความคิดเชิงวิพากษ 3(2/2-1/2-0)
และความคิดสรางสรรค
(Critical Thinking and Creative Thinking)

Prerequisite : None
ความหมาย กระบวนการของความคิดเชิ งวิพากษ

และความคิดสรางสรรค  ฝกสรางนิสัยใหเปนผูมีความคิด
สรางสรรคและพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิพากษ การวินิจฉัย
ขออางและขอสมมติและแนวทางสรางสรรคผลงานรูปแบบตางๆ

CA 1173 หลักการตลาดและส่ือสาร 3(3/3-0-0)
การตลาดเบ้ืองตน
(Principles of Marketing and Marketing
Communications)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดหลักของการตลาด

พัฒนาการของแนวคิดทางการตลาด สวนผสมทางการตลาด
กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค กระบวนการ
สื่อสารทางการตลาด แนวคิด การวางแผน และเคร่ืองมือ
การสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน
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CA 1803 วิทยุและโทรทัศนกับสังคมไทย 3(3/3-0-0)
(Radio and Television and Thai Society)

Prerequisite : None
ความเป นมาและธรรมชาติของวิทยุและโทรทั ศน

ซ่ึงมีบทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบตอสังคม องคประกอบ
ของการสือ่สารผานสือ่วิทยุและโทรทศัน   การผลิตรายการวิทยุ
และโทรทัศนใหเหมาะสมกับสังคมไทย วิเคราะหรายการ
วิทยุและโทรทศันทีก่อใหเกดิผลกระทบแกผูรับสารระดับบุคคล
ทัง้ในชีวิตประจําวันและผลกระทบระดับกวางทีม่ีตอการพัฒนา
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยศึกษาจาก
กรณีศึกษาตางๆ

CA 1813 การออกแบบภาพประกอบ 3(2/2-1/2-0)
(Illustration Design)

Prerequisite : None
วิธี การและเทคนิคการสร างภาพ แบบเหมือนจริง

แบบคล่ีคลาย หรือลดตัดทอนจากธรรมชาติ แบบจินตนาการ
โดยคํานึงถึงเน้ื อหา วิธีการแสดงออกให เหมาะสม และ
สอดคลองกับลักษณะงาน ปฏิบั ติการเขียนภาพประกอบ
ในลักษณะตางๆ  และประยุกตใชสื่ อวัสดุต างๆ ในการ
สร างงาน มี การค นหาลั กษณะเฉพาะ เพื่ อนําไปเป น
ภาพประกอบในงานนิเทศศิลปอยางมปีระสทิธภิาพ

CA 1823 เว็บไซตดีไซน 3(2/2-1/2-0)
(Website Design)

Prerequisite : None
หลักการ รูปแบบ และส วนประกอบของเว็บไซต

การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทีใ่ชในการออกแบบกราฟฟก
มัลติมีเดีย และการสรางเว็บเพจ ปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต
ในรูปแบบตางๆ โดยการออกแบบที่สอดคลองกับเทคโนโลยี
ทางอินเทอรเน็ต เพื่อการพฒันาและเพิม่ประสิทธภิาพเว็บไซต
ใหมคีวามนาสนใจและสรางสรรค

CA 1833 การออกแบบแฟช่ัน 3(2/2-1/2-0)
และเครื่องประดับ
(Fashion and Jewelry Design)

Prerequisite : None
ประวั ติ  รูปแบบ แนวความคิด เทคนิค แนวทาง

การออกแบบแฟชั่นและเคร่ืองประดับของตางประเทศและ
ในประเทศ โดยเนนการศึกษาลักษณะการออกแบบแฟชั่น
และเคร่ืองประดับสมัยใหมที่สอดคลองกับโลกในยุคปจจุบัน
รวมถึงศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
แฟชัน่และเคร่ืองประดับ

CA 1843 การพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ 3(2/2-1/2-0)
(Speech for Public Relations)

Prerequisite : None
หลัก ลีลา และฝกปฏิบัติการพูดในงานประชาสัมพันธ

ประเภทตางๆ การเปนพิธีกร การพูดในงานแถลงข าว
การตอบขอซักถาม รวมทั้งการฝกการเตรียมตนรางคําพูด
ใหกับผู บริหาร คํากลาวรายงาน คํากลาวเปดงาน การ
ใหสัมภาษณสื่อมวลชน

CA 1853 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2/2-1/2-0)
นักประชาสัมพันธ
(Personality Development for
Public Relations Practitioners)

Prerequisite : None
แนวคิด และฝกปฏิบั ติ เพื่ อการพัฒนาบุคลิกภาพ

นักประชาสัมพันธในดานตางๆ การแตงกายทวงทีวาจา
การวางตัวที่เหมาะสม และกระบวนการอันเปนปฏิสัมพันธ
เพือ่นําไปประยุกตใชในชวิิตประจําวัน และการประกอบวิชาชพี
ประชาสัมพันธ

CA 1863 โฆษณายุคปจจุบัน 3(3/3-0-0)
(Advertising in Contemporary Society)

Prerequisite : None
รูปแบบ และหลักการนําเสนองานโฆษณาของสื่ อ

ประเภทตางๆ ในยุคปจจุบัน ทั้งในและตางประเทศ โดย
สามารถวิเคราะหถึงพฒันาการของงานโฆษณา จดุเดน จดุดอย
และวิ เคราะห ได ว างานโฆษณามีการพัฒนาตามกระแส
สังคมอยางไร ซ่ึ งสามารถนํามาเปรียบเทียบกับรูปแบบ
การโฆษณาในอดีตได รวมทั้งศึกษาทิศทางของงานโฆษณา
ที่เหมาะสมกับสังคมไทยในยุคปจจุบัน

CA 1873 ส่ือมวลชนและศาสตรแหงขาว 3(3/3-0-0)
ในชีวิตประจําวัน
(Media and News in Everyday Life)

Prerequisite : None
เรียนรู เทาทันสื่ อดานขาว เสรีภาพหนาที่ และความ

รับผิดชอบของสื่ อดานขาว ความสําคัญของข าวตอการ
ดําเนินชี วิตประจําวันในการตอบสนองความพึงพอใจของ
มนุษย ขาวประเภทตางๆ ความเปนกลางและอคติในขาว
การวิเคราะหขาวในดานความถูกตองแมนยํา ความสมดุล
และเปนธรรม ขอกฎหมายทีเ่กีย่วของกับสือ่ดานขาว จริยธรรม
ของสือ่ดานขาว
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CA 1883 หลักการเจรจาตอรอง 3(3/3-0-0)
(Principles of Negotiation)

Prerequisite : None
ความจําเปนของการเจรจาระดับตางๆ ในสังคมปจจุบัน

หลักการและเทคนิคของการเจรจาใหสมัฤทธผิล การย่ืนขอเสนอ
การตอบสนอง การบรรลุเปาหมายที่เปนสิ่งนาพึงพอใจของ
ทุกฝาย วิธีใชเหตุผลใหเหมาะสมกับสถานการณ กาลเทศะ
และบุคคลการวิเคราะห เง่ื อนไขทางวัฒนธรรมที่ มีผลตอ
การเจรจาและการเลือกสือ่ที่เหมาะสมในการเจรจา

CA 1893 หลักการและเทคนิค 3(3/3-0-0)
ของการประชุม
(Discussion, Conference
and Parliamentary Procedure)

Prerequisite : None
การประชุมตามประเภทและรูปแบบตางๆ การจัด

ระเบียบวาระ มารยาทพื้นฐานในการประชุม การนําเสนอ
ความคิดเห็น การโตแยงและการสรุป  ฝกปฏิบติัความสามารถ
เชิงสรางสรรคในการเปนผูนําการประชุมและผูรวมประชุม

CA 1903 การเปนผูประกาศและพิธีกร 3(2/2-1/2-0)
(Announcer and Master of Ceremonies)

Prerequisite : None
การเตรียมตัวและการดําเนินรายการในการเปนโฆษก

ผูประกาศ พิธีกร ผูสัมภาษณ และการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ในการแสดงงานสัมมนา และในรายการโทรทัศน บุคลิกภาพ
การวางทาทีกิริยา การออกเสียง

CA 1913 การโตแยงแสดงเหตุผล 3(3/3-0-0)
(Argumentation and Debate)

Prerequisite : None
ใหความเขาใจในหลักตรรกศาสตรที่ประยุกตใชในการ

สื่ อสาร เพื่ อแสดงความคิดเห็นและสรางขอโตแย งใหมี
ประสิทธิผล การหักลางดวยเหตุผล การนําเสนอประเด็นและ
มมุมองการแสวงหาความจริงจากขอโตแยง

CA 1923 การพูดในท่ีสาธารณะ 3(3/3-0-0)
(Public Speaking)

Prerequisite : None
การพูดหนาที่ชุมชนเพื่อจุดประสงคตางๆ องคประกอบ

ที่มีผลตอการพูดหนาที่ชุมชน หลักและทฤษฎีที่จะชวยพัฒนา
ศักยภาพการพูดและการแสดงออกหนาที่ชุมชนไดอยางมี
ประสทิธภิาพ

CA 2063 การวาดเสน 3(2/2-1/2-0)
เพ่ืองานนิเทศศาสตร
(Drawing for Communication Arts)

Prerequisite : None
หลักการวาดเสน การวาดเสนจากรูปทรงพื้นฐานที่มี

อยูในธรรมชาติและที่มนุษยสรางข้ึน ฝกปฏิบัติโดยคํานึงถึง
การใชเสน นํ้าหนัก สัดสวน ปริมาตร ระยะ แสง เงา และ
การวาดเสนตามเทคนิคอืน่ๆ ตามความเหมาะสม เพือ่ใชในงาน
ทางดานนิเทศศาสตร ฝกปฏิบั ติการวาดเสนสําหรับงาน
นิเทศศาสตร

CA 2103 ความรูเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
ทางศิลปะการแสดง
(Introduction to Performing Arts)

Prerequisite : None
วิ วัฒนาการของศิ ลปะการแสดงทั้ งในประเทศและ

ต างประเทศ รวมทั้ งระบบการทํางาน บทบาทหน าที่
ความรับผิดชอบ และอิทธิพลที่มีตอสังคม  ตลอดจนการศกึษา
วิชาชีพทางดานศลิปะการแสดง

CA 2113 การถายภาพ 3(2/2-1/2-0)
(Photography )

Prerequisite : None
หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการถายภาพ การฝกปฏิบัติการ

ถายภาพเพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกีย่วกับกลอง การใช
วัสดุอุปกรณในการถายภาพ เทคนิคและวิธีการถายภาพ
การสรางสรรคภาพถาย การใชกลอง วิธีการถายภาพ การลาง
ฟลม การอัดภาพ การขยายภาพ และการใชเทคโนโลยี
การถายภาพระบบดิจทิัล

CA 2123 คอมพิวเตอรเพ่ืองานออกแบบ 3(2/2-1/2-0)
ดานนิเทศศาสตร
(Computer for Communication Arts)

Prerequisite : None
องคประกอบของคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมตางๆ

เพื่อการสรางสรรคงานดานนิเทศศาสตร ฝกปฏิบัติการใช
คอมพิวเตอร เพื่ อให เกิ ดทักษะและเปนพื้ นฐานสําหรับ
การประยุกตใชในงานข้ันสูง

CA 2133 การเขียนและการรายงานขาว 3(3/3-0-0)
(Writing and News Reporting)

Prerequisite : None
หลักการ  ความสําคัญ  เทคนิค  การฟงและอานเพื่อจับ

ประเด็นสําคัญของเน้ือหาสาร เทคนิคการหาขาว การคิด
ประเด็นและการประเมินคุณคาของขาว การวิเคราะหและ
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วิจารณขาว หลักพื้นฐานการรายงานขาว งานเขียนเชิง
สรางสรรคดานสื่อสารมวลชนรูปแบบตางๆ ฝกปฏิบัติการ
เขียนขาวและรายงานขาว

CA 2153 ความรูเบ้ืองตนทางการโฆษณา 3(3/3-0-0)
(Introduction to Advertising)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการ แนวคิด  ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎี

และวิธีการโฆษณา บทบาทและอทิธพิลของการโฆษณาทีม่ีตอ
ผูบริโภคและสงัคม รูปแบบ โครงสราง ขอบเขตหนาทีแ่ละการให
บริการของบริษัทตัวแทนโฆษณาและความเคล่ือนไหวของ
วงการโฆษณาในปจจุบัน คุณสมบัติ หนาที่และจรรยาบรรณ
ของนักโฆษณา ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา

CA 2163 ความรูเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
ทางการประชาสัมพันธ
(Introduction to Public Relations)

Prerequisite : None
นิยาม ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ แนวคิด

หลักการและกระบวนการประชาสัมพันธ  การสรางสรรค
งานประชาสัมพันธ  สื่ อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ
การประเมินผลการประชาสัมพันธ  บทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ คุณสมบัติ
ทีพ่งึประสงคและจรรยาบรรณในการประชาสัมพันธ

CA 2173 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
เพ่ือการออกแบบส่ิงพิมพ
(Computer for Printed Media Design)

Prerequisite : None
หลักการและกระบวนการออกแบบสิง่พมิพ การออกแบบ

รูปเลมหนังสอื นิตยสาร หนังสอืพมิพ ใบปลิว แผนพบัโปสเตอร
ระบบการพมิพ และโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยออกแบบสิง่พมิพ
ฝกปฏบิติัการใชคอมพวิเตอรชวยออกแบบและงานจดัหนาสาํหรับ
สิ่งพิมพประเภทตางๆ

CA 3053 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
เพ่ือการออกแบบมัลติมีเดีย
(Computer for Multimedia Design)

Prerequisite : None
ศึกษาและฝ กปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการใช งานโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบสื่อ โดยการผสมผสาน
สือ่หลายชนิดทัง้ขอความ  กราฟก  (Graphic)  ภาพเคล่ือนไหว
(Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน (Video) ในลักษณะ
สองมติิและสามมติิ

CA 3063 ทฤษฎีส่ือสารมวลชน 3(3/3-0-0)
(Theories of Mass Communications)

Prerequisite : None
หลักและทฤษฎีของการสื่อสาร การใชสื่อเพื่อการสื่อสาร

ที่มีประสิทธิภาพ บทบาทของการสื่อสารในการสราง และ
เปล่ียนทัศนคติ กลยุทธและอิทธิพลของการสื่อสาร ผลกระทบ
ของการสื่อสารมวลชนที่มีตอการเรียนรู ทัศนคติ พฤติกรรม
ของบุคคลและผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม การรู เทาทันสื่อ

CA 3073 การออกแบบเว็บไซต 3(2/2-1/2-0)
(Website  Design)

Prerequisite : None
แนวคิด สวนประกอบ โครงสราง ข้ันตอนและเทคนิค

การออกแบบเว็บไซต ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดียในเว็บไซต  โดยให
สอดคลองกับวัตถุประสงค ลักษณะการใชงานและเทคโนโลยี
ทางอนิเทอรเน็ต  เพือ่สรางความนาสนใจและเพิม่ประสทิธภิาพ
แกเว็บไซต

CA 3083 การตัดตอพ้ืนฐาน 3(2/2-1/2-0)
(Basics   Editing)

Prerequisite : None
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการตัดตอข้ันพืน้ฐาน  การใช

ภาพวิดีโอในการตัดตอ เทคนิคการตัดตอคลิปวิดีโอเบื้องตน
การใชภาพน่ิง กราฟก ไตเต้ิล และเพลงหรือเสียงเอฟเฟกต
ในงานตัดตอ การเอ็กซพอรต (export) งานตัดตอในรูปแบบ
ไฟลวิดีโอสําหรับงานประเภทตางๆ การฝกปฏิบัติการตัดตอ
อยางงาย

CA 4003 การวิจัยทางนิเทศศาสตร 3(3/3-0-0)
(Communication Arts Research)

Prerequisite : CA 3063
แนวคิดและหลักการทางด านการวิจัย รูปแบบและ

กระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูล การนําเสนองานวิจัยทางนิเทศศาสตร การประยุกตใช
งานวิจัยในประเด็นทางนิเทศศาสตร และการฝกปฏิบัติการทํา
วิจัยทางนิเทศศาสตร
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CA 4033 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0)
(Special Project)

Prerequisite : ศกึษาวิชาชพีเฉพาะดานไมนอยกวา 12 หนวยกติ
มสีถานะนักศกึษาชัน้ปที ่4 และอยูในดุลยพนิิจ
ของอาจารยประจํากลุมวิชาชีพ

การทําโครงงานเฉพาะเร่ือง โดยบรูณาการความรูทีไ่ดจาก
การเรียนมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
มากย่ิงข้ึน ภายใตการแนะนําและควบคมุของอาจารยทีป่รึกษา
โครงงาน มีการสงเอกสารโครงงาน ข้ันตอนการทําและผลการ
ดําเนินงานตามชวงเวลาที่กําหนด

CA 4056 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)

Prerequisite : สถานะนักศึกษาชั้นปที่  4 ศึกษารายวิชา
ในกลุมวิชาชพีเฉพาะดานมาแลวไมตํ่ากวา 18
หนวยกิต มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอย
กวา 2.00 และอยูในดุลยพินิจของอาจารย
ประจํากลุมวิชาชีพ

การฝกปฏิบติังานดานนิเทศศาสตรในสถานประกอบการ
อยางเปนระบบเชนเดียวกับพนักงานของสถานประกอบการ
น้ันๆ  เพื่อใหเรียนรู มีประสบการณจริง พัฒนาทักษะดาน
วิ ชาชี พและสามารถปรั บ ตั วเป นบั ณฑิ ตที่ มี ความ รู
คูคุณธรรม ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน มีระยะ
เวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 16 สัปดาห และเขียนสารนิพนธ
รายงานผลการฝกปฏิบัติงาน โดยมีพนักงานที่ปรึกษาและ
อาจารยประจํากลุมวิชาชีพเปนผูประเมินผล

CB 2013 พัฒนาการและการปฏิรูป 3(3/3-0-0)
ระบบเศรษฐกิจจีน
(Economic Development and
Reform of China)

Prerequisite : None
แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศจนี วิวัฒนาการ

ของโครงสรางเศรษฐกจิ การปฏรูิประบบเศรษฐกจิ บทบาทของ
สถาบันรัฐและเอกชน ตลอดจนปจจัยตางๆ ทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศจีน ศึกษาถึงกลไกของระบบเศรษฐกิจ นโยบาย
เศรษฐกจิ ตลอดจนความสมัพนัธทางเศรษฐกจิกบัประเทศอืน่ๆ
ในเอเชียและทั่วโลก

CB 2023 วัฒนธรรมการทําธุรกิจของจีน 3(3/3-0-0)
(Chinese Business Culture)

Prerequisite : None
อารยธรรม วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏบิติัในการดําเนิน

ธุรกิจของจีน สภาพแวดลอมทางสังคม วิถีชีวิตความเปนอยู

อุปนิสัยในการดําเนินธุ รกิ จของชาวจี น การพบปะและ
การทักทาย การรับประทานอาหาร และธรรมเนียมปฏิบัติ
บนโตะอาหาร หลักเกณฑและขอควรระวังในการติดตอธุรกิจ
กับชาวจีน การใชภาษา รวมถึงการนําปรัชญาจีนและทฤษฎี
สังคมนิยมมาปรับใชในการจดัการธรุกิจ

CB 3013 การคาและการลงทุน 3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศของจีน
(International Trade and
Investment of China)

Prerequisite : CB 2013
นโยบายการค าระหว างประเทศของจี น นโยบาย

“การเชิญเขามา” และนโยบาย “การเดินออกไป” หลักการ
และแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจและการคา การลงทุน
และการขยายตลาดการคา ความสัมพันธทางการคาระหวาง
ประเทศของจีนกับตลาดโลก บทบาทของรัฐบาลและเอกชน
ตอการคาระหวางประเทศของจีน บทบาทของรัฐบาลจีน
ตอการลงทุนของชาวตางชาติ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
ของจีนกับประเทศตางๆ ผลประโยชนและความมุงหวังของ
รั ฐบาลจี นต อการค าและการลงทุ นของชาวต างชาติ ใน
ประเทศจีน การควบคุม และการสนับสนุนของรัฐบาลจีน

CB 3023 ตลาดและพฤติกรรม 3(3/3-0-0)
ของตลาดจีน
(Market and Behavior of Chinese Market)

Prerequisite : MK 1503
แนวคิดดานการตลาดในประเทศจีน กลยุทธการเขาสู

ตลาดจีน พฤติกรรมผูบริโภค อิทธิพลของปจจัยภายนอกและ
ปจจยัภายในทีม่ีตอพฤติกรรมการตัดสนิใจซ้ือสนิคาและบริการ
การวางแผนและกําหนดกลยุทธ สวนประสมการตลาด การสราง
ความสัมพนัธทางธุรกจิในประเทศจีน

CB 3033 กฎหมายการคาและการลงทุน 3(3/3-0-0)
ในประเทศจีน
(Trade and Investment Law in China)

Prerequisite : LA 2803
กฎระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วของกับการคาการลงทุน

ในจนี อาท ิสญัญาซ้ือขาย การโอนกรรมสทิธิ ์การชําระเงิน ภาษี
อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการคา
การลงทุนในประเทศจีน รวมทัง้กฎหมายสงเสริมการลงทนุและ
สิทธิประโยชนจากการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตางๆ
ข้ันตอนและกระบวนการการจัดต้ังองคกรธุรกิจ การขอรับ
สิทธิพิเศษในการลงทุนในประเทศจีน คุณธรรมและจริยธรรม
ในการดําเนินธรุกจิการคาในจนี และกระบวนการระงับขอพพิาท
ทางธุรกจิการคาระหวางประเทศของจีน
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CB 3043 การจัดการธุรกิจสงออก 3(3/3-0-0)
และนําเขากับประเทศจีน
(Export-Import Management with China)

Prerequisite : None
การวางแผนและวิ ธี การส งออกและนําเข าสิ นค า

ในประเทศจีน การหาตลาดเพื่อการสงออกและนําเขาสินคา
การพัฒนาผลิตภัณฑ การต้ังราคา การสงเสริมการตลาด
ของสินคาเพื่อการสงออก พิธีการทางศุลกากร สิทธิประโยชน
ในการสงออกและนําเขาสินคาไปจีน เง่ือนไขและวิธีการ
ชําระเงินระหวางประเทศ บทบาทของรัฐบาลในการสงเสริม
การสงออกและนําเขาไปประเทศจีน

CB 3053 ระบบการส่ือสาร 3(3/3-0-0)
และการเจรจาธุรกิจจีน
(Communication System and
Negotiation for Chinese Business)

Prerequisite : None
พื้นฐานทางการคาระหวางประเทศ และการใชภาษาจีน

เพื่อการสื่อสารและการเจรจาตอรองทางธุรกิจ การเตรียมตัว
กอนเจรจา ข้ันตอนกระบวนการเจรจา เทคนิคในการเจรจา
ตอรอง การปดการเจรจา ผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติ
ที่ มีตอการสื่ อสารและการเจรจาธุรกิจในจีน ตัวอยางของ
การสื่อสารและการเจรจาธุรกิจของจีน การแกปญหาและ
กรณีศึกษา

CB 3063 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0)
สําหรับธุรกิจจีน
(Human Resource Management
for Chinese Business)

Prerequisite : None
ทฤษฎีและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร

ธุรกิจ บทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากร
มนุษย อันไดแก การวิเคราะหงาน การวางแผนงานบุคคล
การสรรหาและคดัเลือกบคุคล การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ
บุคคล การบริหารคาตอบแทน ความปลอดภัยในการทํางาน
แรงงานสัมพันธ  จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย
ผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติตอการจัดการทรัพยากร
มนุษยในองคกรธรุกจิจนี การเปรียบเทยีบแนวทางในการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยของประเทศจีนกับประเทศตางๆ และกรณี
ศึกษา

CB 3073 ภูมิศาสตรกายภาพจีนเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Chinese business geography)

Prerequisite : None
ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพในแตละภาคและแตละ

มณฑลของจีน ขอเดนเชิงภูมิศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการสรางชาติของประเทศจีน การวิเคราะหปจจัยทาง
ภูมศิาสตรทีม่ผีลกระทบตอการเขาไปดําเนินธรุกจิในประเทศจนี
การเจาะตลาดจีนเปนรายภูมภิาค เขตการพฒันาเศรษฐกจิและ
เทคโนโลยีของจีน

CB 3083 เศรษฐกิจระหวางประเทศของจีน 3(3/3-0-0)
(International Economic of China)

Prerequisite : None
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวาง

ประเทศของจีน การเก็บภาษี ดุลการชําระเงิน ระบบการเงิน
ระหวางประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ การลงทนุ
ระหวางประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจเปดของจีน ทิศทางและ
นโยบายทางเศรษฐกิจมหภาคและสถานการณทางการคาของ
ประเทศจีนในปจจุบัน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและกรณี
ศึกษา

CB 3093 การฝกปฏิบัตินอกสถานท่ี 3(0-0-3/15)
(Field Work Practices)

Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับ
ความเหน็ชอบจากอาจารยผูสอน

การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจ เปนระยะ
เวลา 8 สัปดาห เพื่อใหเกิดการเรียนรู และคุนเคยกับสภาพ
การทํางาน วิธีการปรับตัวใหเขากบัสิง่แวดลอมของการทํางาน
เพื่อเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอมกอนเขาสู โลก
ของการทํางานเมือ่สําเร็จการศกึษา การฝกฝนใหรูจกัแกปญหา
เฉพาะหนาที่ เกิดข้ึนขณะทํางาน เพื่อเรียนรูแนวทางแกไข
รวมทั้ งการประยุกต ใชความรู ในสาขาที่ เรียนให เข ากับ
การปฏิบติังานจริง

CB 3103 ความสัมพันธทางธุรกิจ 3(3/3-0-0)
ระหวางไทย-จีน
(Business Relation Between Thai
and China)

Prerequisite : None
ประวัติความสัมพนัธทางธุรกิจระหวางไทยกับจีน การสง

ออก-นําเขาระหวาง 2 ประเทศ การลงทุนของจีนในไทย และ
การลงทุนของไทยในจีน ทิศทางความสัมพันธของไทยกับจีน
ปจจัยที่มีผลกระทบตอความสัมพันธทางธุรกิจระหวางไทย
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กับจีน ความสมัพันธทางการทตูระหวางรัฐบาลไทย กบัรัฐบาล
จีนและผลกระทบของความสัมพันธ น้ั นตอธุ รกิจระหวาง
ประเทศของไทย-จีน

CB 3113 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
ภาษาจีน
(Chinese Word Processing)

Prerequisite : CN 2013
การปอนขอมูลและการจัดเรียงขอมูลภาษาจีน โดยใช

โปรแกรมตางๆ เชน การใช Word ภาษาจีน Excel ภาษาจีน
และโปรแกรมภาษาจีน WPS

CB 3203 นโยบายทางการคา 3(3/3-0-0)
และการลงทุนระหวางประเทศของจีน
(International Trade and
Investment Policy of Chinese)

Prerequisite : None
นโยบายในดานเศรษฐกิจ การเมืองและนโยบาย การคา

ระหวางประเทศของจีน และความสัมพันธของนโยบายตางๆ
บทบาทของรัฐบาลและเอกชนตอการคาระหวางประเทศของจนี
การลงทนุใน ประเทศจนี บทบาทของรัฐบาลจนีตอการลงทนุของ
ชาวตางชาติ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของจีนกับประเทศ
ตางๆ ผลประโยชนและความมุงหวังของรัฐบาลจีนตอการคา
ระหวางประเทศ และการ ลงทุนของชาวตางชาติในประเทศจีน
และการควบคมุ และการสนับสนุนของรัฐบาลจีน

CB 4013 ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบัน 3(3/3-0-0)
การเงินท่ีเกี่ยวของของจีน
(Money Market, Capital Market and
Financial Institution involved of China)

Prerequisite : None
ความสําคัญของตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงิน

ที่เกี่ยวของของจีน โครงสรางของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ บทบาทของธนาคารกลางในการกาํกบั
ดูแลสถาบันการเงิน การดําเนินนโยบายการเงิน นโยบาย
การคลัง หนาที่ของสถาบันการเงินประเภทตางๆ นโยบาย
เกีย่วกบัการบริหาร ควบคมุ การสงเสริมตลาดการเงิน ตลาดทนุ
และสถาบันการเงินตางๆ ประเภทของเอกสารทางการคา
ที่ใชในตลาดเงิน

CB 4023 การจัดการขามวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)
ไทย-จีน
(Cross-Cultural Management
Thai-Chinese)

Prerequisite : None
แนวคิ ด บทบาท ความสําคัญของการจัดการข าม

วัฒนธรรม องคประกอบของวัฒนธรรมในดานตางๆ ที่มีผล
ตอการดําเนินธุรกิจจีน การวิเคราะหเปรียบเทียบวัฒนธรรม
ไทยกับวัฒนธรรมจีน ผลกระทบของวัฒนธรรมที่มีตอการ
ตัดสินใจ การติดตอสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผูนํา พฤติกรรม
การบริโภค การเจรจาตอรอง ปญหาทีเ่กดิข้ึนจากความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมระหวางไทย-จีน รวมถึงแนวทางในการแกไข
ปญหาดังกลาว

CB 4033 ระบบบัญชี 3(3/3-0-0)
และการภาษีอากรของจีน
(Accounting system and
taxation of China)

Prerequisite : AC 1233
การพัฒนาระบบบัญชีภายในประเทศของจีน ประเภท

ธุรกิจทีต่องจดัทําบญัช ีและกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจัดทําบญัชี
ประเภทบญัชีทีต่องจัดทํา หลักเกณฑและวิธกีารบญัชีเกี่ยวกับ
ภาษีอากรของจีน วิธรการบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณารายได
และรายจายทางภาษีอากร การตีราคาทรัพยสินและหน้ีสิน
การคิดคาเสื่อมราคา เพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิ
สําหรับการเสียภาษี จรรยาบรรณทางธุรกิจในการจัดการ
ระบบบัญชีและภาษีอากร ปญหาการปฏิบัติงานเกีย่วกับระบบ
บัญชแีละการภาษีอากรของจีน

CB 4043 ระบบโลจิสติกสไทย-จีน 3(3/3-0-0)
(Logistics System of Thai-China)

Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกสไทย-จีน วิวัฒนาการทางดาน

โลจิสติกสไทย-จีน รูปแบบของโลจิสติกสและการขนสง
เสนทางเชือ่มโยงการคาสูการพัฒนาทางดานโลจสิติกส ปญหา
อุปสรรคการพัฒนาโลจิสติกสไทย-จีน แนวโนมโลจิสติกส
ไทย-จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

CB 4053 การจัดการธุรกิจขนาดกลาง 3(3/3-0-0)
และขนาดยอมของจีน
(Small and Medium Business
Management in China)

Prerequisite : None
ความแตกตางระหวางธุรกิจขนาดยอมและขนาดใหญ

กระบวนการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของจีน
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การเร่ิมตนประกอบธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศจนี
การลงทุน การเงิน การดําเนินงาน การตลาด การติดตอ
ประสานงานในวงการธรุกจิ และความสัมพนัธดานกฎหมายกบั
หนวยงานของรัฐบาลจีน การประเมินผลการดําเนินการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และปญหาตางๆ ของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนวิธีการแกปญหา เพื่อให
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจีน สามารถดําเนินการ
ไดอยางมีประสิทธภิาพ

CB 4063 เหตุการณปจจุบันของจีน 3(3/3-0-0)
(Current Events in China)

Prerequisite : None
เหตุการณตางๆ ที่ เกิดข้ึนในปจจุบันของประเทศจีน

วิเคราะหปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยีและการสื่ อสารของจีน ความขัดแยง
ภายในประเทศ และการประสานผลประโยชน การรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การแขขันทางดาน
การคา บทบาทของจีนในเวทีโลก รวมถึงการปรับตัวของจีน
ใหเขากับสถานการณโลกในอนาคต

CB 4073 กลยุทธทางธุรกิจ 3(3/3-0-0)
สําหรับตลาดจีน
(Business Strategy for Chinese Market)

Prerequisite : MG 1303 และ MK 1503
และศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4

การวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
ของตลาดจนี การวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ การดําเนินกลยุทธ
บทบาทของผูบริหารในฐานะผูดําเนินการตามกลยุทธที่ ได
กําหนดไว  และการควบคุ มกลยุ ทธ  การแก ป ญหาใน
การดําเนินงาน รวมทั้ งศึกษาถึงนโยบายดานตางๆ อาทิ
ดานการตลาด การผลิต การเงินและการจดัการทรัพยากรมนุษย
โดยใชกรณีศึกษามาวิเคราะหเพื่อประกอบการตัดสินใจ

CB 4083 สัมมนาธุรกิจจีน 3(3/3-0-0)
(Seminar in Chinese Business)

Prerequisite : ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
กรณีศึกษาและวิเคราะหปญหาตางๆ ของการประกอบ

ธุรกิจจีนในปจจุบัน สภาพแวดลอมตางๆ ที่ มีผลกระทบ
ตอธุรกิจจีน จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการ
พัฒนาธรุกิจ การกําหนดกลยุทธเพือ่แกไขปญหา การตัดสนิใจ
ในกรณีศึกษา โดยนําหลักทฤษฎีมาประยุกตใช และประเด็น
สําคัญของธุรกิจจีนในปจจุบัน

CB 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)

Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับ
ความเหน็ชอบจากอาจารยผูสอน

การปฏิบัติงานเปนเวลา 15 สัปดาห ในองคกรธุรกิจ
ซ่ึงเปนไปตามความเหน็ชอบของคณะวิชา เพือ่ใหนักศกึษาไดมี
ประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง โดยมีการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏบิัติงาน

CB 4303 การทําธุรกิจกับประเทศจีน 3(3/3-0-0)
(Doing Business with China)

Prerequisite : None
วัฒนธรรมทางธุรกิจของจีน รูปแบบการบริหารจัดการ

รสนิยม พฤติกรรมการบริโภค รูปแบบการสงเสริมการขาย
รวมถึงการเจรจาตอรองกับจีน แนวโนมความตองการสินคา
ของจีน  ชองทางการจัดจําหนาย กฎหมายธุรกิจของจีนทีม่ีผล
กระทบตอการสงออกสนิคาของไทย

CD 1013 ประวัติศาสตรศิลป 3(3/3-0-0)
และการออกแบบ
(History of Art and Design)

Prerequisite : None
ประวั ติ ความเป นมาและพัฒนาการของศิ ลปะยุ ค

กอนประวัติศาสตรถึงปจจุบัน การแบงสมัยศิลปะ การรับและ
การถายเทอิทธิพลของเน้ือหาและรูปแบบของศิลปะแตละสมัย
รวมถึงการศึกษาความสัมพันธระหวางศิลปะกับการออกแบบ
เพือ่เปนแนวคิดในการสรางสรรคงานศลิปะและการออกแบบ

CD 2003 การออกแบบนิเทศศิลป 1 3(2/2-1/2-0)
(Communication Design I)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ ประเภทและวิธีการ

ออกแบบงานนิเทศศิลป ฝกปฏิบัติงานออกแบบนิเทศศิลป
ที่ สามารถใช สื่ อความหมายและสร างการจดจํ าแก
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธผิล

CD 2013 การออกแบบนิเทศศิลป  2 3(2/2-1/2-0)
(Communication Design II)

Prerequisite : CD 2003
ศึกษา วิเคราะหงานนิเทศศิลปในปจจุบันและฝกปฏิบัติ

ออกแบบงานนิเทศศิลปใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
ที่มี ลักษณะแตกตางและตรงตามวัตถุประสงคของการสื่ อ
ความหมาย โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของสื่อแตละประเภท
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CD 2023 การออกแบบตราสัญลักษณ 3(2/2-1/2-0)
และตัวอกัษร
(Symbol and Typography Design)

Prerequisite : None
ลักษณะรูปแบบ ที่มา ความสําคัญ หลักการและวิธีการ

ออกแบบตราสัญลักษณและตัวอกัษรประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติ
การออกแบบสัญลักษณและออกแบบตัวอักษร โดยคํานึงถึง
การสื่อความหมาย ความสวยงามและการนําไปใชในงาน
นิเทศศิลปประเภทตางๆ

CD 3003 การออกแบบกราฟก 3(2/2-1/2-0)
บนบรรจุภัณฑ
(Graphic Design for packaging)

Prerequisite : None
หลักการออกแบบ การจัดและใหสีตัวอักษร ภาพและพื้น

ฝกปฏิบัติการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑตางๆ โดยการ
ศึกษาวิ เคราะห รูปแบบ รูปทรง วัสดุ  และประเภทของ
บรรจุภัณฑ ตลอดจนเทคนิคการพิมพและงานหลังพิมพ
เพือ่การออกแบบทีเ่หมาะสมและมคีณุภาพในเชงิการออกแบบ
และการใชงาน

CD 4103  สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป 3(3/3-0-0)
(Seminar in Communication Design)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

กําหนดประเด็นทางดานนิเทศศิลป ที่ สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต นํามาอภิปราย
ระดมความคิด เพื่ อพัฒนาทักษะการคิด การสื่ อสารและ
การแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและเหตุผล

CD 4233 เทคนิคการตกแตงภาพถาย 3(2/2-1/2-0)
(Photo Retouching Technique)

Prerequisite : None
แนวคิด เทคนิค ข้ันตอนและวิธีการปรับแตงภาพถาย

อย างละเอี ยด ฝ กปฏิ บั ติ การใช อุปกรณ และโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการตกแตงภาพถายตลอดจนเทคนิค
การปรับแตงภาพสําหรับสื่อประเภทตางๆ

CD 4243 การออกแบบภาพประกอบ 3(3/3-0-0)
(Illustration Design)

Prerequisite : None
วิธีการและเทคนิคการสรางภาพแบบเหมือนจริง แบบ

คล่ีคลาย แบบตัดทอน แบบจินตนาการโดยคํานึงถึงเน้ือหา
และวิธกีารแสดงออกใหเหมาะสมและสอดคลองกบัลักษณะงาน

ฝกปฏิบัติการสรางภาพประกอบในลักษณะตางๆ โดยคนหา
ลักษณะเฉพาะ และเลือกใชเทคนิคทางจิตรกรรมและวิธีการ
อื่นๆ ที่เหมาะสม

CD 4253 การออกแบบนิทรรศการ 3(3/3-0-0)
และจัดท่ีแสดง
(Exhibition and Display Design)

Prerequisite : None
รูปแบบและหลักการจัดนิทรรศการและการจัดที่แสดง

ประเภทตางๆ ฝกปฏบิัติการออกแบบนิทรรศการและออกแบบ
จัดที่แสดง โดยการวิเคราะหการจัดวางผัง การวางแผนและ
แนวทางการแกไข เทคนิควิธีการจดัและติดต้ัง การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

CD 4343 การออกแบบ 3(2/2-1/2-0)
และผลิตเทคนิคพิเศษ
(Special Effect Design and Production)

Prerequisite : None
ข้ันตอน วิธีการสรางเทคนิคพิเศษ ฝกปฏิบัติ การใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสรางเทคนิคพิเศษในงานออกแบบ
นิเทศศิลป โดยวิเคราะหเน้ือหาที่ตองการสื่อสารและผลิตงาน
ใหสอดคลองกับเน้ือหา วัตถุประสงคและงบประมาณ

CH 1213 เคมีท่ัวไป 1 3(3/3-0-0)
(General Chemistry I)

Prerequisite : None
ทฏษฎีควอนตัมและโครงสรางอะตอม พนัธะเคม ีปริมาณ

สัมพันธ ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี ปฏิกริิยากรด-เบส
และจลนศาสตรเคมี

CH 1223 เคมีท่ัวไป 2 3(3/3-0-0)
(General Chemistry II)

Prerequisite : CH 1213
แก ส ของแข็ ง ตารางธาตุ  สารประกอบของธาตุ

เรพรีเซนเททีฟ ธาตุทรานสิชนัและสารประกอบโคออรดิเนชัน
เทอรโมเคมี เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร และเคมีสิ่งแวดลอม

CH 1233 หลักเคมี 3(3/3-0-0)
(Principles of Chemistry)

Prerequisite : None
เร่ืองมวลสารสมัพนัธ โครงสรางของอะตอมและพนัธะเคมี

จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา ตาราง
ธาตุ ธาตุ-เรพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร
เคมีกับสิง่แวดลอม
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CH 1241 ปฏิบัติการเคมี 1(0-1/3-0)
(Chemistry Laboratory)

Corequisite : CH 1233 or CH 1332
ทําการทดลองที่สัมพันธกับทฤษฎีที่ไดศึกษา ในวิชา

CH 1233 / CH 1332

CH 1251 ปฏิบัติการเคมี  1 1(0-1/3-0)
(Chemistry Laboratory I)

Corequisite : CH 1213
ปริมาณสัมพันธ การวิเคราะหแบบคุณภาพ แคตไอออน

และแอนไอออน สมดุลเคมี จลนศาสตรเคมี การวัด pH และ
สารละลายบัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส ดีกรีการแตกตัว
และคาคงทีก่ารแตกตัวของกรดออน การไทเทรตแบบยอนกลับ

CH 1272 อินทรียเคมี 2(2/2-0-0)
(Organic Chemistry)

Prerequisite : CH 1233 or CH 1213 or CH 1293
การจําแนกสารตามหมูฟงกชัน สมบัติทางกายภาพ

การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
อินทรียตางๆ ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล
ฟนอล อี เทอร  อัลดีไฮด คี โตน กรดคารบอกซิลิก และ
อนุพันธของกรดคารบอกซิลิก เอมีน และสารซีวโมเลกุล

CH 1281 ปฏิบัติการอินทรียเคมี 1(0-1/3-0)
(Organic Chemistry Laboratory)

Corequisite : CH 1272
Prerequisite : CH 1241 or CH 1251 or CH 1301

การทดลองเกี่ ยวกับสมบัติทางกายภาพ การทําให
สารบริสทุธิ ์การวิเคราะหสาร และปฏกิริิยาเคมขีองสารประกอบ
อินทรีย

CH 1293 เคมีท่ัวไป 3(3/3-0-0)
(General Chemistry)

Prerequisite : None
โครงสรางอะตอม และตารางธาตุ พันธะเคมี มวลสาร

สมัพนัธ แกส และทฤษฎีจลนของแกส ของเหลวและสมบติัของ
สารละลาย จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด-เบส
ปฏิกิริยารีดอกซ และเคมีไฟฟา เทอรโมเคมี เคมีนิวเคลียร

CH 1301 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-1/3-0)
(General Chemistry Laboratory)

Corequisite : CH 1293
การทดลองเร่ืองตางๆ ไดแก ปริมาณสารสัมพันธ แกส

สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย อัตราการเกิดปฏิกิริยา

สมดุลเคมี  ปฏิกิ ริยารีดอกซ เซลล เคมี ไฟฟาชนิดตางๆ
ความรอนของปฏิกิริยาเคมี การวัดคา pH และสารละลาย
บัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส

CH 1332 เคมีพ้ืนฐาน 2(2/2-0-0)
(Basic Chemistry)

Prerequisite : None
เร่ืองโครงสรางอะตอม พนัธะเคม ีและตารางธาตุ ปริมาณ

สารสมัพนัธ จลนศาสตรเคม ีสมดุลเคม ีสมดุลกรด-เบส ปฏกิริิยา
รีดอกซ เคมีไฟฟา เทอรโมไดนามิกสเคมี

CH 1343 เคมีเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Chemistry)

Prerequisite : None
เร่ืองมวลสารสมัพนัธ โครงสรางของอะตอมและพนัธะเคมี

จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา ตาราง
ธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ เคมีนิวเคลียร การจําแนก การเรียก
ชื่อสารประกอบอินทรีย และคุณสมบัติทั่วไปของสารประกอบ
อินทรีย

CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบ้ืองตน 1(0-1/3-0)
(Introduction to Chemistry Laboratory)

Corequisite : CH 1343
การคํานวณเกี่ยวกับสมการเคมี สมดุลเคมี การวัด pH

และสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร การไทเทรต กรด-เบส
สมบัติของสารเคมีบางอยาง การแยกและการวิเคราะหแบบ
คุณภาพ การใชสารเคมีเพื่อการพิสูจนทราบสารตางๆ รวมทั้ง
เอนไอออนและแคทไอออนที่สนใจ อาศัยสมบัติที่แตกตาง
ของสารที่ มาใชในการพิสูจนทราบ การทดลองเกี่ ยวกับ
คุณสมบั ติทางกายภาพของสารอินทรียและวิธีการทําให
สารบริสทุธิ์

CH 1362 หลักเคมีวิเคราะห 2(2/2-0-0)
(Principles of Analytical Chemistry)

Prerequisite : CH 1293 and CH 1301
พื้ นฐานทางเคมี วิ เคราะห  ความคลาดเคล่ื อนและ

การจดัการขอมลูเชงิวิเคราะห สารละลายและระบบหนวยทีใ่ชใน
เคมีวิเคราะห การวิเคราะหโดยนํ้าหนัก สารละลายบัฟเฟอร
การไทเทรต การวิเคราะหโดยเทคนิคสเปกโตรไฟโตเมตรี
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CH 1371 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห 1(0-1/3-0)
(Principles of Analytical Chemistry
Laboratory)

Prerequisite : CH 1362
การทดลองดานเคมีวิเคราะหซ่ึงประกอบดวย การทดลอง

ด านคุ ณภาพวิ เคราะห โดยตรวจสอบเพื่ อพิ สู จน ทราบ
แอนไอออน แคตไอออนชนิดตางๆ และการทดลองดานปริมาณ
วิ เคราะห โดยใช เทคนิคการวิ เคราะห ปริ มาณนํ้าหนั ก
การวิเคราะหปริมาณโดยการไทเทรต การวิเคราะหปริมาณโดย
เทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรี

CH 1383 อินทรียเคมีเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Organic Chemistry)

Prerequisite : None
 โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี การจําแนก

และการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย สมบัติทางกายภาพ
และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรียประเภทตางๆ ไดแก
สารประกอบไฮโดรคารบอน อัลกอฮอล ฟนอล อเีธอร อลัดีไฮด
คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ เอมีน และสารชีวโมเลกุล

CH 2233 อินทรียเคมีพ้ืนฐาน 3(3/3-0-0)
(Basic Organic Chemistry)

Prerequisite : CH 1213 or CH 1293 or CH 1332
or CH 1233

จําแนกและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย คุณสมบัติ
ทั่วไป สเตอริโอเคมี และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย
ประเภทตางๆ ไดแก สารไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ อัลกอฮอล
ฟนอล อเีทอร  อลัดีไฮดและคโีตน กรดคารบอกซิลิก และอนุพนัธ
กรดอะมิโน สารที่ประกอบดวยหมูฟงกชันหลายหมู  สาร
พอลิเมอร  สารประกอบที่ เปนผลิตภัณฑธรรมชาติ เชน
คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน

CH 2241 ปฏิบัติการอินทรียเคมีพ้ืนฐาน 1(0-1/3-0)
(Basic Organic Chemistry Laboratory)

Corequisite : CH 2233
Prerequisite : CH 1301 or CH 1241 or CH 1251

ทําการทดลองเกี่ ยวกั บสมบั ติ ทางกายภาพของ
สารอินทรีย วิธีการทําใหบริสุทธิ์ การวิเคราะหสาร ปฏิกิริยา
พื้นฐานของหมูฟงกชันนอล การสังเคราะหสารจากปฏิกิริยา
เคมีอินทรีย

CH 2263 อินทรียเคมี 3(3/3-0-0)
(Organic Chemistry)

Prerequisite : CH 2233
ศึกษาสเตอริโอเคมีข้ันสูง ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย

ประเภทตางๆ และกลไกการเกิดปฏิกิ ริยา สารประกอบ
พอลินิวเคลียรอะโรเมติก สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก
สารผลิตภัณฑธรรมชาติ พอลิเมอรสังเคราะห

CH 2313 เคมีวิเคราะห 3(3/3-0-0)
(Analytical Chemistry)

Prerequisite : CH 1293 and CH 1301
พื้นฐานของเคมีวิเคราะห การจัดการขอมูลเชิงวิเคราะห

หลักการและเทคนิคการวิเคราะหโดยนํ้าหนัก การไทเทรต
กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตสารเชงิซอน
และการไทเทรตแบบรีดอกซ

CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1(0-1/3-0)
(Analytical Chemistry Laboratory)

Corequisite : CH 2313
การวิเคราะหทัง้เชงิคณุภาพและเชงิปริมาณ การวิเคราะห

เชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหแอนไอออนและแคตไอออน
หมูตางๆ การวิเคราะหเชงิปริมาณโดยวิธกีารวิเคราะหนํ้าหนัก
และการวิเคราะหโดยวิธีไทเทรชั่นแบบตางๆ ไดแก การ
วิเคราะหโดยการไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตโดยการเกิด
สารประกอบเชิงซอน การไทเทรตแบบตกตะกอน และการ
ไทเทรตโดยการเกิดสารประกอบเชิงซอน ตลอดจนการสอบ
วิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

CH 2392 เคมีเชิงฟสิกสพ้ืนฐาน 2(2/2-0-0)
(Basic Physical Chemistry)

Prerequisite : CH 1293
หลักเบื้องตนของเทอรโมไดนามิกส ทฤษฎีจลนของแกส

สารละลายและสมดุลเบส จลนศาสตรเคมี

CM 1012 แพทยแผนจีน 2(2/2-0-0)
กับระบบสุขภาพไทย
(Chinese Medicine and
Health System in Thailand)

Prerequisite : None
ประวัติและปรัชญาทางการแพทยแผนจีนที่ถูกสืบทอด

ตอกันมา ตามวัฒนธรรมของจีนในแตละยุคสมัย ประวัติและ
ทฤษฎีของบคุคลสําคัญทางการแพทยแผนจนี แนวคิดพืน้ฐาน
ทางวั ฒนธรรมจี นที่ มี ผลต อศาสตร การแพทย แผนจี น
ประวัติศาสตรและภูมศิาสตรจนีทีเ่กีย่วของกบัการแพทยแผนจนี
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ในแตละยุคสมัย ประวัติการเขามาสูประเทศไทยของการแพทย
แผนจีน การพัฒนาของการแพทยแผนจีนในประเทศไทย
ศึกษาโครงสรางและระบบสุขภาพไทย บทบาทของแพทย
แผนจีนตอระบบสุขภาพไทย

CM 2012 พ้ืนฐานศาสตรการแพทย 2(2/2-0-0)
แผนจีน 1
(Fundamental of Traditional Chinese
Medicine I)

Prerequisite : None
ทฤษฎีความคดิพืน้ฐานของศาสตรแพทยแผนจนี  ทฤษฎี

ยินหยาง ทฤษฎีปญจธาตุ  สารจําเปนพืน้ฐานแหงชีวิต  ชี ่เลือด
จินเย่ีย ทฤษฎีระบบอวัยวะและสรีระในทางการแพทยแผนจีน
ความสัมพันธเกี่ยวของทางทฤษฎีระบบเสนลมปราณ  ความ
สัมพนัธระหวางอวัยวะภายในกับระบบเสนลมปราณ

CM 2014 การตรวจวินิจฉัย 4(3/3-1/3-0)
ทางการแพทยแผนจีน
(Diagnosis of  Chinese Medicine)

Prerequisite : CM 2023 พืน้ฐานศาสตรการแพทยแผนจนี 2
หลักการตรวจวินิจฉัย โดยการมอง การดม การฟง

การถามและการสัมผัส หลักการวินิจฉัยแยกโรคทั้ง 8 การ
วินิจฉัยโรคจากสารจําเปนพื้นฐานแหงชีวิต ชี่ เลือด จินเย่ีย
ระบบอวัยวะ เสนลมปราณทั้ง 6 และการวินิจฉัยแยกโรค
แบบตางๆ การฝกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย
แผนจีน โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย

CM 2022 จริยธรรมและกฎหมาย 2(2/2-0-0)
ทางการแพทย
(Law and Medical  Ethics)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต และแนวคิดของ

จริยธรรมทางการแพทย วิธีการปฏิบั ติตัว การวางตัวตอ
เพื่อนรวมวิชาชีพ ผูปวย ญาติผูปวยและตอคนทั่วไปในสังคม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ หลักการเกี่ยวกับสิทธิ
ของผูปวย จรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาชีพ กฎหมาย
ที่ เกี่ยวของทางการแพทย การปรับตัวดานจิตใจ อารมณ
และจิตสํานึกสาธารณะ

CM 2023 พ้ืนฐานศาสตรการแพทย 3(3/3-0-0)
แผนจีน 2
(Fundamental of Traditional Chinese
Medicine II)

Prerequisite : CM 2012 พืน้ฐานศาสตรการแพทยแผนจนี 1
สาเหตุการเกิดโรคและกลไกการดําเนินโรค การวิเคราะห

กลุมอาการตามทฤษฎีอินหยาง ทฤษฎีปญจธาตุ  สารจําเปน
พื้นฐานแหงชีวิต ชี่ เลือด จนิเย่ีย ทฤษฎีระบบอวัยวะ หลักการ
ปองกนัและรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนจีน

CM 2033 การตรวจวินิจฉัย 3(2/2-1/3-0)
ทางการแพทยแผนปจจุบัน
(Basic Diagnosis for Western Medicine)

Prerequisite : None
การซักประวัติ  การตรวจรางกาย  การตรวจวินิจฉัยทาง

หองปฏิบัติการ การเขียนรายงานผูปวย  พยาธิสภาพ อาการ
และอาการแสดงของโรคในระบบตางๆ การตรวจวินิจฉัยโรค
การฝกปฏบิัติในการตรวจรางกายในภาวะปกติและภาวะที่เกิด
พยาธิ สภาพโดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
การแพทย

CM 2053 เภสัชวิทยาจีน 2 3(3/3-0-0)
(Chinese  meteria  medica II)

Prerequisite : CM 2084 เภสัชวิทยาจีน 1
กลุมขับรอนชื้น ยาเพิ่มความอบอุนภายใน ยาบํารุง

ยาปรับสมดุลจิตใจ ยาเปดทวาร ยาสมาน ยาปรับสมดุลชี่
ยาปรับสมดุลเลือด ยาขับลม ยารักษาอาการแหงยาขับเสมหะ
ยาชวยยอยอาหาร ยาฆาพยาธิ

CM 2084 เภสัชวิทยาจีน 1 4(4/4-0-0)
(Chinese  meteria  medica I)

Prerequisite : CM 2014 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย
แผนจีน

ความรู พื้ นฐานทางเภสัชวิทยาจีน ประวั ติความเปนมา
การจําแนกยา วิธกีารเตรียมยา คณุสมบติั ทศิทางการออกฤทธิ์
พิษของยา การปรุงยารวมกัน ขอหามการใชยา ขนาดยา
การบริหารยา การศกึษาเกีย่วกบัยาทีรั่กษาโรคทีเ่กิดจากปจจยั
ภายนอก ยาระบาย ยาปรับสมดุล ยาขับพิษรอน

CM 3013 ตํารับยาจีน 1 3(3/3-0-0)
(Prescription  I)

Prerequisite : CM 2053 เภสัชวิทยาจีน 2
การปรุงตํารับยา  การปรับยา  รูปแบบตางๆ ของตํารับยา

วิธีตมยา การรับประทานยาและตํารับยากลุม กระทุงพิษไข
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ขับเหง่ือ ยาถาย-ระบาย ตํารับยาปรับประสาน  ตํารับยากระจาย
ลมรอน ตํารับยาเพิ่มความอบอุน ตํารับยาประสานภายใน
ภายนอก

CM 3023 ตํารับยาจีน 2 3(3/3-0-0)
(Prescription  II)

Prerequisite : CM 3013 ตํารับยาจีน 1
ตํารับยาบํารุง ตํารับยาฝาดสมาน ยาบํารุงหัวใจ คลาย

อารมณ ตํารับเปดทวาร กระตุนประสาท ตํารับปรับระบบเลือด
ตํารับยาขับของคัง่คาง แกลม ขับความชืน้ ขับเสมหะ ขับพยาธิ
ยาทําใหอาเจียน ยาแกพิษ ฝหนอง รวมทั้งฝกเขียนตํารับยา

CM 3034 คัมภีรโบราณทางการแพทย 4(4/4-0-0)
แผนจีน
(Selected  Classical  Literature
of Traditional Chinese Medicine)

Prerequisite : CM 2023 พืน้ฐานศาสตรการแพทยแผนจนี 2
ศึกษาทฤษฎีทางการแพทยแผนจีน การตรวจวินิจฉัย

การปองกนัโรค ตัวยาและตํารับยาทีใ่ชรักษาโรคทางอายุรกรรม
และโรคทีรั่กษายาก ผานคมัภีรโบราณ 4 เลม คอื “หวงต้ีเนยจงิ”
“จินกุย เยา เลว” “ซังหันจาปงลุน” “เวินปงเถียวเปยน”

CM 3043 อายุรกรรมทางการแพทย 3(3/3-0-0)
แผนปจจุบัน
(Internal Medicine)

Prerequisite : PA 2203 พยาธิวิทยา และ CM 2033
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทยแผนปจจบุัน

นิยาม ทศันะความเขาใจ สาเหตุ ปจจยัเสีย่ง พยาธิกําเนิด
พยาธสิรีรวิทยา พยาธสิภาพอาการ อาการแสดง การสมัภาษณ
ประวัติ การอานผลตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัย
การวินิจฉัยแยกโรค การรักษา การใหคําแนะนําแกผูปวยและ
ญาติอยางสมเหตุสมผล สําหรับโรคทางอายุรกรรมแพทยแผน
ปจจบุนัทีพ่บบอย

CM 3092 ฝงเข็มและการรมยา 2 2(1/1-1/2-0)
(Acupuncture and Moxibusion  II)

Prerequisite : CM 4043 ฝงเข็มและการรมยา 1
ทฤษฎีและหลักการของการฝงเข็มและรมยา ที่ประกอบ

ดวย เข็มชนิดตางๆ วิธีการและเทคนิคของการฝงเข็มของเข็ม
เทคนิคการกระตุนเข็ม การรมยา การครอบแกว การแกไข
ภาวะแทรกซอนในขณะฝงเข็ม รวมทั้งการฝงเข็มโดยเทคนิค
สมัยใหม เชน การใชเคร่ืองกระตุนไฟฟา การฝกปฏิบัติการ
ฝงเข็มและรมยาเบื้องตน

CM 3103 ฝงเข็มและการรมยา 3 3(2/2-0-1/3)
(Acupuncture and Moxibusion  III)

Prerequisite : CM 3092 ฝงเข็มและการรมยา 2
การนําความรูตางๆ  เชน  การวินิจฉัยโรคทางการแพทย

แผนจีน ทฤษฎีเสนลมปราณ จุดฝงเข็ม หลักการในการฝงเข็ม
และรมยา มาใชในการปองกันรักษาโรค  รวมทัง้เขาใจเกี่ยวกับ
โรคตางๆ ทางอายุรกรรมที่พบบอย การอภิปรายรวมและฝก
ปฏบิัติทางคลินิก

CM 3132 สัมมนาทางการแพทยแผนจีน 2(2/2-0-0)
(Seminar in TCM)

Corequisite : CM 3103 ฝงเข็มและการรมยา 3
การคนคว าวารสารทางวิชาการ การอ านบทความ

จากวารสารทางวิชาการ การวิเคราะหบทความการนําเสนอ
บทความทางวิชาการในที่ประชมุ หลักเกณฑและวิธีการตางๆ
ที่ใชในการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การอาง
เหตุผลและการต้ังสมมุติฐานทางการวิจัย

CM 3141 จิตวิทยาทางการแพทย 1(1/1-0-0)
(Medical Psychology)

Prerequisite : None
หลักทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาทางการแพทย ปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอสุขภาพจิต ความสัมพันธระหวางสุขภาพจิต
กับการเกิดโรค การวิเคราะหดูแลสุขภาพและบําบัดโรค
โดยหลักจิตวิทยาทางศาสตรการแพทยแผนจีน

CM 4015 อายุรกรรมแพทยจีน 1 5(4/4-0-1/3)
(Chinese  Internal  Medicine I)

Prerequisite : CM 3023 ตํารับยาจีน 2
นิยามขอบเขตของเน้ือหาของอายุรกรรม ทัศนะความ

เขาใจตอโรค (ปง) สภาวะของโรค (เจิ้ง) และอาการ (เจิ้ง)
ทัศนะตอการวิเคราะหโรค (เปยนปง)  กับการวิเคราะหสภาวะ
ของโรค (เปยนเจิ้ง) ศึกษาหลักการข้ันตอนการวินิจฉัยและ
วิธีการปองกันรักษาโรคตามศาสตรการแพทยแผนจีนโดยยึด
หลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย

โรคที่พบบอยในระบบทางเดินหายใจ เชน ไขหวัด กลุม
อาการไอ กลุมอาการหอบ กลุมอาการหืด วัณโรคปอด โรค
เกี่ยวกับโรคหัวใจ โรคเลือด เชน โรคใจสั่น เหง่ือออกผิดปกติ
กลุมอาการนอนไมหลับ
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CM 4025 อายุรกรรมแพทยจีน 2 5(4/4-0-1/3)
(Chinese  Internal  Medicine II)

Prerequisite : CM 4015 อายุรกรรมแพทยจีน 1
ศึกษาหลักการ ข้ันตอนการตรวจวินิจฉัยและการปองกัน

รักษาโรค เชน โรคซึมเศรา สมองเสื่อม มึนเวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ โรคอัมพฤกษ อัมพาต เสยีงดังในห ูโรคทางเดินปสสาวะ
โรคบวมนํ้า นํ้ากามเคล่ือน หยอนสมรรถภาพทางเพศ กลุม
อาการคล่ืนไส สะอึก ปวดกระเพาะอาหาร ทองเสีย ทองผูก
เจบ็ชายโครง โรคดีซาน โรคเกีย่วกบัระบบกลามเน้ือ ขอตอ และ
โรคมาลาเรีย ปวดเอว เบาหวาน โรคมะเร็ง และการฝกปฏิบัติ
ทางคลินิกในการรักษาโรคทางอายุรกรรม

CM 4034 อายุรกรรมภายนอก 4(3/3-0-1/3)
ทางการแพทยเผนจีน
(Wei Ke)

Prerequisite : CM 3023 ตํารับยาจีน 2
นิยามขอบเขตของเน้ือหาอายุรกรรมภายนอก สาเหตุ

กลไกการเกิดโรค หลักการวิ นิจฉัย แยกแยะสภาวะโรค
หลักการรักษาโรคเกี่ยวกับแผลเปอย โรคทรวงอก โรคตอม
ไทรอยด โรคผิวหนัง กามโรค ริดสีดวง โรคบุรุษ โดยยึดหลัก
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย

CM 4043 ฝงเข็มและการรมยา 1 3(3/3-0-0)
(Acupuncture and Moxibusion  I)

Prerequisite : CM 2014 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย
แผนจีน

ทฤษฎีเสนลมปราณ เสนลมปราณปกติ 12 เสน เสน
ลมปราณพิเศษ 8 เสน ทิศทางการเคล่ือนที่ของพลังลมปราณ
ในแตละเสน รวมถึงจุดฝงเข็มบนเสนลมปราณ จุดพเิศษตางๆ
และหนาที่ คุณสมบัติในการรักษาโรค

CM 4044 สูตินรีเวช 4(3/3-0-1/3)
(Gynecology  Obstetrician)

Prerequisite : CM 3023 ตํารับยาจีน 2
ลักษณะพิเศษของโรคสตรี สาเหตุ กลไกการเกิดโรค

หลักการวินิจฉัย แยกแยะสภาวะโรค การรักษาโรคเกี่ยวกับ
ประจําเดือน ตกขาว โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางการแพทย อาการตางๆ และการรักษาระหวางต้ังครรภ
หลังคลอด ภาวะมีบุตรยาก มดลูกหยอน กอนในทองนอย
อารมณแปรปรวนในสตรี อาการคันชองคลอด อาการลมออก
ชองคลอด และการดูงานทางคลินิกในการรักษาโรคทาง
สูตินรีเวช

CM 4053 กุมารเวชศาสตร 3(2/2-0-1/3)
(Pediatric)

Prerequisite : CM 3023 ตํารับยาจีน 2
พัฒนาการวิชากุมารเวชศาสตร การแบงอายุ การ

พฒันาการ เหตุแหงโรค พยาธสิภาพ การตรวจวินิจฉยั แยกแยะ
สภาวะของโรคและการรักษาโดยยึดหลักจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางการแพทย โรคและการรักษาเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ ไขหวัด ไอ ปอดอักเสบ หอบหืด โรคทางเดินอาหาร
ทองเสยี อาหารไมยอย เบือ่อาหาร แผลในปาก อาการชกัในเด็ก
ปวดทอง พัฒนาการผิดปกติ ปสสาวะรดที่นอน ไขตัวรอน
หดัอสีุกอีใส รวมถึงโรคตางๆ ในเด็กแรกเกดิ และการดูงานทาง
คลินิกในการรักษาโรคทางกุมารเวชศาสตร

CM 4064 โรคกระดูก 4(3/3-0-1/3)
(Osteopathy )

Prerequisite : CM 3023 ตํารับยาจีน 2
ความเปนมาของการบาดเจบ็ กลไกการบาดเจบ็ หลักการ

วินิจฉัย การแยกแยะอาการ หลักการรักษาโรคกระดูกหัก
กระดูกหรือขอเคล่ือน อาการเคล็ดยอก ฟกช้ําภายนอกและ
ภายใน โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย
ปฏิบัติการทางคลินิกในการรักษาโรคที่พบบอย เกี่ยวกับโรค
กระดูก

CM 4072 โรค หู คอ จมูก 2(2/2-0-0)
(Ear Eye Nose Throat Disease in TCM)

Prerequisite : CM 3023 ตํารับยาจีน 2
นิยามขอบเขตของเน้ือหาของโรคหู ตา คอ จมูก  สาเหตุ

กลไกการเกิดโรค หลักการวิ นิจฉัย แยกแยะสภาวะโรค
หลักการรักษาโรคเกีย่วกบัโรคห ูตา คอ จมกู  เชนหอูือ้ หหูนวก
หูชั้นกลางอักเสบ เย่ือบุตาอกัเสบ ตอกระจก ตอหิน คออักเสบ
ตอมทอมซิลอักเสบ โพรงจมูกอักเสบ ไซนัส

CM 4082 ทุยหนา 1 2(1/1-1/2-0)
(Massotherapy I)

Prerequisite : CM 3023 ตํารับยาจีน  2
ความเปนมาหลักการและทฤษฎี กลไกของการรักษา

ผลที่เกิดจากการรักษา ทาทางวิธีการ รวมถึงเทคนิค และฝก
ปฏบิติัวิธเีบือ้งตน ของการทยุหนาในบริเวณตาง ๆ  ของรางกาย

CM 4093 ทุยหนา 2 3(2/2-1/2-0)
(Massotherapy II)

Prerequisite : CM 4082 ทุยหนา 1
การนําทุยหนามามาใชในการปองกันรักษาโรคทาง

อายุรกรรม นรีเวช กุมารเวช โรคกระดูก ตา หู คอ จมูก และ
การฝกปฏบิัติทยุหนา
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CM 4122 จักษุทางการแพทยแผนจีน 2(2/2-0-0)
(Ophthalmology of  TCM)

Prerequisite : CM 4072 โรค หู คอ จมูก
ประวัติความเปนมา สรีระวิทยา ความสัมพนัธระหวางตา

กับอวัยวะภายในและเสนลมปราณของศาสตร วิชาจักษุ
ทางการแพทยแผนจีน นิยามขอบเขตของเน้ือหาของโรคตา
สาเหตุ กลไกการเกิดโรค หลักการวินิจฉัย แยกแยะสภาวะโรค
หลักการรักษาโรคเกี่ยวกับโรคตา เชน อาการตาแหง นํ้าตา
ไหลเองเย่ือบุตาอักเสบ ตอกระจก ตอหิน ตาบอด

CM 5025 ฝกงานทางคลินิก 1 15(0-0-15/40)
(Clinical Work Practice I)

Prerequisite : ศึกษาครบทุกรายวิชาในกลุมวิชาชีพแพทย
แผนจีน

การฝ กภาคสนาม การดูแลผู ป วยทางคลิ นิกด าน
อายุรกรรม การฝงเข็ม-รมยา สูตินรีเวช กุมารเวชศาสตร
ทุยหนา กระดูก โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
การแพทย

CM 5035 ฝกงานทางคลินิก 2 15(0-0-15/40)
(Clinical Work Practice II)

Prerequisite : ศึกษาครบทุกรายวิชาในกลุมวิชาชีพแพทย
แผนจีน และ CM 5025 ฝกงานทางคลินิก 1

การฝกภาคสนาม ดานอายุรกรรม การบริหารจัดการยา
การผลิตยา ตํารับยา และการเลือกฝกตามความถนัดดาน
การรักษาที่ไมเนนการใชยา หรือการรักษาที่เนนการใชยา
โดยยึดหลักจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางการแพทย

CN 0011 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 450  ช่ัวโมง
(Foundation Chinese Languages 1)

Prerequisite : None
หลักและวิธีการสะกดเสียงอานภาษาจนี ดวยระบบพนิอนิ

การอานออกเสียงที่ถูกวิธีและไดมาตรฐาน  การเขียนตัวอักษร
จีนตามอักขรวิธี รูปประโยคพื้นฐานภาษาจีน รวมถึงทักษะ
การอาน การฟงและการพดูภาษาจนีข้ันพืน้ฐาน เนนการทองจํา
เน้ือหาแตละบท การอานและเขียนสลับกันระหวางตัวอักษรจีน
กบัระบบเสยีงอานพินอนิ

CN 0012 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 450  ช่ัวโมง
(Foundation Chinese Languages 2)

Prerequisite : CN 0011 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
รูปประโยคภาษาจีน เน้ือเร่ืองที่มีความยาวข้ึน การขยาย

ลด แปลงรูปประโยคตางๆ การอานและการเขียนสลับกัน
ระหวางตัวอักษรจีนกับอักษรเสียงอานพินอิน ศึกษาคําศัพท

ใหมของแตละบทประมาณ 25-30 คํา ทักษะการอาน การฟง
และการพูดภาษาจีนในระดับที่สูงข้ึน โดยเน้ือหาตอเน่ืองจาก
ภาษาจีนพื้นฐาน 1

CN 0013 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 3 240  ช่ัวโมง
(Foundation Chinese Languages 3)

Prerequisite : CN 0012 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
ศัพท สํานวนจนีและวิธีการใชจํานวน 40-50 คํา ในแตละ

บท ศึกษารูปประโยค ไวยากรณ และเน้ือหาที่มีความยาวและ
ซับซอนข้ึน สามารถจับใจความสําคัญ และสรุปความสําคัญ
ของเน้ือหาแตละบทได ทกัษะการอาน การฟง การพดูภาษาจนี
โดยเนนการทําความเขาใจทักษะแตละดาน สามารถโตตอบ
ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง เน้ือหาตอเน่ืองจากภาษาจีน
พื้นฐาน 2

CN 0017 ภาษาจีนโบราณ 1 45  ช่ัวโมง
(Classical Chinese 1)

Prerequisite : CN 0013 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
ศัพท  สํานวนจี นและวิธีการใช จํานวน 40-50 คํา

ในแตละบท ศึกษารูปประโยค ไวยากรณและความเรียงที่มี
ความยาวและเน้ือหาซับซอนข้ึน สามารถจับใจความสําคัญ
และสรุปความสําคญัของเน้ือหาแตละบทได เน้ือหาตอเน่ืองจาก
ภาษาจีนพื้นฐาน 3

CN 0018 ภาษาจีนโบราณ 2 45  ช่ัวโมง
(Classical Chinese 2)

Prerequisite : CN 0017 ภาษาจีนโบราณ 1
ทักษาะการอานเร่ืองสั้น ความเรียงที่มีชื่อเสียงในสมัย

โบราณของการแพทยแผนจีน

CN 0019 ภาษาจีนทางการแพทย 1 45  ช่ัวโมง
(Medical Chinese Languages 1)

Prerequisite : CN 0013 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
ศพัท สํานวนภาษาจนีทางวิทยาศาสตรการแพทยเบือ้งตน

การแพทยแผนปจจบุัน ฝกทักษะทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน
ทางการแพทญดวยภาษาจีน

CN 0020 ภาษาจีนทางการแพทย 2 45  ช่ัวโมง
(Medical Chinese Languages 2)

Prerequisite : CN 0019 ภาษาจีนทางการแพทย 1
ทั กษะการอ านเอกสาร และบทความวิชาการทาง

การแพทยดวยภาษาจีน
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CN 0021 ภาษาจีนสําหรับการแพทย 90  ช่ัวโมง
แผนจีน 1
(Chinese Languages For
Chinese Medical 1)

Prerequisite : CN 0020 ภาษาจีนทางการแพทย 2
ศัพท สํานวนภาษาจีนในวงการแพทยแผนจีน ฝกทักษะ

ทางภาษาฟง พูด อาน เขียน ในดานการแพทยแผนจีน

CN 0022 ภาษาจีนสําหรับการแพทย 90  ช่ัวโมง
แผนจีน 2
(Chinese Languages For
Chinese Medical 2)

Prerequisite : CN 0021 ภาษาจนีสาํหรับการแพทยแผนจนี 1
ศัพท  สนวนภาษาจีนในวงการแพทยแผนจีน ฝกทักษะ

ทางการฟง พูด อาน เขียน ในดานการแพทยแผนจีนตอจาก
วิชาภาษาจีนสําหรับการแพทยแผนจีน  1

CN 0023 ภาษาจีนสําหรับการแพทย 90  ช่ัวโมง
แผนจีน 3
(Chinese Languages For
Chinese Medical 3)

Prerequisite : CN 0022 ภาษาจนีสาํหรับการแพทยแผนจนี 2
ทั กษะการอ านเอกสาร และบทความวิชาการทาง

การแพทยแผนจีน

CN 1003 ภาษาจีนเบ้ืองตน -(3/3-0-0)
(Basic Chinese)

Prerequisite : None (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
หามเลือกเปนวิชาโท)

ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาจีนเบื้องตน โดยเนน
ทกัษะการฟงและการพดูเปนหลัก ทกัษะการใชสทัอกัษรพนิอนิ
วิธีการเขียนและหลักการจดจําตัวอักษรจีน การฝกฝนทักษะ
การใชภาษาจนี จากคําศพัทและวลีทีใ่ชบอย โดยใชประโยคหรือ
บทสนทนาสั้นๆ ที่สมมติข้ึนจากสถานการณ และโอกาสตางๆ
การศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 300 คํา

CN 1013 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(2/2-1/2-0)
(Chinese in Daily Life)

Prerequisite : None (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
หามเลือกเปนวิชาเลือกเสรี)

ศึกษาการฟง การพูดภาษาจีนที่ ใชในชีวิตประจําวัน
ระบบไวยกรณพืน้ฐาน การสนทนาทัว่ไป การเรียบเรียงประโยค
งายๆ เพื่อใชในการฟง และการพูด ศึกษาศัพทภาษาจีน
ประมาณ 250 คํา

CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0)
(Business Chinese 1)

Prerequisite : None
คําศพัทพืน้ฐานทีใ่ชในธรุกจิ รวมทัง้การฝกการใชภาษาจนี

โดยเนนทักษะการฟง พูด อาน เขียน ไวยากรณภาษาจีน
เบือ้งตน รูปแบบประโยคคาํถามและประโยคบอกเลา บทสนทนา
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

CN 1103 การเสริมทักษะภาษาจีน -(3/3-0-0)
(Remedial Chinese Basic Skills)

Prerequisite : None
ทักษะการฟง พูด อ าน เขียนภาษาจีนในเบื้ องตน

หลักวิธีการและทักษะการเขียนตัวอกัษรจีน การจํา และการใช
สัทอักษรพินอิน คําศัพท วลีและโครงสรางประโยคพื้นฐาน
การเตรียมบทเรียน ซักถาม ทบทวน และทําแบบฝกหัด
เพื่อเสริมทักษะภาษาจีน โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
เปนหลัก

CN 1113 ภาษาจีน 1 3(2/2-1/2-0)
(Chinese I)

Prerequisite : None
คําศัพท วลี โครงสรางประโยคความเดียว และประโยค

ความรวมที่ ใชบอย ระบบไวยากรณพื้นฐาน วิธีการเขียน
และจดจําตัวอักษรจีน ทักษะการใชพจนานุกรมจีน-ไทย
การศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 300 คํา

CN 1123 ภาษาจีน 2 3(2/2-1/2-0)
(Chinese II)

Prerequisite : CN 1113
คําศพัท วลีและโครงสรางประโยคเชงิซอนทีใ่ชบอย ระบบ

ไวยากรณพื้นฐาน การศึกษาคําศัพทใหมเพิ่มข้ึนประมาณ
350 คํา

CN 1203 การออกเสียงภาษาจีน 3(3/3-0-0)
(Chinese Pronunciation)

Prerequisite : None
ระบบสัทอักษรพินอิน ระบบเสียงพยัญชนะ สระและ

วรรณยุกตในภาษาจีน การฝกฝนและปรับ แกไขการออกเสียง
ภาษาจีน ทั้งในระดับหนวยเสียง คํา วลีและประโยค โดยเนน
การออกเสี ยงที่ ยากสําหรับนักศึ กษาไทย การฝ กอ าน
บทอาขยาน



424 





















CN 1213 การฟง-พูดภาษาจีน 3(2/2-1/2-0)
(Listening - Speaking Chinese)

Prerequisite : None
ทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนเบื้องตน การฝกฝน

โดยใชประโยคหรือบทสนทนาสัน้ๆ ทีส่มมติุข้ึนจากสถานการณ
และโอกาสตางๆ การฝกฝนการฟง แลวพูดสรุปใจความสําคัญ

CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2 3(2/2-1/2-0)
(Business Chinese 2)

Prerequisite : CN 1023
คําศัพทและโครงสรางประโยคเชิงซอน การใชทักษะ

การฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีนเชิงธุรกิจเกี่ยวกับภูมิภาคจีน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจจีน การพัฒนาการรวมกลุมมณฑล

CN 2023 การส่ือสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(2/2-1/2-0)
(Chinese Business Communication)

Prerequisite : CN 2013
ทักษะการสนทนาภาษาจีนธุรกิจในโอกาสตางๆ และ

การใชภาษาจีนเพื่อการติดตอสื่อสารทางธุรกิจทั้งภานในและ
ภายนอกองคกร ฝกฝนการสนทนาโดยใชประโยคหรือ
บทสนทนาทีส่มมติุข้ึนจากสถานการณจาํลองและรูปแบบเอกสาร
ที่ใชในการติดตอธุรกิจ

CN 2113 ภาษาจีน 3 3(2/2-1/2-0)
(Chinese III)

Prerequisite : CN 1123
คําศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอนที่ ใชบอย

ระบบไวยากรณจีน โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน
การเขียนภาษาจีน การศึกษาคําศัพทใหมเพิ่มข้ึนประมาณ
400 คํา

CN 2123 ภาษาจีน 4 3(2/2-1/2-0)
(Chinese IV)

Prerequisite : CN 2113
คําศัพท  วลีและโครงสร างประโยคเชิ งซอน ระบบ

ไวยากรณจีน โดยเนนการฟง การพูด การอาน การเขียน
ภาษาจีนจากความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อความ
เขาใจ การศึกษาคําศัพทใหมเพิ่มข้ึนประมาณ 450 คํา

CN 2203 สนทนาภาษาจีนธุรกิจพ้ืนฐาน 3(2/2-1/2-0)
(Basic Chinese Conversation for
Business)

Prerequisite : None (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
หามเลือกเปนวิชาโทและวิชาเลือกเสรี)

คําศัพทและสํานวนภาษาจีนทางดานธุรกิจ ทักษะการ
สนทนาภาษาจีนธุรกิจข้ันพื้นฐาน การสนทนาโตตอบทาง
โทรศัพท การพูดคุยตอนรับ และรับรองแขก การฟงแลวพูด
สรุปความ การฝกฝนโดยใชประโยคหรือบทสนทนาสั้นๆ
จากสถานการณจําลอง

CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1 3(3/3-0-0)
(Chinese Conversation I)

Prerequisite : None
ทักษะการสนทนาโตตอบ โดยฝกฝนจากบทสนทนา

ที่สมมติุข้ึนจากสถานการณตางๆ ในชวิีตประจําวัน การศึกษา
คําศัพท สํานวนและรูปประโยคพื้นฐาน

CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2 3(3/3-0-0)
(Chinese Conversation II)

Prerequisite : CN 2213
ทักษะการสนทนาโตตอบ โดยเนนภาษาพูดและภาษา

กึ่งทางการเปนหลัก ฝกฝนจากบทสนทนา ที่สมมุติข้ึนจาก
สถานการณตางๆ ฝกสรุปใจความจากเน้ือหาการสนทนา
ทีเ่รียน รวมทัง้ การศกึษา คําศพัท สํานวนและรูปประโยคทีย่าว
และซับซอนข้ึน

CN 2313 การอานภาษาจีน 1 3(3/3-0-0)
(Chinese Reading I)

Prerequisite : CN 1113
ทกัษะการอานเพือ่ความเขาใจ และการจับใจความสําคญั

จากความเรียงหรือนิทานสั้นๆ ที่ มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรู
พื้ นฐานดานศิลปวัฒนธรรมและสั งคมจีน การจดจําและ
ประยุกตใชคําศัพทหรือโครงสรางประโยคแบบตางๆ

CN 2323 การอานภาษาจีน 2 3(3/3-0-0)
(Chinese Reading II)

Prerequisite : CN 2313
ทักษะการอานเร็วเพื่อเก็บขอมูล จับใจความสําคัญหรือ

สรุปความ การอานเพื่ อแสดงความคิดเห็นจากความเรียง
หรือนิทานที่มีคติสอนใจหรือแทรกปรัชญาคําสอน การอาน
บทรอยกรองสั้นๆ การฝก จดจําและประยุกตใชคําศัพทหรือ
โครงสรางประโยครูปแบบตางๆ
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CN 2413 วรรณคดีจีน 1 3(3/3-0-0)
(Chinese Literature I)

Prerequisite : CN 2323 การอานภาษาจีน 2
ประวัติวรรณคดีจนี ต้ังแตสมยัชุนชวิจนถึงสมยัราชวงศถัง

การสืบทอด การเปล่ี ยนแปลง ตลอดจนการพัฒนาของ
วรรณคดีจีนแตละยุคสมัย ตัวอยางงานประพันธที่ สําคัญ
จุดมุ งหมายในการประพันธ  ปจจัยและผลกระทบที่ มีตอ
การสรางสรรควรรณคดีจนีโบราณ

CN 2423 วรรณคดีจีน 2 (3/3-0-0)
(Chinese Literature II)

Prerequisite : CN 2413 วรรณคดีจีน 1
ประวัติวรรณคดีจีนต้ังแตภายหลังสมัยราชวงศถังจนถึง

สมัยราชวงศชิง การสืบทอด วิวัฒนาการและการแพรกระจาย
ของวรรณคดีจีนแตละยุคสมัย ตัวอยางงานประพันธที่สําคัญ
จุดมุ งหมายในการประพันธ  ปจจัยและผลกระทบที่ มีตอ
การสรางสรรควรรณคดีจนีโบราณ

CN 2513 ความรูเกีย่วอักษรจีน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Chinese Characters)

Prerequisite : CN 1123
กําเนิดและวิวัฒนาการของอักษรจีน หลักการสราง

อักษรจีน ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางอักษรจีน รูปเสียง
และความหมาย หลักการจําอกัษรจนีจากสวนบอกความหมาย
และสวนบอกเสียง หลักการเขียนอักษรจีนและการเขียน
อกัษรจนีทีถู่กตองตามมาตรฐาน อกัษรรูปเต็มและรูปยอ บทบาท
ของอกัษรจนีในปจจบุัน

CN 2573 การเขียนตัวอักษรจีน 3(3/3-0-0)
ดวยพูกันจีน
(Chinese Calligraphy)

Prerequisite : สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ข้ึนไป
ทักษะและหลักวิธีการเขียนอั กษรจีนด วยพู กั นจีน

อยางถูกตองและมีศิลปะสวยงาม โดยเนนการเขียนอักษรจีน
แบบตัวบรรจง ชนิดและหลักวิธีการเขียนเสน-ขีดตางๆ
ของตัวอักษรจีนดวยพูกันจีน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพูกันจีน
หมึกจีน กระดาษและแทนฝนหมึก ลักษณะของอักษรจีน
รูปแบบตางๆ ประวัติโดยยอและผลงานสําคัญของนักเขียน
พูกันจีนที่มีชื่อเสียง

CN 2613 ไวยากรณภาษาจีน 3(3/3-0-0)
(Chinese Grammar)

Prerequisite : CN 1123
โครงสรางพื้นฐานทางไวยากรณจีน ชนิดและโครงสราง

ของคํา วลีและประโยคภาษาจีน สวนประกอบของประโยค

การวิเคราะหสวนประกอบ และโครงสรางของประโยค การศกึษา
วิเคราะหไวยากรณภาษาจีนที่นักศึกษาไทยมักใชผิด

CN 2673 สุภาษิตจีน 3(3/3-0-0)
(Chinese Proverbs)

Prerequisite : CN 1123
สํานวน ภาษิตและคําพงัเพยของจนีทีใ่ชในชวิีตประจําวัน

ที่มา ความหมาย เจตคติและปรัชญาที่แฝงอยูในสุภาษิตจีน
รวมถึงการนําไปประยุกตใช

CN 2783 คัมภีรสามอักษร 3(3/3-0-0)
(Three-word Chant)

Prerequisite : CN 1123
ที่มาและความสําคัญของการศึกษาคัมภีรสามอักษร

การศกึษาคมัภีรสามอกัษรโดยเนนการทองจําเน้ือหา การศกึษา
ความหมายของคําศัพทภาษาจีนโบราณประมาณ 1,000 คํา
เพื่ อทําความเข าใจเน้ื อหาของคัมภีรสามอักษรแตละบท
และสรุปใจความสําคญัเปนภาษาจีนปจจุบนัอยางงาย

CN 3013 การอานและการเขียน 3(3/3-0-0)
ภาษาจีนเชิงธุรกิจ
(Business Reading and
Writing in Chinese)

Prerequisite : CN 2013
คําศัพท สํานวนและโครงสรางประโยคภาษาจีน รวมถึง

หนังสือเอกสารทางธุรกจิ โดยการฝกทักษะการอาน เพือ่เขาใจ
ความหมายและหาใจความสาํคญัของบทความทีอ่านและการหา
ขอมูลจากเว็บไซตจีน และรูปแบบการเขียนเอกสารตางๆ
เพื่อใชในงานธุรกิจ เชน การเขียนจดหมาย การเขียนอีเมล
หนังสือเชิญ การเสนอราคา การตอรองราคา เปนตน

CN 3033 ภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
การบริการ
(Chinese for Hospitality  Industry)

Prerequisite : GE 2143 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว)

ศึกษาและฝกใชคําศัพท   สํานวน   และภาษาที่ใชติดตอ
สือ่สารในอตุสาหกรรมการบริการ เชน ธรุกจิการบนิ  ภัตตาคาร
อาหารและเคร่ืองด่ืม โรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยฝกฝนจากสถานการณจําลอง
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CN 3063 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)
(Chinese for Tourism)

Prerequisite : CN 1123
คําศัพท สํานวนภาษาจีนและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

งานบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว ไดแก
การจัดตารางการทองเที่ยว การสอบถามขอมูลและจองต๋ัว
เคร่ืองบนิ บตัรเขาชมสถานทีท่องเทีย่ว ทีพ่กัและอาหาร การขอ
วีซาใหกับนักทองเที่ยว การแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
ทักษะการสนทนาสื่อสารโดยฝกฝนจากสถานการณจําลอง

CN 3073 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจโรงแรม 3(3/3-0-0)
และภัตตาคาร
(Chinese for Hotels and Restaurants)

Prerequisite : GE 2143 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว)

ศึกษาศัพท  สํานวน และรูปแบบภาษาจีนเบื้องตนที่ใช
ในแผนกตางๆ ของโรงแรม และภัตตคาร อาทิ แผนกตอนรับ
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม แผนกแมบาน แผนกประชาสมัพนัธ
ฝายสงเสริมการขาย การตลาด การบริการ และการจัดการ
โดยฝกฝนจากสถานการณจําลอง

CN 3083 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน 3(3/3-0-0)
(Chinese for the Airline Industry)

Prerequisite : CN 2223
คําศัพท สํานวนภาษาจีนและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

งานบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน ไดแก งานของ
พนักงานบริการบนเคร่ืองบินและพนักงานบริการภาคพื้นดิน
งานของเจาหนาที่แผนกผูโดยสารขาเขา และผูโดยสารขาออก
ภายในสนามบิน ทักษะการสนทนาสื่ อสารโดยฝกฝนจาก
สถานการณจําลอง

CN 3093 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการโรงแรม 3(3/3-0-0)
(Chinese for Hotels)

Prerequisite : CN 1123
คําศัพท สํานวนภาษาจีนและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

งานบริการตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิการโรงแรม ไดแก งานของ
บริกรและพนักงานในแผนกตางๆ ของโรงแรม ทักษะ
การสนทนาสื่อสาร โดยฝกฝนจากสถานการณจําลอง

CN 3123 วัฒนธรรมและประเพณีจีน 3(3/3 -0 -0)
(Chinese Ethnic Customs)

Prerequisite : CN 2113
ประวัติความเปนมาของวัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ

ของจีน ตลอดจนคตินิยม ความเชือ่ตางๆ ทีเ่ปนรากฐานในการ
ดําเนินชีวิตของชาวจีน

CN 3133 วรรณคดีจีนวิจักษ 3(3/3 -0 -0)
(Appreciation of Chinese Literature )

Prerequisite : CN 2113
ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธตางๆ ที่สําคัญ

ของวรรณคดีจีน ต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน โดยคัดสรร
จากวรรณคดีที่โดดเดนในแตละยุคสมัย

CN 3143 ศิลปะจีนวิจักษ 3(3/3 -0 -0)
(Appreciation of Chinese Arts)

Prerequisite : CN 2113
รูปแบบของศิลปะจีนแขนงตางๆ เชน ศิลปะการแสดง

วรรณศิลป ประติมากรรม สถาปตยกรรม และศิลปะพื้นบาน
ของจนี เพือ่ความเขาใจและตระหนักในคณุคาของศลิปกรรมจนี

CN 3153 ดนตรีจีนวิจักษ 3(3/3 -0 -0)
(Appreciation of Chinese Ethnic Music)

Prerequisite : CN 2113
ประวัติความเปนมาของเคร่ืองดนตรีจนีชนิดตางๆ เรียนรู

ลักษณะเดนของเคร่ืองดนตรี และทวงทํานองในแตละทองถ่ิน
จากบทเพลงที่มีชื่อเสียงต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน

CN 3163 ศิลปะภาพวาดแบบจีน 3(3/3 -0 -0)
(Traditional Chinese Painting)

Prerequisite : CN 2113
ประวัติ รูปแบบและวิธกีารในการวาดภาพแบบจนีโบราณ

ในแตละยุคสมยั โดยการใชพูกันจีนเปนหลัก พรอมทัง้วิเคราะห
เชิงเปรียบเทียบในดานความหมายของภาพและสีที่นํามาใช
รวมถึงความเปนมาและภูมิหลังของจิตรกรและภาพวาดน้ันๆ

CN 3173 หมากลอม 3(3/3 -0 -0)
(Go)

Prerequisite : CN 2113
ประวัติและความเปนมาของหมากลอม ศึกษาขอกําหนด
กฎกติกาการเลน วิธีคิด เพื่อนําไปประยุกตใชในดานตางๆ

CN 3183 อุปรากรจีน 3(3/3 -0 -0)
(Chinese Opera)

Prerequisite : CN 2113
ความเปนมาของอุปรากรจีน ชนิดและประเภท การสื่อ

ความหมายของทารําและการรอง อุปกรณเคร่ืองแตงกาย
และเคร่ืองดนตรีที่ ใชประกอบการแสดง ตลอดจนเทคนิค
การแตงหนาทีส่ือ่ความหมายตางๆ
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CN 3203 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(2/2-1/2-0)
ทางธุรกิจ
(Chinese for Business
Communication)

Prerequisite : None (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
หามเลือกเปนวิชาโท)

ทักษะการใชภาษาจีน เพื่อติดตอสื่อสารทางดานธุรกิจ
ในโอกาสตางๆ โดยเนนการสนทนาเปนหลัก การสื่ อสาร
ระหวางฝายตางๆ ภายในองคกร และการสือ่สารระหวางองคกร
การเจรจาธรุกจิ การสอบถามและการตอรองราคา การสัง่สนิคา
การกําหนดเง่ือนไขการสงสินคาและวิธีการชําระเงิน ทักษะ
การสนทนาสื่อสารโดยฝกฝนจากสถานการณ จําลอง

CN 3213 ศิลปะการตอสูแบบจีน 3(3/3 -0 -0)
(Chinese Martial Arts)

Prerequisite : CN 2113
ประวัติความเปนมา หลักการ พรอมทั้งฝกปฏิบัติศิลปะ

การตอสูแขนงตางๆ เชนการรําไทเก็ก กังฟู อูซู รํากระบี่
และรําปากวา เปนตน

CN 3223 แหลงทองเท่ียว 3(3/3 -0 -0)
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจีน
(Historical and Cultural Tourist
Destinational)

Prerequisite : CN 2113
ความสําคญัของแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร แหลง

โบราณคดี พพิธิภัณฑสถาน ชุมชนทีจ่ดัเปนแหลงทองเทีย่วเชงิ
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่ สําคัญในภูมิภาคตางๆ ใน
ประเทศจนี พรอมกบัศกึษาวัฒนธรรมการทองเทีย่วของชาวจนี

CN 3253 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Chinese Business Conversation)

Prerequisite : CN 2223
ทักษะการสนทนาภาษาจีนธุรกิจในโอกาสตางๆ ต้ังแต

ข้ันตอนการเจรจาการคาจนถึงการตกลงรวมมือทางการคา
โดยฝกฝนจากสถานการณจําลอง

CN 3263 ประสบการณวิชาชีพ 3(0-0-3/18)
(Practicum)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเอกมาแลว
ไมตํ่ากวา 48 หนวยกิต
และมีเกรดเฉล่ียรวมไมนอยกวา 2.00

ฝ กปฏิ บั ติ งานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ มี
ลักษณะงานที่เกี่ยวของกับภาษาและวัฒนธรรมจีน และตอง
มีชั่วโมงฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 270 ชั่วโมง

CN 3266 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเอกมาแลว
ไมตํ่ากวา 51 หนวยกิต
และมีเกรดเฉล่ียรวมไมนอยกวา 2.00

ฝ กปฏิ บั ติ งานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ มี
ลักษณะงานที่ เกี่ ยวของกับภาษาจี น และต องมีชั่ วโมง
ฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 540 ชั่วโมง

CN 3303 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจโรงแรม 1 3(3/3-0-0)
(Chinese for Hotels 1)

Prerequisite : GE 2143
ศึกษาศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาที่ ใช เพื่ อการ

ปฏิบัติงานในแผนกตางๆ ของโรงแรม โดยมุงศึกษาภาษาจีน
ทีจ่ําเปนสําหรับการปฏิบติังานในแผนกตางๆ ของโรงแรม เชน
แผนกแมบาน แผนกตอนรับ

CN 3313 ภาษาจีนเพ่ือภัตตาคาร 3(3/3-0-0)
และงานครัว
(Chinese for Restaurant and Kitchen)

Prerequisite : GE 2143
ศึกษาศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาที่ ใช ในงาน

ภัตตาคาร อาทิ การใหการบริการและการตอนรับ รวมถึง
งานครัว เชน การประกอบและสาธิตการทําอาหารไทย
อุปกรณเคร่ืองครัว และการจัดนิทรรสการเกี่ยวกับอาหารไทย
ในตางประเทศ

CN 3323 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจโรงแรม 2 3(3/3-0-0)
(Chinese for Hotels 2)

Prerequisite : CN 3303
ศึกษาศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาที่ ใช เพื่ อการ

ปฏิบัติงานในแผนกตางๆ ของโรงแรม โดยมุงศึกษาภาษาจีน
ทีจ่ําเปนสําหรับการปฏิบติังานในแผนกตางๆ ของโรงแรม เชน
แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม การขายและการตลาด แผนก
ประชาสัมพันธ

CN 3343 การอานขาวสารธุรกิจภาษาจีน 3(3/3-0-0)
(Chinese Business News Reading)

Prerequisite : CN 2323
คําศัพท สํานวนและโครงสรางประโยคภาษาจีนที่ใชใน

ขาวธรุกจิ ทกัษะการอานขาวสารธรุกจิภาษาจนีจากแหลงขอมลู
ตางๆ ไดแก สิ่งตีพิมพและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ
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CN 3413 การเขียนภาษาจีน 1 3(3/3-0-0)
(Chinese Writing I)

Prerequisite : CN 1123
เทคนิควิธีการและทักษะการเขียนถายทอดความหมาย

ดวยประโยคภาษาจีนพื้ นฐาน การเขียนขยายความและ
ยอความ การเขียนความเรียงสั้นๆ เชิงอธิบาย ไดแก บันทึก
ประจําวัน บันทึกขอความยอ จดหมายสวนตัว การเลือกใช
คําศพัทและรูปแบบทีเ่หมาะสมในการเขียน

CN 3423 การเขียนภาษาจีน 2 3(3/3-0-0)
(Chinese Writing II)

Prerequisite : CN 3413
ประเภทและรูปแบบการเขียน ทักษะการเขียนเชิ ง

บรรยาย การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนเชิงวิเคราะหและ
แสดงความคดิเหน็ การใชสํานวนโวหารทีเ่หมาะสมในการเขียน

CN 3533 ศิลปวัฒนธรรมจีน 3(3/3-0-0)
(Chinese Art and Culture)

Prerequisite : CN 2323
ประวัติ อารยธรรมจีน วิถีชี วิตความเปนอยู  ขนบ-

ธรรมเนียมประเพณี คตินิยม ความเชื่อ แนวความคิด ภาษา
วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมจีน

CN 3563 ชาวจีนโพนทะเลในอาเซียน 3(3/3-0-0)
(Oversea Chinese in Asean)

Prerequisite : CN 2323
ความเปนมา การต้ังถ่ินฐาน รูปแบบการดําเนินชีวิต

ของชาวจี นโพ นทะเลในอาเซียน ภาษาจีนท องถ่ิ นและ
วัฒนธรรมจีนที่แพรหลายในประเทศไทย บทบาทของสมาคม
จีน มูลนิธิจีน โรงเรียนจีนและเครือขายองคกรของชาวจีน

CN 3573 ประวัติศาสตรจีน 3(3/3-0-0)
(History of China)

Prerequisite : CN 2113
ประวัติศาสตรและอารยธรรมจนีต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน

โดยสังเขป จักรพรรดิองคสําคัญ ความรุงเรืองและความตกตํ่า
ของแตละยุคสมัย เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรจีน

CN 3583 ปรชัญาและแนวความคดิแบบจีน 3(3/3-0-0)
(Chinese Philosophy and Ideas)

Prerequisite : CN 2113
ปรัชญาคําสอนของนักปรัชญาเมธีชาวจีนที่มีชื่อเสียง

ไดแก เลาจื่อ ขงจื่อ เมิ่งจื่อ จวงจื่อ หานเฟยจื่อ จุดเดน และ
ขอแตกตางของปรัชญาคําสอนของแตละสํานัก แนวทางการนํา
ปรัชญาและแนวความคดิแบบจนีมาประยุกตใชในชวิีต ประจําวัน

CN 3683 ภาษาศาสตรภาษาจีนเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Chinese Linguistics)

Prerequisite : CN 2113
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบเสียงภาษาจีน การเขียน

เสียงอานดวยสัทอักษรสากล การจัดกลุมภาษาจีนถ่ินและ
ความสัมพันธระหวางภาษาจีนกับภาษาในตระกูลเดียวกัน
หลักการสรางคํา ความหมายของคํา คําเหมือน คําตรงขาม
คําพองเสียง พองรูป

CN 3703 การอานหนังสือพิมพจีน 3(3/3 -0 -0)
(Chinese  Newspeper  Reading)

Prerequisite : CN 2113
คําศัพท สํานวนภาษาจีนที่ใชในหนังสือพิมพจีน ทักษะ

การอานขอมูลขาวสาร และสรุป ใจความสําคัญของขาวหรือ
บทความตางๆ ในหนังสือพิมพจีน

CN 3713  ภาษาจีนโบราณประยุกต 3(3/3-0-0)
(Applied Classical Chinese)

Prerequisite : CN 2323
คําศัพท สํานวนและไวยากรณพื้นฐานของภาษาจีน

โบราณ โดยเฉพาะลักษณะทางภาษาที่ ยังคงมีอิทธิพลตอ
ภาษาจีนปจจุบัน การแปล และเปรียบเทียบคํา ความหมาย
ของภาษาจนีโบราณกับภาษาจนีปจจบุัน

CN 3763 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพ 3(2/2-1/2-0)
นิติศาสตร I
(Chinese for Processional Purposes I)

Prerequisite : None
การใชภาษาทั้งสี่ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และ

การเขียน ฝกทกัษะการอานรายงาน รางบทความ และเร่ืองทีเ่ปน
ปญหาเกี่ยวกับกฎหมายและสังคม การเขียนโนตยอ สรุปยอ
ของบทความ และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น

CN 3773 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพ 3(2/2-1/2-0)
นิติศาสตร II
(Chinese for Processional Purposes II)

Prerequisite : None
ฝกการอานและการเขียนโดยเนนทักษะ การเขียนสรุป

เกี่ยวกับรายงานขาว บทบรรณาธิการ บทความ วารสาร
รายงานคดีในศาลและบทความ กึ่งวิชาการที่มีเน้ือหาดาน
กฎหมายและสังคม การอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวของ
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CN 3843 ภาษาจีนสําหรับเลขานุการ 3(3/3-0-0)
(Chinese for Secretaries)

Prerequisite : CN 1123
บทบาท หนาที่และคุณลักษณะของเลขานุการ คําศัพท

สํานวนภาษาจีนและความรู เบื้ องตนที่ จําเปนสําหรับงาน
เลขานุการ ไดแก การสมัครงาน และสอบสัมภาษณตําแหนง
เลขานุการ การพิมพ รับ-สงและจัดเก็บเอกสารหนังสือ การจัด
ประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม การติดตอสื่อสาร
ทางโทรศพัทหรือเคร่ืองมอืโทรคมนาคมอืน่ๆ ทกัษะการสนทนา
สื่อสารโดยฝกฝนจากสถานการณจําลอง

CN 3963 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)
(Chinese for Tourism)

Prerequisite : GE 2143 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการทองเที่ยว)

คําศั พท  ภาษาจี นและความรู เบื้ องต นเกี่ ยวกั บ
งานบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว ไดแก การจัด
ตารางการทองเทีย่ว การจองต๋ัวเคร่ืองบนิ ทีพ่กั ประเภทของวีซา
ทักษะการสนทนาสื่อสารโดยฝกฝนจากสถานการณจําลอง

CN 4043 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก 1 3(3/3-0-0)
(Chinese for Tour Guides I)

Prerequisite : GE 2143 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว)

บทบาท หนาที่และคุณลักษณะของมัคคุเทศก คําศัพท
สาํนวนภาษาจนีและความรูเบือ้งตนทีจ่าํเปนสาํหรับงานมคัคเุทศก
ไดแก เทคนิคและวิธีการนําเที่ยว ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
สําคัญในกรุงเทพฯ และเมืองทองเที่ยวตางๆ ในภาคกลางของ
ประเทศไทย การฝกปฎิบัติเปนมัคคุเทศกภาษาจีนทั้งใน
สถานการณจําลองและในสถานที่ทองเทีย่วจริง

CN 4063 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก 2 3(3/3-0-0)
(Chinese for Tour Guides II)

Prerequisite : CN 4043
คําศัพท สํานวนภาษาจีนและความรูที่จําเปนสําหรับ

งานมัคคุเทศก ไดแกเทคนิคและวิธีการนําเที่ยว ขอมูลสถานที่
ทองเที่ยวสําคัญในภาคตางๆ ของประเทศไทย การฝกปฎิบัติ
เปนมคัคเุทศกภาษาจนี ทัง้ในสถานการณจําลองและในสถานที่
ทองเทีย่วจริง

CN 4113 การแปลภาษาจีน 3(3/3 -0 -0)
(Chinese Translation)

Prerequisite : CN 2123
เทคนิควิธีการและทักษะการแปลคําศัพท วลี สํานวน

โวหาร ประโยค ตลอดจนขอความ ความเรียง บทความสั้นๆ

นิทาน จดหมาย ขาวและคํากลาวในโอกาสตางๆ รวมทั้ง
หลักวิธีการแปลทับศัพท จากภาษาจีนเปนภาษาไทย และ
จากภาษาไทยเปนภาษาจีนไดอยางถูกตองเหมาะสม

CN 4303 การพูดภาษาจีนในท่ีประชุมชน 3(3/3-0-0)
(Chinese Public Speaking)

Prerequisite : CN 2113
คําศัพท สํานวนและลีลาการกลาวสุนทรพจนภาษาจีน

เน่ืองในโอกาสตาง ๆ  ทักษะการพูดในที่ประชุมชน

CN 4293 การพูดภาษาจีนเชิงวิชาการ 3(3/3-0-0)
(Academic Speaking in Chinese)

Prerequisite : CN 2223
ทักษะการพูดภาษาจีนเชิ งวิชาการโดยใชภาษาพูด

อย างเปนทางการ ไดแก  การถกอภิปราย การโต วาที
การประชมุ การเสวนา การพดูเพือ่แสดงความคดิเหน็ ตลอดจน
ทักษะการพูดสรุปความ

CN 4453 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Chinese Writing in  Business)

Prerequisite : CN 3413
รูปแบบและทั กษะการเขียนจดหมาย และเอกสาร

ทางธุรกิจติดตอระหวางหนวยงานหรือองคกรธุรกิจ ไดแก
หนังสือเชิญ จดหมายสั่งซ้ือสินคา เสนอราคา ตอรองราคา
สัญญาขอตกลงทางธุรกิจตางๆ

CN 4473 การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ 3(3/3-0-0)
(Academic Writing in Chinese)

Prerequisite : CN 3423
ประเภทและรูปแบบของงานเขียนเชิงวิชาการ หลัก

และวิธีการเขียนภาษาจี นเชิ งวิ ชาการ ทั กษะการเขียน
เคาโครงรายงาน บทความเชิงวิชาการ สารนิพนธและคํากลาว
รายงานในโอกาสตางๆ

CN 4643 การแปลภาษาจีนธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Chinese Business Translation)

Prerequisite : CN 3613
การแปล ศัพท สํานวน ขอความจากเอกสาร หรือ

บทความภาษาจีนที่เกี่ยวของกับวงการธุรกิจทั้งภายในและ
ระหวางประเทศ คําศัพทเฉพาะดาน และสํานวนภาษาตางๆ
ทีใ่ชในเอกสารหรือบทความทางธรุกจิ
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CN 4653 ภาษาจีนสําหรับงานลาม 3(3/3-0-0)
(Chinese for Professional Translator)

Prerequisite : CN 2223 และ CN 3613
หลักพื้นฐานในการเปนลาม บทบาทหนาที่ และกลยุทธ

ในการสื่อสารของลาม ความแตกตางระหวางงานลาม และ
งานแปล ทักษะการเปนลามคั่นกลางและลามสรุปความ กลวิธี
เบือ้งตนของการเปนลามกระซิบ

CN 4683 ทักษะการสอนภาษาจีน 3(3/3-0-0)
(Chinese Teaching Skills)

Prerequisite : CN 2123
หลักวิธีการและเทคนิคการสอนภาษาจีน  รูปแบบทักษะ

การสอน ข้ันตอนและการวางแผนการสอน การเขียนแผน
การสอน วิธีการเลือกใชตํารา และสื่อการสอนที่ เหมาะสม
การฝกสอนภาษาจีน

CN 4693 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมจีน 3(3/3-0-0)
(Seminar in Chinese Language
and Literature)

Prerequisite : CN 2223
รูปแบบ ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการสัมมนา การ

รวบรวม บรูณาการ วิเคราะหและนําเสนอขอมลู  การรวมระดม
ความคิด อภิปรายและวิจารณแสดงความคิดเห็น การจัดกลุม
สัมมนาหัวขอเกี่ยวกับภาษา และวรรณกรรมจีน

CN 4743 การแปลวรรณกรรมจีน 3(3/3-0-0)
(Chinese Literary Translation)

Prerequisite : CN 3613
ประเภทและลักษณะสําคัญของวรรณกรรมจีน หลัก

วิธีการและทักษะการแปลวรรณกรรมจีนเปนภาษาไทย
โดยคัดสรรจากวรรณกรรมที่ โดดเดนของจีน การศึกษา
ความงามของภาษาและความแตกตางของสํานวน ภาษาที่ใช
ในวรรณกรรมประเภทตาง ๆ การแนะนําวรรณกรรมแปล
ที่มีชื่อเสียงและการศึกษาเปรียบเทียบขอแตกตางระหวาง
ตนฉบบัวรรณกรรมจีนกับฉบับแปลภาษาไทย

CN 4773 วรรณคดีจีนสมัยใหม 3(3/3-0-0)
(Modern Chinese Literature)

Prerequisite : CN 3713
วรรณคดีจนีสมัยใหมทีม่ีชือ่เสยีงต้ังแตป ค.ศ.1917-1949

วิวัฒนาการของวรรณคดีจีนสมัยใหม ปจจัยการเปล่ียนแปลง
ภาษาในบทประพนัธสมยัใหม ภูมิหลังการกอต้ังสํานักวรรณคดี
จีนตาง ๆ ชีวิต ผลงาน ทัศนะและรูปแบบการเขียนของนัก
ประพันธจีนที่มีชื่อเสียง ไดแก หูซ่ือ หลูซ่ิน กัวมั่วย่ัว ปาจิน
เหมาตุน เหลาเสอ เปนตน

CN 4793 วรรณกรรมจีนวิจารณ 3(3/3-0-0)
(Critical Chinese Literary Readings)

Prerequisite : CN 3383
นิยามและการจําแนกประเภทของวรรณคดีจีน หลักวิธี

และคุณคาของการวิจารณวรรณคดี การศึกษาตัวอย าง
บทวิจารณวรรณคดีจีน ทักษะการวิ เคราะหและวิจารณ
วรรณกรรมจีน

CN 4843 ภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Chinese for Public Relations)

Prerequisite : CN 2113
ความสําคัญและลักษณะของงานประชาสัมพันธ หลัก

วิธีการและข้ันตอนดําเนินงานประชาสัมพันธ  งานประชา
สั มพั นธ เพื่ อการโฆษณารณรงค ต างๆ วิธี และรูปแบบ
การใชภาษาจีนในการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธประเภท
ตางๆ การอานประกาศเพือ่การประชาสัมพันธ รวมถึงมารยาท
และการวางตัวในทีป่ระชมุชนของนักประชาสัมพนัธ

CN 4903 ภาษาจีนสําหรับขอมูลแหลง 3(3/3-0-0)
ทองเท่ียวไทย
(Information in Chinese for Thai
Tourist Destinations)

Prerequisite : CN 2223
คําศัพท สํานวนและขอมูลเกี่ ยวกับแหลงทองเที่ ยว

ที่สําคัญในประเทศไทยดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

CN 4943 เศรษฐกิจจีนในปจจุบัน 3(3/3-0-0)
(Current Chinese Economy)

Prerequisite : CN 2323
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐกิจจีน หลักการ

และแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน ไดแก
นโยบายการคาระหวางประเทศ นโยบายการเงิน และการคลัง
แผนพัฒนาอุตสาหกรรม การลงทุนและขยายตลาดการคา
ระบบเงินตราตางประเทศ สภาพความเจริญทางเศรษฐกจิของ
ประเทศจีนในปจจุบัน รวมถึงการเคล่ือนไหวของตลาดการคา
จีนและความสัมพันธกับ ตลาดโลก

CN 4953 การประกอบธุรกิจระหวาง 3(3/3-0-0)
ไทย - จีน
(Business Management between
Thai and Chinese)

Prerequisite : CN 3523
ประวัติและการขยายตัวในการประกอบธุรกิจ ระหวาง

ไทย-จีน จารีตประเพณีและวัฒนธรรมทางการคาของจีน
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วิธีการลงทุนและการดําเนินธุรกิจแบบจีน หลักเกณฑ และ
ขอควรระวังในการติดตอธุรกิจกับชาวจีน ข้ันตอนการจด
ทะเบียนการคาและ วิธีการขอเปดดําเนินการธุรกิจประเภท
ตาง ๆ  ในประเทศจนี ความเปนไปไดในการเขาไปดําเนินธุรกจิ
ในประเทศจี น ทั้ งในลั กษณะร วมทุ นและบริ ษั ทจํากั ด
การเตรียมตัวเปนผูสงออกไปยังประเทศจนี การศกึษาวิเคราะห
ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพในแตละภาคและแตละมณฑล
ของจีน

CN 4963 สัมมนาภาษาจีนธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Seminar in Chinese Business)

Prerequisite : CN 2223
รูปแบบ ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการสัมมนา การ

รวบรวม บูรณาการ วิเคราะหและนําเสนอขอมูล การรวมระดม
ความคิด อภิปรายและวิจารณแสดงความคิดเห็น การจัดกลุม
สัมมนาหัวขอเกี่ยวกับธุรกิจไทย-จีนหรือภาษาจีนเชิงธุรกิจ

CO 1221 การส่ือสารและการสราง 1(1/1-0-0)
สัมพันธภาพระหวางบุคคล
(Interpersonal Communication and
Human Relationships)

Prerequisite : None
การนํากระบวนการสือ่สารมาใชในการสรางสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลและกลุมคน การวิเคราะหพฤติกรรมการสื่อสาร
การสรางทัศนคติทางบวก การแสดงออกอยางเหมาะสม โดย
คํานึงถึงสิทธแิละความแตดตางทางวัฒนธรรม

CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-1/2-0)
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
(Application Software in Daily Life)

Prerequisite : None
วิธีการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปประเภทตางๆ อาทิ

โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมตารางการคํานวณ โปรแกรม
เพือ่การ นําเสนองาน โปรแกรมระบบจดัการฐานขอมลู โปรแกรม
สําหรับการพัฒนาเว็บเพจ การประยุกตใชงานในชวิีตประจําวัน
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน

CS 1103 ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ 3(3/3-0-0)
(Health Informatics)

Prerequisite : None
พื้ นฐานระบบสารสนเทศทางสุขภาพ เทคโนโลยีที่

สนับสนุนระบบสารสนเทศทางสุขภาพ ระบบฟนฟูสุขภาพ
เทคโนโลยีสิ่ งอํานวยความสะดวก ระบบชวยเหลือตัวเอง

อัตโนมัติ การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ทางสุขภาพ การประยุกตใชงานและการบํารุงรักษาระบบ

CS 1203 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
เบ้ืองตน
(Basic of Computer Game Development)

Prerequisite : Consent of Instructor
หลักการของการพัฒนาเกม ประเภทของเกม สวน

ประกอบของเกม การออกแบบและพัฒนาเกม การออกแบบ
สวนติดตอกับผูใช และเคร่ืองมือในการพัฒนาเกม

CS 1323 โครงสรางไมตอเนื่อง 3(3/3-0-0)
(Discrete Structure)

Prerequisite : None
องคประกอบทางความคดิและเคร่ืองหมาย เซต โครงสราง

ลําดับ กราฟ ตนไม สัจพจนฟงกชัน เทคนิคการสรางโครงสราง
สมมูล ลําดับ การพิสูจนอนุมาน การวิเคราะห องคประกอบ
ตรรกะ ตรรกะยืนยันวาเปนจริง ตรรกะประยุกต ตรรกะคํานวณ
โครงสรางพีชคณิต พื้นฐานของภาษาธรรมชาติ พื้นฐานของ
ออโตมาตาจํากัด พื้นฐานของภาษาไวยากรณไมพึ่งบริบท
และออโตมาตาแบบกดลง พื้ นฐานเคร่ืองจักรทัวริงและ
แบบจําลองสมมลู

CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสราง 3(2/2-1/3-0)
(Structured Programming)

Prerequisite : None
แนวคิดของภาษาคอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรม

อัลกอริทึมพื้นฐานที่แสดงโดยผังงานและรหัสเทียม พื้นฐาน
การเขียนโปรแกรมทีค่รอบคลุมเร่ือง ตัวแปร ชนิดขอมลูพืน้ฐาน
ตัวกระทําการ ตรรกะพืน้ฐาน นิพจน การรับขอมลู การแสดงผล
และคําสั่งควบคุม อารเรย อารเรยหลายมิติ ฟงกชัน ฟงกชัน
เวียนบังเกิดและฝกปฏิบติัการดวยภาษาโปรแกรมทีส่อดคลอง
กบัเน้ือหา

CS 1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2/2-1/3-0)
(Object - Oriented Programming)

Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

เชิงวัตถุ โครงสรางโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ นิยามของวัตถุ
คลาส แอททริบิวต เมทอด คอนสตัคเตอร การหอหุมขอมูล
และการซอนขอมูล คุณสมบัติการสืบทอด ภาวะพหุสัณฐาน
และการนํากลับมาใชใหม และฝกปฏิบัติดวยภาษาโปรแกรม
เชิงวัตถุ
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CS 1353 หลักการทางวิทยาการ 3(2/2-1/3-0)
คอมพิวเตอร
(Principles  of Computer Science)

Prerequisite : None
ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต

การแกปญหาดวยคอมพิวเตอร แนวคิดและคุณสมบัติของ
ข้ันตอนวิธี ระบบเลขฐาน แขนงวิชาของวิทยาการคอมพวิเตอร
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวร
การแนะนําเคร่ืองมือ และเทคนิควิธีทีใ่ชสําหรับการประมวลผล
เชิงอักขระ การคํานวณเชิงตัวเลข การสื่อสารขอมูลระหวาง
คอมพิวเตอร การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล

CS 2203 เทคโนโลยีส่ือประสม 3(2/2-1/3-0)
(Multimedia Technology)

Prerequisite : None
องคประกอบของสื่อประสม การประยุกตใชสื่อประสม

รูปแบบและมาตรฐานของไฟลสื่ อประสม ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรที่เกี่ยวของ กระบวนการพัฒนาโครงงานสื่อประสม
และทกัษะทีเ่กีย่วของ เน้ือหางานสือ่ประสมกบัความเปนเจาของ
สื่อประสมกับเครือขายอินเทอรเน็ต การออกแบบสื่อประสม
บนเว็บ การสงมอบงานสือ่ประสม และการฝกปฏบิติัทีส่อดคลอง
กับทฤษฎี

CS 2223 การโตตอบระหวางมนุษยกับ 3(2/2-1/3-0)
คอมพิวเตอร
(Human Computer Interaction)

Prerequisite : None
ภาพรวมของการโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร

ความสามารถและพฤติกรรมของมนุษย คอมพิวเตอรและ
อุปกรณที่เกี่ยวของในการนําขอมูลเขาและออกแบบจําลอง
ของการโตตอบ ความสามารถในการโตตอบไดกับผู ใช
กระบวนทัศนสําหรับการโตตอบ การออกแบบการโตตอบกับ
ผูใช การออกแบบสวนตอประสานกับผูใชแบบกราฟก และ
การฝกปฏบิัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3(2/2-1/3-0)
(Data Structure and Algorithm)

Prerequisite : CS 1343
การเปรียบเทียบระหวางขอมูลตัวเลขและตัวอักษร

การบริหารจัดการหนวยความจําขณะทํางาน การสร าง
โครงสรางขอมลูแบบตางๆ ไดแก แถวลําดับ ตัวชี้ รายการโยง
กองซอน แถวคอย การเรียกซํ้า ตนไม ตารางแฮช ฮีปทวิภาค
ข้ันตอนวิธีการจัดเรียง ข้ันตอนวิธีการคนหา ข้ันตอนวิธีของ

กราฟ การเลือกใชโครงสรางขอมูลใหเหมาะสมกับปญหา และ
ฝกปฏบิัติดวยภาษาโปรแกรมระดับสูง

CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2/2-1/3-0)
(Numerical Methods)

Prerequisite : MA 1093
การวิเคราะหความคลาดเคล่ือน การหารากของสมการ

การประมาณคาในชวง การหาอนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข
การหาผลเฉลยของระบบสมการเชงิเสน การผลเฉลยเชงิตัวเลข
ของสมการเชงิอนุพนัธสามญั และการฝกปฏบิติัทีส่อดคลองกบั
ทฤษฎี

CS 2423 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3/3-0-0)
(Theory of Computation)

Prerequisite : CS 1323
ความรูพื้ นฐานทางคณิตศาสตร ทฤษฎีการคํานวณ

พื้นฐาน  ออโตมาตาและภาษาอธิบายถึงภาษาปกติและภาษา
ไมพึงบริบท ทฤษฎีการคํานวณเปนการแนะนําถึงเคร่ืองจักร
ทัวริงความสามารถตัดสินใจและความสามารถการลดอยาง
เหมาะสมทฤษฎีความซับซอนอธบิายถึงความซับซอนของเวลา
ความซับซอนของพื้นที่และความยาก และกรณีศึกษา

CS 2513 โครงสรางและสถาปตยกรรม 3(3/3-0-0)
คอมพิวเตอร
(Computer Organization and
Architecture)

Prerequisite : None
องคประกอบและโครงสรางของคอมพิวเตอร บัส ระบบ

หนวยความจํา หนวยความจําแคช หนวยความจํารอง อินพุต/
เอาตพุต การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร ชุดของคําสั่งเคร่ือง
ดิจิทัลลอจิก ตัวประมวลผล การทํางานแบบไปปไลน ซุปเปอร
สเกลาร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนานเบื้องตน

CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ 2(2/2-0-0)
ทางสังคมดานคอมพิวเตอร
(Social and Professional Ethics
for Computer)

Prerequisite : None
ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับจริยธรรม จริยธรรมสําหรับ

ผูทํางานดานไอทีและผูใชงานไอที อาชญากรรมคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต ความเปนสวนตัวและการปกปอง เสรีภาพ
ในการแสดงออก ทรัพยสนิทางปญญา เครือขายสงัคมออนไลน
จรรยาบรรณวิชาชีพกับการพัฒนาซอฟตแวร  ผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอผลผลิตและคุณภาพชี วิต
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พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร
และกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

CS 3213 การออกแบบและเขียน 3(2/2-1/3-0)
โปรแกรมบนเว็บ
(Web Programming and Design)

Prerequisite : CS 3703
เทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บ การออกแบบและพัฒนา

เว็บไซด  องคประกอบและสถาปตยกรรมของการเขียน
โปรแกรมบนเว็บ การสรางเว็บเพจข้ันพื้นฐาน การเขียน
โปรแกรมบนเว็บแบบตางๆ การเรียกใชงานเว็บไซต ภาษา
โปรแกรมที่ใชสําหรับออกแบบเว็บ เคร่ืองมือสําหรับใชพัฒนา
เว็บ รวมทั้ งการประยุกตใชงานกับฐานขอมูล การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล และกรณีศึกษา การประยุกต
การเขียนโปรแกรมสําหรับงานดานเทคโนโลยี และการฝก
ปฏบิัติทีส่อดคลองกบัทฤษฎี

CS 3223 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 3(2/2-1/3-0)
บนอุปกรณเคล่ือนท่ี
(Mobile Application Development)

Prerequisite : None
สถาปตยกรรมการบริการผานอุปกรณเคล่ือนที่ โทรศพัท

เคล่ือนที่ เคร่ืองมือทางซอฟตแวรและเอพีไอที่ตองการสราง
โปรแกรมประยุกตบนอปุกรณเคล่ือนที ่การออกแบบสวนติดตอ
กับผูใชและเอกลักษณการปฏิสัมพันธกับอุปกรณเคล่ือนที่
โดยการใชเทคโนโลยีทั้งที่เปนอิสระและผูกติดเฉพาะอุปกรณ
การออกแบบเชงิวัตถุแบบโมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร การจดัการ
หนวยความจํา ภาษาโปรแกรมแบบสามารถยายสูการพัฒนา
บนระบบปฏิบัติการที่แตกตางได ความปลอดภัยของขอมูล
ระบบปฏบิติัการสาํหรับอปุกรณเคล่ือนที ่โครงรางงานสือ่ประสม
และการเชื่อมตอบนอุปกรณเคล่ือนที่

CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย 3(3/3-0-0)
สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
(Statistics and Research Methodology
in Computer Science)

Prerequisite : None
บทบาทและความสําคญัของการวิจยั ประเภทของการวิจยั

ลักษณะการวิจยัในสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอรและวิธกีารวิจยั
ประเภทตางๆ กระบวนการวิจัยโดยทั่ วไป การทบทวน
วรรณกรรม การออกแบบ การวิจัยและการทดลองตามแนว
วิทยาการคอมพิวเตอร  วิธีทางสถิติสําหรับการวิจัยทั่ วไป
การวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ สรุปผลและประเมินผล
การวิจัย รูปแบบการอางองิบทความงานวิจยั จรรยาบรรณของ

นักวิจยั การเขียนรายงานและขอเสนอวิจยั แนวทางการนําเสนอ
ผลการวิจัยการตีพิมพและเผยแพรงานวิจัย

CS 3403 กระบวนทัศนการโปรแกรม 3(2/2-1/2-0)
(Programming Paradigm)

Prerequisite : CS 1343
แนวคิดของภาษาโปรแกรม การแปลภาษา เกณฑการ

ออกแบบภาษา ภาษาโปรแกรมเชิงคําสั่ง ภาษาโปรแกรม
เชิงหนาที่ ภาษาโปรแกรมเชิงตรรกะ ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ
วากยสัมพันธและความหมาย แบบชนิดขอมูล การตรวจสอบ
แบบชนิด นิพจนและขอความสั่ง โครงสรางควบคุม กระบวน
คําสั่งและสภาพแวดลอม และการฝกปฏิบัติโปรแกรมภาษา
ตางๆ

CS 3423 การจัดการองคความรู 3(2/2-1/2-0)
(Knowledge Management)

Prerequisite : CS 3703
หลักการจั ดการองค ความรู  เทคนิ คการแสวงหา

องคความรู กลวิธีในการแสดงเหตุผล ชนิดขององคความรู
การพฒันาฐานความรู การบํารุงรักษาฐานความรู และโปรแกรม
ประยุกตที่เกี่ยวของ

CS 3433 การประมวลผลแบบขนาน 3(3/3-0-0)
(Parallel Computing)

Prerequisite : CS 2513
ศึกษาเกี่ ยวกับภาพรวมของการคํานวณแบบขนาน

การเขียนโปรแกรมแบบขนาน แนวความคดิและคําศัพททัว่ไป
เกี่ ยวกั บการคํานวณแบบขนาน สถาป ตยกรรมของ
คอมพวิเตอรแบบขนาน การออกแบบและการโปรแกรมสําหรับ
การประมวลผลมากกวาหน่ึงเคร่ืองในเวลาเดียวกนั การแบงงาน
การกระจายงานที่ เหมาะสมสําหรับปญหาประเภทตางๆ
การประยุกต ใช หน วยความจําร วม และหน วยความจํา
แบบกระจาย

CS 3453 การออกแบบอัลกอรทึิม 3(2/2-1/2-0)
(Algorithm Design)

Prerequisite : CS 2303
การออกแบบและวิเคราะหข้ันตอนวิธี ความถูกตองของ

ข้ันตอนวิธ ีการวิเคราะหความซับซอนของข้ันตอนวิธี  ข้ันตอน
วิธีการจัดเรียงและข้ันตอนวิธีการคนหาข้ันสูง  ข้ันตอนวิธี
เชิงละโมบ เทคนิคการแบงแยกเพื่อเอาชนะ ข้ันตอนวิธีของ
ขอความและสายอักขระ  การใชโปรแกรมแบบพลวัต ปญหา
และข้ันตอนวิธีของโครงสรางขอมูลกราฟ ปญหาแบบสมบูรณ
เอ็นพี
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CS 3463 วศิวกรรมระบบฝงตัว 3(2/2-1/3-0)
(Embedded System Engineering)

Prerequisite : None
แนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบฝงตัวและ

การออกแบบ ข้ั นตอนการออกแบบระบบฝงตัว ไมโคร
คอนโทรลเลอรขนาด 8 บิต แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรม
แบบอารไอเอสซีการควบคุมและสัญญาณสถานะ ทอชุดคําสั่ง
การประมวลผลสญัญาณดิจทิลั อธบิายสถาปตยกรรมการเขาถึง
ข อมู ลความเร็ วสู งการออกแบบหน วยความจําเข าถึ ง
หนวยความจําโดยตรง (ดีเอ็มเอ) ทอซอฟตแวร เอ็ฟพีจีเอ
อธิบายอุปกรณทีส่ามารถโปรแกรมได ระบบการเชื่อมตอ เชน
พอรตอารเอส-485 พอรตอารเอส-232 พอรตยูเอสบอีนิเตอรเฟส
ไอสแควรซีระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม เชน แบบจําลอง
ฮารดแวร-ซอฟตแวร ระบบฝงตัวข้ันพื้นฐานพลังงานตํ่าและ
การออกแบบ กรณีศึกษาวิศวกรรมระบบฝงตัว เชน ระบบ
สารสนเทศสุขภาพ โครงการนวัตกรรมและการปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวของกับทฤษฎี

CS 3473 ปญญาประดิษฐ 3(2/2-1/3-0)
(Artificial Intelligence)

Prerequisite : CS 2303
ศึกษาเกีย่วกับตัวแทนฉลาดการแกปญหาโดยการคนหา

แบบคลาสสิกคนหาขัดแยง ตัวแทนตรรกะ ปญหาความ
พึงพอใจขอจํากัด ตรรกะลําดับแรกการอนุมานในตรรกะ
ลําดับแรกคลาสสิกการวางแผน การวางแผนและทําหนาที่
การแทนความรู เชงิปริมาณไมแนนอน การเรียนรูจากตัวอยาง
ความรูในการเรียนรูการประมวลผลภาษาธรรมชาติการเรียนรู
เสริมการรับรู และหุนยนต

CS 3483 การจัดการระบบเครื่องแมขาย 3(2/2-1/3-0)
(Server Systems Administration)

Prerequisite : None
ความรูเบื้องตนระบบเซิรฟเวอร เว็บเซิรฟเวอร เอฟทีพี

เซิรฟเวอร ฐานขอมูลเซิรฟเวอร เมลเซิรฟเวอร เกมเซิรฟเวอร
ล็อกเซิรฟเวอร ดีเอน็เอสเซิรฟเวอร ดีเอชซีพเีซิรฟเวอร เรเดียส
เซิรฟเวอร คลาวดเซิรฟเวอร เทคโนโลยีระบบเซิรฟเวอรอื่นๆ
และปฏบิัติการทีส่ัมพันธกบัทฤษฏี

CS 3503 คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนกิส 3(2/2-1/3-0)
(Electronics Computer)

Prerequisite : None
เปนการศึกษาเพือ่สอดคลองกบัเทคโนโลยีทางวิทยาการ

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทฤษฏีอิเล็กทรอนิกส
วิเคราะหและออกแบบวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน

อปุกรณอเิล็กทรอนิกส  วงจรอเิล็กทรอนิกสดิจติอลประกอบดวย
วงจรคอมไบเนชั่ น วงจรซีเควนเชียล การวิเคราะหและ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ระบบพื้นฐานชวยเหลือตัวเอง
แบบอัตโนมัติ ระบบไมโครคอนโทรลเลอรและการพัฒนา
ทฤษฏีวงจรคอมพิวเตอรเปนการเรียนรู วิเคราะห พัฒนา และ
ประเมนิผลประสทิธภิาพข้ันตนของคากําลังและอตัราการขยาย
ของสญัญาณไฟฟา คอมพิวเตอรอเิล็กทรอนิกสประยุกตใชงาน
ดานเทคโนโลยีไรสายและอุปกรณเคล่ือนที่ ระบบฟนฟูและ
เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก วิศวกรรมระบบควบคุม
เบื้องตน และการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับทฤษฎี

CS 3533 ระบบปฏิบัติการ 3(2/2-1/3-0)
(Operating Systems)

Prerequisite : CS 2513
หลักการของระบบปฏิบัติการ โครงสรางและหนาที่ของ

ระบบปฏิบัติการ การจดัการโปรเซสและเทรด การกําหนดการ
และการเลือกจายงานของการประมวลผล การประมวลผล
พรอมกัน การประสานเวลา การประสานงานของกระบวนการ
การขัดจั งหวะ ระบบนําเข าและแสดงผลลัพธ  วงจรอับ
การจัดการหนวยความจํา การจัดลําดับงานหนวยประมวลผล
และการจัดสรรอุปกรณ หนวยความจําเสมือน การจัดการ
หนวยเก็บขอมูลสํารอง ระบบแฟมขอมูล ระบบแบบกระจาย
การรักษาความปลอดภัยและการปองกัน และการฝกปฏิบัติ
ทีส่อดคลองกบัทฤษฎี

CS 3663 ความปลอดภัยของขอมูล 3(2/2-1/2-0)
(Data Security)

Prerequisite : CS 3723
ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ

ขอมลูและสารสนเทศ ภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัย
ขอมูล กฎหมายและจริยธรรมในการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ การควบคุมและการประเมินความปลอดภัย
การประเมินและการจัดการความเสี่ ยงทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศนโยบายและการวางแผนดานความปลอดภัย
มาตรฐานดานการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีดานการรักษา
ความปลอดภัย วิทยาการเขารหัสลับ การรักษาความปลอดภัย
ทางกายภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวมาตร บุคลากร
กับการรักษาความปลอดภัย การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบ
รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และการฝกปฏบิัติทีส่อดคลอง
กับทฤษฎี
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CS 3703 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2/2-1/3-0)
(Database Management Systems)

Prerequisite : None
แนวคิ ดฐานข อมู ลและระบบจั ดการฐานข อมู ล

สถาปตยกรรมฐานขอมลู แบบจาํลองขอมลู วงจรชวิีตฐานขอมลู
การทําใหเปนบรรทัดฐานภาษาเอสคิวแอลการประมวลผล
กลุ มงาน การควบคุมภาวะพรอมกัน การเรียกคืนขอมูล
การสํารองฐานข อมู ล การรักษาความปลอดภัยข อมู ล
การพฒันาโปรแกรมประยุกตตามหลักการของระบบฐานขอมลู

CS 3713 การวเิคราะหและออกแบบระบบ 3(2/2-1/2-0)
(System Analysis and Design)

Prerequisite : CS 3703
ศึกษาองคประกอบและความคิดรวบยอดของระบบ

การสรางตัวแบบระบบ ระบบสารสนเทศในองคกร การพัฒนา
ระบบ ผู เกี่ ยวของกับการพัฒนาระบบ การวางแผนระบบ
สารสนเทศในองคกร ข้ันตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ไดแก การสํารวจระบบ การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ
การจัดการระบบ การพัฒนาระบบ การบํารุงรักษาระบบ
และการทบทวนระบบ

CS 3723 การส่ือสารขอมูล 3(2/2-1/3-0)
และระบบเครือขาย
(Data Communication and
Network Systems)

Prerequisite : None
แนวคิดและองคประกอบของการสื่อสารขอมูลและระบบ

เครือขาย สถาปตยกรรมเครือขาย มาตรฐานของเครือขาย
แบบจําลองเชื่อมโยงโครงขายระบบเปดตัวกลางและอุปกรณ
เครือขาย ชนิดรูปแบบของเครือขาย การเชื่อมตอและการจัด
กําหนดเสนทาง การจัดการและการออกแบบระบบเครือขาย
การทํางานของโพรโทคอลขอตกลงในการสื่ อสารต างๆ
การรักษาความปลอดภัยของเครือขาย  แนวโนมและการพฒันา
เกี่ ยวกับการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย และการฝก
ปฏบิัติทีส่อดคลองกบัทฤษฎี

CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ 3(2/2-1/3-0)
(Object Oriented System Development)

Prerequisite : CS 1343
กระบวนทัศนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ วงจรชีวิต

การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะหและออกแบบระบบ
เชิงวัตถุ การเขียนแผนภาพ การทํางานของระบบงานโดยใช
ยูเอ็มแอลการประยุกตใชระบบงานเชิงวัตถุและฝกปฏิบั ติ
ดวยภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุข้ันสูง

CS 3793 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3/3-0-0)
(Management Information Systems)

Prerequisite : CS 3703
สวนประกอบพื้นฐานขององคกร บทบาททางกลยุทธ

และการบริหารองคกร บทบาทของระบบสารสนเทศและ
การบริหารทรัพยากรในองคกร คุณคาของระบบงานและ
การเปล่ียนแปลงการบริหารในเชิงธุรกิจ ธุ รกิจอัจฉริยะ
การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ

CS 3863 วศิวกรรมซอฟตแวร 3(3/3-0-0)
(Software Engineering)

Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของวิศวกรรมซอฟตแวร

วัฏจกัรและกระบวนการพฒันาซอฟตแวร การวางแผนโครงการ
การบริหารโครงการซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการ
การออกแบบระบบและสวนตอประสานกับผู ใช  แนวทาง
การเขียนโปรแกรม การทดสอบซอฟต แวร และระบบ
การติดต้ังและบํารุงรักษาระบบ การติดตามและประเมินผล
โครงการ

CS 4103 การจัดการระบบจัดเก็บขอมูล 3(2/2-1/2-0)
(Storage System Management)

Prerequisite : None
แนวคิดของระบบจัดเก็บขอมูล เทคโนโลยีของระบบ

จัดเก็บขอมูล ระบบจัดเก็บขอมูลแบบเรด การสํารองและกูคืน
ขอมูล การปกปองขอมูล การรักษาความปลอดภัย เครือขาย
ระบบจัดเก็บขอมูล และการจัดการระบบจัดเก็บขอมูล

CS 4203 ระบบแบบกระจาย 3(2/2-1/2-0)
(Distributed Systems)

Prerequisite : CS 3703
หลักการและเทคโนโลยีของระบบแบบกระจาย การติดตอ

สือ่สารระหวางโปรเซส การประมวลผลระยะไกล  สถาปตยกรรม
การประมวลผลแบบกระจาย ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย
บริการตางๆ การทําใหทนตอความผิดพลาด การกูคืนระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยในระบบแบบกระจาย และฝกปฏิบัติ
ที่สอดคลองกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ

CS 4213 หัวขอพิเศษเฉพาะทางดาน 3(3/3-0-0)
วิทยาการคอมพิวเตอร
(Special Topics in Computer Science)

Prerequisite : None
หัวขอที่ เปนความรูใหมหรือกําลังเปนที่สนใจทางดาน

การโปรแกรม โดยหัวขอเร่ืองเปล่ียนไปตามดุลยพินิจของ
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อาจารยผูสอนเพือ่ใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยี
สมัยใหม

CS 4303 โปรแกรมประยุกตสําหรับ 3(2/2-1/2-0)
องคกรขนาดใหญ
(Enterprise Application)

Prerequisite : None
แนวคิ ดของซอฟต แวร สําหรั บองค กรขนาดใหญ

โพรโทคอลที่ ใชในการสรางโปรแกรมประยุกต สวนติดตอ
ผูใชกับเว็บ เทคโนโลยีการสืบคนขอมูลบนเว็บ หลักการทาง
วิศวกรรมเว็บ บทบาทของมิดเดิลแวร การสรางซอฟตแวร
ประยุกตสําหรับองคกรขนาดใหญ และสถาปตยกรรม SOA
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

CS 4403 การออกแบบ 3(2/2-1/2-0)
และบริหารจัดการเครือขาย
(Network Design and Management)

Prerequisite : CS 3723
หลักการออกแบบและบริหารจัดการเครือขาย มาตรฐาน

การออกแบบและบริหารจดัการเครือขาย  แบบจาํลองการบริหาร
จัดการเครือขาย โพรโทคอล ขอตกลงที่ ใชบริหารจัดการ
เครือขาย กระบวนการรักษา ความปลอดภัยในระบบเครือขาย
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครือขาย เคร่ืองมือบริหารจัดการ
เครือขายและวิธีการแกไขปญหาในระบบเครือขายเกี่ยวของ
และการฝกปฏบิัติที่สอดคลองกบัทฤษฎี

CS 4413 เครือขายการส่ือสารไรสาย 3(2/2-1/2-0)
และเคล่ือนท่ี
(Wireless and Mobile Network)

Prerequisite : CS 3723
มาตรฐานของเครือขายการสื่อสารไรสายและเคล่ือนที่

อุปกรณในเครือขายการสื่อสารไรสาย โพรโทคอลขอตกลง
ในสําหรับเครือขายการสื่อสารไรสาย รูปแบบบริการเครือขาย
การสื่อสารไรสายและเคล่ือนที่ เคร่ืองมือและเทคนิคในการ
สรางเครือขาย การประยุกตและบริหารจัดการเครือขาย
ประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ ซอฟตแวรที่ ใชใน
เครือขายการสื่ อสารไรสายและเคล่ือนที่  และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของ และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 4423 การทําภาพเคล่ือนไหว 3(2/2-1/2-0)
ดวยคอมพิวเตอร
(Computer Animation)

Prerequisite : None
แนวคิดของการทําภาพเคล่ือนไหวดวยคอมพิวเตอร

กระบวนการพัฒนาการทําภาพเคล่ือนไหวดวยคอมพิวเตอร

การประยุกต ใชการทําภาพเคล่ือนไหวดวยคอมพิวเตอร
การเขียนโครงเร่ือง การกําหนดคียเฟรม การกําหนดแสง
เคร่ื องมื อพื้ นฐานและวิธีการสําหรับซอฟต แวร การทํา
ภาพเคล่ือนไหว และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 4433 การคํานวณแบบกรดิและคลาวด 3(3/3-0-0)
(Grid and Cloud Computing)

Prerequisite : CS 2513
หลักการของเทคโนโลยีกริด ประโยชนและการประยุกตใช

เทคโนโลยีกริด ระบบคอมพิ วเตอรสมรรถนะสู ง ระบบ
กริดมดิเดิลแวร การบริการและการพฒันาของกริดและกลุมเมฆ
สถาป ตยกรรมการคํานวณแบบกริ ด สถาป ตยกรรม
การคํานวณแบบกลุมเมฆ การทําเสมือนจริงดานตางๆ ไดแก
หนวยประมวลผลกลาง เครือขาย ระบบจัดเก็บ ประเด็น
ดานความปลอดภัยและภาวะสวนตัว การทําแมบรีดิวซเบือ้งตน
และกรณีศึกษา

CS 4443 คอมพิวเตอรวิทัศน 3(2/2-1/2-0)
(Computer Vision)

Prerequisite : CS 1333
แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร วิทัศน  การเกิดภาพ

การเก็บภาพ แบบจําลองสี ทฤษฎีการประมวลผลภาพ
การตรวจหาวัตถุ การติดตามวัตถุ การสอบเทียบกลอง
การคํานวณพิกดั 3 มิติจากภาพ และการฝกปฏบิัติที่สอดคลอง
กับทฤษฎี

CS 4613 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3(3/3-0-0)
(Data Warehouse and Data Mining)

Prerequisite : CS 3703
แนวคิดเบื้องตนของการทําคลังขอมูลและเหมืองขอมูล

สถาปตยกรรมคลังขอมูล กระบวนการจัดเตรียมขอมูล
การประยุกตใชเหมืองขอมูลกับงานประเภทตางๆ  เทคนิค
การทําเหมืองขอมูลและการเรียนรู จากตัวอยาง หลักการ
และข้ันตอนการจําแนกและการจดักลุมขอมลู การคนพบความรู
ดวยกฎความสัมพันธ การทําเหมืองเว็บและการใชเคร่ืองมือ
ในการวิเคราะหขอมลู และการฝกปฏบิัติทีส่อดคลองกับทฤษฎี

CS 4623 การจัดเก็บและการสืบคน 3(3/3-0-0)
สารสนเทศ
(Information Storage and Retrieval)

Prerequisite : CS 2303
แนวคิดการจัดเก็บและคนคืนขอมูล (IR) ระบบแฟม

โครงสรางการดําเนินการความสามารถคนคืนขอมูล ความ
แมนยํากลยุทธการสืบคนความนาจะเปน การกรองขอมูล
การประเมนิผลการปฏิบติังานของการสืบคนขอมูล
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CS 4633 หัวขอพิเศษเฉพาะทาง 3(2/2-1/3-0)
ดานโปรแกรม
(Special Topics in Programming)

Prerequisite : None
หัวขอที่เปนความรูใหม หรือกําลังเปนที่สนใจทางดาน

การโปรแกรม โดยหัวขอเร่ืองเปล่ียนไปแตละภาคการศึกษา
ตามดุลยพินิจของอาจารยผูสอนเพื่อใหสอดคลองกับกระแส
สังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม

CS 4763 การจัดการโครงงานซอฟตแวร 3(3/3-0-0)
(Software Project Management)

Prerequisite : CS 3863
หลักการในการจัดการโครงงานซอฟตแวร แบบจําลอง

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร แบบจําลองวุฒิภาวะความ
สามารถในการพัฒนาซอฟตแวร  การบริหารงานบุคคล
ในโครงงาน การวัดคุณลักษณะของซอฟตแวร การวางแผน
โครงงาน การประมาณขนาดและค าใชจายของโครงงาน
การบริหารความเสี่ยงในโครงการ การควบคุมและติดตามงาน
ในโครงงาน และการบริหารคุณภาพโครงงาน เคร่ืองมือที่ใช
ในการจดัการโครงงานซอฟตแวร

CS 4773 เรขภาพคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
(Computer Graphics)

Prerequisite : MA 1093
ความรู เบื้ องตนเกี่ ยวกับเรขภาพคอมพิวเตอรระบบ

เรขภาพคอมพิวเตอร ฮารดแวรสําหรับเรขภาพคอมพิวเตอร
คุณสมบัติการแสดงผลเรขภาพคอมพิวเตอรเรขภาพแบบ
แรสเตอรและแบบเวกเตอร  แนวคิดและวัตถุพื้นฐานของ
เรขภาพคอมพิวเตอรสองมิติพิกัดเอกพันธุ การแปลงภาพ
การกําหนดมุมมองและการตัดสวนเกิน แนวคิดและวัตถุ
พืน้ฐานของเรขภาพคอมพวิเตอรสามมิติ การสรางแบบจําลอง
วัตถุสามมิติ การใหแสงและเงา การทําใหเรขภาพสามมิติ
มีความสมจริงและการตรวจสอบพื้นผิวที่มองเห็นได ระบบสี
และแบบจําลองสี การสรางภาพเคล่ือนไหวเบื้ องตน และ
การฝกปฏบิัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 4853 การสรางตัวแปลภาษา 3(2/2-1/2-0)
(Compiler Construction)

Prerequisite : None
การเปรียบเทียบตัวแปลภาษา กระบวนการแปลภาษา

รูปแบบการแปลทีข้ึ่นอยูกับสถาปตยกรรมเคร่ือง เคร่ืองมือที่ใช
ในการออกแบบและพฒันาตัวแปลภาษาสําหรับภาษาเชงิคําสัง่
องคประกอบของตัวแปลภาษา การวิเคราะหคําในโปรแกรม
การสรางตารางสัญลักษณ การวิเคราะหความหมาย การสราง

รหัสคําสั่งกลาง การปรับปรุงประสิทธิภาพของรหัสคําสั่ง และ
ฝกปฏิบัติทีส่ัมพนัธกับทฤษฎี

CS 4873 การจําลองแบบ 3(2/2-1/2-0)
ดวยคอมพิวเตอร
(Computer Simulation)

Prerequisite : None
แนวคิดของการจําลองดวยคอมพิวเตอร  ชนิดของ

การจําลอง ภาษาและซอฟตแวรที่ ใช ในการจําลอง การ
ประยุกต ใชของการจําลอง กระบวนการของการจําลอง
การสรางแบบจําลอง ความสมเหตุสมผลของแบบจําลอง
และการฝกปฏบิัติที่สอดคลองกบัทฤษฎี

CS 4903 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0)
(Special Project)

Prerequisite : Senior Standing
พัฒนาโครงงานเฉพาะเร่ืองโดยบูรณาการความรูตางๆ

ที่เรียนมาเพื่อการออกแบบและการใชงานอยางเปนรูปธรรม
ปญหาที่เลือกตองเปนปญหาที่มีการวิเคราะห การออกแบบ
และการหาคําตอบ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาโครงงานเปนผูให
คําแนะนําและมีการสอบปากเปลา พรอมสงเอกสารโครงงาน
ตามชวงเวลาที่กําหนด

CS 4916 สหกิจศึกษาสําหรับ 6(0-0-6/40)
วิทยาการคอมพิวเตอร
(Cooperative Education for
Computer Science)

Prerequisite : Consent of Instructor
ฝกใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง

ในองคกร โดยใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาและ
ไดทํางานตรงตามสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   และ
มีประโยชนตอองคกรที่ฝกปฏบิัติ  ซ่ึงกําหนดงานเปนโครงงาน
พิ เศษที่ สามารถทําสําเร็ จได ภายใน 1 ภาคการศึ กษา
โดยนักศึกษาตองเขารวมฝกปฏิบัติอยางตอเน่ืองไมนอยกวา
600 ชั่วโมง

DB 2003 ภาษาอนิโดนเีซียสําหรบัธรุกจิ 1 3(2/2-1/2-0)
(Indonesian for Business I)

Prerequisite : None
การผสมคํา ระบบเสียงและการออกเสียง โครงสราง

ประโยคและไวยากรณพื้นฐาน คําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน
และในเชิงธุรกิจ ฝกทักษะการฟง การอาน การเขียน การแปล
และการสนทนาระดับพื้นฐานเชิงธุรกิจ ในโครงสรางประโยค
และไวยากรณที่ไดศึกษามา
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EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3/3-0-0)
(Microeconomics)

Prerequisite : None
ความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต ระบบ

เศรษฐกิจ อุปสงคและอุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุ น
พฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิต
และรายรับจากการผลิต การกําหนดราคาและผลผลิตในตลาด
แขงขันสมบูรณและแขงขันไมสมบูรณ

EC 1013 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3/3-0-0)
(Macroeconomics)

Prerequisite : None
ความหมายของรายไดประชาชาติ การคํานวณรายได

ประชาชาติ ตัวกําหนดระดับรายไดประชาชาติดุลยภาพ
การบริโภค การออม การลงทนุ การใชจายของรัฐบาล  การเงิน
และการธนาคาร นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
ดุลการคา ดุลการชําระเงิน เงินเฟอและเงินฝด อตัราแลกเปล่ียน
การวางงาน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ

EC 1023 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Economics)

Prerequisite : หามนักศกึษาคณะบริหารธุรกิจเลือกเปน
รายวิชาเลือกเสรี

เพือ่ใหนักศกึษาเหน็ความสําคญั และมคีวามรูความเขาใจ
แนวความคิด ภาพรวม และหลักการทั่ วไปเบื้ องตนของ
เศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค ในเร่ืองปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทานสินคา พฤติกรรม
ผูบริโภคและผูผลิต การกําหนดราคาและผลผลิตในตลาด
แขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ รายไดประชาชาติ การเงิน
การคลัง การคาและการเงินระหวางประเทศ

ED 1002 ความรูพ้ืนฐานทางการศึกษา 2(2/2-0-0)
(Foundations of Education)

Prerequisite : None
ปรัชญาทางการศึกษา แนวคิด นโยบายและวิวัฒนาการ

ดานการศึกษา บทบาทของการศึกษาในสังคม บทบาท และ
หนาทีข่ององคกรตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการศกึษา แผนการศกึษา
ชาติ แผนพฒันาการศึกษาแหงชาติ พระราชบญัญัติการศกึษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 กฎหมาย สิทธิและหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน แนวโนมเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

ED 1013 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 3(3/3-0-0)
(Curriculum and Process of Learning)

Prerequisite : None
ความหมายของหลักสู ตร ปรัชญาการศึกษา และ

การพัฒนาหลักสูตร ความมุงหมายทางการศึกษา หลักในการ
เลือกเน้ือหาวิชาและประสบการณการเรียนรูหลักสตูรทางเลือก
หลักสูตรทองถ่ิน หลักสูตรสําหรับเด็กมีความสามารถพิเศษ
การแปลงหลักสูตรสูการสอนวิธีการสอนแบบตางๆ กระบวน
การเรียนการสอน แบบยึดผู เรียนเปนสําคัญ ยุทธศาสตร
การสอน การเตรียมการสอน การบริหารชั้นเรียน การจูงใจ
และการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน การประเมินหลักสูตร และ
การสอน

ED 1023 จิตวิทยาการเรียนการสอน 3(3/3-0-0)
(Psychology of Learning and Teacing)

Prerequisite : None
ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนการสอน การประยุกตใชกับ

การเรียนการสอน พัฒนาการของเด็กและการพัฒนาเชาว
ปญญา และความคิดสรางสรรค ความแตกตางระหวางผูเรียน
บุคลิกภาพและการปรับตัว กระบวนการจูงใจและการเรียนรู
การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน การสรางแรงจงูใจในชั้นเรียน

ED 1033 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3/3-0-0)
(Educational Measurement and
Evaluation)

Prerequisite : None
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา ชนิดของแบบ

ทดสอบ วิธีการสรางแบบทดสอบ การวิเคราะห คุณภาพของ
แบบทดสอบ คะแนนและความหมายของคะแนน การประเมนิผล
ทั้งแบบอิงเกณฑ และอิงกลุม

ED 1043 เทคโนโลยีการศึกษา 3(3/3-0-0)
(Educational Technology)

Prerequisite : None
ทฤษฎีการสื่อสารและการรับรู  ความสัมพันธระหวาง

การสือ่สารกบัการเรียนรู ประวัติและพัฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา บทบาทและสถานภาพของเทคโนโลยีการศึกษา
บทบาทและสถานะ วัสดุอุ ปกรณสื่ อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีเลือกเทคโนโลยีเพื่อใชในการศึกษา
แนวโนมและบทบาท ของเทคโนโลยีการศกึษาในอนาคต
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ED 1051 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 1(1/1-0-0)
(Teaching Profession Ethics)

Prerequisite : None
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของครู กฎ ระเบียบ

และแนวทางปฏิบัติสําหรับครู การปฏิบัติของครูตอผูบังคับ
บัญชา เพื่อนรวมงาน ผูเรียนและสมาชิกของชุมชน ความ
คาดหวังของสังคมไทยที่มีตอครู คุณลักษณะของครูที่ ดี
และการพัฒนาบุคลิกภาพ การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
ตอวิชาชีพครู

ED 1063 การจัดกระบวนการเรียนรู 3(2/2-1/3-0)
(Process of Learning Management)

Prerequisite : None
รูปแบบการเรียนรู การจัดระบบการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและในโรงเรียน
การจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียน โดยคํานึงถึงผูเรียน
ในดานความแตกตางระหวาง บุคคล การฝกทักษะ การฝก
กระบวนการคิด การแกปญหาและการจัดบรรยากาศใหเกิด
การเรียนรู

ED 1072 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2/2-0-0)
สําหรับครู
(Language and Information Technology)

Prerequisite : None
หลักการ วิธีการใชทักษะในการฟง พูด อาน เขียนภาษา

ไทย หรือภาษาตางประเทศอืน่ๆ เพือ่การเรียนการสอนและการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การใชคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู

ED 1082 การพัฒนาหลักสูตร 2(2/2-0-0)
(Curriculum Development)

Prerequisite : None
ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติ ความเปนมา

และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการ
ศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสตูร มาตรฐานและ
มาตรฐานชวงชัน้ของหลักสตูร การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา
ปญหาและแนวโนม การพฒันาหลักสตูร

ED 1093 จิตวิทยาสําหรับครู 3(3/3-0-0)
(Psychology for Teacher)

Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี และองคความรูทางจิตวิทยาการศึกษา

สําหรับการประกอบวิชาชีพครู พัฒนาการ เชาวนปญญา
บุคลิกภาพ อารมณ สังคม การจูงใจ การรับรู และกระบวนการ

เรียนรู การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา การแนะแนวเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและความถนัดของผูเรียน

ED 1103 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3/3-0-0)
(Educational Measurement and
Evaluation)

Prerequisite : None
หลักการและเทคนิคการวัดผลและประเมินผลทางการ

ศึกษา การสรางและการใชเคร่ืองมือวัดผล และประมินผล
การศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟม
สะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบยอย
และแบบรวม

ED 1133 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3/3-0-0)
การศึกษา
(Educational Innovation and Technology)

Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษาที่

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูและเครือขายการเรียนรู
การเลือก การออกแบบ การสราง การนําไปใช การประเมิน
และการปรับปรุงนวัตกรรม การจดัการ การแพรกระจาย ปญหา
อุปสรรค แนวโนม ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ED 1142 จรรยาบรรณและสมรรถนะ 2(2/2-0-0)
วิชาชีพครู
(Ethics and Competencies for Teacher)

Prerequisite : None
ความสําคญัของวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ ภาระงานของ

ครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสราง
เจตคติที่ดีตอวิชาชพีครู การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะ
ความเปนครู การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนํา
ทางวิชาการ เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวของการศึกษา

ED 1153 การจัดกระบวนการเรียนรู 3(3/3-0-0)
(Process of Learning Management)

Prerequisite : None
ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน รูปแบบการเรียนรูและ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัด
ประสบการณการเรียนรู การบรูณาการเน้ือหาในกลุมสาระการ
เรียนรู การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม เทคนิคและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู การจดัการชัน้เรียน การใชและการ
ผลิตสือ่และการพฒันานวัตกรรมในการเรียนรู การจดัการเรียนรู
แบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินผลการเรียนรู
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ED 2003 การวิจัยการศึกษา 3(3/3-0-0)
(Educational Research)

Prerequisite : None
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา การวิจัย

ในชัน้เรียน การกําหนดปญหาในการวิจยั การออกแบบการวิจยั
จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัย การวิเคราะห
งานวิจยัที่เกี่ยวกับการศึกษา การนําผลวิจยัไปใชในการพฒันา
กระบวนการเรียนการสอน

ED 2013 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3(2/2-1/3-0)
(Information for Education)

Prerequisite : None
ทฤษฎีและการทํางานของคอมพิวเตอร ความหมาย และ

การใชสารสนเทศเพือ่การศกึษา การสรางและพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ ใชสําหรับการเรียนการสอน และการสราง
บทเรียนบนเวิลด วาย เว็ป การศึกษาคนควาจากแหลง
ทรัพยากรสารสนเทศ

ED 2023 วาทการสําหรับครู 3(3/3-0-0)
(Speech Education for Teacher)

Prerequisite : None
หลักการ วิธีการและจิตวิทยาในการพูด เพื่อการสอน

และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะการพูด
ในลักษณะตาง ๆ เชน การพูดเพื่อการอธิบาย การพูดแบบ
ต้ังคําถาม การพูดเพื่อการสาธิต และการพูดเพื่อโนมนาวจติใจ

ED 2033 หลักการบริหารการศึกษา   3(3/3-0-0)
(Principles of Educational
Administration)

Prerequisite : None
ความหมาย ปรัชญาและหลักการของการบริหาร การ

ศึกษา กระบวนการและระบบการบริหารการศกึษา พฤติกรรม
ผูนําและการเสริมสรางมนุษยสมัพันธในการบริหาร

ED 2043 การสอนภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0)
(Teaching English)

Prerequisite : ED 1013
หลักการ แนวทฤษฎีการสอน วิธีการและเทคนิค การสอน

วิชาภาษาอังกฤษ การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใชใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การฝกปฏิบั ติการเขียน
แผนการสอน การผลิตสือ่และเอกสารประกอบ การสอน ปญหา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การทดลองสอน ศึกษาและ
ดูงานการสอนวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา

ED 2053 การสอนภาษาจีน 3(2/2-1/2-0)
(Teaching Chinese)

Prerequisite : ED 1013
หลักการ แนวทฤษฎีการสอน วิธกีารและเทคนิคการสอน

วิชาภาษาจีน ระบบและการบริหารจัดการการเรียนการสอน
ภาษาจีน กิจกรรมการเรียน อุปกรณการสอนและลักษณะของ
การสอนทีดี่ ปญหาการเรียนการสอนภาษาจีน ทักษะการสอน
ภาษาจีน และการทดลองสอน ศึกษาดูงานการสอนวิชา
ภาษาจีนในสถานศึกษา

ED 2063 การศึกษารายบุคคล 3(0-0-3/9)
(Independent Study)

Prerequisite : None
โครงการการเรียนการสอนที่ เกี่ยวกับการประยุกตใช

นวัตกรรมการศึกษา ที่เสนอโดยนักศึกษารายบุคคล

ED 2103 การวิจัยการศึกษา 3(3/3-0-0)
(Educational Research)

Prerequisite : None
ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย

กระบวนการวิจัย สถิติเพื่ อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน
การฝกปฏิบัติการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย การคนควา
ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหา และการนําเสนอโครงการ
วิจัยเกี่ยวกับการศึกษา

ED 2113 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3/3-0-0)
(Institutional Management)

Prerequisite : None
แนวคดิ ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการองคการ ภาวะ

ผูนําทางการศกึษา การคดิอยางเปนระบบ การเรียนรูวัฒนธรรม
องคการ มนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสารและการทํางานเปน
ทมี การประกนัคณุภาพการศกึษา เทคนิค การจัดการหองเรียน
การจัดทําโครงงานทางวิชาการ การจัดโครงการฝกอาชีพ
การจัดโครงการและกิจกรรมเพือ่พัฒนา การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน การจดัระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ

ED 2123 การฝกปฏิบัติวชิาชีพ 3(0-0-3/24)
(Practicum)

Prerequisite : ED 1153
การบูรณาการความรูมาปฏิบัติการสอน วางแผนพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู และทําแผนการสอน
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญรวมกับสถานศึกษา การเลือกใชเทคนิค
ยุทธวิธี การผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู
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วัดและประเมินผล การทําวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน บันทึกรายงานผล การจัดการเรียนรู และสัมมนาการ
ศึกษา

EG 0003 ปรับพ้ืนภาษาอังกฤษ
(English Remedial Course)

การใชภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน
การเขียน โดยเนนโครงสรางภาษาอั งกฤษระดับพื้นฐาน
และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองและเหมาะสมในชี วิต
ประจําวัน

EG 1033 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1 3(3/3-0-0)
(English Structure 1)

Prerequisite : None
โครงสรางไวยากรณของประโยคภาษาองักฤษ เนนการใช

ศัพทสํานวน และรูปประโยคแบบตางๆ ใหถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ

EG 1043 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2 3(3/3-0-0)
(English Structure 2)

Prerequisite : EG 1033
โครงสรางไวยากรณของประโยค ในระดับที่ ซับซอน

มากข้ึน เนนการใชศัพทสํานวนในระดับที่สูงข้ึน ตลอดจน
การเขียนประโยคแบบตางๆ ที่มีความยาวและซับซอนให
ถูกตองตามหลักไวยากรณ

EG 2063 การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Basic Writing in English)

Prerequisite : EG 1033
องคประกอบและลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภท

ตางๆ ในระดับยอหนา การเขียนยอหนาดวยขอความและ
โครงสรางประโยคทีไ่มซับซอน เชน การบรรยาย การพรรณนา
การเลาเร่ือง

EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0)
(Conversational English)

Prerequisite : None
การพูดและการฟงบทสนทนาสั้นๆ บทสนทนาโตตอบ

ในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน  คําศัพท สํานวน
ในระดับทีไ่มซับซอน

EG 2143 การฟง-พูดภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0)
(Listening and Speaking in English)

Prerequisite : EG 2133
การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ  ในระดับทีซั่บซอน

ข้ึน อาทิ ใหคําอธิบาย ขอรอง แสดงความคิดเห็น เปนตน
ฝกเลือกใชคําศพัท วลีและสํานวนทีใ่ชในภาษาพูดใหเหมาะสม
กับสถานการณน้ัน ๆ การฟงขาวและทําความเขาใจเร่ือง
ใหรวดเร็ว

EG 2163 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
(English Essay Writing) 3(3/3-0-0)

Prerequisite : EG 2063
องค ประกอบและลักษณะของงานเขียนความเรียง

แบบตางๆ การเขียนความเรียงทีแ่สดงข้ันตอน การเปรียบเทยีบ
การแสดงเหตุและผล และการแสดงความคิดเห็น

EG 2213 หลักการอานภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
(Reading Strategies in English)

Prerequisite : GE 1063
การเดาความหมายจากบริบทเพื่อใหเขาใจงานเขียน

ประเภทตาง ๆ เชื่อมโยงใจความระหวางประโยค โดยแยก
ขอเท็จจริ งและความคิดเห็ น การหาใจความหลัก และ
รายละเอียด ปลีกยอย ตีความและตอบคําถามหลายประเภท
จากบทความ ที่อานไดอยางถูกตอง

EG 2243 การฟง - การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
สําหรับนิเทศศาสตร
(English Listening - Speaking for
Communication Arts)

Prerequisite : GE 1063
ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจในเน้ือหาสาระจากสื่ อ

ประเภทตางๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ประชุม
และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษในหัวขอที่ เกี่ยวของกับ
นิเทศศาสตร

EG 2253 การอาน - เขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
สําหรับนิเทศศาสตร
(English Reading - Writing  for
Communication Arts)

Prerequisite : GE 1063
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา

วารสารและบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
หลักและเทคนิคการแปลอังกฤษเปนไทย และไทย-อังกฤษ
การแปลขาวสาร โฆษณา และบทความ โดยใชศัพท สํานวน
ที่เกี่ยวของกับนิเทศศาสตร
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EG 2413 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
นิติศาสตร 1
(English for Professional Purposes I)

Prerequisite : GE 1063
ทักษะการอานรายงานขาว บทบรรณาธิการ บทความ

และเร่ืองที่เปนปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย และสังคม การเขียน
โนตยอ สรุปยอของบทความ และการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น

EG 2423 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ 3(3/3-0-0)
นิติศาสตร 2
(English for Professional Purposes II)

Prerequisite : EG 2413
การอานและการเขียนโดยเนนทักษะ การเขียนสรุป

เกีย่วกบัรายงานขาว บทบรรณาธกิาร บทความวารสาร รายงาน
คดีในศาล และบทความกึ่งวิชาการ ที่มีเน้ือหาดานกฎหมาย
และสังคม การอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวของ

EG 2683 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Business English Conversation)

Prerequisite : GE 1063
การสนทนาทางธุรกิจ  การฟง การพูด คําศัพท และ

สํานวนที่ใชในธุรกิจ ฝกการจับใจความจากการฟง การอาน
จับใจความสําคัญจากการฟงทางธุรกิจ และถายทอดขอมูล
ไดอยางถูกตองทั้งในดานเน้ือหาและการใชภาษา

EG 2693 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Business English Correspondence)

Prerequisite : EG 2683
การเขียนจดหมายโต ตอบทางธุ รกิ จและจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส การเขียนโทรสาร บันทึกชวยจํา บันทึกยอ
การเขียนประกาศแจงความของหนวยงาน  การเขียนจดหมาย
สมัครงาน และกรอกใบสมัครงาน

EG 2713 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Linguistics)

Prerequisite : None
หลักเบื้ องตนของภาษาศาสตร พรรณนา ธรรมชาติ

และลักษณะของภาษา ในดานองคประกอบของภาษาที่
เกี่ยวของกับระบบและโครงสรางของเสียง คํา ประโยค และ
ความหมาย

EG 2723 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
(English Phonology)

Prerequisite : EG 2713
ระบบเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ วิธีการ

ออกเสยีงใหถูกตอง ทัง้ในระดับหนวย เสยีง คํา วลี และประโยค
การใหนํ้าหนักคําในประโยค ตลอดจนการใสทํานอง เสียงใน
ประโยคชนิดตางๆ

EG 2821 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 1(0-1/2-0)
กายภาพบําบัด 1
(English for Physical Therapy Students I)

Prerequisite :  None
ศึกษาการใชศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาอังกฤษ

เบือ้งตน ทีใ่ชในวิชาชพีกายภาพบําบัด และการถายทอดขอมลู
อยางถูกตองทั้งทางดานเน้ือหา และการใชภาษา ศัพท และ
สํานวนทางการแพทยที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัด

EG 3123 การฟง-พูดภาษาองักฤษระดบัสูง 3(2/2-1/2-0)
(Advanced Listening and
Speaking in English )

Prerequisite : EG 2143
การฟ งเพื่ อความเข าใจข าวสารประจําวัน การพูด

แสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษวิจารณในหัวขอตางๆ คําศัพท
และสํานวน เพื่อแสดงความเห็นพองหรือขัดแยง และการให
เหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น

EG 3133 การฟง-พูดภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0)
เชิงวิชาการ
(Academic Listening and
Speaking in English )

Prerequisite : EG 3123
การพูดบรรยาย การนําเสนอขอมูล การอภิปรายเชิง

วิชาการ การฟงเพื่อความเขาใจและการจดบันทึกเน้ือหาของ
การบรรยาย การนําเสนอขอมูลและการอภิปรายเชิงวิชาการ

EG 3153 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ 3(3/3-0-0)
(Critical Reading in English)

Prerequisite : EG 2213
การวิ เคราะห งานเขียนประเภทต างๆ ที่ มี เน้ื อหา

แนวความคิด ลีลาการเขียน และการใชภาษาที่ ซับซอน
การแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็นของผูเขียน เนนความ
สามารถในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณตอเร่ืองที่อาน
อยางมีเหตุผล
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EG 3183 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
(English Report Writing)

Prerequisite : EG 2163
องคประกอบและการเขียนรายงาน จากการคนควา

ตามหัวขอที่กําหนด หรือตามความสนใจของผูเรียน   การเก็บ
และรวบรวมขอมลู การทําบนัทกึยอ การวิเคราะหขอมูล การทํา
เคาโครงเร่ื องและการเขียนรายงาน การเขียนอางอิงและ
บรรณานุกรม

EG 3403 เทวตํานานและคัมภีรไบเบ้ิล 3(3/3-0-0)
(Classical Mythology and the Bible)

Prerequisite : EG 2213
ขนบธรรมเนียม ความเชือ่ แนวคิดและเร่ืองราวเหตุการณ

ตางๆ ที่เปนพื้นฐานของวรรณคดีอังกฤษ เทวตํานานของ
กรีกโรมัน และคัมภีรของศาสนาคริสต

EG 3443 วรรณคดีวิจักขณ 3(3/3-0-0)
(Literary Appriciation)

Prerequisite : EG 3403
รูปแบบ องคประกอบ กลวิธีการแตง การตีความ

ประเภทตางๆ กวีนิพนธ เร่ืองสัน้ นวนิยาย และความเรียง และ
ประเมินคุณคาของงานประพันธประเภทตางๆ

EG 3523 เรื่องส้ันภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
(English Short Stories)

Prerequisite : EG 3443
เร่ืองสัน้ภาษาองักฤษประเภทตางๆ การประพนัธ แนวคดิ

การตีความและการวิเคราะหผลงานของนักเขียนที่มีชื่อเสียง

EG 3553 ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ 3(3/3-0-0)
(English for Secretaries)

Prerequisite : EG 2673 หรือ EG 2693
ภาษาอังกฤษที่ใชในงานเลขานุการ อาทิ การพูดโตตอบ

และบันทึกขอความทางโทรศัพท การจดตามคําบอก การจด
และเขียนรายงานการประชุม

EG 3563 ภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือการประชาสัมพันธ
(English for Public Relations)

Prerequisite : EG 2673 and EG 2693
การใชภาษาอังกฤษในการประชาสัมพันธโดยสังเขป

กลวิธีและรูปแบบในการเขียนและพูดเพื่ อประชาสัมพันธ
งานดานตาง ๆ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตอง การใชถอยคําที่
เหมาะสม การเขียนขาว การทําบทสัมภาษณและเอกสาร

แนะนํา การแถลงขาวและใหสัมภาษณ หรือการประชาสมัพันธ
ในรูปแบบอื่น ๆ

EG 3653 วรรณคดีองักฤษ 3(3/3-0-0)
(English Literature)

Prerequisite : EG 3443
การศึกษาและวิเคราะหแนวความคิด ของนักประพันธ

อังกฤษในยุคตาง ๆ เพื่อความรู ความเขาใจพัฒนาการของ
วรรณคดีอังกฤษ

EG 3663 วรรณคดอีเมริกัน 3(3/3-0-0)
(American Literature)

Prerequisite : EG 3443
พัฒนาการของวรรณคดีอเมริกันในยุคตางๆ เพื่ อให

เขาใจแนวคิดของนักประพันธ จากตัวอยางงานเขียนสําคัญ
แตละยุค

EG 3713 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3/3-0-0)
ดานสุขภาพ
(English for Health Communication)

Prerequisite : GE 1063
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในดานสุขภาพ คําศัพท

สํานวน และรูปแบบภาษาอังกฤษที่ จําเปนในการสื่ อสาร
ในหนวยงานบริการดานสขุภาพ

EG 3723 ภาษาองักฤษเพ่ืองานธรุกจิการบิน 3(3/3-0-0)
(English for the Airline Business)

Prerequisite : EG 2673 and EG 2693
ศพัท สํานวน และรูปแบบภาษาทีใ่ชติดตอสือ่สารในธรุกจิ

การบินและงานบริการบนเคร่ืองบนิและภาคพื้นดิน

EG 3733 หนวยคําและวากยสัมพันธ 3(3/3-0-0)
ภาษาองักฤษ
(English Morphology and Syntax)

Prerequisite : EG 2713
หนวยคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ การสรางคํา

และประโยคแบบตางๆ

EG 3763 การวิเคราะหโครงสรางประโยค 3(3/3-0-0)
(Syntactic Analysis)

Prerequisite : EG 2713
โครงสรางประโยคภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ รวมทั้ ง

ประโยคซับซอนและประโยคที่มีความหมายกํากวม ศึกษา
ทฤษฎีไวยากรณปริวรรต โครงสรางผิว และโครงสรางลึก
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การปริวรรตประโยคตางๆ กฎเกณฑเบื้องตนและข้ันตอนของ
การปริวรรต

EG 3773 หลักการแปลภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เปนภาษาไทย
(Principles of Translation: English to Thai)

Prerequisite : GE 1043 และ EG 2213
ทฎษฎี หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการแปลภาษา

อังกฤษเปนภาษาไทย ปญหาทีเ่กิดข้ึนในการแปลและแนวทาง
แก ไข การแปลภาษาอั งกฤษระดับประโยคและยอหนา
การวิเคราะหและแกไขขอผิดพลาดในงานแปล

EG 3783 หลักการแปลภาษาไทย 3(3/3-0-0)
เปนภาษาอังกฤษ
(Principles of Translation: Thai to English)

Prerequisite : EG 3773
ทฎษฎี หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการแปล

ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ปญหาที่เกิดข้ึนในการแปลและ
แนวทางแกไข การแปลภาษาไทยระดับประโยคและยอหนา
การวิเคราะหและแกไขขอผิดพลาดในงานแปล

EG 3803 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 3(3/3-0-0)
การโรงแรมและภัตตาคาร
(English for Hotels and Restaurants)

Prerequisite : EG 2673 หรือ EG 2693
ศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาที่ ใชในแผนกตาง ๆ

ของโรงแรมและภัตตาคาร อาทิ แผนก ตอนรับ แผนกอาหาร
และเคร่ืองด่ืม แผนกแมบาน แผนกประชาสัมพันธ ฝายสงเสริม
การขาย การตลาด การบริหาร และการจัดการ

EG 3821 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 1(0-1/2-0)
กายภาพบําบัด 2
(English for Physical Therapy Students II)

Prerequisite :  PT 2821 or Consent of Instructor
ฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษและจับใจความสําคัญ

จาก ตํารา วารสาร และบทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพกายภาพบําบัด

EG 3841 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 1(0-1/2-0)
กายภาพบําบัด 3
(English for Physical Therapy Students III)

Prerequisite :  PT 3821 or Consent of Instructor
ฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ การสรุป การเขียน

และเรียบเรียงใจความสําคัญ จาก ตํารา วารสาร และ
บทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัด

EG 3843 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
การบริการ
(English for Hospitality Industry)

Prerequisite : GE 1063
ศัพท  สํานวน และรูปแบบภาษาที่ ใช ติดตอสื่ อสาร

ในอุตสาหกรรมบริการ เชน ธุรกิจการบิน ภัตตาคาร อาหาร
และเคร่ืองด่ืม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

EG 3853 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 3(3/3-0-0)
และภัตตาคารในอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว
(English for Hotels and Restaurants
in the Tourism Industry)

Prerequisite : GE 1063
ศึกษาศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาอังกฤษเบื้องตน

ที่ ใช ในแผนกต างๆ ของโรงแรมและภัตตาคาร อาทิ
แผนกตอนรับ แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม แผนกแมบาน
แผนกประชาสั มพั นธ  ฝ ายส งเสริมการขาย การตลาด
การบริหารและการจดัการ

EG 3873 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)
(Intercultural Communication)

Prerequisite : EG 3153
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพระหวาง

บุคคลหรือกลุ มบุ คคลที่ มีภาษา และวัฒนธรรมตางกัน
โดยศึกษาธรรมชาติของภาษา กฎเกณฑในการใชภาษา และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาที่มีสวนในการกําหนดกฎเกณฑ
ในการใชภาษา ตลอดจนวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึนในการสื่อ
ความหมาย

EG 3883 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารมวลชน 3(3/3-0-0)
(Writing for Mass Communication)

Prerequisite : EG 2213
รูปแบบพื้นฐานของการเขียนเชิงวิชาชีพในการสื่อสาร

มวลชน ต้ังแตหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน

EG 3893 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจสปา 3(3/3-0-0)
และสงเสริมสุขภาพ
(English for Spa and Health Promotion)

Prerequisite : EG 2673 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม
การบริการเพื่อการทองเทีย่ว)

ศึกษาและฝกใชศัพท สํานวน และขอความที่ใชในธุรกิจ
สปาและสงเสริมสุขภาพ การใชภาษาในการติดตอสื่อสาร และ
ใหขอมูลดานการสงเสริมสขุภาพ
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EG 3903 การใชภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
ในบริบทอาเซียน
(ASEAN Englishes)

Prerequisite : EG 2713
การใชภาษาอังกฤษที่ แตกตางกันของประเทศตางๆ

โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียน รูปแบบและลักษณะ
เฉพาะ รวมถึงวัฒนธรรมการใชภาษา

EG 4006 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเอก
มาแลวไมตํ่ากวา 45 หนวยกิต

การปฏิ บั ติ งานกั บสถานประกอบการที่ มี ลั กษณะ
เกี่ ยวของกับหลักสูตรที่ ศึกษาอยางเปนระบบ โดยได รับ
ความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ และตองมีชั่วโมงฝกปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง

EG 4013 ภาษาองักฤษสําหรบัมัคคเุทศก 1 3(3/3-0-0)
(English for Tourist Guides I)

Prerequisite : GE 1063
ศึกษาศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาอังกฤษทีใ่ชในการ

สนทนาในสถานการณเฉพาะ และการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญๆ ในประเทศไทย มีการฝกภาคปฏบิัติ

EG 4023 ภาษาองักฤษสําหรบัมัคคเุทศก 2 3(3/3-0-0)
(English for Tourist Guides II)

Prerequisite : EG 4013
ฝ กสนทนาและใช ภาษาอั งกฤษในการให ข อมู ล

ทีเ่กีย่วของกบัแหลงทองเทีย่วทีส่าํคญัในประเทศไทยในรายละเอยีด
ที่มากข้ึน ใชการสนทนาภาษาอังกฤษแกไขสถานการณตางๆ
เฉพาะหนาอยางเหมาะสม มีการฝกภาคปฏิบัติ

EG 4083 การวิจารณและตีความ 3(3/3-0-0)
วรรณกรรมจากส่ือภาพยนตร
(Literary Interpretation andCriticism
through Movies)

Prerequisite : EG 3443
ฝกแสดงความคิดเห็น ตีความ และวิจารณวรรณกรรม

ประเภทตางๆ โดยผานสื่อภาพยนตร

EG 4113 การพูดในท่ีประชุมชน 3(2/2-1/2-0)
(Public Speaking )

Prerequisite : EG 3133
การพูดภาษาอังกฤษในที่ประชุมชน การดําเนินรายการ

ตางๆ ดานสังคม ธุรกิจ บันเทิงและวิชาการ

EG 4293 โครงงานพิเศษ 3(0-3/6-0)
(Senior Project)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเอก
มาแลวไมตํ่ากวา 45 หนวยกิต

การศกึษาปญหา วางแผน รวบรวมขอมูล เขียนโครงงาน
นําเสนอ ปฏิบัติภาคสนาม และเขียนรายงานสรุป

EG 4303 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม 1 3(3/3-0-0)
(English for Hotels I)

Prerequisite : GE 1063
ศึกษาศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาที่ ใช เพื่ อการ

ปฏิบัติงานในแผนกตางๆ ของโรงแรม โดยมุงศึกษาภาษา
อังกฤษที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในแผนกตางๆ ของ
โรงแรม เชน แผนกแมบาน แผนกตอนรับ

EG 4313 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม 2 3(3/3-0-0)
(English for Hotels II)

Prerequisite : EG 4303
ศึกษาศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาที่ ใช เพื่ อการ

ปฏิบัติงานในแผนกตางๆ ของโรงแรม โดยมุงศึกษาภาษา
อังกฤษที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในแผนกตางๆ ของ
โรงแรม เชน แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม การขายและการตลาด
แผนกประชาสมัพนัธ

EG 4323 ภาษาองักฤษเพ่ืองานหนงัสือพิมพ 3(3/3-0-0)
(English for Journalism)

Prerequisite : EG 2163 และ EG 2213
รู ปแบบภาษาอั งกฤษในงานสื่ อสารมวลชน เช น

หนังสอืพมิพ วารสาร การอาน การบรรยายเหตุการณ การเขียน
คอลัมนและจรรยาบรรณวิชาชีพ

EG 4343 หลักการสอนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
(Principles in Teaching English)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาเอกมาแลว
ไมตํ่ากวา 30 หนวยกิต

ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ  แนวปฏิบัติในการสอน
ภาษาองักฤษเปนภาษาตางประเทศ แผนการสอน สือ่การเรียน
การสอน การออกขอสอบ

EG 4363 ภาษาอังกฤษเพ่ือภัตตาคาร 3(3/3-0-0)
และงานครัว
(English for Restaurant and Kitchen)

Prerequisite : GE 1063
ศึกษาศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาที่ ใช ในงาน

ภัตตาคาร อาท ิการใหการบริการและการตอนรับ รวมถึงงานครัว
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เชน การประกอบและสาธิตการทําอาหารไทย อุปกรณ
เคร่ื องครัว และการจั ดนิทรรศการเกี่ ยวกับอาหารไทย
ในตางประเทศ

EG 4593 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ 3(3/3-0-0)
วรรณคดีวิจารณ
(Introduction to Literary Criticism)

Prerequisite : EG 3403
หลักการวิเคราะหและวิจารณวรรณคดีตามแนวทฤษฎี

การวิจารณวรรณคดี การศึกษางานวิจารณของนักเขียน
ที่ วิ จารณ วรรณคดีและของนักเขียนตะวันตกคนสําคัญ
ฝกวิเคราะหและวิจารณวรรณคดี

EG 4603 วรรณคดีเปรียบเทียบเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Comparative
Literature)

Prerequisite : EG 3403
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดีเปรียบเทียบ ทั้งดาน

เชือ้ชาติ และศาสตรการประพนัธกบัศาสตร อืน่ ๆ  อาท ิจติวิทยา
วิทยาศาสตร ปรัชญาและศาสนา ศึกษาความเกี่ยวเน่ืองและ
สัมพนัธกัน

EG 4613 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 3(3/3-0-0)
การทองเท่ียว
(English  for  Tourism )

Prerequisite : EG 2673 หรือ EG 2693
ศัพท สํานวนและขอความที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว

ซ่ึงมีเน้ือหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยที่นาสนใจ
ดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม ขนบ-
ธรรมเนียมประเพณี และการละเลนพื้นเมือง ฝกพูดภาษา
อังกฤษเพื่องานดานการทองเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที่

EG 4693 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 3(3/3-0-0)
การทองเท่ียว
(English for Tourism)

Prerequisite : GE 1063
ศึกษาศัพท สํานวนภาษาอังกฤษเบื้องตน ที่ใชในธุรกิจ

การทองเทีย่ว ดานภูมศิาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและการละเลนพืน้เมือง ฝกพูดภาษา
อังกฤษเพือ่งานดานการทองเที่ยว

EG 4703 ภาษาศาสตรสังคม 3(3/3-0-0)
(Sociolinguistics)

Prerequisite : EG 2713
ความสัมพันธของภาษากับสังคม โดยการวิเคราะห

บทบาทของภาษาในสงัคม ความสมัพนัธของภาษากับลักษณะ
ทางสังคม เพศและอายุของผูพูด การใชภาษาในปริบทสังคม
การเปล่ียนแปลงของภาษา การวางแผนภาษา

EG 4793 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษา 3(3/3-0-0)
(Contrastive Analysis)

Prerequisite : EG 2713
ทฤษฎีการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางภาษาอังกฤษ

กับภาษาไทย ในเร่ืองระบบเสียง คํา ประโยค และภาษา
ในปริบทสงัคม

EG 4843 การแปลเพ่ืองานธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Translation for Business)

Prerequisite : EG 2673 หรือ EG 2693
การใชภาษา ศัพท  สํานวนของงานแปลทางธุ รกิจ

ประเภทตางๆ ฝกแปลขอความทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ โดยใช
ภาษาใหถูกตองและ เหมาะสม

EG 4853 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 3(3/3-0-0)
(English for Presentations)

Prerequisite : EG 5233 หรือ EG 2673 หรือ EG 2693
ข้ันตอนและเทคนิคการนําเสนอ ศัพท สํานวนภาษา

อังกฤษที่ใชในการนําเสนอ การอธิบายแผนภาพและแผนภูมิ
ตาง ๆ ภาษากายและสื่อประกอบการนําเสนอ การเตรียมตัว
และการฝกปฏิบติั

EG 4883 สัมมนาภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
(English Seminar)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเอกมาแลว
ไมตํ่ากวา 45 หนวยกิต

การวิเคราะหปญหาในการใชภาษาอังกฤษในการฟง
การพูด การอาน การเขียน การแปล หรือในดานวรรณคดีและ
วัฒนธรรม การจัดสัมมนา การบูรณาการความรูภาคทฎษฏี
และภาคปฏิบติัในการนําเสนอ อภิปรายปญหาและหาแนวทาง
แกไข
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EG 5013 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑติ)

ทกัษะการฟงเพือ่ความเขาใจเน้ือหาสาระ จากสือ่ประเภท
ตางๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ประชุม และการ
อภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่ เกี่ยวของกับภาษา
วิชาของนักศึกษา

EG 5023 การอาน-การเขียนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑติ)

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการทักษะ การเขียนรายงาน
ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท  สํานวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ
ในสาขาวิชาดังกลาว

EG 5033 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบณัฑติและการจดัการบัณฑติ)

ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจในเน้ือหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตางๆ ทักษะการสนทนาการนําเสนอในที่ประชุม และ
การอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขา
วิชาของนักศึกษา

EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบณัฑติและการจดัการบัณฑติ)

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สํานวน และ

หวัขอทีเ่กีย่วของกบัสาขาวิชาของนักศกึษา ทกัษะในการสือ่สาร
อยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่ เกี่ ยวของในการดําเนินชีพ
ในสาขาวิชาดังกลาว

EG 5053 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย)

ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจในเน้ือหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนาที่เกี่ยวของกับการบริการ
ทางเทคนิคการแพทย การนําเสนอในที่ประชุม และการ
อภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่ เกี่ ยวของกับสาขา
วิชาเทคนิคการแพทย

EG 5063 การอาน-การเขียนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย)

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
การเขียนบทความทางวิชาการ การเขียนจดหมายสมัครงาน
และการกรอกใบสมัครงาน ทักษะการนําเสนอและอภิปราย
รายงานผลโดยใชศัพท สํานวน และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขา
วิชาเทคนิคการแพทย ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผล
ที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ

EG 5073 การอาน-การเขียนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษา
คณะกายภาพบําบัด)

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท  สํานวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ
ในสาขาวิชาดังกลาว
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EG 5113 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจในเน้ือหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ประชุม
และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
ภาษาวิชาของนักศึกษา

EG 5123 การอาน-การเขียนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท  สํานวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ
ในสาขาวิชาดังกลาว

EG 5133 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษา
คณะการแพทยแผนจีน)

การฟง การพดู การสนทนาโตตอบสือ่สาร เพือ่ความเขาใจ
ในเน้ือหาสาระสือ่ประเภทตาง ๆ  ทกัษะการสนทนา การนําเสนอ
ตอที่ประชุม การถายทอดขอมูลอยางถูกตองทั้งในดานเน้ือหา
และการใชภาษา ศัพทและสํานวนทางการแพทยและศาสตร
ที่เกี่ยวของ

EG 5083 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
จดัการโรงพยาบาล)

ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจในเน้ือหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ประชุม
และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
ภาษาวิชาของนักศึกษา

EG 5093 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิง่แวดลอม)

ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจในเน้ือหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ประชุม
และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
ภาษาวิชาของนักศึกษา

EG 5103 การอาน-การเขียนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิง่แวดลอม)

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท  สํานวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ
ในสาขาวิชาดังกลาว
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EG 5143 การอาน-การเขียนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษา
คณะการแพทยแผนจีน)

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท  สํานวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ
ในสาขาวิชาดังกลาว

EG 5153 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)

ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจในเน้ือหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ประชุม
และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
ภาษาวิชาของนักศึกษา

EG 5163 การอาน-การเขียนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท  สํานวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ
ในสาขาวิชาดังกลาว

EG 5173 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือการส่ือสาร
(English Listening-Speaking for
Communication)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย)

ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจในเน้ือหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตาง ๆ  ทกัษะการสนทนา การนําเสนอในทีป่ระชมุ และ
การอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับภาษา
วิชาของนักศึกษา

EG 5183 การอาน-การเขียนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือการส่ือสาร
(English Reading-Writing for
Communication)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย)

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สํานวน และ
หัวขอที่ เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ
ในสาขาวิชาดังกลาว

EG 5193 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063  (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต)

ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจในเน้ือหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตางๆ ทักษะการสนทนาการนําเสนอในที่ประชุม และ
การอภิปรายเปนภาษาองักฤษ ในหัวขอทีเ่กีย่วขอกับสาขาวิชา
ของนักศึกษา

EG 5203 การอาน-การเขียนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต)

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
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ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สํานวน และ
หัวขอที่ เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการดําเนิน
วิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว

EG 5213 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร)

ทกัษะการฟงเพือ่ความเขาใจเน้ือหาสาระ จากสือ่ประเภท
ตางๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ประชุม และการ
อภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับภาษาวิชา
ของนักศึกษา

EG 5223 การอาน-การเขียนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร)

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท  สํานวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ
ในสาขาวิชาดังกลาว

EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ

(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063
ทักษะในการสนทนาทางธุรกิจ การนําเสนอในที่ประชุม

และการอภิปราย การเจรจาตอรอง การฝกการจับใจความ
และสํานวนทีใ่ชในธรุกจิ ทกัษะในการสือ่สารอยางมีประสิทธผิล
กับบุคคลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ

EG 5243 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063
ฝ กการเขียนจดหมายตอบโตทางธุ รกิจ จดหมาย

อิเลคโทรนิค การเขียนโทรสาร บันทึก ชวยจํา บันทึกยอ
การเขียนประกาศแจงความของหนวยงาน การเขียนจดหมาย
สมคัรงานและการกรอก ใบสมคัรงาน การเขียนรายงาน การอาน
จบัใจความจากตํารา วารสาร และบทความ ทกัษะในการสือ่สาร
อยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ

EG 5273 ภาษาอังกฤษสําหรับ 3(3/3-0-0)
นักศึกษาเภสัชศาสตร 1
(English for Pharmacy Students I)

Prerequisite : GE 1063
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับความจากตํารา

วารสาร และบทความวิชาการทางการแพทยและเภสัชศาสตร
ทักษะการเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ การถายทอด
ขอมูลอยางถูกตองทั้งดานเน้ือหาและการใชภาษาศัพทและ
สํานวนทางการแพทยและเภสัชศาสตร

EG 5283 ภาษาอังกฤษสําหรับ 3(3/3-0-0)
นักศึกษาเภสัชศาสตร 2
(English for Pharmacy Students II)

Prerequisite : EG 5273
การฟง การพดู การสนทนาโตตอบสือ่สาร การจบัใจความ

ในการฟง และการนําเสนอ ทักษะการอาน การเขียน จดหมาย
ธุรกิจ โทรสาร จดหมายอิเล็กโทรนิกส บันทกึชวยจํา บนัทึกยอ
เพื่อใชในการสื่อสารธุรกิจดานยา การจัดเตรียมเอกสารทาง
ธุรกิจยา เชน ฉลากยา เอกสารกํากับยา แผนพับ

EG 5313 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชา
การทองเที่ยว / อุตสาหกรรมบริการ
เพื่อการทองเที่ยว

ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจในเน้ือหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตางๆ ทักษะการสนทนาการนําเสนอในที่ประชุม
และการปภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาของนักศึกษา



451




EG 5323 การอาน-การเขียนภาษาองักฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063 เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชา
การทองเที่ยว / อุตสาหกรรมบริการ
เพื่อการทองเที่ยว

ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสารและบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท  สํานวน
และหัวขอที่ เกี่ ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะ
ในการสื่ อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่ เกี่ ยวของใน
สาขาวิชาดังกลาว

EG 5333 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษา
คณะกายภาพบําบัด)

ทั กษะการฟ งเพื่ อความเข าใจในเน้ื อหาสาระจาก
สื่อประเภทตางๆ ทกัษะการสนทนาเกี่ยวของกับการใหบริการ
ทางกายภาพบําบัด การนําเสนอในที่ประชุมและการอภิปราย
เปนภาษาอั งกฤษในหัวขอที่ เกี่ ยวของกับสาขาวิชาชีพ
กายภาพบําบัด

EG 5343 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน 3(3/3-0-0)
(English for Career)

Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อตุสาหกรรม)

ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจ การสนทนาในสํานักงาน
การอธิบายรายละเอียดสินคา การเขียนจดหมายและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสโตตอบทางธุรกิจ การเขียนจดหมายสมัครงาน
และการสมัภาษณงาน

EG 5413 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ  3(3/3-0-0)
เพ่ือวชิาชีพ
(English Lisening-Speaking
for Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063  (เฉพาะนั กศึ กษาหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย)

ทักษะการฟงเพื่ อความเขาใจในเน้ือหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตางๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ประชุม
และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
ภาษาวิชาของนักศึกษา

EG 5423 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ
(English Reading-Writing
for Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063  (เฉพาะนั กศึ กษาหลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย)

ทกัษะการอานเพือ่ความเขาใจ  การจบัใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท  สํานวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิผลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ
ในสาขาวิชาดังกลาว

EH 3042 นิเวศวิทยา 2(2/2-0-0)
(Ecology)

Prerequisite : BI 1012 and BI 1041
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับนิเวศวิทยาเบื้องตน ซ่ึง

กลาวถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม ทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพ วงจรการถายทอดพลังงานสิ่งแวดลอม
ในแหลงตางๆ โครงสราง และการเปล่ียนแปลงของประชากร
ตลอดจนการจัดการระบบนิเวศตางๆ ทั้งบนบกและแหลงนํ้า

EH 3052 การประปาและการปรับปรุง 2(2/2-0-0)
คุณภาพน้ํา
(Water Supply and Water Treatment)

Prerequisite : โดยอนุมติัจากอาจารยผูสอน
ลักษณะของนํ้าสะอาด แหลงนํ้าและปริมาณการใชนํ้า

ที่ นํามาใชทํานํ้าประปา มาตรฐานนํ้าด่ืมและนํ้าใช วิธีการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าและการทํานํ้าประปา ระบบการจายนํ้า
และการตอทอประปา การทําลายเชื้อโรคในนํ้าประปา การ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมและการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าข้ันสูง

EH 3063 การบําบัดและการกําจัดน้ําเสีย 3(3/3-0-0)
(Wastewater Treatment and Disposal)

Prerequisite : โดยอนุมติัจากอาจารยผูสอน
ชนิด ปริมาณ และลักษณะของนํ้าเสีย ผลกระทบที่ไดรับ

จากนํ้าเสยี หลักการและวิธีการบําบัดนํ้าเสยีทางกายภาพ เคมี
ชีวภาพ การบําบัดนํ้าเสียข้ันสูง และการกําจัดกากตะกอน
เทคนิคและวิธีการควบคุมการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย



452 





















EH 3072 ประสบการณวิชาชีพทางดาน 2(1/1-1/3-0)
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
(Professional Experience in
Environment and Public Health)

Prerequisite : โดยอนุมติัจากอาจารยผูสอน
เนนใหนักศึกษาเรียนรูประสบการณในสายงานวิชาชีพ

โดยการออกชุมชน เพื่อศึกษาปญหาทางดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม การฟงบรรยายจากผูเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ
การศกึษาดูงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมทัง้การศกึษา
คนควาดวยตนเองในเร่ืองที่สนใจภายใตการแนะนํา ควบคุม
ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา พรอมจัดทําและนําเสนอรายงาน
ในชัน้เรียนในรูปแบบการสัมมนา

EH 3082 วิศวกรรมอนามัยส่ิงแวดลอม 2(2/2-0-0)
(Environmental Health Engineering)

Prerequisite : PH 1133
พื้นฐานดานวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม กลศาสตรวัสดุ

คุณสมบัติของวัสดุชนิดตางๆ เมื่อถูกแรงกระทํา การออกแบบ
โครงสราง กลศาสตรของไหล คุณสมบัติของของไหล การไหล
ในทอ การไหลในรางนํ้าเปดและการไหลของนํ้าใตดิน การ
ออกแบบระบบทอรวบรวมนํ้าเสยีและนํ้าฝน การออกแบบในงาน
สุขาภิบาลสิง่แวดลอม กลศาสตรของดิน คณุสมบติัของดินและ
การใหนํ้าของชั้นดิน การอานแบบทางสถาปตยกรรมและการ
ประมาณคา

EH 3093 การสุขาภิบาลและความปลอดภัย
ของอาหาร 3(3/3-0-0)
(Food Safety and Sanitation)

Prerequisite : MI 2134 หรือโดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
สาเหตุและอันตรายจากการปนเปอนทางกายภาพ เคมี

และชีวภาพในอาหาร โรคที่เกิดจากอาหารและนํ้าเปนสื่อนํา
การควบคมุปองกนัการปนเปอนในอาหาร การสขุาภิบาลสถานที่
จําหนายอาหาร และสถานทีผ่ลิตอาหาร กฎหมายทีเ่กีย่วของกบั
อาหาร มาตรฐานอาหารเพือ่การบริโภค การผลิต การเพาะปลูก
การขนสง และการสงออกและนําเขาอาหาร การวิเคราะห
ความเสี่ยงจากการปนเปอนสารเติมแตงและสารเคมีในอาหาร
ระบบมาตรฐานตางๆ ของอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศ
และระดับสากล

EH 3102 พิษวิทยาส่ิงแวดลอมและ 2(2/2-0-0)
การประเมินความเส่ียง
(Environmental Toxicology and
Risk Assessment)

Prerequisite : CH 1213
หลักการทางพิษวิทยา กลไกการเกิดพษิในรูปแบบตางๆ

ความเปนพิษและอันตรายของสารเคมีตอระบบอวัยวะตางๆ
ในรางกาย อันตรายของสารมลพิษประเภทตางๆ ที่ปนเปอน
ในสิง่แวดลอม หลักการแพรกระจายและการสะสมของสารมลพษิ
ในสิง่แวดลอม การวิเคราะหตรวจสอบ และการควบคุมปองกัน
สารมลพษิ การประเมนิความเสีย่งตอสุขภาพจากการรับสัมผัส
สารมลพษิตางๆ ในสิง่แวดลอมและในสภาพแวดลอมการทํางาน

EH 3112 มลพิษทางอากาศและการควบคมุ 2(2/2-0-0)
(Air Pollution and Control)

Prerequisite : โดยอนุมติัจากอาจารยผูสอน
การแบงชั้นบรรยากาศ องคประกอบของอากาศ แหลง

กําเนิดและชนิดของสารมลพิษทางอากาศ การเกิดมลพิษทาง
อากาศและผลกระทบที่มีตอมนุษย สัตว พืช และทรัพยสิน
หลักการทางอุตุนิยมวิทยา แบบจําลองทางคณิตศาสตรและ
การแพรกระจายของสารมลพิษทางอากาศ หลักการเก็บ
ตัวอยางและการตรวจวิเคราะหสารมลพิษทางอากาศ วิธีการ
ควบคุมสารมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาคและกาซ

EH 4052 การจัดการขยะ 2(2/2-0-0)
(Solid Waste Management)

Prerequisite : โดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
ชนิด ปริมาณ และอัตราการเกิดขยะในชุมชน และ

สถานทีท่ําการตางๆ ผลกระทบของขยะตอสิง่แวดลอม  การเกบ็
รวบรวม การขนถาย การกําจัดและการทําลายขยะแบบตางๆ
และการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ

EH 4062 การวิเคราะหคุณภาพ 2(1/1-1/3-0)
ส่ิงแวดลอม
(Environmental Quality Analysis)

Prerequisite : CH 1251 and MI 2134
ขอกําหนด มาตรฐานสิ่งแวดลอมตางๆ และสิ่ งชี้ วัด

การเก็บตัวอยางเพื่อสงตรวจ วิธีการและเทคนิคการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม ทางกายภาพ เคมี และจุลชีว-
วิทยาของอากาศ ดิน อาหาร และนํ้า และการประเมินผล
ขอมูลที่ได



453




EH 4102 การควบคุมแมลงนําโรค 2(2/2-0-0)
และสัตวแทะ
(Insect Vector and Rodent Control)

Prerequisite : โดยอนุมติัจากอาจารยผูสอน
ศึ กษาถึ งแมลงนําโรคและสั ตว แทะต างๆ ป ญหา

สาธารณสุขที่ เกิ ดจากแมลงเปนสื่ อนําโรค การป องกัน
การควบคุม และการกําจัดแมลงนําโรคแตละชนิด และหนู
การใชสารฆาแมลง สารฆาสัตวแทะ และขอควรระวังดาน
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

EH 4122 การจัดการของเสียอันตราย 2(2/2-0-0)
(Hazardous Waste Management)

Prerequisite : โดยอนุมติัจากอาจารยผูสอน
ชนิด ปริมาณและปญหาของเสียอันตรายที่มีตอชุมชน

แหลงกําเนิดของเสียอันตราย ขยะติดเชื้ อในโรงพยาบาล
และหองปฏบิติัการสิง่แวดลอม ของเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม
กฎหมาย และอนุสัญญาที่ เกี่ยวของกับการจัดการของเสีย
อันตราย การจัดการกากของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิด
ตางๆ ที่ถูกสขุลักษณะ และมาตรการ ควบคุมของเสียอนัตราย

EH 4142 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 2(1/1-1/3-0)
และน้ําเสีย
(Water and Wastewater Analysis)

Prerequisite : CH 1251 and MI 2134
Corequisite : EH 3063

การปฏิบัติการในหองทดลองเพื่อตรวจสอบคุณภาพนํ้า
และนํ้าเสี ย ทางด านกายภาพ เคมี และชี วภาพดวยวิธี
มาตรฐานตางๆ การอานผลและแปลขอมลูจากผลการวิเคราะห
การเสนอแนะ และใหคําแนะนําตามหลักวิชาการ

EH 4216 การฝกงานอนามัยส่ิงแวดลอม 6(0-0-6/36)
(Environmental Health Practice)

Prerequisite : โดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
การนําความรูที่เรียนมาในหลักสูตรทั้งหมดไปประยุกต

ใช ในการฝกงานในสถานประกอบการเพื่ อให เกิดทักษะ
ประสบการณ  การเรียนรู  และแก ไขปญหาเฉพาะหนา
ดวยตนเอง

EH 4222 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)
และเทคโนโลยีสะอาด
(Industrial Pollution Control and
Cleaner Technology)

Prerequisite : EH 3063, EH 3112 and EH 4052
หรือโดยอนุมติัจากอาจารยผูสอน

การเกิดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะ ชนิด
และปริมาณของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ผลกระทบจาก
มลพิษอุตสาหกรรมที่มีตอชุมชนและสิ่งแวดลอม การปองกัน
การเกิดมลพิษอุตสาหกรรม การประเมินวัฏจักรชีวิต หลักการ
ของเทคโนโลยีสะอาด และการประยุกต ใช ในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ

EH 4233 การวิจัยทางสาธารณสุข 3(2/2-1/3-0)
และส่ิงแวดลอม
(Environment and Public Health
Research)

Prerequisite : ST 2003
ความหมาย หลักการ ประเภทของการวิจัย การทํา

โครงการวิจยัในงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอม ดําเนินการวิจยั
และเขียนรายงานผลการวิจัย

EH 4242 การสุขาภิบาลและบริหาร 2(2/2-0-0)
ส่ิงแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Sanitation and
Environmental Administration)

Prerequisite : โดยอนุมติัจากอาจารยผูสอน
หลักเกณฑและขอกําหนดตางๆ ดานการสุขาภิบาล

สิง่แวดลอมของโรงงานอตุสาหกรรม การจดัโรงงานอตุสาหกรรม
ใหไดมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การควบคุมดูแลสภาวะ
การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม การสํารวจสุขาภิบาล การ
ติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงงาน
อตุสาหกรรม และระบบมาตรฐานสิง่แวดลอม

EH 4252 การจัดการคุณภาพน้ํา 2(2/2-0-0)
(Water Quality Management)

Prerequisite : โดยอนุมติัจากอาจารยผูสอน
สารอินทรีย  และสารอนินทรียในแหลงนํ้าธรรมชาติ

ผลกระทบตอคุณภาพนํ้าจากการเพิ่มสารอาหารในแหลงนํ้า
หลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพนํ้า ดัชนีคุณภาพนํ้า
การต้ังมาตรฐานแหลงนํ้า การลด มลพษิทางนํ้าในแหลงนํ้า และ
การวางแผนจัดการ
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EH 4263 การประเมินผลกระทบ 3(3/3-0-0)
ส่ิงแวดลอม สังคม และสุขภาพ
(Environmental, Social and
Health Impact Assessment)

Prerequisite : โดยอนุมติัจากอาจารยผูสอน
การศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออม

ตอสิ่ งแวดลอมทางดานกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใช
ประโยชนของมนุษย  และคุณค าต อคุณภาพชี วิ ต การ
คาดการณและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การจําแนก
ปจจัยคุกคามสุขภาพ การศึกษากระบวนการและประเมิน
ผลกระทบตอสุขภาพ กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
การศึกษาและประเมินผลกระทบทางสังคม การกําหนด
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ รวมทัง้มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบดานสิ่ งแวดลอม สังคม และสุขภาพ
ที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการดานตางๆ

EH 4272 การควบคุมมลพิษเสียงและ 2(2/2-0-0)
ความส่ันสะเทือน
(Noise and Vibration Control)

Prerequisite : โดยอนุมติัจากอาจารยผูสอน
กลไกการเกิดเสียงและความสั่ นสะเทือน หลักการ

ตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใช
ในการตรวจวัด ผลกระทบของเสียงและความสั่นสะเทือน
ที่มีตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม มาตรฐานเสียงดัง
และความสั่ นสะเทื อนในสถานประกอบกิ จการและใน
สิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการและควบคุม
มลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน วิธีการควบคุมเสียงและ
ความสัน่สะเทอืน และการบํารุงรักษาอปุกรณทีใ่ชในการควบคมุ

ET 4003 การใชภาษาเพ่ือการนําเสนอ 3(3/3-0-0)
(Languages for Presentation)

Prerequisite : EG 2133 and TH 2223
การใชภาษาไทยและภาษาอั งกฤษเพื่ อการนําเสนอ

การสื่ อสารมวลชนแขนงตางๆ การเตรียมตัว และการฝก
ปฏิบัติในการดําเนินรายการ ในฐานะโฆษก ผูประกาศ พิธีกร
ผูสัมภาษณ

ET 4013 การพูดในท่ีประชุมชน 3(3/3-0-0)
(Public Speaking)

Prerequisite : EG 2133 and TH 2223
ศึกษาและฝกพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในที่

ประชุมชน เพื่อใหความรู โนมนาวใจและจรรโลงใจ ศึกษา
จิตวิทยาการพูด การวิเคราะหกลุมผูฟงและการใชอวัจนภาษา

ET 4023 การเขียนเพ่ืองานสารบรรณ 3(3/3-0-0)
(Writing for Corres pondence)

Prerequisite : EG 2063
ศึกษาระเบียนงานสารบรรณ ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ หลักการเขียนหนังสือราชการ การเขียนบันทึก
การเขียนจดหมายประเภทตางๆ การเขียนรายงานการประชุม
การสรุปความตางๆ ตลอดจนการเลือกใชคํา และคําราชาศัพท
มาใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม

ET 4033 การใชภาษาเพ่ือการประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Langues for Public Relations)

Prerequisite : EG 2143, EG 2063 and TH 2333
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการประชา

สัมพันธ โดยสั งเขป กลวิธี และรูปแบบในการเขียนข าว
การทําบทสัมภาษณ และเอกสารแนะนํา การแถลงขาวและ
การใหสมัภาษณ หรือการประชาสัมพนัธในรูปแบบอืน่ๆ

ET 4043 การสัมมนาการใชภาษา 3(3/3-0-0)
(English and Thai Seminars)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาในแตละกลุมวิชาเอก
กลุมละไมนอยกวา 42 หนวยกิต

วิเคราะหปญหาในการใชภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
ในการฟง พูด อ าน เขียน และแปล บู รณาการความรู
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการนําเสนอ อภิปรายปญหา
และหาแนวทางแกไข

ET 4053 การฝกประสบการณวิชาชีพ 3(0-0-3/18)
(Practicum)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาในแตละกลุมวิชาเอก
กลุมละไมนอยกวา 42 หนวยกิต

ฝกปฏบิติังานในหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชนทีม่ลัีกษณะ
งานที่เนนการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีชั่วโมงฝก
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 135 ชั่วโมง

ET 4063 การใชภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
และภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ
(Language for Presentation)

Prerequisite : EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ และ
TH 2223 การพูดเพื่อการสื่อสาร

การใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่ อการนําเสนอ
การสื่อสารมวลชนแขนงตาง ๆ การเตรียมตัว และการฝก
ปฏิบัติในการดําเนินรายการ ในฐานะโฆษก ผูประกาศ พิธีกร
ผูสัมภาษณ
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ET 4073 การพูดภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
และภาษาไทยในท่ีประชุมชน
(Public Speaking)

Prerequisite : EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ และ
TH 2223 การพูดเพื่อการสื่อสาร

ศึ กษาและฝ กพู ดทั้ งภาษาอั งกฤษและภาษาไทย
ในทีป่ระชมุชน เพื่อใหความรู โนมนาวใจ และจรรโลงใจ ศกึษา
จิตวิทยาการพูด การวิเคราะหกลุมผูฟง และการใชอวัจนภาษา

ET 4083 การใชภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
และภาษาไทยเพ่ือการประชาสัมพันธ
(Languages for Public Relations)

Prerequisite : EG 2143 การฟงพูดภาษาอังกฤษ
EG 2063 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน
และ TC 1083 การเขียนภาษาไทย 2

ศึ กษาการใช ภาษาอั งกฤษและภาษาไทยในการ
ประชาสัมพันธโดยสังเขป กลวิธี และรูปแบบในการเขียน
และพูดเพื่อประชาสัมพันธงานดานตาง ๆ การนําเสนอขอมูล
ที่ถูกตอง การใชถอยคําที่เหมาะสม การเขียนขาว การทํา
บทสั มภาษณ  และเอกสารแนะนํา การแถลงข าวและ
การใหสัมภาษณ หรือการประชาสัมพนัธในรูปแบบอืน่ ๆ

ET 4093 การสัมมนาการใช 3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
(English and Thai Seminars)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาในแตละกลุมวิชาเอก กลุมละ
ไมนอยกวา 33 หนวยกิต

วิเคราะหปญหาในการใชภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ในการฟง พูด อ าน เขียน และแปล บู รณาการความรู
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการนําเสนอ อภิปรายปญหา
และหาแนวทางแกไข

FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Business Finance)

Prerequisite : AC 1233 or AC 1313 or AC 1213
ลักษณะและขอบเขตของการบริหารทางการเงิน เทคนิค

ในการวิเคราะหทางการเงิน การวางแผน ทางการเงิน การบริหาร
การเงินดานการใชเงินทุน การตัดสินใจในการลงทุนดวยการ
วัดคาโครงการ ดวยวิธีการตางๆ การคํานวณคาของทุน
การบริหารการเงินดานการจัดหาเงินทุน ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว นโยบายเงินปนผล

FN 2613 ตลาดเงินและตลาดทุน 3(3/3-0-0)
(Money Market and Capital Market)

Prerequisite : None
ความสําคัญของตลาดเงินและตลาดทุน โครงสรางของ

ตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศและตางประเทศ หนาที่ของ
สถาบันการเงินประเภทตาง ๆ  ในการจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว นโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
การควบคุม การสงเสริมตลาดการเงิน ประเภทของเอกสาร
ทางการคาที่ใชในตลาดเงินและตลาดทุน

FN 3613 หลักการลงทุน 3(3/3-0-0)
(Principles of Investment)

Prerequisite : FN 1603
ทางเลือกในการลงทุน ตราสารการเงิน ประเภทตางๆ

ตลาดหลักทรัพย ประสิทธิภาพของตลาดฯ ผลตอบแทนและ
ความเสี่ ยงจากการลงทุน การวิ เคราะหหลักทรัพย และ
การประเมนิมูลคาหลักทรัพย การจดัการกลุมหลักทรัพยลงทุน
ทฤษฎีการจัดการกลุมหลักทรัพยลงทุน ผลตอบแทน และ
ความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพยทุน

FN 3623 การดําเนินงานธนาคารพาณิชย 3(3/3-0-0)
(Commercial Bank Operation)

Prerequisite : None
โครงสรางระบบการจัดการของธนาคารพาณิชย การให

กู ยืมและการลงทุนของธนาคารพาณิชย เงินสํารองของ
ธนาคารพาณิชย พระราชบัญญัติการธนาคาร การรับฝาก
และการถอนเงิน การใหสินเชื่อ การคํานวณดอกเบี้ย การแลก
เปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ เคร่ืองมือเครดิตประเภทตาง ๆ

FN 3633 การจัดการทางการเงิน 3(3/3-0-0)
(Financial Management)

Prerequisite : FN 1603
กลยุทธเทคนิคและวิธีการในการบริหารการเงิน ทั้งใน

ดานการจัดหาและการจัดสรรเงินทุน ตลอดจนนโยบายของ
ธุรกิจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริหารการเงินภายใต
สภาวการณตาง ๆ โดยการใชกรณีศึกษา

FN 3643 การวางแผนและการควบคุม 3(3/3-0-0)
ทางการเงิน
(Financial Planning and Control)

Prerequisite : FN 1603
ข้ันตอนการวางแผนทางการเงิน การจัดเตรียมขอมูล

สําหรับการวางแผนและควบคมุทางการเงิน ติดตามการปฏิบติั
ใหเปนไปตามแผนการ วิธีการแกปญหาและวิธีการปรับแผน
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โดยใชความรูดานการจัดการ เคร่ืองมือทางการเงิน ไดแก
งบประมาณประเภทตาง ๆ และเทคนิคการพยากรณ

FN 3663 การจัดการสินเช่ือ 3(3/3-0-0)
(Credit Management)

Prerequisite : FN 1603
ลักษณะและขอบเขตของการจัดการสินเชื่อ การจัดรูป

องคการของฝายจัดการสินเชื่อ ประเภทของสินเชื่อ ตราสาร
สินเชื่อและหลักทรัพยค้ําประกัน ความเสี่ยงในการใหสินเชื่อ
การจดัการสนิเชือ่แบบตาง ๆ  สนิเชือ่ผูบริโภค สนิเชือ่ทางการคา
และสินเชื่อของสถาบันการเงิน การตรวจสอบ และการจัดการ
ความเสี่ยงในสินเชื่อ นโยบายและมาตรการใหสินเชื่อ วงเงิน
สินเชือ่ นโยบายและการปฏิบัติการเรียกเก็บหน้ี กฎหมายและ
การจัดการบัญชีลูกหน้ีประเภทตาง ๆ

FN 3673 การวเิคราะหรายงานทางการเงิน 3(3/3-0-0)
(Analysis of Financial Reports)

Prerequisite : FN 1603
การนําเทคนิคและวิธีการตาง ๆ มาใชในการวิเคราะห

ทางการเงินวิเคราะห การจัดโครงสรางทางการเงิน การจัด
เตรียมและการนําเสนอรายงานจากการวิเคราะห

FN 3693 ตราสารหนี้และอนุพันธ 3(3/3-0-0)
ทางการเงิน
(Debt Instruments and Financial
Derivatives)

Prerequisite : FN 1603
ประเภท ลักษณะของตราสารหน้ีและอนุพันธทางการเงิน

ผลตอบแทนความเสี่ ยง การกําหนดราคา และปจจัยที่ สง
ผลกระทบตอราคาของตราสารหน้ีและอนุพันธทางการเงิน
ตลาดตราสารหน้ี ตลาดตราสารอนุพันธ การซ้ือขายตราสารหน้ี
และอนุพันธทางการเงิน

FN 4413 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 3(0-0-3/15)
(Field Work Practices)

Prerequisite : ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชา
เอกเลือกมาแลวไมนอยกวา 21 หนวยกิต

การฝกปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวของกับวิชาชีพทางดาน
การเงิน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อใหคุนเคยกับสภาพ
การทํางาน เรียนรู วิธีการปรับตัวเขากับสิ่ งแวดลอมของ
การทํางาน เพื่อจะเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอม
เขาสูโลกของการทํางานเมือ่สําเร็จการศึกษา การฝกฝนใหรูจัก
กับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆ ที่ เกิดข้ึ น
ขณะทํางาน เพื่อเรียนรูแนวทางแกไข รวมทั้งการประยุกตใช
ความรูในสาขาที่เรียนเขากบัการปฏบิัติงานจริง

FN 4416 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)

Prerequisite : ศึกษาวิชาเอกบังคับแลว
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

นักศกึษาเขารวมโครงการสหกจิศกึษา โดยการปฏบิติังาน
ที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการการเงิน ในองคกรธุรกิจ
เพื่ อใหนักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรู ประสบการณจากการ
ปฏิบัติงานจริงเปนเวลา 16 สัปดาห โดยมีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏบิัติงาน

FN 4603 การจัดการการเงินระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)
(International Financial Management)

Prerequisite : EC 1013 and FN 1603
ระบบการเงินระหวางประเทศอุปสงคและอุปทานตอ

เงินตราตางประเทศ ดุลการชําระเงิน และการปรับดุลการชําระ
เงิน ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ทฤษฎีการพยากรณ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ความเสีย่ง และการบริหาร
ความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียน ตลาดการเงินระหวางประเทศ
การจัดการเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจระหวางประเทศ

FN 4613 สัมมนาทางการเงิน 3(3/3-0-0)
(Seminar in Finance)

Prerequisite : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปที่  4
การนําความรูจากวิชาตาง ๆ ที่ไดเรียนมาและจากการ

คนควาเพิ่มเติมมาประยุกตใชในการวิเคราะหสถานการณ
โดยใชกรณีศึกษา ศึกษาปญหาและวิเคราะหสถานการณ
การเงินปจจุบันเนนใหมีการทํางานรวมกันเปนทีมเพื่อเตรียม
พรอมที่จะเปนนักการเงินที่ดีในอนาคต

FN 4623 การวาณิชธนกิจ 3(3/3-0-0)
(Investment Banking)

Prerequisite : FN 1603
ความหมาย และกระบวนการดําเนินงานทางวาณิชธนกจิ

หลักทรัพยและการกําหนดรายไดและคาธรรมเนียม ศกึษางาน
ที่ เกี่ยวของของวาณิชธนกิจ การประเมินคาในการซ้ือและ
ควบกจิการ การนําหลักทรัพยออกจําหนาย การปรับโครงสราง
ธรุกจิการ แปลงสนิทรัพย เทคนิคการระดมเงินดวยวิธกีารตางๆ
และรูจกัเคร่ืองมอืทางการเงินสมัยใหม

FN 4633 การศึกษาความเปนไปได 3(3/3-0-0)
และการประเมินโครงการ
(Feasibility Study and Project Evaluation)

Prerequisite : FN 1603
การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ โดยเนน

การศกึษาดานการเงิน การวิเคราะหการลงทนุ เพือ่การตัดสนิใจ
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ภายใตสถานการณที่เปล่ียนแปลง ศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการจากการสํารวจขอมูลดานการตลาด การผลิต และการ
จดัการการเงิน เพือ่ใชประกอบการตัดสนิใจจากการสํารวจขอมลู
หลักการวิจัยและเทคนิคการพยากรณประเมินโครงการ
จากกรณีศึกษา การรายงานและนําเสนอโครงการ โดยเนน
การทํางานรวมกันเปนกลุม

FN 4643 การเงินสวนบุคคล 3(3/3-0-0)
(Personal Finance)

Prerequisite : None
การวางแผนการเงิน การประเมนิฐานะของบคุคล ประเภท

ของรายไดและการบริหารรายไดรวมถึงการออมทรัพย การใช
เครดิตของบุคคล การบริหารรายจายของบุคคลในการอุปโภค
บริโภคการใชจายเพื่อที่อยูอาศัย การใชจายเกี่ยวกับรถยนต
รวมถึงการบริหารดานการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และ
การประกันความมั่นคงของบุคคล ตลอดจนการวางแผนเพื่อ
เกษียณอายุ

FN 4653 การวิเคราะหหลักทรัพย 3(3/3-0-0)
(Securities Analysis)

Prerequisite : FN 3613
นโยบายการบริหารและการจัดองคกรที่เกี่ยวของ หนาที่

และคุณสมบัติที่ดีของนักวิเคราะหหลักทรัพย การวิเคราะห
หลักทรัพยทางดานปจจัยพืน้ฐาน การประเมนิมลูคาหลักทรัพย
วิธีตางๆ รวมถึงคําแนะนําสําหรับการลงทุน การวิเคราะห
ทางดานเทคนิคเกี่ยวกับแผนภูมิ และสัญญาณตางๆ ที่ใช
ในการตัดสินใจลงทุน

FN 4683 การประกันภัย 3(3/3-0-0)
(Insurance)

Prerequisite : None
ความรูเบื้องตนของการประกันภัยแขนงตาง ๆ เง่ือนไข

ของการประกันภัย การพิจารณาเลือกผูรับประกันภัย ตลาด
ประกันภัย การประกันภัยตอการควบคุมธุรกิจประกันภัย
ประโยชนของการประกันภัย

FN 4723 การจัดการความเส่ียง 3(3/3-0-0)
(Risk Management)

Prerequisite : FN 1603
ลักษณะและประเภทของความเสีย่ง สาเหตุและผลกระทบ

ของความเสียหายทางการเงินที่ มีผลตอการดําเนินงาน
ของธรุกิจ การวัดระดับของความเสี่ยงทีย่อมรับได การปองกัน
และการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเคร่ืองมือทางการเงิน การใช
กรณีศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหและความเสี่ยง
ของธุรกิจ

FN 4733 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0)
(Strategic Financial Management)

Prerequisite : FN 1603
การวางแผนทางดานการเงิน การสรางแผนกลยุทธและ

การดําเนินงานทางดานการเงินดวยเคร่ืองมือ และวิธีการ
สมัยใหมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจการในการสราง
มู ลค าเพิ่ มเชิ งเศรษฐศาสตรแก กิ จการ การศึกษาด วย
กรณีศึกษา

FN 4743 การจัดการการเงินสําหรับ 3(3/3-0-0)
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
(Financial Management for
Real Estate Business)

Prerequisite : FN 1603
รูปแบบของธรุกจิอสงัหาริมทรัพยหลักทรัพย และกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ หลักการจัดการทางการเงินของอสังหาริมทรัพย
การวิเคราะหผลตอบแทน และความเสี่ยงของธุรกิจอสังหา
ริมทรัพย แหลงเงินทุน และการวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ

FN 4753 บรรษัทภิบาล 3(3/3-0-0)
(Corporate Governance)

Prerequisite : None
ความสําคัญของบรรษัทภิบาล บทบาทของผูบริหาร

คณะกรรมการและผู ถือหุนที่มีตอบรรษัทภิบาล เคร่ืองมือ
ที่ใชในการสงเสริมบรรษัทภิบาล กรณีศึกษาเกี่ยวกับบรรษัท
ภิบาลในองคกรตาง ๆ

FN 4763 การใชโปรแกรมสําเร็จรูป 3(3/3-0-0)
ทางการเงิน
(Computer Application in Finance)

Prerequisite : FN 1603
การฝกการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ระบบ

กราฟฟก การทําแบบจําลองทางการเงิน การพิจารณา
ทางเลือกภายใตสมมติุฐานและทางเลือกอืน่ การใชคอมพวิเตอร
ในการวางแผนและกลยุทธทางการ เงิน การทํางบกระแสเงินสด
และการทํางบประมาณ การติดตามและควบคุมทางการเงิน
การวิเคราะหหลักทรัพย และจัดกลุมหลักทรัพย

FS 1003 อาหาร โภชนาการและสุขภาพ 3(3/3-0-0)
(Food Nutrition and Health)

Prerequisite : none
ความหมายของอาหารและโภชนาการ บทบาทและ

หนาที่ของสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย พฤติกรรมการกิน
การยอย การดูดซึม การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีและการ
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ขับถาย ความตองการสารอาหารและพลังงานของรางกาย
การใชตารางคุณคาอาหารและตารางตางๆ ทางโภชนาการ
ในการประเมินคุณภาพอาหารและภาวะโภชนาการบุคคล
การคํานวณปริมาณพลังงานที่ตองการเหมาะสมตอเพศวัย
และอาชีพอาหารเสริมสุขภาพ และผลกระทบของการแปรรูป
ตอคณุภาพของสารอาหาร

FS 2012 หลักโภชนบําบัด 2(2/2-0-0)
และการกําหนดอาหาร
(Dietetic Foods for Clinical Nutrition)

Prerequisite : FS 1003
ความรู เบื้ องตนเกี่ ยวกับโภชนาการและการกําหนด

อาหารสําหรับวัยตางๆ ในสภาวะปกติ ภาวะพิเศษ หรือ
ภาวะที่ มี โรค ประเภทของอาหารบําบัดโรคปจจัยที่ มีผล
ตอการยอมรับอาหารของผูป วยอาหารแสลงการคํานวณ
พลังงานและสารอาหารใหสอดคล องกั บความต องการ
ของผูปวยใหเหมาะสมกับโรคตางๆ การใชอาหารแลกเปล่ียน
และการประยุกตใชสาํหรับการบําบดัโรคจดัรายการใหเหมาะสม
แกผูปวย

FS 2103 การแปรรูปอาหาร 1 3(2/2-1/3-0)
(Food Processing I)

Prerequisite : none
คุณสมบัติของอาหารหลักการถนอมและแปรรูปอาหาร

การเตรียมวัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารการดูแลรักษา
และขนสงวัตถุดิบการคดัเลือกและการทําความสะอาดวัตถุดิบ
การลดขนาดการแยกและการทําใหอาหารเขมขนวัตถุเจือปน
ที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารนํ้าและไอนํ้าที่ใชในอุตสาหกรรม
อาหารการแปรรูปอาหารโดยการใชความรอนจากไอนํ้าและนํ้ารอน
ปจจัยที่ มีผลตอคุณภาพของอาหารการใชทําปฏิบั ติการ
ตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา

FS 2113 การแปรรูปอาหาร 2 3(2/2-1/3-0)
(Food Processing II)

Prerequisite : none
กระบวนการแปรรูปปลอดเชือ้ การแปรรูปและถนอมอาหาร

ดวยวิธีทางกายภาพเชนการใชความรอนการใชอุณหภูมิตํ่า
การทําแหงการใชรังสีและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา คุณสมบัติและ
การเลือกใชบรรจุภัณฑวิธีการบรรจุหลักการแปรรูปในอาหาร
และการแปรรูปอาหารที่ นาสนใจในอุตสาหกรรมอาหาร
การนําของเหลือทิ้งมาใชประโยชนผลกระทบของการแปรรูป
ดวยวิธีทางกายภาพตอคณุภาพทางกายภาพเคมแีละจุลินทรีย
ในผลิตภัณฑทําปฏิบั ติการตามหัวเร่ื องซ่ึ งสอดคลองกับ
เน้ือหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่

FS 2303 เคมีอาหาร 3(2/2-1/3-0)
(Food Chemistry)

Prerequisite : BH 2333
โครงสร างและสมบั ติ ทางเคมี และกายภาพของ

องคประกอบอาหาร เชน นํ้า โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
วิตามิน เกลือแร สีในอาหาร และสารที่สําคัญอื่นๆ เปนตน
การเปล่ียนแปลงทางเคมีและกายภาพของสารตางๆ ระหวาง
กระบวนการแปรรูป การเก็บรักษา และการนําไปใชประโยชน
สารเจือปนในอาหาร และอันตรายทางเคมี ทําปฏิบั ติการ
ตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา

FS 2313 หลักการวิเคราะหอาหาร 3(2/2-1/3-0)
(Food Analysis)

Prerequisite : none
การเก็บตัวอย างอาหารเพื่ อการวิ เคราะหหลักการ

และเทคนิคทางเคมีทางกายภาพและทางชีวภาพในการ
วิเคราะหอาหารเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณวิธีทางชีวเคมี
และชี วภาพในการวิ เคราะห ปริมาณสารอาหาร วิ ธีการ
การตรวจวัดคาคุณภาพ การใชและดูแลรักษาเคร่ืองมือที่ใช
ในการวิเคราะหทางเคมทีําปฏบิติัการตามหวัเร่ืองซ่ึงสอดคลอง
กับเน้ือหาวิชา

FS 2602 ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ 2(2/2-0-0)
และผลิตภณัฑโภชนเภสัช
(Functional Food and Nutraceutical)

Prerequisite : none
ความหมายของอาหารเพื่ อสุ ขภาพและผลิตภัณฑ

โภชนเภสัชวิวัฒนาการและแนวโนมของการผลิตอาหาร
เพื่ อสุขภาพประเภทของอาหารเพื่ อสุขภาพในทองตลาด
ความสําคัญของอาหารสุขภาพ องคประกอบและสมบัติ
เชิงหนาที่ของสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่มีประโยชนตอสุขภาพ
อาหารเพื่ อสุขภาพที่ ไดจากพืช สัตว  และจุลินทรีย เชน
สารพฤกษเคมี พรีไบโอติก สารตานอนุมูลอิสระ เทคโนโลยี
ในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจุลินทรียในอาหารเพื่อสุขภาพ
กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัผลิตภัณฑและผลกระทบของการแปรรูป
ตอสารอาหารและสารสําคญั

FS 3022 ระบบการใหบริการ 2(1/1-1/2-0)
และการจัดการดานอาหาร
(Food Catering Service System
and Management)

Prerequisite : none
หลักการจัดอาหารและบริการอาหารในสถานบริการ

และหนวยงานตางๆ เชน การจัดบริการอาหารบนเคร่ืองบิน
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โรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการ การกําหนด
รายการอาหาร การจัดซ้ื อ การเตรียม การประกอบและ
การบริการอาหาร การควบคมุตนทนุการผลิต การกําหนดราคา
การควบคุ มคุณภาพอาหาร หลักสุ ขาภิบาล รวมทั้ ง
องคประกอบและโครงสรางของอาหารชดุ คณุคาทางโภชนาการ
การเสื่ อมเสี ย การใช ภาชนะบรรจุ  การจั ดอาหารชุ ด
ทําปฏิบัติการตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา และ
ทัศนศกึษานอกสถานที่

FS 3032 การประเมินภาวะโภชนาการ 2(1/1-1/2-0)
(Nutrition Assessment)

Prerequisite : none
การประเมินภาวะโภชนาการของบุ คคลโดยศึ กษา

จากอาหารที่ รับประทาน การวัดทางชี วเคมี ทางคลิ นิก
และการวัดสัดสวนของร างกาย ปญหาภาวะโภชนาการ
ในปจจุบนัการปองกนัและแกไขภาวะโภชนาการ การออกแบบ
สอบถามในการประเมินภาวะโภชนาการและทําปฏิบัติการ
ตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา

FS 3042 โภชนาการคลินิก 2(2/2-0-0)
(Clinical Nutrition)

Prerequisite : none
ความสัมพันธระหวางโภชนาการกับโรคเมตาบอลิซึม

ของพลังงานและสารอาหารในภาวะเจ็บปวยประเภทของ
อาหารบาํบดัโรค หลักการใหสารอาหารทีเ่หมาะสมกบักายวิภาค
และสรีรวิทยา เมแทบอลิซึมของสภาวะรางกายผูปวย ไดแก
ภาวะทุ พโภชนาการจากการขาดวิ ตามิ นและเกลื อแร
โรคเกี่ ยวกั บระบบทางเดิ นอาหารโรคเกาท โรคหั วใจ
และหลอดเลือด ความดันโลหติสงู เบาหวาน โรคตับและถุงนํ้าดี
โรคไตโภชนาการสําหรับผู ปวยผ าตัดการใหอาหารทาง
หลอดเลือดดํา และสายใหอาหาร

FS 3052 การใหคําปรึกษาและส่ือสาร 2(2/2-0-0)
ดานอาหารและโภชนาการ
(Nutrition Counseling)

Prerequisite : FS 2012
การใหคําปรึกษาดานโภชนาการเทคนิคและข้ันตอน

ในการใหคําปรึกษา การสงเสริมการสัมภาษณ เทคนิควิธี
การใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาโภชนาการ หลักการสื่อสาร
การปรับพฤติกรรมเพือ่เสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคทีพ่งึประสงค
การประเมินผล

FS 3061 การคุมครองผูบริโภค 1(1/1-0-0)
ดานอาหารและโภชนาการ
(Food and Nutrition Consumer Protection)

Prerequisite : none
หลักการและแผนงานคุมครองผูบริโภคหนวยงานและ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย
และสากล ปญหาและสถานการณดานอาหารโภชนาการ
ในปจจุบนั

FS 3072 โภชนาการชุมชน 2(1/1-1/2-0)
(Community Nutrition)

Prerequisite : none
ประชากรลักษณะการกระจายประชากรสถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมความสัมพันธระหวางความปลอดภัยของ
อาหารความมั่ นคงของอาหารและโภชนาการสารอาหาร
โรคที่ เกิดจากสภาวะทุพโภชนาการสถานภาพโภชนาการ
ชุมชนของประเทศไทยแนวทางการปรับปรุงและจัดการ
การบริโภคอาหารและโภชนาการของประเทศ และทาํปฏบิติัการ
ตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา

FS 3082 โภชนาการในชวงวัยตางๆ 2(2/2-0-0)
(Nutrition During the Life Cycle)

Prerequisite : none
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับรางกายมนุษยในชวงวัย

ต างๆ ความตองการสารอาหารการประเมินสภาวะทาง
โภชนาการและการจดัอาหารทีเ่หมาะสมกบัวัยสําหรับคนปกติ
และในภาวะพิเศษ สารอาหารเพื่ อการปองกันและบําบัด
ภาวะทุพโภชนาการ

FS 3092 โภชนาการเพ่ือการควบคุม 2(2/2-0-0)
น้ําหนัก
(Nutrition for Weight Control)

Prerequisite : none
ความสํ า คั ญของอาหารและโภชนาการอาหาร

เพื่อการควบคุมนํ้าหนัก ประเภทของอาหารในการควบคุม
นํ้าหนัก ความสัมพันธของอาหารกับปจจัยในการ ควบคุม
นํ้าหนักการคํานวณสารอาหารและพลังงานที่ เหมาะสม
ในการควบคุมนํ้าหนักใหเหมาะสมกับรางกาย
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FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร 3(2/2-1/3-0)
เพ่ืออุตสาหกรรม
(Food Processing Product for Industry)

Prerequisite : FS 2103
ศึกษากรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป

ชนิดตางๆ ในอุตสาหกรรม เชน ผลิตภัณฑผักและผลไม เชน
แยม ผักผลไมแชอิ่ม อบแหง ผลิตภัณฑจากธญัพืช ผลิตภัณฑ
เน้ือสัตว สัตวปกและไข นมและผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑ
ขนมอบ ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑอาหารหมักดอง
ผลิตภัณฑขนมหวาน พรอมทั้งทําปฏิบัติการตามหัวเร่ือง
ซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่

FS 3204 วิศวกรรมอาหาร 4(3/3-1/3-0)
(Food Engineering )

Prerequisite : PH 1113
แนวคิดและหลักการพื้ นฐานที่ มีความสําคัญตอการ

ประยุกตใชความรูทางวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหาร
ไดแกมิติและหนวยทางวิศวกรรม หลักการนําไปประยุกตใช
ในหน วยปฏิ บั ติ การต างๆ สมดุลมวลสารและพลังงาน
การถายเทความรอนและมวลสารการใชความเย็น การใช
ความรอน การระเหย การอบแหง การกล่ัน การสกัด การกรอง
และการลดขนาดการผสมการตกตะกอน ทําปฏิบั ติการ
ตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา

FS 3503 ความปลอดภัยของอาหาร 3(3/3-0-0)
และสุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
(Food Plant Sanitation)

Prerequisite : none
ความสําคัญหลักพื้นฐานของการจัดสุขาภิบาลโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร อันตรายในอาหาร แหลงการปนเปอน
ของอาหารสถานที่ประกอบการ การออกแบบ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกการทําความสะอาด และการฆาเชื้ ออุปกรณ
และเคร่ืองมือในการผลิตอาหาร การควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ
สุขลักษณะสวนบุคคล นํ้าใช การกําจัดนํ้าเสียและของเสีย
ในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสากลที่นิยมใชในอุตสาหกรรม
อาหาร เชน การจัดการดานสุขลักษณะการผลิตที่ดีในการผลิต
อาหาร (GMP) และทัศนศกึษานอกสถานที่

FS 3513 การควบคุมคุณภาพ 3(3/3-0-0)
และการประกันคุณภาพอาหาร
(Food Quality Control and Assurance)

Prerequisite : none
หลักการควบคุมคุณภาพระบบการควบคุมคุณภาพ

เทคโนโลยีสะอาด และการวางผังโรงงานเบือ้งตนรวมทัง้ระบบ
การประกันคุณภาพในการผลิตตามมาตรฐานสากลและ
กฎหมายควบคุมที่เกี่ยวกับการผลิต การจําหนายอาหารและ
หลักเกณฑดานความปลอดภัยของอาหาร

FS 3612 การประเมินคุณภาพอาหาร 2(1/1-1/2-0)
ทางประสาทสัมผัส
(Sensory Evaluation of Food Quality)

Prerequisite : none
หลักการพื้ นฐานและความสําคัญของการประเมิ น

คุณภาพทางประสาทสัมผัส ปจจัยที่ มีผลตอการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสหลักการและวิธีการวัดการตอบสนองของ
ผูทดสอบทางประสาทสัมผัส ลักษณะของขอมูลการใชสถิติ
ในการวิเคราะหและแปลผลคณุภาพอาหารโดยวิธปีระสาทสมัผัส
และทําปฏบิัติการตามหวัเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา

FS 3632 การบรรจุภัณฑอาหาร 2(2/2-0-0)
(Food Packaging)

Prerequisite : none
ความเปนมาและบทบาทของภาชนะบรรจุชนิดของวัสดุ

ประเภทและคุณสมบัติทางดานกายภาพและเคมีของภาชนะ
บรรจุผลิตภัณฑอาหารหลักการพิจารณาเลือกใชภาชนะบรรจุ
ให เหมาะสมกับวัตถุ ดิบหรือผลิตภัณฑอาหาร ระเบียบ
กฎเกณฑ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ
อาหารฉลากอาหาร และฉลากโภชนาการการพฒันาบรรจภัุณฑ

FS 3683 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 3(2/2-1/2-0)
และเครื่องดืม่แอลกอฮอล
(Beverage Technologyand
Alcoholic Beverage)

Prerequisite : none
วัตถุดิบกระบวนการผลิตและองคประกอบของเคร่ืองด่ืม

ประเภทตางๆ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและปราศจากแอลกอฮอล
เคร่ืองด่ืมอัดแกสและไมอัดแกสนํ้าผลไมเคร่ืองด่ืมเขมขน
เคร่ืองด่ืมผง รวมทั้งผลพลอยไดจากการผลิต ผลิตภัณฑ
เคร่ืองด่ืม และทําปฏิบัติการตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับ
เน้ือหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่



461




FS 3693 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2/2-1/2-0)
ทางอุตสาหกรรม
(Industrial Biotechnology)

Prerequisite : none
การนําหลักการเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในกระบวนการ

อุ ตสาหกรรมอาหารที่ เกี่ ยวข องอุ ตสาหกรรมการผลิต
ยาปฏิ ชี วนะวิธี การใช และศั กยภาพใน การใช เอนไซม
ในอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภท การผลิตและการแยก
เอนไซมด วยสวนการใช น้ั นจะรวมถึงเอนไซม ในรูปของ
สารละลายและเอนไซมที่ ถู กตรึ งแล ว และปฏิ บั ติ การ
ทีส่อดคลองกบัเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม

FS 3722 วัตถุเจือปนอาหาร 2(2/2-0-0)
(Food Additives)

Prerequisite : none
คณุสมบติัทางเคมแีละชวีเคม ีหนาทีค่ณุคาทางโภชนาการ

และความเปนพิษของสารเจือปนอาหารตามธรรมชาติและ
สารสงัเคราะห

FS 3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานตํ่า 2(2/2-0-0)
เพ่ือสุขภาพ
(Technology of Low-calorie for Health)

Prerequisite : none
              ความสําคัญของอาหารตอสุขภาพกฎและขอกําหนด
เกี่ ยวกั บอาหารที่ มี พลั งงานตํ่าสมบั ติ และการเลือกใช
สารทดแทนนํ้าตาลและสารทดแทนไขมันการแปรรูปอาหาร
เพื่ อสุ ขภาพ อาหารเพื่ อจุ ดประสงคพิ เศษผลิตภัณฑ
เสริมอาหารหลักการและแนวคิดในการนวัตกรรมเทคโนโลยี
อาหาร การเสริมประสิทธิภาพดวยการใชแตละเทคโนโลยี
รวมกนัเทคโนโลยีสมยัใหมในการผลิตอาหารเพือ่สุขภาพ

FS 3772 เทคโนโลยีสารสีและกล่ิน 2(2/2-0-0)
รสของอาหาร
(Food Colorants and Flavors Technology )

Prerequisite : none
หลักการของการสรางรงควัตถุและชีวเคมีของรงควัตถุ

อาหาร ผลกระทบตอรงควัตถุระหวางกระบวนการแปรรูป
และเก็บรักษาการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของสี
ในอาหารการวิเคราะหสีในอาหาร ความสัมพันธระหวางกล่ิน
รสและสีในอาหารการเกิดกล่ินรสในกระบวนการผลิตอาหาร
ปฏิกิ ริยาระหวางสารใหกล่ินรสอาหาร การนําเทคโนโลยี
ชวีภาพมาพฒันาสารใหกล่ินและกล่ินรสในอาหาร

FS 3763 เทคโนโลยีอาหารกับ 3(2/2-1/2-0)
สารชีวโมเลกุล
(Food Technology and  Biomolecules)

Prerequisite : none
ความหมาย คุ ณสมบั ติ และหน าที่ ของโปรตี น

คารโบไฮเดรต ไขมันและลิปดในอาหาร และสารไฮโดร
คอลลอยด ผลของกระบวนการผลิตทีม่ตีอโปรตีน คารโบไฮเดรต
ไขมันและลิปดในอาหารและการใชเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
ใหเหมาะสมกบัชนิดของโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมันและลิปด
และไฮโดรคอลลอยดในผลิตภัณฑอาหารเพื่อคุณภาพและ
คุณคาทาง รวมทั้งวิธีการสกัดไขมัน นํ้ามัน และกระบวนการ
ผลิตนํ้ามันในอุตสาหกรรมและการทําใหบริสุทธิ์ และทํา
ปฏบิัติการตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกบัเน้ือหาวิชา

FS 3901 สัมมนา 1(0-1/3-0)
(Seminar)

Prerequisite : none
การคนควาวารสารทางวิชาการ การอาน และการวิเคราะห

บทความทีน่าสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
การนําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา

FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2/2-0-0)
(Research Methodology)

Prerequisite : none
หลักเกณฑ และวิธีการต างๆ ที่ ใช ในการวิจัยตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร การอางเหตุผล การคนควา
หาขอมูลจากเอกสารชนิดตางๆ การวางแผน การออกแบบ
การวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การใชสถิติ ในการวิจัย
การสรุปผล วิจารณผล การเขียนรายงานวิจัย และการนําเสนอ
ผลงานวิจัย

FS 4623 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2/2-1/2-0)
เพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมอาหาร
(Functional and Nutraceutical
Food Development )

Prerequisite : none
หลั กการพื้ นฐานและความสําคั ญของการพั ฒนา

ผลิ ตภั ณฑ การสร างแนวความคิ ดและการคั ดเ ลื อก
ผลิตภัณฑใหมการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ การพัฒนา
สู ตรและกรรมวิ ธี การผลิ ตผลิ ตภัณฑ ใหม การทดสอบ
ผลิตภัณฑ ใหมและการประเมินคุณภาพการศึกษาอายุ
การเก็บรักษา และแนวโนมผลิตภัณฑอาหารในอนาคต
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FS 4643 พันธศุาสตรกบัเทคโนโลยีอาหาร 3(2/2-1/2-0)
(Genetic and Food Technology)

Prerequisite : none
หลักพันธุศาสตร สารพันธุกรรม กลไกการควบคุม

การทํางาน การเกิ ดมิ วเตชั น การดัดแปลงพั นธุ กรรม
พันธุ วิศวกรรมและเทคโนโลยี ดี เอ็นเอ การประยุกต ใช
ในดานอาหารและการเกษตร อาหารดัดแปลง (จีเอ็มเอฟ)
โภชนพันธุศาสตร  การตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร
ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทําปฏิบัติการเกี่ยวกับ
โครงสราง 3 มิติของดีเอ็นเอ การเกิดมิวเทชัน โครโมโซม
อุ ปกรณ และการเตรี ยมสารเคมี ทางพั นธุ วิ ศวกรรม
การสกัดสารพันธุกรรมอยางง าย หลักการเบื้ องตนทาง
พันธุวิศวกรรม การตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารจากสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพนัธกุรรมดวยเทคนิค Polymerase Chain Reaction

FS 4653 การพัฒนาผลิตภัณฑ 3(2/2-1/2-0)
จากของเหลือทางการเกษตร
(Product Development of
Agriculture By-products)

Prerequisite : none
การใชประโยชนจากของเหลือทิ้งจากการเกษตรตางๆ

ไดแก ของเหลือจากการแปรรูปธัญพืชและถ่ัว อาหารทะเล
เน้ือสตัวและผักและผลไมแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ของเหลือทางการเกษตร

FS 4663 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2/2-1/2-0)
ทองถ่ิน
(Traditional Food Product Development)

Prerequisite : none
ประวัติและความสําคัญของอาหารและเคร่ืองด่ืมพื้นบาน

ในประเทศกรรมวิธีการผลิตอาหาร และเคร่ืองด่ืมพื้นบาน
จากภูมิปญญาทองถ่ินการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ทองถ่ิน
สุขอนามัยในการผลิตมาตรฐานผลิตภัณฑและการพัฒนา
บรรจุภัณฑ เพื่ออาหารทองถ่ิน

FS 4702 สารพฤษเคมีกับผลิตภัณฑ 2(2/2-0-0)
อาหารเพ่ือสุขภาพ
(Phytochemicals of Functional Food)

Prerequisite : none
แหลงของสารพฤกษเคมทีัว่ไปและในทองถ่ิน การออกฤทธิ์

ของสารพฤกษเคมีการเพิ่มประสิทธิภาพของสารพฤกษเคมี
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริโภค สารออกฤทธิ์ผลิตภัณฑ
เสริมอาหารและอาหารเพื่อสขุภาพผลิตภัณฑอาหารทีส่งเสริม
สุขภาพผักผลไมอื่นๆ และพืชสมุนไพรในทองถ่ินและอื่นๆ
ที่มีผลตอสุขภาพ

FS 4913 โครงงานพิเศษ 3(2/2-1/3-0)
(Special Project)

Prerequisite : none
การศึ กษาหั วข อทางวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี

การอาหาร การเขียนโครงรางงานวิจัยและนําเสนอผลงาน
ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา มีการศึกษา การวิจัย
การวิเคราะหขอมลู การประเมนิสรุปผลการทดลอง และนําเสนอ
ผลงานโดยมีอาจารยที่ปรึกษาโครงงานเปนผู ใหคําแนะนํา
(สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา FS 4923 ฝกงานเทาน้ัน)

FS 4923 ฝกงาน 3(0-0-3/15)
(Training )

Prerequisite : none
การฝกงานที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหารเพือ่ความรอบรู และไดรับประสบการณจากหนวยงาน
อาชีพโดยความเห็นชอบ ของสาขาวิชาทํารายงาน และ
ผลการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของการฝกงาน

FS 4936 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Cooperative Education for
Food Science and Technology)

Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทายหรือไดรับ
ความเหน็ชอบจากอาจารยผูสอน

ฝกใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง
ในหนวยงานโดยให นักศึกษาไปปฏิบั ติงานจริงเต็มเวลา
และไดทํางานตรงตามสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหารและมี ประโยชน ต อหน วยงานที่ ฝ กปฏิ บั ติ
ซ่ึงกําหนดงานเปนโครงงานพเิศษทีส่ามารถทําสําเร็จไดภายใน
1 ภาคการศึกษา โดยนักศึ กษาต องเข าร วมฝกปฏิบั ติ
อยางตอเน่ืองไมนอยกวา 600 ชั่วโมง

GE 1043 ภาษาไทยกับการส่ือสาร 3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)

Prerequisite : None
ฝกทกัษะการใชภาษาไทยในดานการฟง การพดู การอาน

และการเขียน การฟงและการอานจับใจความ การพูดในที่
ประชุม การเขียนความเรียงตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน
การอานสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ  เพือ่เปนเคร่ืองมอืในการศกึษา
หาความรูและการใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
การรูเทาทนัความเปล่ียนแปลงทางภาษาไทยทีเ่กิดข้ึนในสังคม
ทัง้ฐานะผูรับสารและผูสงสาร
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GE 1053 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2/2-1/2-0)
(English For Communication I)

Prerequisite : None
การใชภาษาทั้งสี่ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และ

การเขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชวิีตประจําวัน การอาน
เพื่อความเขาใจ การเขียนบันทึกอยางงายเพื่อการสื่อสาร

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2/2-1/2-0)
(English For Communication II)

Prerequisite : GE 1053
ทั กษะในการใช ศั พท  สํานวน แสลงและสุ ภาษิ ต

การสนทนาเกี่ยวกับหัวขอในชีวิตประจําวันในเร่ืองตาง ๆ
การอานเพื่อความเขาใจ การเขียนอนุเฉท จดหมาย และ
ความเรียงแบบตาง ๆ

GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0)
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Health and Quality of Life Development)

Prerequisite : None
ความจําเป นและความต องการของมนุ ษย ในการ

ออกกําลังกาย การพฒันาและเสริมสรางคณุภาพชวิีต โครงสราง
และหนาที่การทํางานของรางกายมนุษย หลักการและวิธีการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและออกกําลังกาย นันทนาการ
เพื่อสุขภาพ การเปนผูนําและผูตามที่ดี การนําความรู และ
ทักษะการออกกําลังกายไปประยุกตใช ในชี วิตประจําวัน
ไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติ

GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2(2/2-0-0)
(Worldview and Ways of Life)

Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของโลกทัศน ปจจัยที่ มี

อิทธิพลตอโลกทัศน โลกทัศนกับการดําเนินชี วิตที่ ดีงาม
ทั้งในระดับปจเจกชน สังคม สิ่งแวดลอมบนพื้นฐานจริยธรรม
ทางปรัชญาและศาสนา โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสั่งคม
สวนรวม

GE 1092 จิตวิทยาเพ่ือการดํารงชีวิต 2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)

Prerequisite : None
ศาสตรเกีย่วกบัความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคา

ของตน ความเขาใจผู อื่ น การสรางความสัมพันธ  การมี
สุขภาพจิตที่ดีในการดํารงชีวิต เสริมสรางการทํางานรวมกับ
ผูอืน่อยางมีประสทิธภิาพ การจัดการกบัปญหา และการพัฒนา
ศักยภาพ แหงตน

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary
World Events)

Prerequisite : None
การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

วัฒนธรรมและสิง่แวดลอม การสือ่สารและเทคโนโลยี โอกาสและ
ผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ แนวคิดการคาเสรี
ไทยกับเขตการคาเสรีสําคัญ แนวโนมของภูมิภาคเอเชียและ
สถานการณ โลกในอนาคต ตลอดจนความรวมมือในการ
แกปญหาของประชาคมโลก เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 2(2/2-0-0)
(Life and Sufficiency Economy)

Prerequisite : None
ความเปนมา และความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน แนวทางการดําเนินชีวิต และ
การปฏิบั ติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สัมพันธระหว างเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดําริ การประยุกต
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยาง
เศรษฐกิจพอเพียง และการรวมเปนพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง

GE 1113 จีนศึกษา 3(3/3-0-0)
(Chinese Studies)

Prerequisite : None
ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติศาสตร การเมอืงการปกครอง

ประชากร ชนชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ
การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธไทย-จีน

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2(2/2-0-0)
กับการเรียนรู
(Information Technology and Learning)

Prerequisite : None
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจบุนัและโปรแกรม

ประยุกตในการสบืคนขอมลู การแสวงหาความรู การสือ่สารและ
การแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร
ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพื่อการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรม
ในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด 2(2/2-0-0)
(Skills and Process of Thinking)

Prerequisite : None
ลักษณะและขอบขายของแนวคดิ หลักของเหตุผล วิธีการ

สรางทกัษะการคดิ การคดิอยางเปนระบบ การคดิอยางมเีหตุผล
การคดิในเชงิวิพากษวิจารณ การคดิสรางสรรค การคดิแกปญหา
และการเขียนแผนผังความคิด การตรวจสอบความคิ ด
การวิเคราะห สงัเคราะหและแกไขในสถานการณ และประยุกต
ใชในการดําเนินชีวิต

GE 2133 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 3(2/2-1/2-0)
(Chinese For Communication I)

Prerequisite : None (ไมเปดสําหรับนักศึกษา
วิชาเอกภาษาจีน)

สทัอกัษรจนีและการผสมสทัอกัษรจนี เพือ่ใหเกดิเสยีงอาน
ตัวอักษรจีนตามระบบสัทศาสตรจีน การฟง พูด อาน เขียน
ภาษาจีน เรียนรูคําศัพททั่วไปที่ใชในชีวิตประจําวัน และระบบ
ไวยากรณพื้นฐานงาย ๆ

GE 2142 อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0)
(Asean Studies)

Prerequisite : None
พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิก

อาเซียน โอกาส ผลกระทบ  และความรวมมอืระหวางประชาคม
อาเซียนใน 3 เสาหลัก ดานความมั่ นคง ด านเศรษฐกิจ
ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE 2143 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 2 3(2/2-1/2-0)
(Chinese For Communication II)

Prerequisite : GE 2133 (ไมเปดสําหรับนักศึกษา
วิชาเอกภาษาจีน)

การฟง พูด อานภาษาจีน เรียนรูคําศัพททั่วไปในชีวิต
ประจําวัน และระบบไวยากรณพื้ นฐานงาย ๆ การเขียน
ตัวอักษรจีน ตลอดจนการฝกหัดเขียนเรียงความสั้น ๆ

GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม 2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship)

Prerequisite : None (ไมเปดสําหรับนักศึกษา คณะบริหาร
ธุรกิจทกุสาขาวิชา)

แนวคิดในการจัดการธุ รกิจ ความสําคัญของธุ รกิจ
พื้ นฐานความรู ทางธุรกิจ ที่ สามารถนําไปใชในการเปน
ผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม โดยการใชหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหย่ังยืน

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต 2(2/2-0-0)
(Aesthetics for Life)

Prerequisite : None
ความหมาย ประวั ติ และพั ฒนาการแนวคิ ดทาง

สุนทรียศาสตร ความซาบซ่ึงในคุณคาแหงความงามดาน
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป
และดนตรี ความสมัพนัธระหวางความงาม ความดีและความจริง
ศิลปะกบัศีลธรรมและคณุคาแหงความงามในชีวิตประจําวัน

GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0)
(Thai Culture and Wisdom)

Prerequisite : None
พัฒนาการและการคล่ีคลายขยายตัวของวัฒนธรรม

ต้ังแตอดีตสูปจจุบัน ลักษณะสังคม และวัฒนธรรมไทย ศาสนา
ความเชือ่ จารีตประเพณ ีศลิปกรรมและภูมปิญญาไทย บทบาท
หนาทีแ่ละทิศทางของวัฒนธรรมไทยในยุคโลกาภิวัตน

GE 2202 กฎหมายกับสังคม 2(2/2-0-0)
(Law and Society)

Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและ

แนวคิดทางสังคมวิทยาทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธระหวาง
กฎหมายกับสั งคมต อการสร างกฎเกณฑแห งกฎหมาย
การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพ
ความเปนจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจําลอง
บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม กฎหมายกับการพัฒนา
ประเทศ

GE 2212 ภาวะผูนํากบัการจัดการ 2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)

Prerequisite : None
ลักษณะของผูนําและภาวะความเปนผูนํา การพัฒนาและ

บูรณาการ กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทาง
ความคิดและทกัษะทางดานการทํางานรวมกับผูอื่น

GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล 2(2/2-0-0)
ในชีวิตประจําวัน
(Logic : Reasoning for Daily Life)

Prerequisite : None
ความหมายและขอบเขตของตรรกวิทยา ภาษากับ

การอางเหตุผล ประโยคตรรกวิทยาและการตีความประโยค
ไวยากรณใหเปนประโยคตรรกวิทยา การอางเหตุผลทาง
ตรรกวิทยา เกณฑตัดสินการอางเหตุผล ขอบกพรองในการ
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อางเหตุผล และการวิเคราะหการอางเหตุผลที่ปรากฏในชีวิต
ประจําวัน

GE 2232 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 2(2/2-0-0)
(Man and Environment)

Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ

สภาวะแวดลอม ปญหาและผลกระทบจากการทําลายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่แวดลอม แนวทางการแกปญหาและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืนและสรางความ
ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม

GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับ 1(1/1-0-0)
อุดมศึกษา
(Learning Skills in Higher Education)

Prerequisite : None
ปรัชญาและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ระบบ

การศกึษาและหลักสตูรของมหาวิทยาลัย การวางแผนการเรียน
การสอบและประเมินผล เทคนิคการฟง การถาม-ตอบ การอาน
การจดบันทึก และการเขียนเพื่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา
การแสวงหาความรู การใชแหลงความรู การพัฒนาตนเอง
การสรางวินัยในตนเอง การสรางแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การเรียนรูผาน
กิจกรรมนักศึกษา

GE 2242 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)

Prerequisite : None
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อ

และการดําเนินชี วิตของบุคคลตางวัฒนธรรมที่ มีอิทธิพล
ตอการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ
ความสําคัญการตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกตาง  การเลือกใช
สือ่และเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร

GE 2252 การเมืองการปกครองไทย 2(2/2-0-0)
(Thai Politic and Government)

Prerequisite : None
พัฒนาการและรูปแบบการเมืองการปกครองไทย ระบบ

พรรคการเมือง การปฏิรูปทางการเมือง ปจจัยที่นําไปสูความ
เปนประชาธปิไตย ปญหาและอปุสรรคตางๆ ในการเปล่ียนแปลง
ของการเมืองไทย รูปแบบและความสัมพันธของการปกครอง
ไทยทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติ

GE 2262 ภูมิศาสตร-ประวัติศาสตรไทย 2(2/2-0-0)
(Geography and History)

Prerequisite : None
ลักษณะประเทศไทยในภาคตางๆ ภูมิอากาศ ฤดูใน

ประเทศไทย ประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทยในอดีต
ถึงปจจบุัน

HI 1013 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3/3-0-0)
ในงานบริการ
(Personality Development in Service)

Prerequisite : None
ความรู เทคนิค และวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อใช

ในงานบริการเกี่ยวกับรูปรางและการแตงกาย จิตใจ การพูด
อิ ริยาบถและมารยาทในสั งคม การสร างมนุษยสัมพันธ
การสรางความมั่นใจ มารยาทในการรับประทานอาหารตาม
หลักสากลนิยม

HI 1103 อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)
และการโรงแรม
(Tourism and Hotel Industry)

Prerequisite : None
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการทองเที่ ยว

ลักษณะพิเศษของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม
ทรัพยากรการทองเที่ยว องคประกอบและปจจัยสนับสนุนตอ
อตุสาหกรรมการทองเทีย่ว บทบาท หนาทีแ่ละความสําคญัของ
องคกรการทองเที่ยว กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
กบัการทองเทีย่ว ผลกระทบระหวางอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว
และการโรงแรมกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดการทองเที่ ยว
แนวโนมและทศิทางการทองเทีย่วและการโรงแรมในอนาคต

HI 1113 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3/3-0-0)
ท่ีพักและบริการอาหาร
(Introduction to Lodging and
Food Service Business)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญการดําเนินงานของ

ธุรกิจที่พักและการบริการอาหาร แนวคิดและหลักการจัดการ
ธุรกิจที่พักและอาหาร โครงสรางการบริหาร รูปแบบการจัด
หนวยงาน บทบาท หนาที่ และการดําเนินงานของฝายหรือ
แผนกตางๆ การควบคุมคุณภาพการบริการ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
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HI 2003 ศิลปะการตอนรับและ 3(3/3-0-0)
การส่ือสารในงานบริการ
(Hospitality and Communication Arts)

Prerequisite : None
ความรู ความเขาใจ อปุนิสัยใจคอ พฤติกรรม คณุลักษณะ

ที่เปนเอกลักษณของนักทองเที่ยว มารยาท บุคลิกภาพ และ
ศิลปะการตอนรับ การสื่ อสาร ตลอดจนการแกไขปญหา
เฉพาะหนา การสื่อสารในสังคม การนัดหมาย การจัดประชุม
และการจัดเล้ียงรับรอง

HI 2133 การทองเท่ียวในภูมิภาค 3(3/3-0-0)
อาเซียนและโลก
(ASEAN and Global Tourism)

Prerequisite : None
ความเปนมาของประชาคมอาเซียน ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับ

ภูมิภาคอาเซียน เชน ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ
การเมือง สังคม วัฒนธรรม สถานการณปจจุบันและแนวโนม
การทองเที่ ยวในภูมิภาคอาเซียน และภาพรวมของการ
ทองเที่ยวโลก การแขงขันและความรวมมือดานการทองเที่ยว
ระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับประเทศในภูมิภาคอื่น
ผลกระทบจากการรวมกลุมประชาคมอาเซียนทีม่ตีอประเทศไทย
กรณีศึกษา

HI 2143 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 3(2/2-1/2-0)
การทองเท่ียวและบริการ
(Information Technology for
Tourism and Service)

Prerequisite : None
ลักษณะและโครงสรางสารสนเทศทางการทองเที่ ยว

และโรงแรม ระบบฐานขอมูลดานการทองเที่ยวและโรงแรม
ระบบเครือขาย เทคโนโลยีเวปธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบการจดัจําหนายแบบเบด็เสร็จ
ระบบสํารองที่ น่ั ง ระบบจัดการธุรกิจตัวแทนจําหนายดาน
การทองเที่ยว ระบบการจัดการโรงแรม การจัดทําเว็บไซต
เพือ่การขายและประชาสมัพนัธธรุกจิการทองเทีย่ว การประยุกต
ใชระบบการจัดการสารสนเทศทางการทองเที่ยวและโรงแรม
ปญหาและอปุสรรคของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการแกไข

HI 2153 การดําเนินงานบริการอาหาร 3(2/2-1/2-0)
และเครื่องดื่ม
(Food and Beverage Service Operation)

Prerequisite : None
โครงสรางการบริหารงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และ

ลักษณะการดําเนินงานของแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม รูปแบบ

ลักษณะ ข้ันตอน เทคนิค สุขอนามัยและความปลอดภัย
ในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การจดัโดตะอาหาร การผสม
เคร่ืองด่ืม การวางแผนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม การคํานวณ
ตนทนุและการควบคมุตนทนุ การจดัรายได การจดัการคณุภาพ
ปญหาในการบริการ การจัดการและแนวทางในการแกไข และ
มีการฝกปฏบิัติ

HI 2163 การตลาดโรงแรมและการขาย 3(3/3-0-0)
(Hotel Marketing and Sales)

Prerequisite : None
แนวคิดกับการตลาดการโรงแรม สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพล

ทางการตลาดโรงแรม การแบงสวนตลาด การกําหนดตลาด
เปาหมาย พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว สวนประสม
ของการตลาด กลยุทธและการวางแผนการตลาด การวิเคราะห
แนวโนมการตลาดโรงแรม กรณีศึกษา

HI 2173 การดําเนินงาน 3(2/2-1/2-0)
และการจัดการครัว
(Kitchen Operation and Management)

Prerequisite : None
โครงสร างการบริหารงานแผนกครัวในโรงแรมและ

ภัตตาคาร หนาที่ความรับผิดชอบ ระบบการดําเนินงานของ
ครัวมาตรฐาน เคร่ืองมือเคร่ืองใชและภาชนะตางๆ ภายในครัว
ความรูพื้นฐานการใชงานอุปกรณครัว การดูแลรักษาอุปกรณ
ตางๆ ภายในครัว สุขอนามัยอาหารและความปลอดภัยในการ
ปฏิบติังานครัว การจัดการและควบคมุการผลิตอาหาร

HI 2183 การดําเนินงานภัตตาคาร 3(2/2-1/2-0)
และบริการจัดเล้ียง
(Restaurant Operation and
Catering Service)

Prerequisite : None
การทําแผนธุรกิจ การกําหนดตลาดเปาหมาย การ

วิเคราะหทําเลที่ ต้ัง การดําเนินธุรกิจการจัดเล้ียง รูปแบบ
การจัดงาน อุปกรณและการออกแบบตกแตงสถานที่ การ
กําหนดราคาและรายการอาหาร เคร่ืองด่ืม การควบคุมตนทุน
การจดัการสนิคาคงคลัง การคํานวณปริมาณอาหาร สขุอนามยั
อาหารและความปลอดภัยในการปฏิบั ติงาน การขายและ
การรับจอง การวางแผนกําลังคน แนวโนมธุรกิจภัตตาคาร
และการจัดเล้ียง
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HI 2193 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรมการบริการ
(Human Resource Management in
Hospitality Industry)

Prerequisite : None
บทบาท ความสาํคญั หนาทีข่องการจดัการทรัพยากรมนุษย

ในอุตสาหกรรมการทองเที่ ยว การวางแผน การสรรหา
การคัดเลือกบรรจุและแต งต้ั ง การบริหารค าตอบแทน
ประโยชนและบริการทรัพยากรมนุษย  ทฤษฎีการจู งใจ
การพฒันาและการฝกอบรม การประเมนิผลการปฏิบติังานของ
บุคลากร กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ กรณีศึกษา

HI 3273 พฤติกรรมนักทองเท่ียว 3(3/3-0-0)
(Tourist Characteristics and Behavior)

Prerequisite : None
ประเภท และลักษณะของนักทองเทีย่ว แนวคดิและทฤษฎี

ทางจติวิทยา สังคมวิทยาทีป่ระยุกตใชในการวิเคราะหแรงจูงใจ
ในการเดินทางทองเทีย่ว พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรม
ทางสังคมของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา

HI 3283 การบัญชีและการเงินสําหรับ 3(3/3-0-0)
ธุรกิจโรงแรม
(Accounting and Finances For
Hotel Business)

Prerequisite : None
การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมในดานการเงิน

ลักษณะของธุรกิจโรงแรม ระบบบัญชีของธุรกิจโรงแรม
ระบบการควบคุมรายไดคาหองพัก คาอาหารและเคร่ืองด่ืม
และรายไดอื่นๆ ระบบการควบคุมเงินสด ลูกหน้ีและสินเชื่อ
ตนทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม การควบคุมสินทรัพยถาวร การ
วิ เคราะห งบการเงิ นและการจั ดทํางบประมาณการใช
คอมพิวเตอร การประมวลผลบัญชีโรงแรม

HI 3293 การดําเนินงานและการจัดการ 3(2/2-1/2-0)
งานบริการสวนหนา
(Front Office Operation and Management)

Prerequisite : None
ศึกษาวิธีการจัดการและวิธีการดําเนินงานในแผนก

บริการสวนหนา โครงสรางองคกร หนาที่งาน และการบริการ
สวนหนาโรงแรม งานตางๆ ที่เกี่ยวกับสวนหนาของโรงแรม
ระบบการสํารองหองพัก ระเบียบวิธีตอนรับ การรับลงทะเบยีน
เขาหองพัก การดูแลดานขอมูลขาวสารและกุญแจหองพัก
การใหบริการกับแขกขณะเขาพักอยูในโรงแรม การทํางาน

ภาคกลางคืน การจัดการดานความปลอดภัย และการควบคุม
ดูแลการคิดเงินและการจําหนายแขกออกจากหองพัก

HI 3303 การจัดการสปา 3(2/2-1/2-0)
(Spa Management)

Prerequisite : None
ความรูทั่ วไปเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพและการบําบัด

วัฒนาการของธุรกจิสปา ประเภทและลักษณะในการใหบริการ
การจดัต้ังธรุกจิสปา การออกแบบ การประชาสมัพนัธ การตลาด
และกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจสปา การศึกษา
ดูงานนอกสถานที่

HI 3373 การดําเนินงานและการจัดการ 3(2/2-1/2-0)
งานแมบาน
(Housekeeping Operation
and Management)

Prerequisite : None
ลักษณะของงานแมบาน การเตรียมหองพัก การตกแตง

จัดของในหองพกัใหครบตามมาตรฐาน ประเภทของเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช การบํารุงรักษาเคร่ืองใช การซักรีด การออกแบบและ
การจัดองคการในโครงสรางของงานสวนแมบาน ลักษณะของ
บุคลากรผูปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล การพัฒนาทักษะและ
พฤติกรรมของบุคลากร การจัดการสินคาคงคลังและเคร่ืองมือ
การจัดทํางบประมาณของแผนกแมบาน การควบคุมการ
ดําเนินงานแผนกแมบาน

HI 3503 การจัดการสวนสนุก 3(3/3-0-0)
(Theme Park Management)

Prerequisite : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
ประวัติและแนวคิดการกอต้ังสวนสนุก ประเภทของ

สวนสนุก การออกแบบสวนสนุกและการใหบริการ การ
ดําเนินการสวนสนุก การวางแผนการตลาด การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย การบริหารการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สวนสนุก กรณีศึกษาของสวนสนุก

HI 3513 การจัดการสโมสร 3(3/3-0-0)
(Club Management)

Prerequisite : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
ความหมาย บทบาท ประเภทของสโมสร การบริหาร

การดําเนินการ และสภาพแวดลอมทางธุรกิจในธุรกิจสโมสร
การวิเคราะหตลาด การจดัการดานสมาชิกสมัพนัธ การจัดการ
อาหารและเคร่ื องด่ื มในสโมสร การวางแผนการผลิ ต
และการบริการ การจัดการดานพนักงาน การบริหารการเงิน
การจัดการเหตุการณพิเศษ กรณีศึกษา
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HI 3523 การจัดการธุรกิจสนามกอลฟ 3(3/3-0-0)
(Golf Course Business Management)

Prerequisite : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
ความสําคัญ และบทบาทของสนามกอลฟตอธุ รกิจ

การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ การดําเนินธุรกิจ
สนามกอลฟ การตลาด การบริหารการเงิน การจัดองคกร
การควบคุมงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสนามกอลฟ

HI 3533 การจัดการธุรกิจเรือสําราญ 3(3/3-0-0)
(Cruise Line Business Management)

Prerequisite : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
พัฒนาของธุรกิจเรือสําราญ รูปรางลักษณะของเรือ

การดําเนินงานและการจัดการบริษัทเดินเรือสําราญ เสนทาง
การเดินเรือ งานบริการสวนตางๆ ของเรือ การวางแผน
การตลาด การนําเสนอ และการขาย การจัดการบุคลากร
กฎหมายและหนวยงานทีเ่กีย่วของ กรณศีึกษาธุรกจิเรือสําราญ

HI 3543 การจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี 3(3/3-0-0)
(Shipping Management)

Prerequisite : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
ประวัติการเดินเรือพาณิชย  โครงสร างและลักษณะ

อุตสาหกรรมการเดินเรือ การปฏิบัติงานของบริษัทเดินเรือ
ชนิดตางๆ การจัดองคกรของบริษัทเดินเรือพาณชิย การจดัหา
เรือ การจัดทําเอกสารและพิธีการศุลกากรของเรือและสินคา
คาใชจายในการขนสงสินคาทางทะเล อัตราคาระวางตางๆ
ระบบการขนสงคอนเทนเนอร และการปฏิบัติงานของทาเรือ

HI 4253 การวางแผนและพัฒนา 3(3/3-0-0)
ธุรกิจโรงแรม
(Hotel Business Planning and
Development)

Prerequisite : None
ศกึษาแนวคดิและหลักการการพฒันาธรุกจิโรงแรม ศกึษา

และประเมนิผลกระทบทางดานสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอม
กลยุทธและการวางแผนพัฒนาโรงแรม ความเชื่อมโยงระหวาง
องคประกอบ และผูมีสวนเกี่ยวของในการทองเที่ยวกับการ
พัฒนาธุรกิจโรงแรมอยางย่ังยืน ปญหา อุปสรรค และแนวทาง
แกไขปญหาในการวางแผนและการพัฒนาธุรกิจโรงแรม

HI 4263 การวิจัยพ้ืนฐานสําหรับ 3(2/2-1/2-0)
อุตสาหกรรมการบริการเพ่ือการทองเท่ียว
(Fundamental Research for
Hospitality Industry)

Prerequisite : MA 1073
หลักการ กระบวนการ ข้ันตอนและจรรยาบรรณในการ

วิจยั การกําหนดกรอบแนวคิด การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
สมมติฐานและตัวแปร ประชากร กลุมตัวอยาง การวัดกับ
วิธกีารทางสถิติ การสรางเคร่ืองมอืและทดสอบคณุภาพเคร่ืองมอื
เทคนิคการเก็บรวบรวมขุอมูลเพื่ อการศึกษาปญหา การ
วิเคราะหเชงิปริมาณและเชงิคณุภาพ การสรุปผล การอภิปรายผล
และขอเสนอแนะ การเขียนและนําเสนอรายงายการวิจัย

HI 4273 การสัมมนาในอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
การบริการเพ่ือการทองเท่ียว
(Seminar on Hospitality Industry)

Prerequisite : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
ศกึษา และวิเคราะหสถานการณทีเ่กดิข้ึนในการทองเทีย่ว

และการโรงแรม โดยใชกรณีศึกษาประเด็นในปจจุบัน คนควา
วิเคราะห อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหา รวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูมี
ประสบการณในการบริหารการทองเที่ ยวและการโรงแรม
กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่

HI 4283 การดําเนินงานและ 3(2/2-1/2-0)
การจัดการธุรกิจ MICE
(MICE Operation and Management)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ วิ วัฒนาการและบทบาท

ของธุรกิจการจดัประชมุ นิทรรศการและการทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัล การเสนอขอเปนเจาภาพจัดประชุม ประเภทของการ
จัดประชุมและนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน
การดําเนินงาน นโยบายและบทบาทของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน การตลาดและการสงเสริมการตลาด
แนวโนม ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษา และ
มีการศึกษานอกสถานที่

HI 4293 การจัดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 3(2/2-1/2-0)
(Health Tourism Management)

Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรูปแบบการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ หลักการและกระบวนการวางแผนเพื่อการจัดการ
และพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นโยบายและบทบาท
ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน การตลาดและ
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การสงเสริมการตลาด แนวโนมการทองเทีย่วเชงิสขุภาพของโลก
และของไทย ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษา
และมีการศึกษานอกสถานที่

HI 4313 การจัดการธุรกิจการบิน 3(2/2-1/2-0)
(Airline Business Management)

Prerequisite : None
ประวัติ องคประกอบของธุรกิจการบิน บริษัทสายการบิน

และทาอากาศยาน เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
ประเภทอากาศยาน งานบริการภาคพื้นดิน ภูมิศาสตรการบิน
การจัดการอากาศยาน สทิธิการบินและสิ่งอํานวยความสะดวก
ทีจ่ําเปนตอการดําเนินงานของสายการบนิในกระแสโลกาภิวัฒน
หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกจิสายการบิน ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินธุรกิจสายการบินภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ

HI 4323 การจัดการอาหารนานาชาติ 3(2/2-1/2-0)
และอาหารทองถ่ิน
(International and Local
Cuisine Management)

Prerequisite : None
ความรู เกี่ ยวกับอาหารนานาชาติ ปจจัยที่ มีผลตอ

การจดัการอาหาร กระบวนการจดัการอาหาร การเขียนรายการ
อาหารไทยและอาหารนานาชาติ การจัดและตกแตงจานอาหาร
การจัดอาหารเพื่อรับรองแขก การประกอบอาหารไทยและ
อาหารนานาชาติ การต้ังโตะเสิรฟอาหารไทยและอาหาร
นานาชาติ การจัดบริการอาหารในงานจัดเล้ียงอาหารประเภท
ตางๆ แนวโนมธุรกจิอาหารไทยและอาหารนานาชาติของไทย
และโลก

HI 4333 การออกแบบอาหาร 3(2/2-1/2-0)
(Food Styling)

Prerequisite : None
ความสําคัญของการออกแบบอาหาร การใชสัญลักษณ

ตางๆ ทีใ่ชในขบวนการผลิต การศกึษาสภาวะและความตองการ
ของตลาดของอาหารแตละประเภท ศกึษาความนิยมของแตละ
กลุมลูกคาเปาหมาย การคิดคนและการปรับปรุงกรรมวิธี
การผลิต การออกแบบ การคิดตนทุนการผลิต การเสื่อมราคา
และการวางแผนการผลิต

HI 4343 การจัดสโมสรและบาร 3(2/2-1/2-0)
(Club and Bar Management)

Prerequisite : None
ความหมาย บทบาท ประเภทของสโมสรและบาร

การบริหาร การดําเนินการ และสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
ในธุรกิจสโมสรและบาร การวิเคราะหตลาด การจัดการดาน
สมาชิกสัมพันธ การจัดการอาหารและเคร่ืองด่ืมในสโมสร
และบาร การวางแผนการผลิต และการบริการ การจัดการ
ดานพนักงาน การบริหารการเงิน การจัดการเหตุการณพิเศษ
กรณีศึกษา

HI 4353 การจัดการกิจกรรมกีฬา 3(2/2-1/2-0)
และนันทนาการในธุรกิจท่ีพักแรม
(Sports for Recreation Management
in Lodging Business)

Prerequisite : None
ความรู เบื้ องต นสําหรั บการจั ดกิ จกรรมกี ฬาและ

นันทนาการ กจิกรรมทีส่นับสนุนการจดัการกฬีาและนันทนาการ
การจัดเตรียมทรัพยากรในองคกร การวางแผนกลุมกิจกรรม
การบริการ การสรางสื่อตางๆ การจัดกิจกรรมการแขงขัน
และกจิกรรมนันทนาการ ประเภททีพ่กัแรมทีเ่กีย่วของ โครงสราง
การบริหารงาน การดําเนินงานของการจดัการกจิกรรมในธรุกจิ
ที่ พักแรม การตลาด ปญหาและแนวโนมในการจัดการ
ขอบกพรองและแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินกิจการ
ที่พักแรม การศึกษานอกสถานที่

HI 4363 การจัดการทองเท่ียว 3(2/2-1/2-0)
เชิงวัฒนธรรม
(Cultural Tourism Management)

Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรูปแบบการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ ยวและกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของไทย หลักการและกระบวนการวางแผน
เพื่ อการจั ดการและพัฒนาการท องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม
อยางย่ังยืน นโยบายและบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน การตลาดและการสงเสริมการตลาด
แนวโนมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของโลกและของไทย
ปญหา อปุสรรคและแนวทางแกไข กรณศีึกษา และมีการศึกษา
นอกสถานที่
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HI 4373 การจัดการทองเท่ียวทางทะเล 3(2/2-1/2-0)
(Marines Tourism Management)

Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรูปแบบการทองเที่ยว

ทางทะเล แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเล
ของไทย หลักการและกระบวนการวางแผนเพื่อการจัดการ
และพัฒนาการทองเที่ยวทางทะเลอยางย่ังยืน นโยบายและ
บทบาทของหนวยงานที่ เกี่ ยวของทั้ งภาครัฐและเอกชน
การตลาดและการสงเสริมการตลาด แนวโนมการทองเที่ยว
ทางทะเลของโลกและของไทย ปญหา อุปสรรคและแนวทาง
แกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่

HI 4383 การจัดการ 3(2/2-1/2-0)
การทองเท่ียวเชิงเกษตร
(Agro Tourism Management)

Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรูปแบบการทองเที่ยว

เชิ งเกษตร แหล งทองเที่ ยวและกิ จกรรมการท องเที่ ยว
เชิงเกษตรของไทย หลักการและกระบวนการวางแผนเพื่อ
การจัดการและพัฒนาการทองเที่ ยวเชิงเกษตรอยางย่ังยืน
นโยบายและบทบาทของหนวยงานที่ เกี่ ยวของทั้ งภาครัฐ
และเอกชน การตลาดและการสงเสริมการตลาด แนวโนม
การทองเที่ยวเชิงเกษตรของโลกและของไทย ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่

HI 4396 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Co-operation Education)

Prerequisite : 1. ศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา
120 หนวยกิต

2. มีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ไมตํ่ากวา 2.00
3. ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ของสาขาวิชาอตุสาหกรรมการบริการ
เพื่อการทองเที่ยว

การปฏิบั ติงานในสถานประกอบการที่ เกี่ ยวของกับ
อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว โดยการวางแผน
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ นักศึกษา
ตองเขาไปปฏิบัติงานเต็มเวลาในฐานะพนักงานชั่วคราวของ
หนวยงานน้ัน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
และพนักงานทีส่ถานประกอบการทองหมายให และจะตองจดัทํา
รายงานพรอมนําเสนอภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อ
ประเมินผลการศึกษา

HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1 3(3/3-0-0)
(Hospital management 1)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการความเปนมาของโรงพยาบาล ความหมาย

หนาที่  ประเภทของโรงพยาบาล การจัดต้ั งโรงพยาบาล
การวางแผนการกอสร างโรงพยาบาล การจัดองคกรใน
โรงพยาบาล การจัดอัตรากําลังของโรงพยาบาลแตละประเภท
แนวคิด หลักการ การบริหารหนวยงานตางๆ ดานการรักษา
พยาบาล ในโรงพยาบาล งานบริการรักษาพยาบาลผูปวยนอก
ผูปวยใน งานบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานควบคุม
และปองกันการติดเชื้อ งานบริการการพยาบาล งานพยาธิ
ชีววิทยา งานรังสีวิทยา งานเภสัชกรรม งานกายภาพบําบัด
งานสังคมสงเคราะห  เปนตน

HM 3093 การจัดการการเงินสําหรับ 3(3/3-0-0)
โรงพยาบาล
(Hospital Financial Management)

Prerequisite : AC 2303
ลักษณะและขอบเขตของการจัดการทางการเงินสําหรับ

โรงพยาบาล เทคนิคในการวิเคราะหทางการเงิน การวิเคราะห
ผลตอบแทนและความเสีย่ง การวางแผนและควบคมุทางการเงิน
การจัดทํางบประมาณ การจัดทํางบจายลงทุน การตัดสินใจ
ในการลงทุนดวยวิธีวิเคราะหโครงการตางๆ การจัดหาเงินทุน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

HM 3103 ศัพททางการแพทย 3(3/3-0-0)
เพ่ือการส่ือสารในโรงพยาบาล
(Medical Terminology for Hospital
Communication)

Prerequisite : None
ความรูทางดานศัพทตางๆ ทางการแพทย เชน ระบบ

ตางๆ ของรางกาย โครงสรางของคํา การจําแนกสวนประกอบ
ของคํา คําจํากัดความของศัพทตางๆ ทางการแพทยที่ใชใน
การพูดและเขียนในกระบวนการวินิจฉัยโรค การรักษาทาง
การแพทยและชื่อโรคตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานทางดาน
การแพทยและสาธารณสุข และการติดตอสื่อสารในระบบ
สุขภาพ

HM 3123 การบริหารการจัดซ้ือและพัสดุ 3(3/3-0-0)
สําหรับโรงพยาบาล
(Hospital Procurement &
Commodity Administration)

Prerequisite : None
หลักการเกี่ ยวกับการจัดซ้ื อและการบริหารพัสดุใน

โรงพยาบาล และความสมัพนัธกับระบบอืน่ๆ เชน งบประมาณ
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การวิเคราะหตนทุน ความคุมทุน การบริหารสัญญา รวมทั้ง
กฎระเบียบปฏิบัติ และการนําไปประยุกตใช

HM 3133 การนําระบบคุณภาพ 3(3/3-0-0)
สูการปฏิบัติในโรงพยาบาล
(Quality System Implementation
in Hospital)

Prerequisite : None
เทคนิคและเคร่ืองมือในการจัดการคุณภาพ หลักการ

กระบวนการ และมาตรฐานระบบคุ ณภาพต างๆ ของ
โรงพยาบาล เชน ระบบบริหารคุณภาพ ISO การพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ (HPH) เปนตน การเปรียบเทียบระบบคุณภาพตางๆ
ที่ ใช ในโรงพยาบาลและการศึกษาจากสถานการณ จริ ง
ในโรงพยาบาลทีไ่ดรับการรับรองมาตรฐาน

HM 3253 การจัดการโรงพยาบาล 2 3(3/3-0-0)
(Hospital Management 2)

Prerequisite : HM 2243
กิ จกรรมและการบริหารงานด านสนับสนุนบริการ

รักษาพยาบาล การควบคุมกํากับ งานบริหารโรงพยาบาล
งานสารบรรณ งานโภชนาการ งานรับผูปวยใน งานจายของ
ปราศจากเชื้อกลาง งานคหกรรมและซักฟอกผา งานรักษา
ความปลอดภัยในโรงพยาบาล งานประชาสัมพันธ  งาน
การตลาด การบริหารคูสัญญา งานวิศวกรรมในโรงพยาบาล
งานบริหารวิชาการและฝกอบรม เปนตน

HM 3263 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ 3(3/3-0-0)
โรงพยาบาล
(Hospital Management Law)

Prerequisite : None
กฎหมายและขอบังคับที่ เกี่ยวของกับการสาธารณสุข

การจัดการโรงพยาบาล กฎหมายควบคุมอาคาร ขอบังคับ
แพทยสภา การประกอบโรคศิลปของแพทย พยาบาลและ
บคุลากรอืน่ๆ  สิทธผูิปวย การประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทน
การประกนัภัย พระราชบญัญัติสถานพยาบาล  พระราชบญัญัติ
คุมครองผูบริโภค กฎหมายดานความปลอดภัยสิ่งแวดลอม
และอาชีวอนามยั

HM 3273 การพัฒนาระบบคุณภาพ 3(3/3-0-0)
ในโรงพยาบาล
(Quality System Development
in Hospital)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ การพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพและการนําไปสู โรงพยาบาลคุณภาพ การพัฒนา
องคการ บทบาทภาวะผูนําในการพัฒนาระบบบริหารคณุภาพ
พฤติกรรมบริการสูความเปนเลิศ กิจกรรม 5 ส การควบคุม
คุณภาพ การพัฒนาคุณภาพโดยรวมอยางตอเน่ือง และการ
ประยุกตการบริหารเชิงกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพในระบบ
โรงพยาบาล

HM 3283 การจัดการระบบสารสนเทศ 3(3/3-0-0)
โรงพยาบาล
(Hospital Information System
Management)

Prerequisite : None
ความรูเบือ้งตนดานการจัดการเวชศาสตรสนเทศ การนํา

คอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงานรักษาพยาบาล การสํารวจ
ระบบขอมูลดานสุขภาพอนามัย การบันทึก แปลความหมาย
การรักษา การสืบคน วิเคราะหระบบตนทุน ความคุมทุน  และ
การประเมินผล การจัดทํามาตรฐานการเก็บรวบรวม การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และนําสารสนเทศไปประยุกตใชในการ
บริหารโรงพยาบาล

HM 3293 ระบบเวชระเบียน 3(3/3-0-0)
เพ่ือการบริหารโรงพยาบาล
(Medical Record System
for Hospital Management)

Prerequisite : HM 3103
นโยบายและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผูปวย

งานบริการเวชระเบียน มาตรฐาน การบันทึกเวชระเบียน
การบันทึกรหัสและจัดทําดัชนีโรคเพื่อนําไปประมวลผลเปน
สารสนเทศในการดูแลผูปวย การรักษาความปลอดภัย และ
ความลับของขอมูล การประเมิน ปรับปรุงและทบทวน ระบบ
บริหารเวชระเบียนและเวชสถิติ
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HM 3303 การจัดการความเส่ียง 3(3/3-0-0)
ของโรงพยาบาล
(Hospital  Risk Management)

Prerequisite : None
แนวคิด ความหมาย กระบวนการบริหารความเสี่ ยง

โดยเร่ิมจากการคนหาความเสี่ ยง การประเมินความเสี่ ยง
การประมาณระดับความเสี่ ยง การจั ดการความเสี่ ยง
การประกันภัย  การประเมินผล กระบวนการบริหารความเสีย่ง
ซ่ึงครอบคลุมทั้งดานการรักษาพยาบาล ดานการสนับสนุน
บริการ และดานสิ่งแวดลอม

HM 4176 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Co-Operative  Education)

Prerequisite : สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
การปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 16 สัปดาหในโรงพยาบาล

หรือสถานบริการสุขภาพที่ เกี่ยวของ ซ่ึงเปนไปตามความ
เห็นชอบของคณะวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณใน
การปฏิบติังานจริง

HM 4184 การฝกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 4(0-0-4/16)
(Practicum in Hospital)

Prerequisite : สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
ฝกปฏิบัติงานเพื่อใหแสดงความรู ความเขาใจในระบบ

การบริหารงานของแตละหนวยงานในโรงพยาบาลภาครัฐหรือ
เอกชนอยางกวางขวาง โดยความเห็นชอบของคณะวิชา

HM 4312 การสัมมนาทางการจัดการ 2(1/1-1/2-0)
โรงพยาบาล
(Seminar  in  Hospital  Management)

Prerequisite : สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
แนวคิดการจัดสัมมนา การจัดแบงกลุมนักศึกษาใหมี

โอกาสฝกปฏบิติั และรวมอภิปรายในการสมัมนาประเด็นปญหา
ตางๆ ที่ เกี่ยวกับการจัดองคการการทํางานและระบบการ
บริหารงานในโรงพยาบาล

HM 4323 การพัฒนาภาวะผูนํา 3(3/3-0-0)
ในระบบสุขภาพ
(Leadership Development in
Health System)

Prerequisite : None
การพัฒนาภาวะผูนําในระบบสุขภาพและระบบบริหาร

จดัการโรงพยาบาล โดยศึกษาแนวคดิทฤษฎีพืน้ฐานภาวะผูนํา
และการประยุกตใช  ปจจัยที่ มีผลตอการพัฒนาภาวะผู นํา
การเสริมสรางศักยภาพการเปนผู นํา และทักษะของผู นํา

ในระบบสุขภาพ และระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล เชน
การจดัการการเปล่ียนแปลง การตัดสนิใจเชงิความคดิสรางสรรค
การสรางเสริมพลังอํานาจ พฤติกรรมการแสดงออกทีเ่หมาะสม
เปนตน

HM 4333 การวิจัยทางดานการจัดการ 3(2/2-1/2-0)
โรงพยาบาล
(Research in Hospital Management)

Prerequisite : ST 2013
แนวคดิและข้ันตอนในการวิจยั สวนประกอบของขอเสนอ

โครงการวิจัย การกําหนดหัวขอเร่ือง การกําหนดวัตถุประสงค
การกําหนดขอมูลและแหลงที่มา การต้ังสมมติฐาน การเลือก
ตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมขอมูล การเสนอผลดวยตาราง แผนภูมิและ
กราฟ การวิเคราะหขอมลูและแปลผล การเขียนรายงานการวิจยั

HM 4343 การพัฒนาและจัดการ 3(3/3-0-0)
ทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล
(Human Resource Management
and Development in Hospital)

Prerequisite : None
ทฤษฎีและหลักการจดัการทรัพยากรมนุษย ความสมัพนัธ

ระหว างการจั ดการทรัพยากรมนุษย ในโรงพยาบาลและ
สิ่ งแวดลอม การสรางความเขาใจในพฤติกรรมและความ
สามารถของทรัพยากรมนุษย  นโยบายและการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การกําหนด
คาตอบแทน ความปลอดภัยในการทํางาน วินัย แรงงานสมัพนัธ
การฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  องค การ
แหงการเรียนรู  การรักษาทรัพยากรมนุษยที่ มีศักยภาพ
ไวในองคกร ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ รวมถึงปญหาใน
การจดัการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล

HM 4353 จริยธรรมในการจัดการ 3(3/3-0-0)
โรงพยาบาล
(Ethics in Hospital Management)

Prerequisite : HM 3253
ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม จิตสํานึก

ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการ บริหารโรงพยาบาลของผูมี
สวนไดสวนเสีย ไดแก ผูปวย พนักงาน ผูจัดการ ผูบริหาร
กรรมการบริษัท ผูถือหุน รวมทั้งสิ่งแวดลอมและสังคม ที่มา
ของปญหาจริยธรรม วิธกีารสรางจริยธรรมใหเกดิข้ึนในองคการ
ความรับผิดชอบของระดับตางๆ การบริหารจัดการ และการ
กํากับดูแลที่ดี (Good Governance)
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HM 4363 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0)
ของโรงพยาบาล
(Hospital Strategic Management)

Prerequisite : HM 3253
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพ

แวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่ เปล่ียนแปลงไปกําหนด
ทิศทางขององคกร การวางแผนกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ
เทคนิคและเคร่ืองมือในการประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติ
งานเชิงกลยุทธ เพือ่ใหเกดิความเขาใจและรวมมอื อันจะนํามา
ซ่ึงการจดัการหรืองานบริการทีม่ีคุณภาพ

HM 4373 การจัดการโครงการสุขภาพ 3(3/3-0-0)
(Health Project Management)

Prerequisite : None
ศกึษาแนวคดิ ความจําเปนในการบริหารโครงการสขุภาพ

การวางแผนปฏิบัติการของโครงการสุขภาพ วงจรชีวิตของ
โครงการ การจัดรูปแบบองคการโครงการ การอํานวยงานและ
การประสานงาน ตลอดจนแนวความคิดและเทคนิคในการ
ควบคมุการปฏิบัติงานโครงการสขุภาพ

HM 4382 การจัดการความขัดแยงและ 2(2/2-0-0)
การเจรจาตอรองในโรงพยาบาล
(Conflict Management and
Negotiation in Hospital)

Prerequisite : MG 1303
ความหมาย ประเภทของความขัดแยง การแกไขความ

ขัดแยงในโรงพยาบาล แบบการบริหารความขัดแยง แนวคิด
การเจรจาตอรอง ข้ันตอนและประเด็นสําคัญของการเจรจา
ตอรองในโรงพยาบาล กลยุทธและเทคนิคการเจรจาตอรอง
การฝ กทักษะในการลดขอขัดแย งและการเจรจาต อรอง
จากกรณีศึกษาในโรงพยาบาล

HM 4392 เศรษฐศาสตรโรงพยาบาล 2(2/2-0-0)
(Hospital Economics)

Prerequisite : None
ความหมายของเศรษฐศาสตรโรงพยาบาล การประยุกต

เคร่ื องมื อทางเศรษฐศาสตร ในการจั ดการโรงพยาบาล
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของโรงพยาบาล พฤติกรรม
ของผูใชบริการ ผูใหบริการ ตนทุน เทคโนโลยี การกําหนด
ราคาและความคุมคาและบริการในโรงพยาบาล

HM 4402 การใหรหัสโรค 2(1/1-1/2-0)
และการวินิจฉัยโรครวม
(Coding and Diagnosis Related Group)

Prerequisite : HM 3103
ประวัติความเปนมา หลักการการใหรหัส การใชหนังสือ

การใหรหัสโรค การฝกปฏิบัติการใหรหัส ขอผิดพลาดในการ
ใหรหัส ประโยชนในการนํารหัสโรคมาใชพัฒนาขอมูลของ
โรงพยาบาล การใหรหัสหัตถการ ข้ันตอนการใหรหัสหัตถการ
และฝกปฏิบั ติ แนวคิดระบบการวินิจฉัยโรครวม (DRG)
การคํานวณ DRG ประโยชนที่ไดรับจากการทํา DRG

HM 4413 การตลาดโรงพยาบาล 3(3/3-0-0)
(Hospital Marketing)

Prerequisite : MK 1503
ความสําคัญของการดําเนินงานการตลาดโรงพยาบาล

กระบวนการดําเนินงานการตลาดของโรงพยาบาล การเลือก
ตลาดเปาหมาย การวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาด
ของโรงพยาบาลในปจจุบนั การสรางภาพลักษณ สรางจุดขาย
ระบบการสรางความสัมพันธกับลูกคา การสรางความภักดี
ใหเกิดกับลูกคา

HM 4423 การประชาสัมพันธโรงพยาบาล 3(3/3-0-0)
(Hospital Public Relations)

Prerequisite : None
บทบาทและความสําคั ญของการประชาสั มพั นธ

โรงพยาบาล ยุทธวิธี หลักการวางแผนงานประชาสัมพันธ
การประเมินผลทั้งในแผนงานระยะสั้น ระยะยาว กลยุทธและ
ยุทธศาสตรการวางแผนงานประชาสมัพนัธโรงพยาบาลในดาน
ตางๆ การวางแผนประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณทั้งตัว
บุคคล/องคกร การวางแผนงานประชาสัมพันธเพื่อการรณรงค
การวางแผนงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติ ตลอดจน
การวางแผนงานประชาสัมพันธทางการตลาด เนนการศึกษา
จากกรณีศึกษา

HM 4433 การจัดการอาชีวเวชศาสตร 3(3/3-0-0)
ในโรงพยาบาล
(Occupational Medicine
Management in Hospital)

Prerequisite : None
การบริหารงานดานอาชวีเวชกรรมในโรงพยาบาล โดยเนน

ในเร่ืองของสุขภาพของผูประกอบอาชีพ เพื่อปองกันปจจัยที่
เปนสาเหตุทีท่ําใหเกิดอบุัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพ
โดยมีการเฝาระวังโรคทั้งทางดานสุขภาพและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน สงเสริมสุขภาพเปนสําคัญ
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HM 4443 การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและ 3(3/3-0-0)
การอนุรักษพลังงานในโรงพยาบาล
(Environmental Sanitation and
Energy Conservation in Hospital)

Prerequisite : None
หลักเกณฑ ขอกําหนดตางๆ ดานการจัดการสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล การจัดการ
โรงพยาบาลเพื่อใหไดมาตรฐานดานสุขาภิบาล สิ่งแวดลอม
การควบคมุดูแลสภาวะการสุขาภิบาลสิง่แวดลอมโรงพยาบาล
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ระบบมาตรฐาน
สิง่แวดลอม การอนุรักษพลังงานในโรงพยาบาล

HM 4453 การสุขาภิบาลอาหารและ 3(3/3-0-0)
ความปลอดภัยในอาหารของโรงพยาบาล
(Food Sanitation and Food
Safety in Hospital)

Prerequisite : None
โรคที่ เกิดจากอาหารเปนสื่อ อันตรายที่พบในอาหาร

สิ่งปนเปอนในอาหาร การสุขาภิบาลอาหารประเภทตางๆ
การจั ดบริการอาหารที่ ถู กสุ ขลักษณะและปลอดภั ยใน
โรงพยาบาล

HM 4463 การบริหารการปฏิบัติการ 3(3/3-0-0)
(Oporation Management)

Prerequisite : None
แนวคิ ด หลักการบริหารการปฏิ บั ติ การ กลยุทธ

การดําเนินงานและการปฏิบัติการ การปฏิบัติการในสวนของ
งานบริการ การวางแผนเลือกที่ต้ังหนวยงานบริการ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน การประยุกตใชระบบการบริหาร
การปฏิบติัการในโรงพยาบาล

HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0)
(Human Resource and Management)

Prerequisite : MG 1303
ทฤษฎีและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ

โดยมุงพจิารณาภารกจิหลักของการจดัการทรัพยากรมนุษย คอื
การวิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา
การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวางแผนอาชีพ
การประเมิ นผลการปฏิบั ติ งาน การบริหารค าตอบแทน
ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ รวมถึงปญหา
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย บทบาทหนาที ่และควารับผิดชอบ
ของฝายทรัพยากรมนุษย ความสัมพันธระหวางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและสิง่แวดลอม ตลอดจนจริยธรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

HR 3213 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0)
การสรรหาและคัดเลือก
(Human Resource Planning,
Recruitment and Selection)

Prerequisite : HR 2113
การวิเคราะหงาน แนวคิดของการวางแผนกําลังคน

ขอมูลกําลังคน เทคนิคการพยากรณกําลังคน การคํานวณ
ตนทุนกําลังคน กระบวนการสรรหา แหลงในการสรรหา
เทคนิคในการสรรหาและการคัดเลือกแนวใหม กระบวนการ
คัดเลือก การบรรจุ และปฐมนิเทศ

HR 3223 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0)
(Human Resource Development)

Prerequisite : HR 2113
แนวคิดและความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เทคนิคและวิธีการในการสรางความรูความสามารถโดยการ
กําหนดสวนผสมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยด านการ
ฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนาอาชีพ ศึกษาทฤษฎีและ
การปฏิ บั ติ ในการบริ หารและจั ดการฝ กอบรม การหา
ความจําเปน การสรางและการพัฒนาหลักสูตร การกําหนด
เน้ือหาและการประเมินผลการฝกอบรม การพัฒนาสายอาชีพ
และแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

HR 3233 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3/3-0-0)
(Performance  Appraisal)

Prerequisite : HR 2113
แนวคิด หลักการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เคร่ื องมื อหลั กที่ ใช ในการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน
การวิเคราะหผลและการนําผลการปฏิบัติงานไปใชประโยชน
รวมถึงปญหาและขอควรคํานึงในการประเมนิผลการปฏบิติังาน
ตลอดจนจริยธรรมของนักบริหารในการประเมนิผลการปฏบิติังาน

HR 3243 การบริหารแรงงานสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Labor  Relations  Management)

Prerequisite : HR 2113
ปจจัยตางๆ ที่ มีผลกระทบตอความสัมพันธระหวาง

นายจางและลูกจาง สภาพการจาง วิวัฒนาการ ลักษณะและ
ทฤษฎีของสหภาพแรงงาน การเจรจาตอรอง การไกลเกล่ีย
การระงับขอพิพาทแรงงาน การกระทําอันไมเปนธรรม ปญหา
แรงงานที่กระทบตอฝายบริหาร รวมทั้งวิธีการบริหารแรงงาน
โดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหาร เพื่อสรางความสัมพันธ
อนัดีระหวางนายจางและลูกจาง
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HR 3253 การบริหารคาตอบแทน 3(3/3-0-0)
(Compensation  Management)

Prerequisite : HR 2113
การวิเคราะหงาน การประเมินคางาน โครงสรางคาจาง

และเงินเดือน การสํารวจคาจางและเงินเดือน ปจจัยที่ มี
ผลกระทบตอการจายคาจางและเงินเดือน ทฤษฎีคาจาง
กฎหมายเกี่ยวกับคาตอบแทน รวมถึงจริยธรรมในการบริหาร
คาตอบแทน

HR 3263 ความปลอดภัยและสุขภาพ 3(3/3-0-0)
อนามัยในสถานประกอบการ
(Safety and Health in the Workplace)

Prerequisite : HR 2113
โครงสรางและสภาพแวดลอมในการทํางาน หลักการ

จดัการความปลอดภัย การวิเคราะหและประเมนิความปลอดภัย
การประเมินความเสี่ ยง และการสงเสริมความปลอดภัย
ในที่ทํางาน กฎหมายที่ เกี่ ยวของกับความปลอดภัย และ
สุขภาพอนามยัสิ่งแวดลอมในการทํางาน

HR 4133 การจัดการขีดความสามารถ 3(3/3-0-0)
และผลการปฏิบัติงาน
(Competency and Performance
Management)

Prerequisite : HR 2113
แนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษยตามขีดความ

สามารถ การวิเคราะหและกําหนดขีดความสามารถ แนวคิด
ในการพฒันาและเชือ่มโยงขีดความสามารถตอผลการปฏบิติังาน
ขององค การ แนวคิ ดและเคร่ื องมื อของการประเมิ นผล
การปฏิ บั ติ งานขององค การ แนวคิดและเคร่ื องมือของ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหผลและการนํา
ผลการปฏบิติังานไปใชประโยชนในการจดัการทรัพยากรมนุษย
รวมถึงปญหาและขอควรคํานึงในการประเมนิผลการปฏบิติังาน
ตลอดจนจริยธรรมของนักบริหารในการประเมนิผลการปฏบิติังาน

HU 1242 อารยธรรมไทย 2(2/2-0-0)
(Thai Civilization)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการของชาติไทยต้ังแตเร่ิมต้ังบานเมืองเปนอิสระ

จนเปนราชอาณาจักรทีม่ีเอกภาพและมัน่คง ภายใตการนําของ
สถาบันพระมหากษัตริย และสถาบันศาสนา แนวความคิด
ความเชือ่มัน่  และศรัทธา การแสดงออกดานศลิปะ วรรณคดีและ
ดนตรีทั้งที่เปนวัฒนธรรมในราชสํานักและวัฒนธรรมพื้นฐาน
อันประกอบกันเปนวัฒนธรรมไทย อิทธิพลตะวันตกที่ มี
ผลกระทบตอโครงสรางทางสังคม และวัฒนธรรมไทย

HU 2013 การแสดงพ้ืนบานไทย 3(3/3-0-0)
(Thai  Folk  Performanes)

Prerequisite : None
ประวัติความเปนมาของการแสดงพืน้บานภาคตาง ๆ  ของ

ไทย ระบํา รํา ฟอน และการเลนเปนเร่ืองราว อิทธิพลของ
สภาพสังคม ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม
ที่มีตอการแสดงพืน้บานภาคตาง ๆ

HU 2023 ศิลปะการละครไทย    3(3/3-0-0)
(Thai  Dramatic  Art)

Prerequisite : None
ประวัติและวิวัฒนาการของละครไทยสมัยตาง ๆ  ละครรํา

ละครรอง ละครพูด อิทธิพลของสถาบันพระมหากษัตริย
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมแตละสมัยทีม่ีอิทธพิลตอการละครไทย

HU 2033 ศลิปะการดนตรกีบัชีวติและสังคม 3(3/3-0-0)
(Music, Life and Society)

Prerequisite : None
ความหมายของดนตรี คุณคาความสัมพันธระหวางดนตรี

กับความรูสึก การบูรณาการดนตรีใหเขากับชีวิตและสังคม

HU 2043 เพลงพ้ืนบาน 3(3/3-0-0)
(Folk  Music)

Prerequisite : None
เพลงพื้นบานไทยประเภทรองของทองถ่ินตาง ๆ  ประวัติ

ความเปนมา ลักษณะสําคญัและความสมัพนัธของเพลงพืน้บาน
กับชีวิตความเปนอยู  ประเพณี และวัฒนธรรมของคนไทย
ทองถ่ิน

HU 2053 ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัดนตรไีทย 3(3/3-0-0)
(Introduction to Thai Music)

Prerequisite : None
ภูมิหลังของดนตรีไทย เคร่ืองดนตรี การผสมวง ลักษณะ

ตาง ๆ ของเพลงไทย ระบบความเชื่อ บทบาทและอิทธิพล
วัฒนธรรมของดนตรีชาติอื่นที่มีผลกระทบตอวิวัฒนาการของ
ดนตรีไทย

HU 2063 ภาษาไทยในงานสารสนเทศ 3(3/3-0-0)
(Thai Language in Information)

Prerequisite : None
หลักการสื่ อสารโดยใช วั จนภาษาและอวัจนภาษา

การประยุกตใชภาษาในการสื่อสาร การจัดเก็บ และการสืบคน
งานสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน การใชภาษาไทยในการ
นําเสนอขอมูลในงานสารสนเทศ



476 





















HU 2073 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 3(3/3-0-0)
(Academic Report Writing)

Prerequisite : None
       ความหมาย ความสําคัญของการเขียนรายงานเชิง
วิชาการ วิธีการรวบรวมบรรณานุกรม การอานและการจด
บันทกึขอความ ข้ันตอนการเขียนรายงาน รูปแบบของรายงาน
และการเขียนรายการอางอิงเชงิวิชาการ

HU 2092 การแกะสลักผักผลไมและ 2(1/1-1/2-0)
การทําขนมไทย
(Vegetable/Fruite Carving and
Thai sweet Cooking)

Prerequisite : None
ประวัติการแกะสลัก หลักการและเทคนิคการแกะสลัก

ผักและผลไมที่ใชในการแกะสลัก การเลือกซ้ือ และการเตรียม
เคร่ืองมือที่ ใชในการแกะสลัก รูปแบบ วิธีการ ข้ันตอน
การแกะสลักลวดลายพื้นฐานในการแกะสลัก การเก็บรักษา
ผักและผลไมที่แกะสลัก ฝกแกะสลักผักผลไม ข้ันตอน เทคนิค
วิธีการทําและตกแตงขนมไทย การทําขนมไทยที่เปนที่นิยม

HU 2103 ดนตรีไทยในวิถีชีวิต   3(3/3-0-0)
(Thai Classical Music in Daily Life)

Prerequisite : None
ความหมายของดนตรี ประเภทดนตรีไทย คุณคา ความ

สัมพันธระหวางดนตรีกับวิถีชีวิตของคน

HU 2203 เทคโนโลยีส่ือเพ่ือการนําเสนอ 3(2/2-1/2-0)
(Technology Media for Presentation)

Prerequisite : None
แนวคิดเทคนิคการใชสื่อเพื่อการนําเสนอ ความหมาย

การเลือกประเภทสื่อ คุณสมบัติของสื่อ หลักการออกแบบ
การผลิตสื่อและการประยุกตใช เทคนิค การใชสื่อเพื่อการ
นําเสนอ การพัฒนาสื่อประเภทตาง ๆ เชน กราฟก เสียง
ภาพฉายสามมิติ คอมพิวเตอร สิ่งพิมพ และแนวโนมของสื่อ
เพื่อการนําเสนอ

HU 2213 ประวัติศาสตรศิลปะไทย   3(3/3-0-0)
(History of Thai Art)

Prerequisite : None
ความคิด วิวัฒนาการ การสรางสรรคงานศิลปะไทย

ประเภทของงานศิลปะ อิทธิพลอารยธรรมตาง ๆ ที่สงผลตอ
การสรางงานศลิปะในประเทศไทย ต้ังแตสมยักอนประวัติศาสตร
จนถึงปจจบุัน

HU 2223 อารยธรรมและวิถีชีวิตไทย 3(3/3-0-0)
(Thai Civilization and Thai way of Life)

Prerequisite : None
อารยธรรมด้ังเดิม จุดเร่ิมตน วิวัฒนาการ วัฒนธรรม

วิถีชีวิตของชาติไทย การกอตัวเปนบานเมือง รัฐ และอาณาจกัร
สงัคมไทยดานการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ศาสนา และการแสดง
ออกทางวัฒนธรรม ประเพณีในทุกดาน ลักษณะเฉพาะของ
ทองถ่ิน

HU 2232 นาฏศิลปไทยเบ้ืองตน 2(2/2-0-0)
(Introduction to Thai Dance)

Prerequisite : None
ความหมาย ขอบเขต ประวัติ  วิ วัฒนาการ ทฤษฎี

รูปแบบการแสดงทางดานนาฏศิลปไทยที่สําคัญ ประกอบ
การสาธิตและการฝกทกัษะทางนาฏศิลปไทยเบื้องตน

HU 2233 อารยธรรมโลก 3(3/3-0-0)
(World Cilvilization)

Prerequisite : None
วิ วัฒนาการที่ สําคัญของโลก มรดกโลกดานสั งคม

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ภูมิปญญา ความรู ความเชื่อ
ทางศาสนา ภาษา ศิลปะ วรรณคดี และการสือ่สาร ความเขาใจ
ในคุณคาผลงานสรางสรรคของมนุษยชาติ

HU 2242 การถายภาพเบ้ืองตน 2(1/1-1/3-0)
(Introduction to Photograpy)

Prerequisite : None
ทฤษฎีการถายภาพเบื้องตน เทคนิคตาง ๆ ในการ

ถายภาพ การจัดองคประกอบของภาพ และการเลาเร่ือง
ดวยภาพโดยมุงเนนใหสามารถปฏิบัติงานได และเพื่อนําไป
ใชประกอบวิชาชีพ

HU 2253 ผลิตภัณฑชุมชน   3(3/3-0-0)
(Community Products)

Prerequisite : None
ประเภทและลักษณะเฉพาะ ความสัมพันธระหวางภูมิ

ปญญาทองถ่ินกับผลิตภัณฑชุมชน วัฒนธรรม การผลิตและ
การบริโภค ตลอดจนการสืบตอและการสรางสรรคผลิตภัณฑ
ชุมชนในทองถ่ิน

IB 1013 ธุรกิจอาเซียน -จีน 3(3/3-0-0)
(ASEAN - Chinese Business)

Prerequisite : None
ประวัติของอาเซียน วัตถุประสงคของการกอต้ังอาเซียน

ลักษณะและการดําเนินงานของอาเซียนที่มีผลตอการดําเนิน
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ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
บทบาทของประเทศไทยทีม่ตีออาเซียนในเชงิธรุกจิ ศกึษาสงัคม
วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศจีนต้ังแตอดีต
จนถึงปจจบุัน บทบาทของประเทศจนีในเวทโีลก ความสมัพันธ
ระหวางไทย - จีนในเชิงธุรกิจ

IB 2713 การจัดการธุรกิจ 3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศเบ้ืองตน
(Introduction to International
Business Management)

Prerequisite : None
การศึ กษาความหมาย ความสําคัญ บทบาทของ

การจัดการธุรกจิระหวางประเทศ สภาพแวดลอมทางกฎหมาย
เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรมของนานาประเทศ การรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของสภาพแวดลอมตอการทําธุรกิจ
ระหวางประเทศ รูปแบบและกลยุทธการเขาสูธุรกิจระหวาง
ประเทศ กระบวนการจัดการในธุรกิจระหวางประเทศในดาน
การตลาดระหวางประเทศ การผลิต การเงินระหวางประเทศ
และการจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ บทบาทของ
รัฐบาลตอธุรกิจระหวางประเทศ

IB 2723 นโยบายการคาและการลงทุน 3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศ
(International Trade and
Investment Policy)

Prerequisite : None
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวาง

ประเทศ การสนับสนุนและการกดีกนัทางการคา มาตรการทาง
การคาระหวางประเทศ องคการทางการคาระหวางประเทศ
การรวมกลุมทางเศรษฐกจิและผลกระทบของการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจตอการคาระหวางประเทศ ดุลการชําระเงินระหวาง
ประเทศ ปญหาและการปรับตัวของดุลการคาและดุลการ
ชําระเงิน เหตุผลและความสําคัญของการลงทนุระหวางประเทศ
บทบาทของรัฐบาลตอการลงทนุระหวางประเทศ ปญหาทางดาน
การคาระหวางประเทศ ผลกระทบและแนวทางการแกไข

IB 3103 การจัดการขามวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)
(Cross Cultural Management)

Prerequisite : None
การศึ กษาความหมาย บทบาท ความสําคัญของ

การจัดการขามวัฒนธรรม รวมถึงองคประกอบของวัฒนธรรม
ในดานตางๆ ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ การวิเคราะหเปรียบ
เทียบวัฒนธรรมของแตละประเทศ ผลกระทบของวัฒนธรรม
แตละชาติที่มีตอการตัดสินใจ การวางแผน การติดตอสื่อสาร

การจงูใจ พฤติกรรมการบริโภค การเจรจาตอรอง และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในองคกรระหวางประเทศ ปญหาทีเ่กิดข้ึนจาก
ความแตกตางทางวัฒนธรรมของคนในองคกร และแนวทาง
ในการแกไขปญหาดังกลาว

IB 3203 การตลาดอิเลคทรอนิกส 3(3/3-0-0)
สําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
(E-marketing for International
Business)

Prerequisite : None
การดําเนินงานดานการตลาดโดยสื่ออิเลคทรอนิกส และ

การนํามาประยุกต ใช ในธุ รกิจ การดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดโดยอินเทอรเน็ต การสงเสริมการขาย การคาปลีก
การสรางตราสินคาออนไลน การเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อนํามา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธทางการตลาด โดยใชสื่ออิ เลค
ทรอนิกส การวิจัยตลาด การบริการลูกคาและการสรางความ
พึงพอใจแกลูกคาโดยผานสือ่อิเลคทรอนิกส

IB 3753 การจัดการโลจิสติกสและ 3(3/3-0-0)
โซอุปทานระหวางประเทศ
(International Logistics and Supply
Chain Management)

Prerequisite : None
การศึกษาหลักการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส

ระหวางประเทศ ความสําคญัของหวงโซอุปทานและโลจิสติกส
ระหวางประเทศตอองคกรธุรกิจระหวางประเทศ การศึกษาถึง
ระบบของหวงโซอุปทาน การวางแผน การบริการลูกคา
การจัดการพัสดุ และสินคาคงคลัง การขนสง การบรรจุภัณฑ
การควบคุมปฏิบัติงาน การนําเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในหวงโซอปุทาน รวมทัง้ระบบการกระจายสินคา
ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหไดประโยชนสงูสดุ สรางความพงึพอใจ
ใหแกลูกคาและสามารถลดตนทุนโดยรวมของธรุกิจ

IB 3763 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศ
(English for International Business)

Prerequisite : GE 1063
การใชภาษาอั งกฤษในการติดตอสื่ อสารทางธุ รกิจ

การเขียนจดหมายตางๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการดําเนินงานในธุรกจิ
ระหวางประเทศ การเขียนรายงานธุรกิจ การวิเคราะหขาวและ
เอกสารการคา การเขียนรายงานการประชมุ การวิเคราะหขอมลู
ตางๆ ทางธุรกิจระหวางประเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอ
ขอมลูทางธรุกจิ รวมทัง้ศพัทเฉพาะทีใ่ชในธรุกจิระหวางประเทศ
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IB 3783 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศ
(International Human Resource
Management)

Prerequisite : None
ศกึษาแนวคิด และหลักการเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากร

มนุษย ขององค การระหว างประเทศ บทบาทและความ
รับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย นโยบายและ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติตอการจัดการทรัพยากร
มนุษย การเปรียบเทียบแนวทางในการจัดการทรัพยากร
มนุษยของประเทศตางๆ และกรณีศึกษา

IB 3793 ธุรกิจบริการระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)
(International Service Business)

Prerequisite : None
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการระหวางประเทศ

ประเภทตางๆแนวโนมและบทบาทของธุรกิจบริการระหวาง
ประเทศในปจจุบัน การวางแผนการดําเนินงาน การควบคุม
และประเมินผลในธุรกิจบริการระหวางประเทศ การศึกษาถึง
สภาพแวดลอมที่แตกตางกันในแตละประเทศที่มีผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของธรุกจิบริการระหวางประเทศ บทบาทของ
รัฐบาลตอธุรกิจบริการ รวมทัง้ปญหาของธุรกจิบริการตางๆ

IB 4203 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศ
(International Strategic Management)

Prerequisite : IB 2713
การศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารงาน และการลงทุน

ของบรรษัทข ามชาติให เหมาะกับแตละสภาพแวดล อม
ทั้ งภายในและภายนอกองคการของธุรกิจระหวางประเทศ
และเรียนรูการกําหนดกลยุทธการดําเนินธุรกจิระหวางประเทศ
โดยใชกรณีศึกษา

IB 4373 การจัดการธรุกจิระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)
(International Business Management)

Prerequisite : MG 1303
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ ยวของกับการคาการลงทุน

และธุรกิจระหวางประเทศ นโยบายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศทีเ่กี่ยวของ ขอตกลง มาตรการ
และขอกีดกันทางการคา การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อการ
ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ การดําเนินงานในระดับหนาที่
ตางๆ ขององคการธุรกิจระหวางประเทศ ระเบียบปฏิบัติและ

การจัดเตรียมเอกสารเบื้องตน การขนสงและการประกันภัย
เง่ื อนไขราคาและการคํานวณตนทุนสินคา การชําระเงิน
ในการดําเนินธุรกจิระหวางประเทศ

IB 4563 การดําเนินการธุรกิจสงออก 3(3/3-0-0)
และนําเขา
(Export - Import Business Operation)

Prerequisite : MK 1503 (ยกเวนนักศึกษากลุมวิชา
เฉพาะดานการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ)

ระเบยีบและขอบงัคบัในการคาระหวางประเทศ พฒันาการ
การสงออกและนําเขา การจัดองคกรธุรกิจสงออกและนําเขา
การสรรหาและคัดเลือกคูคา การวางแผนและกําหนดกลยุทธ
เพื่อการสงออกและนําเขา ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การสงออกและนําเขา การเงินและวิธีการคิดคํานวณในการ
สงออกและนําเขา ระเบียบขอบังคับทางศุลกากร การขนสง
การประกันภัย สิทธิประโยชนที่ ผูสงออกและนําเขาไดจาก
ภาคการเงินและภาครัฐบาล

IB 4703 การจัดการสงออกและนําเขา 3(3/3-0-0)
(Export and Import Management)

Prerequisite : None
การศึกษาบทบาทและความสําคัญของการสงออกและ

นําเขา วิธีการในการสงออกและนําเขา การหาตลาดเพื่อการ
สงออกและนําเขาสินคา เทคนิคการเสนอสนิคาเพือ่การสงออก
การพัฒนาผลิตภัณฑ การต้ังราคา การสงเสริมการตลาด
ของสินคาเพื่อการสงออก พิธีการทางศุลกากร สิทธิประโยชน
ในการสงออกและนําเขา เง่ือนไข และวิธีการชําระเงินระหวาง
ประเทศ สินเชื่อเพื่อการสงออก บทบาทของรัฐบาลในการ
สงเสริมการสงออก

IB 4713 การจัดการเปรียบเทียบ 3(3/3-0-0)
ธุรกิจขามชาติ
(Comparative Management of
Multi-national Enterprises)

Prerequisite : None
เปรียบเทียบวิธีการจัดการและดําเนินธุรกิจระหวาง

ประเทศของบริษัทขามชาติ อิทธิพลของวัฒนธรรม การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงมีผลตอการดําเนินงาน ผลกระทบ
ของความแตกตางทางสภาวะแวดลอมตอการพัฒนากลยุทธ
การจดัการ การเปรียบเทยีบทางการจดัการในกลุมประเทศ หรือ
ภูมิภาคที่ไดรับเลือกสรรแลว
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IB 4733 การบัญชีระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)
และภาษีอากร
(International Accounting and Taxation)

Prerequisite : AC 1213
ระบบการบญัชสีําหรับบริษัทธรุกจิตางประเทศ และปญหา

ของบริษัทการคาตางประเทศในการรวบรวมและรายงานขอมลู
ทางบัญชี การวิเคราะหและประเมินผล ขอมูลนําเสนอตอ
ผูบริหารรวมทั้งการศึกษาระบบภาษีอากรของประเทศตางๆ
เพื่ อที่ จะมี วิสัยทัศนเกี่ยวกับกฎเกณฑและระบบการเรียก
เก็บภาษีของประเทศเหลาน้ัน

IB 4743 สัมมนาการจัดการ 3(3/3-0-0)
ธุรกิจระหวางประเทศ
(Seminar in International Business
Management)

Prerequisite : ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
ศึกษาสภาวะแวดลอมตางๆ ที่ มีผลกระทบตอธุรกิจ

ระหวางประเทศ การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมการเขาสู
ตลาดตางประเทศ การวิจัยธรุกิจระหวางประเทศ บทบาทของ
บริษัทขามชาติ การเขาสูธุรกจิระหวางประเทศ การปฏิบติัการ
และกลยุทธระหวางประเทศในเร่ืองของตลาดระหวางประเทศ
การจัดการการเงินระหวางประเทศ และการจัดการทรัพยากร
มนุษยระหวางประเทศ การควบคุมการปฏิบัติการทางการคา
การวิเคราะหกรณศีกึษา เพือ่ใหนักศกึษาประกอบธรุกจิระหวาง
ประเทศได

IB 4753 โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคหลัก 3(3/3-0-0)
(Business Opportunities in
Various Regions)

Prerequisite : None
การศึกษาเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิ จ การเมื อง

กฎหมาย สังคม และวัฒนธรรมของประเทศในบางภูมิภาค
ที่สําคัญๆ เพื่อนํามาวิเคราะหวางแผนการดําเนินงานในธุรกิจ
ระหวางประเทศ การศึกษาถึงปจจัยที่ มีผลกระทบหรือมี
อิทธิพลตอแนวคิดดานการจัดการและกระบวนการทําธุรกิจ
ในเขตภูมิภาคดังกลาว เพื่อนําขอมูลมาใชในการวางแผน
การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย การเจรจาตอรอง
การรวมทนุ และการประกอบธรุกจิในดานการสงออกและนําเขา
การลงทุนตรง และอื่นๆ กับประเทศในแถบน้ี

IB 4773 ระบบศุลกากรและ 3(3/3-0-0)
การประกันภัยสินคาระหวางประเทศ
(Customs System and Cargo Insurance)

Prerequisite : None
ทฤษฎีและหลักการภาษีศลุกากร โครงสรางภาษีศลุกากร

ของไทย ขอบเขตและหนาทีข่องกรมศลุกากร วิธกีารปฏบิติังาน
ดานศุลกากรเกี่ยวกับการนําเขาและสงออกสินคา เอกสาร
ตางๆ ที่ เกี่ ยวของ กฎหมายดานพิกัดภาษีนําเขา-สงออก
ความรวมมือและพันธกรณีระหวางประเทศดานศุลกากร
หลักการประกันภัยระหวางประเทศ การประกันภัยสินคา
การขนสงประเภทตางๆ ขอตกลงและการประเมินคาชดเชย
สนิไหมทดแทน

IB 4783 การเจรจาธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)
(Negotiation for International
Business)

Prerequisite : None
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของการเจรจาทางธุรกิจระหวาง

ประเทศ การเตรียมตัวกอนการเจรจา ข้ันตอนกระบวนการ
เจรจา เทคนิคในการเจรจาตอรอง การปดการเจรจา ความ
แตกตางทางวัฒนธรรมในแตละประเทศ ผลกระทบของ
วัฒนธรรมขามชาติที่มีตอการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ตัวอยาง
ของการเจรจาตอรองของชาติตางๆ การแกปญหาและกรณี
ศึกษา

IB 4813 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 3(0-0-3/15)
(Field Work Practics)

Prerequisite : ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก
เฉพาะดานธรุกิจระหวางประเทศ
รวมกันไมนอยกวา 18 หนวยกิต

การฝกปฏิบัติงานทีม่ีความเกี่ยวของกับการจัดการธรุกิจ
ระหวางประเทศ เปนระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อใหคุนเคยกับ
สภาพการทํางาน เรียนรู วิธีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
ของการทํางาน เพือ่จะเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอม
เขาสูโลกของการทํางานเมือ่สําเร็จการศึกษา การฝกฝนใหรูจัก
กับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆ ที่ เกิดข้ึ น
ขณะทํางาน เพื่อเรียนรูแนวทางแกไข รวมทั้งการประยุกตใช
ความรูในสาขาที่เรียนเขากบัการปฏบิัติงานจริง
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IM 3133 การวางแผนและการควบคุม 3(3/3-0-0)
การผลิต
(Production Planning and Control)

Prerequisite : BA 3153 or IM 2153
การจัดการการผลิต และการดําเนินงาน

ลักษณะสําคัญของกระบวนการผลิตขอมูล ในการวางแผน
และควบคุมการผลิต การพยากรณ อุปสงคและอุปทานใน
การผลิต การกําหนดปจจัยการผลิต การวางแผนการสั่งซ้ือ
การวางแผนสัง่ผลิต การควบคมุสนิคาคงคลัง การวางแผนกําลัง
การผลิต การจดัตารางการผลิต การวางแผนการผลิตใหสมัพนัธ
กับระบบการผลิต วิธีการควบคุมและจัดการปจจัยการผลิต
ของกระบวนการผลิตโดยการลดตนทุน เวลาสูญเปลาและ
ของเสียเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง อุตสาหกรรม

IM 3143 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0)
(Human Resource Management)

Prerequisite : MG 1303
ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย โครงสราง

ของฝายจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงานนโยบายและ
การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือกการกําหนด
คาตอบแทนและสวัสดิการ การฝกอบรมและการพฒันาบคุลากร
แรงงานสัมพันธ ความปลอดภัยในการทํางาน การวิจัยงาน
บุคคลและจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย

IM 3153 อุตสาหกรรมสัมพันธ   3(3/3-0-0)
(Industrial Relation)

Prerequisite : IM 3143 or HR 2113
แนวคิดการจัดการอตุสาหกรรมเพื่อลดความขัดแยง และ

สรางความสมานฉนัท สภาพการจางงาน และการทํางาน ปญหา
พื้นฐานระหวางนายจางกับลูกจาง การกระทําอันไมเปนธรรม
การเจรจาตอรอง การระงับ ขอพพิาทแรงงาน การประกนัสงัคม
สหภาพแรงงาน สภานายจางและองคกรที่เกี่ยวของ

IM 3203 การศึกษาการทํางาน 3(3/3-0-0)
(Time and Motion Study)

Prerequisite : BA 3153 or IM 2153
การจัดการการผลิต และการดําเนินงาน

หลักการวิเคราะหการเคล่ือนไหวและเวลาเพื่อปรับปรุง
การทาํงานต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จภายใตสภาพแวดลอมการทาํงาน
ตาง ๆ  วิเคราะหการเคล่ือนไหว และเวลาเพือ่วิเคราะหวิธทีํางาน
ความสัมพันธระหวางคนกับอุปกรณ การทํางานเปนกลุม
เพื่อออกแบบงานใหมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
วิเคราะห กิจกรรมของงาน ศึกษาเวลามาตรฐานแบบตาง ๆ
ของงาน การประเมินคา การวัดผลงานเพื่อเพิ่ มขีดความ

IB 4816 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)

Prerequisite : เปนไปตามเง่ือนไขของสาขาวิชา หรือไดรับ
ความเหน็ชอบจากอาจารยผูสอน

การปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ เพือ่ใหนักศกึษาไดมโีอกาสเรียนรูประสบการณ
จากการปฏิบัติงานจริงเปนเวลา 16 สัปดาห โดยมีการติดตาม
และประเมนิผลการปฏิบติังาน

IM 2153 การจัดการการผลิต 3(3/3-0-0)
และการดําเนินงาน
(Production and Operations
Management)

Prerequisite : None
แนวคิ ดและการตั ดสิ นใจของระบบการบ ริ หาร

อุตสาหกรรมการผลิตและการดําเนินงานโดยพยากรณ การจัด
ตารางเวลาการผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผน
เลือกทําเลที่ต้ัง การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิตรวม
การบริหารสินคาคงเหลือ การวางแผนความตองการวัสดุ
การจัดลําดับงาน การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินคา
และการจดัการโซอปุทาน

IM 3053 การพยากรณธรุกิจ 3(3/3-0-0)
(Business Forecasting)

Prerequisite : MA 1073
ลักษณะและความสําคัญของการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ

บทบาทและความสําคัญของการพยากรณ  เทคนิคการ
พยากรณสําหรับขอมูลประเภทตาง ๆ เทคนิคการพยากรณ
โดยการใช การวิ เคราะห ความถดถอยและสหสั มพั นธ
การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสคิการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลขอมูล การ
ประเมินความเชื่อถือไดของเทคนิคการพยากรณแบบตาง ๆ

IM 3113 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Factory Management)

Prerequisite : BA 3153 or IM 2153
การจัดการการผลิต และการดําเนินงาน

หลักและแนวคดิพื้นฐานของการออกแบบสถานที่ทํางาน
การวางผังโรงงาน ชนิดของโรงงาน การตัดสินใจเลือกผังของ
โรงงาน ระบบการไหลของวัสดุในโรงงานการเลือกเคร่ืองจักร
และอุปกรณในการผลิตและขนยาย ความสัมพนัธของกิจกรรม
ตาง ๆ ในโรงงาน
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สามารถในการแขงขันและการจายเงินรางวัล ศกึษาการทํางาน
ในสถานประกอบการจริง

IM 3213 การจัดการคุณภาพ   3(3/3-0-0)
(Quality Management)

Prerequisite : BA 3153 or IM 2153
การจัดการการผลิต และการดําเนินงาน

ทฤษฎีและแนวคิดระบบคุณภาพหลักการและวิธีปฏิบัติ
ในการควบคุมคุณภาพในกิจการผลิตสินคาและบริการ การ
จัดการคุณภาพ การจัดโครงสรางดานคุณภาพขององคกร
การสรางความรวมมือและวัดผล คุณภาพ นโยบาย และ
เป าหมายดานคุณภาพกลุ ม ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
การประกนัคณุภาพแบบตาง ๆ   และการศกึษาจากสถานการณ
จริงในโรงงานแบบตาง ๆ  ทีไ่ดรับรองมาตรฐาน

IM 3223 กระบวนการผลิตและ 3(3/3-0-0)
การบริหารเทคโนโลยี
(Production Process and
Technology Management)

Prerequisite : BA 3153 or IM 2153
การจัดการการผลิต และการดําเนินงาน

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ ยวกับระบบ และกระบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตสินคาและบริการ รูปแบบ
ข้ันตอนและเทคนิคการผลิตการบริหาร เทคโนโลยี การศึกษา
จากสถานการณของจริง ซ่ึงนักศึกษาจะฝกวิเคราะหกระบวน
การ เทคโนโลยี ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสถานภาพของ
อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ

IM 3243 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Industrial Psychology)

Prerequisite : None
หลักทฤษฎีและแนวทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการรับรู

ของคนงาน ความแตกตางของบคุคลในเชงิพฤติกรรมทีส่มัพนัธ
ตอการทํางาน การนําหลักจิตวิทยาไปใชเพือ่คัดเลือกบคุลากร
การฝกอบรม การสรางขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน สภาพ
แวดลอมในการทํางาน อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการ
ทํางาน ปญหาตาง ๆ ของคนงานในวงการอุตสาหกรรมและ
อัจฉริยภาพในการบริหารอารมณของผูบริหาร (Emotion
Quotient)

IM 3253 การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ 3(3/3-0-0)
(Product Design and Development)

Prerequisite : None
การออกแบบผลิตภัณฑสําหรับระบบการผลิต ข้ันตอน

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ แนวโนมการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑในอนาคต ผลิตภัณฑตนแบบ การ
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อการผลิต

IM 3263 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(3/3-0-0)
(Enterprise Resource Planning)

Prerequisite : IM 2153
ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน ความสําคัญ ตลอดจนคณุลักษณะ

ของระบบ ERP การเชื่อมโยง การประยุกตใชระบบ ERP
เขากบักลยุทธทางธรุกจิขององคกร การบรูณาการกระบวนการ
ธุรกิจดานตางๆ ขององคกรรวมกัน ไดแก ระบบการขาย
และการตลาด ระบบการจดัหาสินคาและบริการ ระบบการผลิต
ระบบการจัดการวัสดุ ระบบการเงินและบัญชี ตลอดจนระบบ
การจดัการทรัพยากรมนุษย การประยุกตใชระบบ ERP สําหรับ
ระบบการจัดการหวงโซอุปทาน การวิเคราะหกรณีศึกษา
ทางดานอุตสาหกรรมสําหรับระบบ ERP

IM 3333 กฎหมายธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Business Law on Industrial)

Prerequisite : None
กฎหมายธุรกิจที่ เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม พระราช

บัญญัติโรงงาน กฎหมายสงเสริมการลงทุน กฎหมายศุลกากร
การจดทะเบียนเคร่ืองจักร การประกอบกิจการคลังสินคา
การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน การประกอบ
กิจการจัดสรรปายและทีดิ่น

IM 3413 การบัญชีตนทุนอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Industrial Cost Accounting)

Prerequisite : AC 1213
ลักษณะและความสําคญัของตนทุนประเภทตาง ๆ  ตนทนุ

การผลิตทางอตุสาหกรรม ปจจยัทีม่ผีลกระทบตอตนทนุ วิธกีาร
และกระบวนการในการวิเคราะหและประมาณตนทุนการผลิต
สนิคา บริการและตนทนุโครงการ การจดัทํางบประมาณ การใช
ขอมูลตนทุนเพื่ อการวางแผนกําไร การกําหนดนโยบาย
การผลิตการกําหนดราคาขายและการตัดสนิใจในปญหาพเิศษ
เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม

IM 3433 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Industrial Economics)

Prerequisite : EC 1023
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของเศรษฐศาสตร

อุตสาหกรรม แนวคิดดานเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม ประเภท
และความสําคัญของอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ในเชิ ง
เศรษฐศาสตร อุตสาหกรรมในระบบโลกาภิวัฒน การวิเคราะห
อตุสาหกรรมและสภาวะการแขงขัน เทคนิคในการวิเคราะหเชงิ
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เศรษฐศาสตร องคประกอบของตนทุนตอหนวยและมูลคารวม
ของการลงทนุ อตัราผลตอบแทนตอการลงทุนทีม่ีประสิทธิภาพ
สู งสุ ดของการประกอบการ และผลตอบแทนต อสั งคม
การวิเคราะหการเปล่ียนทดแทนเคร่ืองจกัรและอปุกรรการผลิต
หลักการและแนวความคิดเบื้องตนดานเศรษฐศาสตรแรงงาน
สินเชื่ออุตสาหกรรม สถาบันการเงิน และตลาดทุน การศึกษา
จากกรณีศึกษา

IM 4003 การจัดการพลังงาน 3(3/3-0-0)
(Energy Management)

Prerequisite : None
เทคนิคการวัด การสํารวจ การตรวจสอบ และโปรแกรม

การจัดการพลังงาน ในการอนุรักษพลังงานและการประเมนิผล
ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อการจัดการพลังงานในกระบวนการ
อุตสาหกรรม มาใชเกิดประโยชน และ ประสิทธิภาพ

IM 4013 การวางแผนส่ิงอํานวย 3(3/3-0-0)
ความสะดวกในโรงงานอุตสาหกรรม
(Facility Planning)

Prerequisite : IM 2153
หลักและแนวคิดพื้นฐานของการออกแบบผังโรงงานและ

การขนถายลําเลียงที่มีประสิทธิภาพสําหรับระบบการผลิต
ความสัมพันธของงานตาง ๆ ในโรงงาน วิธีการบูรณาการ
ระบบการผลิต วิธีการเชิ งปริมาณในการจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรม การใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดการโรงงาน
อตุสาหกรรม

IM 4023 การจัดการการเพ่ิมผลผลิต 3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรม
(Industrial Productivity Management)

Prerequisite : IM 2153
ความหมาย หลักการ ความสําคัญและบทบาทของ

การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะหการเพิ่ม
ผลผลิต การบริหารจดัการประสทิธิผลขององคกร แนวทางและ
เทคนิคการเพิ่ มผลผลิตในอุตสาหกรรม การเพิ่ มผลผลิต
ในการใชเคร่ืองจักรอุปกรณการผลิต การเพิ่มผลผลิตโดย
กระบวนการจัดการคุณภาพ กลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย กลยุทธการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรม
การเพิ่ มผลผลิต การเพิ่ มผลผลิตในอุตสาหกรรมบริการ
การศึกษาจากกรณีศึกษา

IM 4033 การถายทอดเทคโนโลยี 3(3/3-0-0)
(Technology Transfer)

Prerequisite : IM 2153
ศึกษาความตองการพื้นฐานในการจัดการและเทคโนโลยี

ศึกษาองคประกอบของเทคโนโลยีทั้งระดับองคกรและระดับ
ชาติในเชิงการจัดการและเชิงทฤษฎีครอบคลุมปจจัยที่สําคัญ
ไดแก องคประกอบของเทคโนโลยีศักยภาพของการแขงขัน
อันเน่ืองมาจากเทคโนโลยี วัฏจักรของเทคโนโลยี การจัดการ
การเปล่ียนแปลง เทคโนโลยีขององคกร ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการจัดการเทคโนโลยี แนวคิดเกี่ ยวกับการถ ายทอด
เทคโนโลยี เทคนิคและวิธีการ รวมทั้งปญหาอุปสรรคของ
ถายทอดเทคโนโลยีในประเทศไทย

IM 4043 ระบบการควบคุมการผลิต 3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรม
(Production Control Systems in Industry)

Prerequisite : IM 2153
ศึกษาถึงปรัชญาของลีน (Lean Philosophy) ระบบ

การผลิตและเทคนิคการควบคุมการผลิตสมัยใหม การควบคุม
การผลิตในระบบการผลิตแบบดึง การควบคมุการผลิตในระบบ
การผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือการควบคุมการผลิตในระบบ
การผลิตแบบโตโยตา การจัดการระบบเอกสารและระบบ
สารสนเทศในระบบการควบคุมการผลิต การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในระบบการควบคมุการผลิต

IM 4053 เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรม
(Quality Control Techniques in Industry)

Prerequisite : MA 1073
แนวความคิดดานคุณภาพ คุณลักษณะดานคุณภาพ

ของสินคาและบริการ คุณภาพในทัศนของลูกคาและผูผลิต
การวิเคราะหและกําหนดมาตรฐานคุณภาพของสินคาและ
บริการเพื่อการผลิต ชนิดและเทคนิคการใชเคร่ืองมือวัดใน
อุตสาหกรรม หลักการและแนวคิดในการควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมดวยวิธีการทางสถิติ เคร่ืองมือชนิดตางๆ ในการ
ควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการผลิตดวยแผนภูมิ
ควบคุม การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการผลิต
กระบวนการสุมตัวอยางเพือ่การยอมรับในการควบคมุคณุภาพ
แผนการสุ มตัวอยางเพื่ อการยอมรับชนิดตางๆ ที่ สําคัญ
บทบาทและหนาที่ ของหนวนงานควบคุมคุณภาพ ระบบ
การสงถายขอมลูและระบบเอกสารในระบบการควบคมุคณุภาพ
การศึกษาจากกรณีศึกษา
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IM 4063 การจัดการความปลอดภัย 3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรม
(Industrial Safety Management)

Prerequisite : None
ศึกษาถึ งหลักความปลอดภัยในการทํางานในภาค

อุตสาหกรรม การจัดการความปลอดภัย กลยุทธและนโยบาย
ดานความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัย คณะ
กรรมการตรวจสอบความปลอดภัย พฤติกรรมของพนักงาน
และการจูงใจเพื่อความปลอดภัย การฝกอบรมและการสราง
วัฒนธรรมดานความปลอดภัย การสอบสวน วิเคราะหและ
การปองกนัอบุติัเหตุละอบุติัภัย การวิเคราะหควบคมุการสญูเสยี
เน่ืองจากอุบัติเหตุละอุบัติภัย กฏระเบียบและกฏหมายดาน
ความปลอดภัยที่ เกี่ยวของ กรณีศึกษาและการศึกษาจาก
สภาพการทํางานจริง

IM 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Cooperative Education)

Prerequisite : ชั้นปสุดทายและศึกษารายวิชาเอกบังคับ
มาไมนอยกวา 30 หนวยกิต

การปฏิ บั ติ งานเป นเวลา 16 สั ปดาห ในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซ่ึงเปนไปตาม
ความเห็นชอบของคณะวิชา เพือ่ใหนักศกึษาไดมปีระสบการณ
ในการปฏิบติังาน

IM 4113 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Seminar in Industrial Management)

Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย
วิเคราะหและอภิปรายปญหาในการจัดการอุตสาหกรรม

โดยการนําทฤษฎีการบริหารมาใชในการวิเคราะห อภิปราย
รวมทั้งเทคนิคการจัดการสมัยใหม และจริยธรรมของผูบริหาร
อตุสาหกรรม โดยใชกรณศีกึษาหรือใชประเด็นปญหาทีน่าสนใจ
ในปจจุบนั

IM 4123 การวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Industrial Management Research)

Prerequisite : MA 1073
ลักษณะรูปแบบและวัตถุประสงคของการวิจยั การจดัการ

อตุสาหกรรม ข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัย การเลือกแบบและ
วิธีวิจัยใหเหมาะสมกับสถานการณและทรัพยากร การสราง
แบบเก็บรวบรวมขอมูล การสุมตัวอยาง  การบันทึกและการ
วิเคราะหขอมูล การแปลความหมายขอมูล การเสนอรายงาน
และการนําผลวิจัยไปใชเพื่อประโยชนในการตัดสินใจทาง
อตุสาหกรรม

IM 4133 ศึกษาและปฏิบัติงานภาคสนาม 3(0-0-3/15)
ในการจัดการอุตสาหกรรม
(Industrial Management Fieldwork)

Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย
ศึกษากิจกรรมและระบบของธุรกิจอุตสาหกรรม โดยให

นักศึกษาออกปฏิบัติงานจริง เพื่อใหนักศึกษารูจักนําความรู
ในการจัดการอุตสาหกรรมไปปรับใชในภาคสนาม สามารถ
ประยุกตความรูวิเคราะหและศึกษาเพื่อแกปญหาที่พบภายใต
สถานการณจริง

IM 4203 การจัดการส่ิงแวดลอมและ 3(3/3-0-0)
อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม
(Industrial Environment and
Occupational Health Management)

Prerequisite : None
ชนิ ดและลั กษณะของเสี ยจากระบบอุ ตสาหกรรม

ผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม การปองกัน การควบคุมและ
การจดัการของเสยีอตุสาหกรรม ทฤษฎีอาชวีอนามยั และความ
ปลอดภัยในการทํางาน พฤติกรรมอนามัยและความปลอดภัย
การรณรงคสงเสริมความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

IM 4213 การศึกษาความเปนไปได 3(3/3-0-0)
สําหรับโครงการอุตสาหกรรม
(Industrial Project Feasibility Study)

Prerequisite : FN 1603
ทฤษฎีการวิเคราะหและการประเมินโครงการ การศึกษา

ความเปนไปไดของโครงการ หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการ
และบริหารโครงการอุตสาหกรรม ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจลงทุนทางอุตสาหกรรม กระบวนการวิ เคราะห
เปรียบเทียบทางเลือก การวิเคราะหคาใชจาย ผลประโยชนและ
ประสิทธิผล รวมทั้งการศึกษาอัตราผลตอบแทนการลงทุน
ในรูปแบบตาง ๆ  การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis)
การวิเคราะหความเสีย่ง การวิเคราะหผลกระทบตอสิง่แวดลอม
และสงัคม

IM 4233 การจัดการการตลาดสินคา 3(3/3-0-0)
อุตสาหกรรม
(Industrial Marketing Management)

Prerequisite : MK 1503 หรือไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยผูสอน

ความสําคัญและแนวทางการจัดการด านการตลาด
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาด กระบวนการบริหาร
การตลาด ความตองการที่แตกตางในตลาดอุตสาหกรรมและ
ตลาดอปุโภคบริโภค โครงสรางของตลาดอตุสาหกรรม ประเภท
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ของสินคาอุตสาหกรรม ลักษณะลูกคาในตลาดอุตสาหกรรม
การวางแผนการตลาด การบริหารจัดการสินคาอุตสาหกรรม
ชองทางการจดัจําหนาย การกําหนดราคา พนักงานขายสําหรับ
ตลาดอุตสาหกรรม รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานในตลาด
อตุสาหกรรม

IM 4243 การจัดการลอจิสติกส 3(3/3-0-0)
และโซอุปทาน
(Logistics and Supply Chain
Management)

Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ ยวกับลอจิสติกส ทฤษฎีและกิจกรรมของ

ลอจิสติกส การจัดการลดตนทุนรวม ความพึงพอใจของลูกคา
จุดแลกระหวางไดกับเสีย (Trade off) การนําแนวคิดหวงโซ
อปุทานสนิคามาใช

IM 4253 การจัดการความเส่ียง 3(3/3-0-0)
ในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Risk Management)

Prerequisite : IM 2153
หลักการและแนวความคิดในการจัดการความเสี่ ยง

ในอตุสาหกรรม ลักษณะความเสีย่งและความเสยีหายทีอ่าจเกดิ
แกธุรกิจอุตสาหกรรม การบริหารความเสี่ ยงขององคกร
การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง กลยุทยในการบริหาร
ความเสีย่งในอตุสาหกรรม การบริหารความเสีย่งทางการตลาด
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทาง
การดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงโลจิสติกสและซัพพลาย
เชน การบริหารความเสี่ยงดานทรัพยากรมนุษย การประเมิน
และวิ เคราะหความเสี่ ยงจากอุบั ติ เหตุหรืออันตรายจาก
กระบวนการ กรรมวิธี  และสภาพแวดลอมในการทํางาน
การบริหารความเสี่ ยงภัยและการประกันภัย การศึกษา
จากกรณีศึกษา

IM 4333 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(3/3-0-0)
(Hospitality Management)

Prerequisite : MG 1303
แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

การจัดองคกรการตลาดและการบริการขอธุรกิจ เชน โรงแรม
ภัตตาคาร โรงพยาบาล ธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจบันเทิง และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ศึกษาดูงานจากธุรกิจจริง

JB 2003 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน 3(2/2-1/2-0)
สําหรับนักธุรกิจ 1
(Basic Japanese for Businesspeople I)

Prerequisite : None
ตัวอักษรญ่ีปุน การผสมตัวอักษรญ่ีปุนแบบฮิรางานะ

และคาตาคานะ ฝกทักษะพูด การฟง การอาน การเขียน
และการแปลภาษาญ่ีปุน คําศัพท สํานวนทั่วไปที่ใชในชีวิต
ประจําวันทีจ่ําเปนตอนักธรุกจิ ไวยากรณและโครงสรางประโยค
พื้นฐาน ตัวอักษรคันจิเบื้องตน ศึกษาวัฒนธรรมญ่ีปุนที่สําคัญ
ในทางธุรกจิ

KB 2003 ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน 3(2/2-1/2-0)
สําหรับนักธุรกิจ 1
(Basic Korean for Businesspeople I)

Prerequisite : None
ตัวอักษรที่ ใชในภาษาเกาหลี การผสมตัวอักษรและ

การออกเสยีง การทกัทายในชวิีตประจําวันและสําหรับนักธรุกจิ
ไวยากรณและโครงสรางประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการสนทนา
การฟง การอาน การเขียน และการแปลภาษาเกาหลี คําศัพท
ทั่วไปที่ใชในชีวิตประจําวันและสําหรับนักธุรกิจ วัฒนธรรม
ที่สําคัญในการติดตอทางธรุกิจ

KR 1003 ภาษาเกาหลี 1
(Korean  Language 1)

Prerequisite : None
การกําเนิดของอักษรเกาหลี ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ

สวนประกอบภาษาเกาหลีเบือ้งตน การสรางคําในภาษาเกาหลี
การผสมคําที่ มีความหมาย ใชภาษาเกาหลีในการสื่ อสาร
เบื้องตนในชีวิตประจําวัน

LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล 2(2/2-0-0)
(Law on Persons)

Prerequisite : None
หลักกฎหมายบุคคล บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

ภูมิลําเนา และความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย

LA 1023 หลักพ้ืนฐานแหงกฎหมาย 3(3/3-0-0)
(Fundamental Legal Principles)

Prerequisite : None
ความหมาย วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานของกฎหมายแพง

และกฎหมายเอกชน ความสมัพนัธ ของวิชากฎหมายกบัศาสตร
แขนงอื่น ๆ การใชและการตีความกฎหมาย การอุดชองวาง
กฎหมาย หลักผูทรงสิทธใินกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใช
สิทธ ิการเปล่ียนแปลง การโอน และการระงับซ่ึงสทิธิ หลักฐาน
แหงสิทธิ หลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตาง ๆ
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LA 1033 กฎหมายอาญาหลักท่ัวไป 3(3/3-0-0)
(Criminal Law : General Principles)

Prerequisite : None
หลักทัว่ไปในกฎหมายอาญา การใชกฎหมายอาญา โทษ

และวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การ
พยายามกระทําความผิด ตัวการและผูสนับสนุน การกระทํา
ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก
อายุความ และหลักกฎหมายที่ใชแกความผิดลหุโทษ

LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย 3(3/3-0-0)
(Property Law)

Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยและทรัพยสิน การไดมา

ซ่ึงกรรมสิทธิ์ แดนแหงกรรมสิทธิ์ การใชกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์
รวม ทรัพยสิทธิประเภทตาง ๆ

LA 2023 มูลหนี้ 1 3(3/3-0-0)
(Sources of Obligations I)

Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา มูลแหงหน้ี

ที่ เกิดจากสัญญา ระยะเวลา อายุความ กฎหมายเกี่ยวกับ
ขอสญัญาทีไ่มเปนธรรม

LA 2032 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ 2(2/2-0-0)
สถาบันการเมือง
(Constitutional Law and
Political Institutions)

Prerequisite : None
ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การ

จัดทํารัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตย องคกรตางๆ ทางการเมือง
กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของ
บุคคลตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิ ใหกฎหมายขัดกับ
รัฐธรรมนูญ

LA 2033 ผลแหงหนี้ 3(3/3-0-0)
(Effect of Obligations)

Prerequisite : None
วัตถุแหงหน้ี ผลธรรมดา และผลพเิศษแหงหน้ี  ความระงับ

แหงหน้ี

LA 2042 กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 1 2(2/2-0-0)
(Specific Contracts I)

Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกี่ ยวกับการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให

เชาทรัพย และเชาซ้ือ

LA 2052 กระบวนการยุติธรรม 2(2/2-0-0)
และระบบศาลไทย
(Judiciary Process and
Thai Court System)

Prerequisite : None
กระบวนการยุติธรรมทางแพงและอาญา ระบบศาลเด่ียว

ศาลคูหรือศาลชํานัญพิเศษ โครงสรางและ การบริหารงานของ
ศาลยุติธรรม

LA 2063 มูลหนี้ 2 3(3/3-0-0)
(Sources of Obligations II)

Prerequisite : None
มูลแหงหน้ีอันเกิดจากการละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง

ลาภมิควรได

LA 2072 กฎหมายวาดวยการกูยืม 2(2/2-0-0)
และหลักประกัน
(Loan and Security Transactions)

Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา

และหลักประกันแหงหน้ีประเภทตาง ๆ

LA 2082 กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 2 2(2/2-0-0)
(Specific Contracts II)

Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกี่ ยวกับตัวแทนและนายหนาประเภท

ตาง ๆ

LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด 3(3/3-0-0)
(Criminal Law : Specific Offences)

Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกี่ ยวกับความผิดลักษณะตาง ๆ ใน

ภาค 2 ของประมวลกฏหมายอาญาและความผิดลหุโทษฐาน
ตาง ๆ

LA 2102 หลักท่ัวไปเกีย่วกบักฎหมายมหาชน 2(2/2-0-0)
(General Principles of Public Law)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการ บอเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป

และประเภทของกฏหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสรางทาง
ปกครองในรัฐ อํานาจและทฤษฎีสําคัญเกี่ยวกับการใชอํานาจ
โดยเฉพาะการแบงแยก การใชอํานาจอธิปไตย อํานาจดุลย-
พินิจ และอํานาจผูกพัน นิติกรรมทางปกครอง การใชอํานาจ
ของศาลปกครอง
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LA 2112 เศรษฐศาสตรสําหรบันกักฎหมาย 2(2/2-0-0)
(Economics for Lawyer)

Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรกับนิติศาสตร หลัก

เศรษฐศาสตรเบื้องตนที่เปนประโยชนตอการเรียน นิติศาสตร
บทบาทของกฎหมายตอกลไกทางเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทางเลือกในการแกปญหาเศรษฐกิจดวยกลไกทาง
เศรษฐศาสตรและกลไกทางกฏหมาย แนวโนมของเศรษฐกจิโลก
ทีม่ีอิทธิพลตอกฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศ

LA 2123 กฎหมายและจรยิธรรม 3(3/3-0-0)
ส่ือสารมวลชน
(Law and Ethics for Mass Media)

Prerequisite : None
สิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น กฎหมาย

ที่วาดวยการหมิ่นประมาท การละเมิดทําใหผูอื่น เสียหาย
เสียชื่อเสียงเกียรติยศและศักด์ิศรี การละเมิดสิทธิมนุษยชน
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัสื่อสารมวลชนและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
กฎหมายทีเ่กีย่วกบัสิง่พมิพ รวมทัง้กฎหมายลิขสทิธิแ์ละปญหา
การสื่อสารมวลชนในประเทศไทย

LA 2133 ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบักฎหมาย 3(3/3-0-0)
(Introduction to Law)

Prerequisite : None
ความหมายของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ประเภท

ของกฎหมาย ศักด์ิของกฎหมาย รวมทั้งการเร่ิมการปรับใช
กฎหมายเขากับขอเท็จจริง การตีความกฎหมาย และการอุด
ชองวางของกฎหมาย ในกรณีที่ ไมมีบทบัญญัติกฎหมาย
มาปรับใช นิติกรรมสัญญา สัญญาซ้ือขาย สัญญาเชาทรัพย
สัญญาค้ําประกั น สัญญาจํานอง สัญญาประนีประนอม
ยอมความ สัญญาจํานํา สัญญาประกันภัย กฎหมายวาดวย
หางหุนสวนและบริษัท กฎหมายวาดวยนิติบุคคล

LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Business Law)

Prerequisite : None
หลักทั่วไปเร่ืองบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นิติกรรม

สัญญา การจัดต้ังองคกรทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจคนเดียว
ขนาดกลาง ขนาดยอม หางหุนสวน บริษัท บริษัทมหาชนจํากดั
เอกเทศสัญญาและสัญญาทางธุรกิจที่สําคัญ สัญญาอนุญาต
ใหใชสทิธิในทางการคา สัญญาเฟรนไชส และกฎหมายทีเ่กี่ยว
ของในทางธรุกิจ อาท ิกฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย
ขายตรงและการตลาดแบบตรง กฎหมายคุมครองผูบริโภค
กฎหมายลมละลาย เปนตน

LA 2813 กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 3(3/3-0-0)
(Economic Law)

Prerequisite : EC 1003 or EC 1023
บทบาทและความสําคัญของกฎหมายที่ มีตอระบบ

เศรษฐกิจทั้งในดานการคา การเงิน การถายทอดเทคโนโลยี
และการลงทุนขามชาติ การแทรกแซงของรัฐในเชิงกฎหมาย
ที่ เกี่ ยวกับภาคเศรษฐศาสตร และผลของกฎหมายที่มีตอ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
ทรัพย นิติกรรม และสญัญา และกฎหมายลักษณะหุนสวนบริษัท
และสมาคม

LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว 2(2/2-0-0)
(Family Law)

Prerequisite : None
หลักกฎหมายครอบครัว การหมั้น การสมรส การหยา

ความสัมพันธระหวางสามีและภริยา ความสัมพันธระหวาง
บิดามารดากับบุตร คาอุปการะเล้ียงดู

LA 3023 กฎหมายเกีย่วกบัองคกรทางธรุกจิ 3(3/3-0-0)
(Law on Business Organizations)

Prerequisite : None
ประเภท การจัดต้ัง โครงสรางขององคกรธุรกิจ ประเภท

หางหุนสวน บริษัทและบริษัทมหาชนจํากัด การเงิน การระดม
ทุน การบริหารจัดการ การจัดการภายในและการควบคุม
การบริหารจัดการขององคกรธุรกิจ การเขาสูตําแหนง อํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารความ
สัมพนัธระหวางผูถือหุน กรรมการ ผูบริหารกับบคุคลภายนอก
ความรับผิดทางอาญาขององคกรธุรกิจ กรรมการและผูบริหาร

LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 4(4/4-0-0)
(Civil Procedure Law)

Prerequisite : None
ศึกษาหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพงวาดวย

บททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณ และฎีกา วิธีการ
ชั่วคราวกอนพิพากษาและการดําเนินคดีแพงในชั้นบังคับคดี
การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย รองขัดทรัพย การ
เฉล่ียทรัพย และขอกันสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 และ ภาค 4

LA 3043 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3/3-0-0)
(Law of Evidence)

Prerequisite : None
ศกึษาหลักกฎหมาย วาดวยพยานหลักฐานในคดีแพงและ

คดีอาญา การมาศาล และการซักถามพยาน การนําสืบพยาน
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เอกสาร การตรวจหลักฐานโดยศาล และการแตงต้ังผูเชีย่วชาญ
โดยศาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

LA 3062 กฎหมายแรงงาน 2(2/2-0-0)
(Labour Law)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการ และหลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ความ

แตกตางระหวางสัญญาจางแรงงานกับสัญญาจางทําของ
การคุมครองแรงงานของคนตางดาว แรงงานสัมพันธ การระงับ
ขอพพิาทแรงงานและการพจิารณาคดีแรงงาน

LA 3073 กฎหมายตราสารเปล่ียนมือ 3(3/3-0-0)
(Negotiable Instruments)

Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกีย่วกบับญัชเีดินสะพดั ต๋ัวเงิน และตราสาร

เปล่ียนมือประเภทตางๆ

LA 3082 กฎหมายลักษณะมรดก 2(2/2-0-0)
(Succession Law)

Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกี่ยวมรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก

พินัยกรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก

LA 3093 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(Criminal Procedure Law) 3(3/3-0-0)

Prerequisite : None
หลักทั่ วไปในการดําเนินคดีอาญา อํานาจพนักงาน

สอบสวนและศาล การฟองคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชัน้ตน
อทุธรณและฎีกา

LA 3103 กฎหมายปกครอง 3(3/3-0-0)
(Administrative Law)

Prerequisite : None
หลักทั่ วไปและลักษณะสําคัญของกฎหมายปกครอง

ฝายปกครอง การกระทําทางปกครอง  ผลบังคับของคําสั่งทาง
ปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทาง
ปกครอง วิธปีฏบิติัของเจาหนาทีฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ
การจัดระเบยีบราชการบริหาร

LA 3112 นิติปรัชญา 2(2/2-0-0)
(Legal Philosophy)

Prerequisite : None
ประวัติและผลงานของนักปรัชญากฎหมาย ในสํานัก

ความคดิทางกฎหมายตาง ๆ  ปรัชญาทีเ่ปนรากฐานของทฤษฎี

กฎหมายโดยเนนเร่ื องความหมายของกฎหมาย อํานาจ
อธิปไตย โทษ สิทธิ ความยุติธรรม ความเปนธรรมในสังคม
ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาตอการสรางและการใช
กฎหมาย

LA 3113 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3(3/3-0-0)
(Consumer Protection Law)

Prerequisite : None
แนวคิดทฤษฎีและที่มาของกฎหมายคุมครองผูบริโภค

กฎเกณฑแหงกฎหมายเพือ่พทิักษสทิธิประโยชนของผูบริโภค
กฎหมายคุมครองผูบริโภค และการบงัคับใชกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค วิธีพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค กรณีศึกษาคดี
คุมครองผูบริโภค

LA 3122 การระงับขอพิพาท 2(2/2-0-0)
(Dispute Resolution)

Prerequisite : None
แนวคดิเกีย่วกบัการระงับขอพพิาท ความหมาย  ลักษณะ

รูปแบบ สัญญา วิธีพิจารณาคําชี้ขาด การบังคับตามคําชี้ขาด
ตลอดจนผลของคําวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

LA 3133 กฎหมายภาษีอากร 3(3/3-0-0)
(Tax Law)

Prerequisite : None
หลักการ นโยบายและทฤษฎีที่ เกี่ ยวกับภาษีอากร

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับภาษีเงินไดทั้ งภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล

LA 3142 การบัญชีสําหรับนักกฎหมาย 2(2/2-0-0)
(Accounting for Lawyers)

Prerequisite : None
การนําหลักและกฏเกณฑทางบัญชีเขามาประกอบการ

ใชกฎหมาย ความสัมพันธระหวางหลักการบัญชีกับกฎหมาย
หุนสวนบริษัทและภาษีอากร

LA 3152 กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ
(Business Law in English) 2(2/2-0-0)

Prerequisite : None
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษทางกฏหมายธุรกิจ การอาน

และการแปลเอกสาร และสัญญาสําคัญทางธุรกิจ บทความใน
นิตยสารทางธุรกิจและวารสารกฏหมาย การรางเอกสารที่
เกี่ยวของกับกฎหมายธรุกิจและสัญญาทางธุรกิจ
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LA 3162 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2(2/2-0-0)
(Intellectual Property Law)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญา ทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ การคุมครอง
ทรัพยสนิทางปญญาระหวางประเทศ สัญญาอนุญาตใหใชสทิธิ
ในทรัพยสนิทางปญญา

LA 3172 กฎหมายปองกันการผูกขาด 2(2/2-0-0)
(Anti - Trust Law)

Prerequisite : None
การผูกขาดทางการค าและผลกระทบต อผู บริ โภค

เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศประเภทตาง ๆ  ของการ
ผูกขาด กฎหมายปองกนัการผูกขาด และการใชบงัคบักฎหมาย
ปองกันการผูกขาด

LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ 2(2/2-0-0)
(Seminar on Business Law)

Prerequisite : None
อภิปราย และวิเคราะหประเด็น สําคัญทางกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย 2(2/2-0-0)
(Securities Regulations)

Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน ความหมาย

ของหลักทรัพย  ตลาดหลักทรัพย  คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  การซ้ือขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพย การประกอบธุรกิจหลักทรัพย การจัดการกองทุน
การกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย
การซ้ือหลักทรัพยเพื่อการครอบงํากจิการ

LA 3202 กฎหมายธนาคาร 2(2/2-0-0)
(Banking Law)

Prerequisite : None
บทบาทของธนาคารพาณิชย นโยบายการควบคุม และ

สงเสริมการธนาคารพาณิชย กฏเกณฑแหงกฏหมายเกี่ยวกับ
การจัดองคการและการดําเนินงานทั่วไปของธนาคารพาณิชย
กิจการที่สําคัญ และการหาผลประโยชนของธนาคารพาณิชย
ผลกระทบของสภาวะการเงินระหวางประเทศตอการดําเนิน
งานของธนาคารพาณิชย

LA 3213 กฎหมายเศรษฐกิจ 3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศ 1
(International Economic Law I)

Prerequisite : None
วิ วัฒนาการของข อตกลงทั่ วไปว าด วยพิ กั ดอั ตรา

ภาษีศุลกากร และ การคา กองทุนการเงินระหวางประเทศ
โครงสราง บทบาทและ หนาที่ของสถาบันดังกลาวในการดูแล
ระเบียบเศรษฐกิจโลก และการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคในรูปแบบตางๆ

LA 3222 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2(2/2-0-0)
(International Trade Law)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการ และทีม่าของกฎหมายการคาระหวางประเทศ

กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ที่มีผลกระทบตอการคา
สินคาระหวางประเทศ กฎหมายที่ใชบังคับกับสัญญาการคา
ระหวางประเทศ  กฎหมายเอกภาพสําหรับการซ้ือขายระหวาง
ประเทศ เง่ือนไขที่สําคัญทางการคาระหวางประเทศ การทํา
สัญญาซ้ือขายระหวางประเทศ การขนสงและการประกันภัย
สินคา การชําระเงินและการโอนเงินระหวางประเทศ การระงับ
ขอพพิาททางการคาระหวางประเทศ

LA 3223 กฎหมายเศรษฐกิจ 3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศ 2
(International Economic Law II)

Prerequisite : LA 3213
การกอต้ัง โครงสราง บทบาทและหนาที่ขององคการ

การคาโลก หลักกฏหมายและประเด็นสําคัญของขอตกลง
เกี่ยวกับการคาบริการ หลักกฏหมาย และประเด็นสําคัญของ
ขอตกลงเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ประเด็น
สําคัญ ซ่ึงจะเปนหัวขอใหมในการเจรจาการคาหลายฝาย

LA 3232 สัญญาระหวางประเทศ 2(2/2-0-0)
(International Contract)

Prerequisite : None
ทฤษฎี ลักษณะและสถานะทางกฎหมายของสัญญา

ระหวางประเทศ หลักการและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเจรจา
ตอรอง การรางและการตรวจสัญญา ประเด็นที่พึงพิจารณา
ในการทําสญัญาระหวางประเทศ ผลของสญัญาระหวางประเทศ
การระงับขอพิพาท
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LA 3242 กฏหมายธุรกิจระหวางประเทศ 2(2/2-0-0)
(International Business
Transaction Law)

Prerequisite : None
หลักการและแนวคิดเบื้ องตนเกี่ ยวกับธุรกิจระหวาง

ประเทศ หลักการและโครงสรางทางกฎหมายธุรกิจระหวาง
ประเทศ กฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการลงทุน การถายทอด
เทคโนโลยีการกูยืมเงิน การซ้ือขาย การระงับขอพพิาททางธรุกจิ
และภาษีอากรเกี่ยวกบัธุรกิจระหวางประเทศ

LA 3252 กฎหมายลมละลาย 2(2/2-0-0)
(Bankruptcy Law)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงคของกฎหมาย

ลมละลาย วิธีการจัดการทรัพยสินของลูกหน้ี บทบาทของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย อํานาจศาล กระบวนพิจารณาคดี
ลมละลาย การฟนฟูกิจการ

LA 3262 กฎหมายประกันภัยและ 2(2/2-0-0)
ธุรกิจประกันภัย
(Insurance Law and Insurance
Business)

Prerequisite : None
ทฤษฎี  หลักกฎหมายและขอบเขตการประกั นภัย

ประเภทตาง ๆ ตัวแทนและนายหนาประกันภัย ประกันภัย
ค้ําจุนและธุรกิจประกันภัย

LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ 2(2/2-0-0)
(Business Crime)

Prerequisite : None
ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทาง

อาญาที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ มาตรการ และกลไกของรัฐในการ
ปองปรามอาชญากรรมทางธุรกิจ โดยเนนกฏเกณฑแหง
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงิน

LA 3302 กฎหมายระหวางประเทศ 2(2/2-0-0)
กับการพัฒนา
(International Law and Development)

Prerequisite : None
แนวคิดและหลักเกณฑทางกฏหมายระหวางประเทศ

เกีย่วกบัการพัฒนาความสัมพนัธระหวางประเทศในเชงิการคา
การลงทุนและการเงินระหวางประเทศ บทบาทขององคการ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกบัการพัฒนา

LA 3303 การวาความและศาลจําลอง 3(3/3-0-0)
(Litigation and Moot Court)

Prerequisite : None
สถานการณจําลองกระบวนการพิจารณาคดี นับแตการ

เตรียมคดี การรางคําฟอง คําใหการ แถลงการณและคํารอง
ตาง ๆ วิธีปฏิบัติในศาล การเสนอพยานหลักฐาน การซักถาม
พยาน การแถลงการณดวยวาจา การทําคําพิพากษาและการ
อทุธรณฎีกา การไกลเกล่ียและประนีประนอมยอมความในศาล

LA 3312 กฎหมายท่ีดิน 2(2/2-0-0)
และนโยบายการใชท่ีดิน
(Law on Land Used and Policy)

Prerequisite : None
ประเภทและลักษณะของการจดัการทีดิ่น นโยบายการใช

และการหาประโยชนในที่ดิน กฎหมายที่ควบคมุธุรกจิเกี่ยวกับ
ที่ ดิน กฏเกณฑแหงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ ดินและ
สิง่ปลูกสรางบนทีดิ่น

LA 3313 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย
3(0-0-3/12)

(Field Experience in Law)
Prerequisite : None

การประกอบวิชาชพีกฎหมาย ใหรูจริง ปฏบิติัไดจริง ยึดมัน่
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีแนวปฏิบัติในการจัดการและให
คําแนะนํากฎหมาย การรางและตรวจสญัญา การเสยีภาษีอากร
การเรียบเรียงคําฟอง การสืบพยาน การเรียงคําพิพากษา
การเรียงคําใหการ การเรียงคําฟองอทุธรณ ฎีกา การบงัคบัตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล สงเสริมและพัฒนาใหมีคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพรอมสูวิชาชีพกฎหมาย
หมายเหตุ : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 ข้ึนไป ศึกษารายวิชา
เอกบงัคบัไมตํ่ากวา 43 หนวยกติ มเีกรดเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา
2.00 และใหอยูในดุลยพนิิจของคณะกรรมการวิชาการประจาํคณะ

LA 3322 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย 2(2/2-0-0)
(Real Estate Law)

Prerequisite : None
ลักษณะการใชและการหาประโยชนทางธุรกิจในอสังหา-

ริมทรัพย การบริหารงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย กฎหมาย
ควบคมุการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพยอืน่ ๆ  เชน กฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดสรรบานพักอาศัย อาคารพาณิชย อาคารชุด
ศูนยการคา สถานที่พักตากอากาศ วิธีปฏิบัติและสัญญา
ดานธรุกิจอสังหาริมทรัพย
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LA 3332 กฎหมายการทองเท่ียว 2(2/2-0-0)
(Law on Tourism)

Prerequisite : None
พระราชบัญญัติธุ รกิจนําเที่ ยวและมัคคุ เทศก  และ

กฎหมายที่ เกี่ ยวของกับการทองเที่ ยว อาทิ การควบคุม
คนเขาเมอืง การคุมครอง และดูแลรักษาแหลงมรดกโลก อทุยาน
แหงชาติ โบราณวัตถุสถาน และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
การควบคมุมลพิษ และความรับผิดทางแพง กฎหมายเกีย่วกับ
การโรงแรม การจัดหางาน การคุมครองแรงงาน กฎหมาย
ศุลกากร กฎหมายที่วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ
กรณีศึกษาทางดานการทองเที่ยว

LA 3342 กฎหมายส่ิงแวดลอม 2(2/2-0-0)
(Environmental Law)

Prerequisite : None
หลักการ แนวคดิ ทฤษฎี และความสมัพันธระหวางระบบ

นิเวศ สิ่งแวดลอมกับทรัพยากรธรรมชาติ หลักสหวิทยาการ
ในการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบาย
ของรัฐองคกร มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอืน่ในการ
วางแผนการจดัการ การใชและการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การจัดการมลพิษ

LA 3353 กฎหมายพาณิชยนาวี 3(3/3-0-0)
(Maritime Law)

Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนสงสินคาทางทะเลระหวาง

ประเทศ เอกลักษณของเรือ อํานาจรัฐเหนือเรือ บุริมสิทธิ
เหนือเรือ การจํานองและการเชาเรือ การรับขอของทางทะเล
รวมถึ งการลากจู งเรือ การช วยเหลือ กู ภัย การเฉล่ี ย
ความเสียหายทั่วไป และอุบัติเหตุทางเรือ

LA 3362 กฎหมายอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)
(Industrial Law)

Prerequisite : None
หลักทั่วไปของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

อุตสาหกรรม กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมาย
ผลิตภัณฑอตุสาหกรรม กฎหมายโรงงาน  กฏหมายจดทะเบยีน
เคร่ืองจักร กฎหมายวัตถุอันตราย ปญหาทางดานกฎหมาย
ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในการดําเนินงานอุตสาหกรรม

LA 3372 กฎหมายการตลาด 2(2/2-0-0)
(Law on Marketing)

Prerequisite : None
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมและการควบคุม

การตลาด กฏหมายที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางการตลาด
ผลกระทบของกฏเกณฑแหงกฎหมายตอธุรกิจ

LA 3382 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ 2(2/2-0-0)
(Law on Natural Resource
Management)

Prerequisite : None
หลักกฏหมายระหวางประเทศและหลักกฏหมายภายใน

ที่เกี่ยวกับการใหสัมปทานตางชาติ เพื่อเขามาแสวงประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติ อํานาจรัฐ และความรับผิดในการ
ยกเลิกสมัปทาน ความรวมมอืระหวางรัฐในการใชและแสวงหา
ประโยชนรวมกันจากทรัพยากรธรรมชาติ

LA 3412 กฎหมายการลงทุน 2(2/2-0-0)
(Investment Law)

Prerequisite : None
แนวคดิ นโยบาย และกฎหมายเกีย่วกบัการลงทนุทางตรง

การคุมครองและการสงเสริมการลงทุนทั้งประเทศและตาง
ประเทศ โดยประเทศผู รับและประเทศผูสงออก การลงทุน
สนธิสัญญาระหวางประเทศทวิภาคี และพหุภาคีเกี่ยวกับการ
ลงทุน ประเด็นปญหาสําคัญตาง ๆ ที่นาสนใจดานกฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุนทางตรง

LA 3422 การอนุญาโตตุลาการทางการคา 2(2/2-0-0)
(Commercial Arbitration)

Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท การระงับขอพิพาท

ทางธุรกิจการคา โดยการใชอนุญาโตตุลาการทางการคา
กระบวนพิจารณา การทําคําวินิจฉัยชี้ขาด ความเห็นและ
การบังคับตามคําวินิจฉัย

LA 3432 คอมพิวเตอรสําหรบันกักฎหมาย 2(1/2-1/2-0)
(Computer for Lawyers)

Prerequisite : None
การใชไมโครคอมพิวเตอรสําหรับงานตาง ๆ ภายใน

สํานักงาน การจัดเก็บขอมูล การใชโปรแกรมชวยงานเอกสาร
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เปนที่นิยมใช และเปนประโยชนตองาน
กฏหมาย
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LA 3442 หลักวชิาชีพนักกฎหมาย 2(2/2-0-0)
(Principles of Legal Profession)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย ความรับผิดชอบและ

งานของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ มารยาทและอุดมคติของ
นักกฎหมาย ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ  ทีก่อต้ังข้ึนเพือ่ควบคุม
ผูประกอบอาชพีทางกฎหมาย

LA 3452 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ 2(2/2-0-0)
ธุรกิจในประเทศจีน
(Business Transaction Law in China)

Prerequisite : None
จารีตประเพณี วัฒนธรรมทางการคา กฏเกณฑเกี่ยวกับ

การลงทุนและการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กฎหมายที่
เกี่ยวกับการจัดต้ังองคกรทางธุรกิจ การขออนุญาตประกอบ
กจิการเฉพาะ การนําเงินตราเขา-ออกประเทศจนี การภาษีอากร
ทั้งระดับทองถ่ินและระดับประเทศ รวมทั้งกฎหมายบางฉบับ
ที่เกี่ยวของ

LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบัน 2(2/2-0-0)
ทางกฎหมายของประเทศจีน
(Law System and Legal
Institution in China)

Prerequisite : None
ระบบกฎหมายในปจจุบัน ทั้งในสวนที่ เปนกฎหมาย

เอกชนและกฎหมายมหาชน แนวคดิในทางกฎหมายของระบบ
สังคมนิยมอันมีลักษณะสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจ ระบบ
นายทนุในกระแสโลกาภิวัตน สถาบนัตุลาการ สถาบนันิติบญัญัติ
สํานักงานอัยการสูงสุด สถาบันทนายความและหนวยงานที่มี
ความเชือ่มโยงกับสถาบันกฏหมายดังกลาว

LA 3472 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน 2(2/2-0-0)
(Investment Law in China)

Prerequisite : None
กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบ รวมทั้งสิทธิประโยชน

เกี่ยวกบัการลงทุนในประเทศจีนของนักลงทุนตางชาติ รวมทั้ง
การลงทุนโดยทางตรงและโดยทางออม ตลอดจนการรวม
ลงทุนระหว างรัฐและเอกชนของจีนกับนักลงทุนต างชาติ
การสงเสริมการลงทุนตามที่กฎหมายจีนไดเอื้ ออํานวยแก
นักลงทุนตางชาติ

LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ 2(2/2-0-0)
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน
(Real Estate Law in China)

Prerequisite : None
กฎหมายทีดิ่น หลักกรรมสทิธิ ์กรรมสทิธิร์วม การถือครอง

สัญญาเชา สทิธิหนาที่ของผูเชาทีดิ่น การกอสรางอาคาร ภาระ
ภาษีที่ดิน การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย การนําอาคาร
สิง่ปลูกสรางเปนหลักค้าํประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศจนี

LA 3492 ภาษากฎหมายจีน 2(2/2-0-0)
(Legal Chinese)

Prerequisite : None
ทักษะการใชภาษาจีนดานการฟง การพูด การอาน และ

การเขี ยนในบริ บทที่ เกี่ ยวกั บกฎหมาย การอ าน และ
การวิเคราะหตัวบทกฎหมายจีน

LA 4013 กฎหมายระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)
แผนกคดีเมือง
(Public International Law)

Prerequisite : None
ความหมาย ลักษณะ บอเกิดของกฎหมายระหวาง

ประเทศแผนกคดีเมือง บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีเมือง การใชอํานาจรัฐ ความสัมพันธของกฎหมาย
ระหวางประเทศกับกฎหมายภายใน ความรับผิดระหวาง
ประเทศของรัฐ การระงับขอพพิาทระหวางประเทศ

LA 4023 กฎหมายระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)
แผนกคดีบุคคล
(Private International Law)

Prerequisite : None
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศ

แผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติ และคนตางดาว
การขัดกันแหงกฎหมาย การดําเนินคดีที่มีองคประกอบพวัพัน
กับตางประเทศ

LA 4032 การเจรจาตอรอง 2(2/2-0-0)
และการรางสัญญา
(Contract Negotiation and Drafting)

Prerequisite : None
หลักการ กระบวนการ การวางแผน การเตรียมประเด็น

และทักษะการเจรจาตอรอง การรางสัญญา สถานการณจําลอง
ในการเจรจาตอรองและการรางสญัญา
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LA 4042 การใหคําแนะนํากฎหมาย 2(2/2-0-0)
และโนตารีพับบลิค
(Legal Counseling and Notary public)

Prerequisite : None
การใหคําแนะนําทางกฎหมาย ขอขัดแยง ขอพิพาท

เกี่ ยวกับขอตกลงทางธุรกิจการคาการทํานิติกรรมสัญญา
การวิเคราะหผลแหงสัญญา การใหคําแนะนํา การดําเนินการ
เพื่อยุติขอพิพาทโดยกระบวนการทางกฏหมาย หรือกระบวน
การทางเลือก  เชน การประนีประนอมยอมความ การไกลเกล่ีย
ขอพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งระบบการจัดทํา
และจัดเก็บเอกสารทางกฎหมาย การศึกษาเกี่ยวกับระบบ
โนตารีพบับลิค การแปลและการรับรองเอกสารทางกฎหมาย

LA 4043 ประวัติศาสตรกฎหมาย 3(3/3-0-0)
และการพัฒนากฎหมาย
(History and Development of Law)

Prerequisite : None
ที่มาของกฎหมายไทย และสกุลกฎหมายหลักของโลก

วิวัฒนาการของระบบกฎหมายตางๆ ตลอดจนอทิธพิลของระบบ
กฎหมายดังกลาวที่มีตอกฎหมายของนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทย บทบาทของกฎหมายในฐานะเปนเคร่ืองมอืในการ
แกไขปญหาความขัดแยงผลประโยชนในสังคม การพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคม การปฏรูิปกฎหมาย การเผยแพรกฎหมาย
และการบังคบัใชกฎหมายใหมีประสทิธิภาพและเปนธรรม

LM 2013 การจัดการโลจิสติกส 3(3/3-0-0)
และโซอุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)

Prerequisite :  None
แนวคิด ความหมาย และความสําคัญของการจัดการ

โลจสิติกสและโซอปุทานโครงสรางองคประกอบ และกระบวนการ
กจิกรรมทางโลจสิติกสและโซอปุทานการควบคมุ การปฏบิติังาน
ดานโลจสิติกสทัง้ในและระหวางประเทศเคร่ืองมือในการจดัการ
โซอปุทาน และบทบาทของเทคโนโลยี

LM 3013 การจัดซ้ือในระบบโซอุปทาน 3(3/3-0-0)
(Purchasing in Supply Chain)

Prerequisite :  LM 2013
แนวคิดและบทบาทของการจัดซ้ือและการจัดการวัสดุ

กระบวนการจดัซ้ือจดัหาการคดัเลือกและบริหาร ความสัมพันธ
กับซัพพลายเออร การจัดซ้ือระหวางประเทศ การวางแผน
การจัดการวัสดุในโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพ กลยุทธในการ
จัดซ้ือและการจัดการวัสดุ

LM 3023 การจัดการสินคาคงคลัง 3(3/3-0-0)
และคลังสินคา
(Warehouse and Inventory Management)

Prerequisite :  LM 2013
แนวคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับสินคาคงคลังและคลังสินคา

เทคนิคและวิธกีารควบคุมสนิคาคงคลังในรูปแบบตาง ๆ  ความ
สําคัญของคลังสินคาในการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส
การศึกษาเกี่ยวกบัการออกแบบ การวางแผน การควบคมุ และ
การจัดการคลังสินคาในระบบโซอุปทาน ชนิดของคลังสินคา
การปฏิบติัการในคลังสินคา การจัดการและควบคมุวัสดุ การจดั
การระบบการเก็บและเบิกจายวัสดุอุปกรณขนถายวัสดุใน
คลังสินคา การวางผังและการออกแบบคลังสินคา เทคโนโลยี
คอมพวิเตอรกับระบบคลังสินคาอัตโนมัติ

LM 3033 การจัดการขนสง 3(3/3-0-0)
(Transportation Management)

Prerequisite :  LM 2013
ภาพรวม อุปสงค อุปทานและหลักการบริหารการขนสง

ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ สถาบนัทีเ่กีย่วของกับอุตสาหกรรม
ขนสง นโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบขององคการที่สงผลตอ
ธุรกิจขนสง การพัฒนาและแนวโนมธุรกิจการขนสงระหวาง
ประเทศ

LM 3053 กฎหมายโลจิสติกส 3(3/3-0-0)
(Logistics Law)

Prerequisite :  LM 2013
กฎหมาย กฎเกณฑ และกฎระเบียบที่ เกี่ ยวของกับ

กิจกรรมทางดานโลจิสติกส การขนสงหลายรูปแบบ การขนสง
ระหวางประเทศ สัญญาการขนสงสินคา ความรับผิดตาม
ขอสัญญา และขอสัญญาตาง ๆ ในการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ หลักและวิธกีารบงัคบัใชกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการขนสง
สนิคา

LM 3063 การประกันภัยดานโลจิสติกส 3(3/3-0-0)
(Logistics Insurance)

Prerequisite :  LM 2013
ความรูเกี่ยวกับการประกันภัยดานโลจิสติกส หลักการ

ประกันภัยการขนสงและสินคา ชนิดและขอตกลงของกรมธรรม
ประกันภัย สินคาทางทะเล ทางบก และทางอากาศ การรับ
ประกันภัยตอ สิทธิของผู เอาประกันภัยในการเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน และสิทธิของผูรับประกันภัยในการจายเงิน
สมาคม และองคกรที่เกี่ยวของกับการประกันภัยการขนสง
และสนิคา
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LM 3073 การวิเคราะหออกแบบ
และระบบสารสนเทศในโซอุปทาน
(System Analysis and Desing
in Supply Chain)

Prerequisite : LM 2013
แนวคิดที่สนับสนุนการวิเคราะหการจัดระบบงาน โดยใช

ขอมูลสารสนเทศ เทคนิคที่ใชในวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการวางแผนการควบคุมการผลิตและ
การปฏิบติัการ การศึกษาความตองการและวิเคราะหออกแบบ
ระบบงานคูขนานกับระบบสารสนเทศเพื่อใหการปฏิบัติงาน
ในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเกดิคุณคาสูงสุด

LM 3093 โลจิสติกสไทย-จีน
(Logistics Thai-China)

Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกสไทย-จีน วิวัฒนาการทางดาน

โลจิสติกสไทย-จีน รูปแบบของโลจิสติกสและการขนสง
เสนทางเชือ่มโยงการคาสูการพัฒนาทางดานโลจสิติกส ปญหา
อุปสรรคการพัฒนาโลจสิติกสไทย-จนี แนวโนมโลจิสติกสไทย-
จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

LM 3103 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0)
(Strategic Supply Chain Management)

Prerequisite : LM 2013
แนวคดิ บทบาทและความสําคญัของการจดัการโลจสิติกส

และโซอุปทานเชิงกลยุทธ  กระบวนการวางแผนกลยุทธ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของระบบโลจิสติกสและโซอปุทาน
ที่นําไปสูการนําแผนกลยุทธไปประยุกตใชในทางปฏิบัติ และ
ปจจยัสําคัญของการกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธในการจดัการ
โลจสิติกสและโซอปุทาน

LM 3203 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 3(3/3-0-0)
สําหรับการจัดการโซอุปทาน
(Innovative Technology for Supply
Chain Management)

Prerequisite : LM 2013
แนวคิด บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีในการ

จดัการโซอปุทาน ผลกระทบของเทคโนโลยีในธรุกจิอตุสาหกรรม
โลจสิติกสและโซอุปทาน แนวโนมการจดัการเทคโนโลยีสําหรับ
การจดัการโซอปุทาน

LM 3303 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 3(3/3-0-0)
(Intermodal Transportation)

Prerequisite : LM 2013
แนวคิดและความหมายของการขนสงตอเน่ืองหลาย

รูปแบบ บทบาทและความสําคญัของการขนสงตอเน่ือง การลด
ตนทนุโลจสิติกสจากการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ หลักเกณฑ
และวิธกีารสาํหรับตัดสนิใจเลือกเสนทางขนสง กลยุทธการขนสง
ตอเน่ืองหลายรูปแบบในการจดัการโลจสิติกสและโซอปุทาน

LM 3403 ระบบขนถายวัสดุ 3(3/3-0-0)
(Material Handling)

Prerequisite : LM 2013
แนวคิดและความหมายของการขนถายวัสดุ บทบาทและ

ความสําคญัของระบบขนถายวัสดุในการจัดการโลจิสติกสและ
โซอปุทาน ประเภทของการขนถายวัสดุ ปญหาอปุสรรคเกีย่วกบั
การขนถายวัสดุ แนวโนมรูปแบบของระบบขนถายวัสดุใน
อนาคต เทคโนโลยีการขนถายวัสดุ

LM 3503 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3(3/3-0-0)
ไทย-จีน
(Small Business Management Thai-China)

ความหมายของธุรกิจขนาดยอม การพัฒนาธุรกิจขนาด
ยอมของไทยและจีน กลยุทธการจัดการธุรกิจขนาดยอม
บทบาทและความสําคัญของธุรกิจขนาดยอมตอการพัฒนา
ประเทศ ปญหาอุปสรรคของการพัฒนาธุ รกิจขนาดยอม
ศักยภาพของธุรกิจขนาดยอมไทย-จีน แนวโนมในอนาคตของ
การพัฒนาธุรกิจขนาดยอม

LM 3523 โลจิสติกสยอนกลับ 3(3/3-0-0)
และโซอุปทานระบบปด
(Reverse Logistics and Closed-Loop
Supply Chain

Prerequisite :  LM 2013
การศึกษาลักษณะและรูปแบบโลจิ สติกสยอนกลับ

และโซอุปทานระบบปด การจัดการสินคาวัตถุดิบ วัสดุและ
สวนประกอบของสินคา สินคาคงคลังสวนเกิน และสินคาที่ได
รับคืนจากลูกคาผานทางรานคาปลีกและศูนยกระจายสินคา
รวมถึงกระบวนการในการวางแผน การดําเนินงานและ
การควบคุมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและลดตนทุน ศึกษา
กระบวนการไหลของวัตถุดิบและสินคาคงคลัง สินคาสําเร็จรูป
และขอมลูสารสนเทศทีเ่กีย่วของ รวมทัง้กระบวนการเคล่ือนยาย
สินคาจากผูผลิตไปยังลูกคาและการรับคืนสินคาเขามายัง
ผูจัดจําหนายและผูผลิตในระบบโซอุปทาน
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LM 3533 การจัดการโซอุปทาน 3(3/3-0-0)
ในธุรกิจคาปลีกและธุรกิจขนาดยอม
(Supply Chain Management in Retails
Business and Small Enterprise)

Prerequisite :  LM 2013
ความสําคัญของธุ รกิจค าปลีกและธุ รกิจขนาดยอม

ในการพฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศ ศกึษาถึงองคประกอบ
และปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ การจัดการ
โซอุปทานและโลจิสติกสเร่ิมต้ังแตการจัดหาและการจัดซ้ือ
การผลิต การจัดเก็บและการกระจายสินคาไปยังผูบริโภค
การไหลของวัตถุดิบและขอมูลสารสนเทศในระบบโซอุปทาน
การจัดการระบบเครือขายทางธุรกิจ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาและบริการ รวมถึงการจัดการความตองการของลูกคา
ในระบบโซอุปทาน การวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข
เกี่ยวกับการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสในธุรกิจคาปลีก
และธุรกิจขนาดยอม

LM 3543 โลจิสติกสเพ่ือส่ิงแวดลอม 3(3/3-0-0)
(Green Logistics)

Prerequisite :  LM 2013
บทบาทและความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ

การจดัการโลจิสติกส การวิเคราะหรูปแบบและวิธกีารทางดาน
โลจิสติกสในการรักษาสิ่งแวดลอมสําหรับสถานประกอบการ
ชุมชนและสังคม การประสานความรวมมือและความสัมพันธ
ของหนวยงานที่ เกี่ ยวของกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส
เพื่อสิ่งแวดลอม นโยบายของภาครัฐ กฎหมายสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับการจัดการระบบโลจิสติกส การศึกษาปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไขเพื่อใหการจัดการโลจิสติกสเพื่อ
สิง่แวดลอมมปีระสิทธิภาพ

LM 3553 การจัดการความเส่ียง 3(3/3-0-0)
ดานโลจิสติกส
(Logistics Risk Management)

Prerequisite :  LM 2013
หลักการและแนวความคิดของการจัดการความเสี่ ยง

ดานโลจิสติกส การประกันวินาศภัยและประกันภัย ความรับ
ผิดชอบ ประเภทของกรมธรรม และสั ญญาประกั นภั ย
การประกันอัคคีภัยการประกันภัยการขนสงและสินคา ทั้ง
กระบวนการโลจสิติกสและโซอปุทาน

LM 3563 การวางแผนและควบคุม 3(3/3-0-0)
ดานโลจิสติกส
(Logistics Planning and Control)

Prerequisite :  LM 2013
ความหมาย ความสําคญัและบทบาทของการวางแผนและ

ควบคุมดานโลจิสติกส คุณลักษณะที่ ดีของแผนโลจิสติกส
กระบวนการวางแผนดานโลจิสติกส การคาดคะเนการขาย
การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ การกําหนดวัตถุประสงค
กลยุทธ โปรแกรม งบประมาณ การนําไปใชและการควบคุม
ดานโลจสิติกส

LM 3573 การจัดการโลจิสติกส 3(3/3-0-0)
สินคาเนาเสียงาย
(Perishable Product Logistics Management)

Prerequisite :  LM 2013
ลักษณะภาพรวมของสินคาเนาเสียงาย รูปแบบธุรกิจ

และการตลาดของสินคาเนาเสียงาย ระบบและองคประกอบ
สําคัญของโลจสิติกสของสินคาเนาเสยีงาย ปจจัยและสิง่อํานวย
ความสะดวกธุรกิจการคาสินคาเนาเสียงายระหวางประเทศ
เง่ื อนไขขอจํากัดและปญหาอุปสรรคของโลจิสติกสสินคา
เนาเสียงาย

LM 3583 การจัดการผูใหบริการโลจิสติกส 3(3/3-0-0)
(Logistics Service Provider Management )

Prerequisite :  LM 2013
ประเภทธุรกิจพื้นฐานของโลจิสติกส ระดับชั้นของธุรกิจ

โลจสิติกส บทบาทและความสมัพนัธระหวางระดับชัน้และภายใน
ระดับชัน้ของธรุกจิโลจิสติกส การจดัการธรุกจิโลจสิติกสภายใน
ระบบหวงโซอุปทาน การประกอบธุรกิจโลจิสติกสระหวาง
ประเทศ และการบริหารจัดการเครือขายโลจิสติกสระหวาง
ประเทศ

LM 3593 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 3(0-0-3/15)
(Field Work Practics)

Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับ
ความเหน็ชอบจากอาจารยผูสอน

การฝกปฏบิติังานในสถานประกอบการธรุกจิอตุสาหกรรม
เปนระยะเวลา 8 สปัดาหใหคุนเคยกับสภาพการทํางาน เรียนรู
วิธีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมของการทํางาน เพื่อจะเปน
ประโยชนตอการเตรียมความพรอมเขาสูโลกของการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษา การฝกฝนใหรูจักกับการเผชิญหนากับ
ปญหาในรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดข้ึนขณะทํางาน เพื่อเรียนรู
แนวทางแกไข รวมทั้งการประยุกตใชความรูในสาขาที่เรียน
เขากับการปฏิบติังานจริง
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LM 3603 การจัดการโซอุปทาน 3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรมอาหาร
(Supply Chain Management in Food
Industry)

Prerequisite : LM 2013
บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารของ

ไทย ความหมายและการจําแนกประเภทอุตสาหกรรมอาหาร
ลําดับข้ันของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
โซอุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร แนวโนมในอนาคตเกี่ยวกับ
อตุสาหกรรมอาหารของไทย

LM 3803 กลยุทธการกระจายสินคา 3(3/3-0-0)
ในโซอุปทาน
(Distribution Strategy in Supply Chain)

Prerequisite : LM 2013
บทบาทและความสําคัญของระบบโลจิสติกสและการ

กระจายสินคา มาตรฐานในการใหบริการลูกคา แนวคิดในการ
บริหารจัดการสินคา โดยการกระจายสินคาดวยวิธีการขนสง
หลายรูปแบบ รวมทัง้แนวทางการเลือกชองทางกระจายสินคา
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกําหนดกลยุทธในการ
บริหารจัดการโลจิสติกสและกระกระจายสินคาแบบบูรณาการ
และการนําเสนอกรณีศึกษา

LM 3903 การออกแบบและพัฒนา 3(3/3-0-0)
ผลิตภัณฑในโซอุปทาน
(Product Design and Development
in Supply Chain)

Prerequisite : LM 2013
แนวคิดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑในระบบ

โซอุปทาน วงจรชีวิตผลิตภัณฑธรุกจิและอุตสาหกรรม ข้ันตอน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เทคนิคการออกแบบและพฒันา
ผลิตภัณฑ แนวโนมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑในอนาคต
การวิเคราะหคุณคาเพื่อลดตนทนุทางธุรกิจ

LM 4013 การบริหารทาขนสง 3(3/3-0-0)
(Port Management)

Prerequisite :  LM 2013
โครงสรางและสถาบันเกี่ยวกับการบริหารทาขนสง ไดแก

ทาขนสงทางบก สถานีรถไฟทาเรือ ทาอากาศยาน รวมถึง
การบริหารการขนสงทางทอ ลักษณะและความสําคัญของ
ทาขนสง หลักเกณฑการเลือกที่ต้ังของทาขนสง การจัดการ
และการดําเนินงานของทาขนสง การจัดการเกี่ยวกับตัวสินคา
ในการเคล่ือนยาย การจัดเก็บสินคา รวมถึงขอมูลการขนสง
สินคา การบริหารทาขนสงที่มีการเชื่อมโยงในรูปแบบเดียวกัน
และตางรูปแบบ

LM 4023 กลยุทธธุรกิจไทย-จีน 3(3/3-0-0)
(Thai-China Business Strategy)

Prerequisite :  LM 2013
ความรูเกี่ยวกับธุรกิจไทย-จีน การวิเคราะหจุดออนจุด

แข็งธุรกิจไทย-จีน การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
รูปแบบและประเภทของกลยุทธ การกําหนดแนวทางและ
การตัดสินใจเชิงกลยุทธสูความเปนเลิศทางธุรกิจ กรณีศึกษา
กลยุทธธุรกิจไทย-จีน

LM 4043 การจัดการสัมพันธภาพ 3(3/3-0-0)
ผูจัดหาวัตถุดิบและลูกคา
(Customer Relation Management
and Suppliers)

Prerequisite :  LM 2013
ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของการบริการ

ลูกคา และสัมพันธภาพกับผูจัดหาวิธีการจําลองแบบความ
สัมพันธระหวางการบริการลูกคากับการขาย ตนทุนการบริการ
ลูกคา  ณ  ระดับการบริการลูกคาตาง ๆ การกําหนดกลยุทธ
และการประเมินผลการบริการลูกคา รวมทั้งผูจัดหาปจจัย
การผลิต

LM 4053 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส 3(3/3-0-0)
และโซอุปทาน
(Seminar in Logistics and Supply
Chain Management)

Prerequisite :  ศึกษาในฐานะนักศึกษา ชั้นปที่ 4
วิเคราะห และอภิปรายปญหาในการจัดการโลจิสติกส

โดยใชกรณศีึกษาหรือประเด็นปญหาที่นาสนใจในปจจบุัน

LM 4106 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Co-operrative Education)

Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับ
ความเหน็ชอบจากอาจารยผูสอน

การปฏิ บั ติ งานเป นเวลา 16 สั ปดาห  ในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอื่นใด ซ่ึงเปนไปตาม
ความเหน็ชอบชองคณะวิชา เพือ่ใหนักศกึษาไดมปีระสบการณ
ในการปฏิบติังาน

LM 4513 การวางแผนทรัพยากรองคการ 3(3/3-0-0)
(Enterprise Resource Planning)

Prerequisite :  LM 2013
การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศในองคการ

เพือ่เชือ่มโยงใหเกิดการประสานงานในการใชทรัพยากร ขอมลู
สารสนเทศและกจิกรรมทีจ่ําเปนและตองการเพือ่ใหกระบวนการ
ทางธรุกิจเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ ศึกษารูปแบบของระบบ
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สนับสนุนทางธุรกิจ การจัดการฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับ
การดําเนินธุรกิจ การผสมผสานหนาที่ตาง ๆ  ทางธุรกิจ ไดแก
การผลิต การจัดการโซอุปทาน การเงิน การบริหารโครงการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย และการจัดการความสัมพันธ
กับลูกคา

LM 4523 การวิจัยดานการจัดการ 3(3/3-0-0)
โลจิสติกสและโซอุปทาน
(Logistics and Supply Chain
Management Research)

Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับ
ความเหน็ชอบจากอาจารยผูสอน

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยทางดานการจัดการ
โซอุปทานและโลจิสติกส โดยเนนการนํากระบวนการ และ
ระเบียบวิธีการวิจัยไปใชในการคนหาและวิเคราะหปญหา
ที่ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในระบบการจัดการโลจิสติกส
และโซอุปทาน ไดแก การจัดหา การจัดเก็บ การขนสง การ
กระจายสินคา ความสมัพนัธกบัผูจัดหาและลูกคา การฝกเขียน
เคาโครงรางกายวิจัย การออกแบบวิจัย การกําหนดกรอบ
ของปญหา การต้ังสมมติฐาน การสรางและทดสอบเคร่ืองมอืวัด
รวมทั้งการวิเคราะห ขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เกีย่วกบัการจดัการโลจสิติกสและโซอุปทาน

MA 1003 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0)
(Mathematics)

Prerequisite : None
การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซและดีเทอร

มิแนนต ความหมายของเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ การบวก
การลบ ผลคูณเชงิสเกลารและผลคูณเชงิเวกเตอร ฟงกชนั ลิมติ
และความตอเน่ือง อนุพนัธและการประยุกต การอินทเิกรตและ
การประยุกต

MA 1013 แคลคูลัส 1 3(3/3-0-0)
(Calculus I)

Prerequisite : None
เวกเตอร การบวก การลบ ผลคูณเชิงสเกลาร และผลคูณ

เชงิเวกเตอร เรขาคณติวิเคราะหบนระนาบ การแกระบบสมการ
เชิงเสน ลิมิต ความตอเน่ือง อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและ
ฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธ การอินทิเกรตฟงกชัน
พีชคณิตและฟงกชันอดิศัยพรอมการประยุกต

รายวิชา MA 1003, MA 1013, MA 1093 และ/หรือ
MA 1043 นับหนวยกิตได รายวิชาเดียว

MA 1043 แคลคูลัสประยุกต 3(3/3-0-0)
(Applied Calculus)

Prerequisite : None
เวกเตอร ในปริภูมิ  3 มิ ติ การบวก การลบ ผลคูณ

เชิงสเกลารและผลคูณเชิ งเวกเตอร  ฟ งกชัน ลิมิต และ
ความตอเน่ื อง อนุพันธและการประยุกต การอินทิ เกรต
และการประยุกต เทคนิคของการ อนิทเิกรต สมการเชงิอนุพันธ
การแกระบบสมการโดยใชเมทริกซ และดีเทอรมิแนนต

MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3/3-0-0)
(Mathematics and Statistics)

Prerequisite : None
ระบบจํานวนจริง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว

ระบบพิกัดฉากและเสนตรง การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใช
กฎของเครเมอร แหลงที่มาของขอมูล ประเภทของขอมูล
ระดับการวัด วิธีการทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ
เชิงพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน
แบบไมตอเน่ืองและแบบตอเน่ือง การแจกแจงความนาจะเปน
ของคาจากตัวอยางสุม

MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 3(3/3-0-0)
(Calculus and Analytic Geometry)

Prerequisite : None
เรขาคณิตวิเคราะหบนระนาบ : เสนตรง วงกลม วงรี

พาราโบลา ลิมติและความตอเน่ือง อนุพนัธของฟงกชนัพชีคณติ
และฟงกชันอดิศยั การประยุกตอนุพนัธ การอนิทิเกรตฟงกชัน
พีชคณิตและฟงกชันอดิศัยพรอมการประยุกต

MA 1403 พีชคณิตเชิงเสน 3(3/3-0-0)
(Linear Algebra)

Prerequisite : None
ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ การแกระบบสมการ

เชิงเสนดวยเมทริกซ การหาคาอายเก็น ดีเทอรมิแนนตและ
ออธอนาไลเซชัน ปริภูมิ เชิงเวกเตอร  การแปลงเชิงเสน
พรอมทั้งการประยุกต

MB 2003 ภาษามาเลเซียสําหรับธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0)
(Malay for Business I)

Prerequisite : None
การผสมคํา ระบบเสียงและการออกเสียง โครงสราง

ประโยคและไวยากรณพื้นฐาน คําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน
และในเชิงธุรกิจ ฝกทักษะการฟง การอาน การเขียน การแปล
และการสนทนาระดับพื้นฐานเชิงธุรกิจ ในโครงสรางประโยค
และไวยากรณที่ไดศึกษามา วัฒนธรรมมาเลเซียในทางธุรกิจ
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MG 1303 องคการและการจัดการ 3(3/3-0-0)
(Organization and Management)

Prerequisite : None
แนวความคดิและทฤษฎีทางการจดัการ กระบวนการทาง

การจัดการ โดยศึกษาถึงหนาที่ทางการจัดการ ประกอบดวย
การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย
การชี้นําและการบังคับบัญชา การติดตอสื่อสาร การจูงใจและ
การควบคุม รวมถึงสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการบริหาร
ธุรกิจ การจัดการในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม

MG 3073 จิตวิทยาธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Business Psychology)

Prerequisite : None
หลักการและวิธกีารทางจติวิทยา ทีนํ่ามาใชในการวิเคราะห

ธรรมชาติของมนุษยและการดําเนินงาน ความแตกตางของ
มนุษย ความตองการและความพึงพอใจ การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและธํารงรักษาพฤติกรรม การสรางแรงจงูใจ อทิธพิล
ของกลุมและวัฒธรรมองคกรที่มผีลตอการทํางาน

MG 3083 การทํางานเปนทีม 3(3/3-0-0)
(Team Working)

Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม บทบาทของผู นํา

ในการทํางานเปนทีม การวางแผนและออกแบบเพื่ อสราง
ทีมงานใหม ปญหาในการสรางทีมงาน วิธีการพัฒนาทีมงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน จิตวิทยาและเทคนิคในการ
บริหารทีมงาน การจัดการกับปญหและอุปสรรคในการทํางาน
เปนทีม วิธีการบริหารความขัดแยงในทีมงาน กระบวนการ
ในการตัดสินใจและหาขอสรุปของทีม การสรางความสุขและ
ความภาคภูมใิจของบุคลากรในทีม การสลายทีมและการฟนฟู
ทีมข้ึนใหม การบริหารทีมงานอยางมีจริยธรรม

MG 3123 ผูนําและมนุษยสัมพันธในธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Leader and Human Relation
in Business)

Prerequisite : MG 1303
การศึกษาภาวะผู นํา ทฤษฎีเกี่ยวกับผู นําการพัฒนา

การเปนผูนํา ลักษณะผูนําที่ประสบความสําเร็จ บทบาทและ
ความสําคัญของผูนําตอการสรางมนุษยสมัพนัธในธรุกจิ วิธกีาร
สรางมนุษยสมัพนัธ ทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน การสราง
ความศรัทธาและความเต็มใจในการทํางาน การมีสวนรวม
ระหวางผูนําและผูตาม การตัดสินใจและแกปญหา เพื่อใหเกิด
ประสทิธภิาพและประสทิธิผลในองคการ

MG 3313 พฤติกรรมองคการ 3(3/3-0-0)
(Organizational Behavior)

Prerequisite : MG 1303
แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการและกระบวน

การขององคการที่มีผลตอพฤติกรรมบุคคล ขวัญและความ
พึงพอใจในการทํางาน การวิเคราะหความแตกตางของบุคคล
การรับรู การเรียนรูทัศนคติ บุคลิกภาพ การจูงใจ บรรทัดฐาน
กลุม วัฒธรรมองคการ อทิธพิล อาํนาจ และการเมอืง ในองคการ
กระบวนการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองคการ

MG 3343 ทฤษฎีและการจัดรูปองคการ 3(3/3-0-0)
(Organization Theory and Design)

Prerequisite : MG 1303
ทฤษฎีองคการ การใชทฤษฎีองคการเพื่อการบริหารและ

การจัดรูปองคการ โครงสรางองคการ การพัฒนาโครงสราง
องคการ ระบบขององคการ มิติตางๆ ของโครงสรางองคการ
การออกแบบงาน และการใชเคร่ืองมือเกี่ยวกับการจัดรูป
องคการเพื่อพัฒนาองคการใหมีความทันสมัยในโลกยุคโลกา
ภิวัฒน

MG 3373 การส่ือสารทางการบริหาร 3(3/3-0-0)
(Communication to Administration)

Prerequisite : None
ศาสตรและศิลปที่ต้ังอยูบนพื้นฐานในเชิงจิตวิทยา และ

พฤติกรรมองคการ กระบวนการสื่ อสาร ทฤษฎีองคการ
พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล การสรางแรงจูงใจในองคการ
การวิเคราะหพฤติกรรม การสื่ อสาร การพัฒนาองคการ
และการใชศิลปะของการสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจและ
ความรวมมือโดยมุงเนนการบริหารใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสทิธิผลขององคการในระยะยาว

MG 3403 การจัดการความรูและ 3(3/3-0-0)
องคการแหงการเรียนรู
(Knowledge Management and
Learning Organization)

Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู ความหมาย

และรูปแบบของการจัดการความรู ทฤษฎีการจัดการความรู
และการสรางองคการแหงการเรียนรู องคประกอบและข้ันตอน
ในการจัดการความรู  แหล งของความรู และการแสวงหา
การเรียนรู ในระดับบุคคลและระดับองคการ กระบวนการ
สรางการแลกเปล่ียนการเรียนรู ในองคการ กลยุทธในการ
จัดการความรูเพือ่พัฒนาองคการ
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MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0)
(Strategic Management)

Prerequisite : MG 1303, MK 1503
และศึกษาวิชาเอกไมนอยกวา 24 หนวยกิต

การวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน
องคการ การวางแผนกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ บทบาทของ
ผูจัดการในฐานะผูดําเนินการตามกลยุทธที่ไดกําหนดไว และ
การควบคุมกลยุทธ ทั้งน้ีจะศึกษาจากกรณีศึกษาและตัวอยาง
กลยุทธที่ใชในการแกปญหา รวมทั้งมีการศึกษาถึงนโยบาย
ดานตางๆ ทัง้ทางดานการเงิน การตลาด ปญหาแรงงาน การผลิต
และการควบคมุในธุรกจิและอุตสาหกรรม

MG 4033 การสัมมนาการจัดการ 3(3/3-0-0)
(Seminar in Management)

Prerequisite : ศึกษาวิชาเอกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
อภิปรายและวิเคราะหถึงปญหาการจัดการทั้งในดาน

การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย
การชี้นําและการควบคุม เพื่อเสนอแนวคิดในการแกไขปญหา
โดยการเรียนรูจากองคการประเภทตางๆ การใชเทคนิคและ
วิธีการบริหารใหมๆ มาประยุกตใชใหเขากับสภาพแวดลอม
ของแตละองคการ การแลกเปล่ียนขอคิดเห็นในประเด็นหัวขอ
ทีน่าสนใจทางดานการจดัการ

MG 4113 การจัดการและพัฒนา 3(3/3-0-0)
ทรัพยากรมนุษย
(Human  Resource Management
and Development)

Prerequisite : None
ทฤษฎีและหลักการจดัการทรัพยากรมนุษย ความสมัพนัธ

ระหวางการจัดการทรัพยากรมนุษย และสิ่งแวดลอม การสราง
ความเขาใจในพฤติกรรม และความสามารถของทรัพยากร
มนุษย นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา
การคัดเลือก การกําหนดคาตอบแทน ความปลอดภัยในการ
ทํางาน วินัย แรงงานสัมพันธ การฝกอบรม และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยองคการแหงการเรียนรู ตลอดจนการพัฒนา
อาชีพ รวมถึงปญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย

MG 4133 จริยธรรมและความรับผิดชอบ 3(3/3-0-0)
ตอสังคม
(Business Ethics and
Corporate Social Responsibility)

Prerequisite : None
แนวคิด บทบาท หน าที่ และความรับผิดชอบของ

ธุรกิจที่ มีตอสังคม ชุมชนและเศรษฐกิจ วิเคราะหปญหา

การดําเนินงาน ทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกที่มีผลตอ
คณุธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการกําหนดนโยบาย
ในการบริหารองคการธุรกิจที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสั งคม เพื่ อการพัฒนาธุ รกิจที่ ย่ั งยืน และตอบสนอง
ตอความตองการของสังคมและกลุมผูที่มีมีสวนเกี่ยวของกับ
องคการ

MG 4153 การบริหารและประเมินโครงการ 3(3/3-0-0)
(Project Management and Evaluation)

Prerequisite : MG 1303 และ FN 1603
เหตุผลและความจําเปนในการบริหารและประเมิน

โครงการ วงจรชีวิตของโครงการ การวางแผนและการควบคุม
โครงการ ทั้ งในเชิ งเทคนิค ปจจัย เวลา และคาใชจาย
การพิ จารณาการใช และจัดสรรทรัพยากร การประเมิน
สั มฤทธิ ผลและผลกระทบ การบริ หารองค กรโครงการ
ที มงานและความสัมพันธ กั บองคการแม  การคั ดเลือก
บุคลากรโครงการ การควบคุมและการประสานงานโครงการ

MG 4163 ผูประกอบการทางธุรกิจ 3(3/3-0-0)
และเพ่ือสังคม
(Business and Social Entrepreneur)

Prerequisite : MG 1303 และ MK 1503
การศึกษาถึงแนวคิดและคุณลักษณะของผูประกอบการ

การวิเคราะหปญหาและโอกาสทางธุรกิจของผูประกอบการ
การศึกษาความเปนไปได กระบวนการบมเพาะ การแสวงหา
และพฒันาธรุกจิใหม การจดัต้ังธรุกจิใหม การกําหนดเลือกธรุกจิ
และรูปแบบการลงทุน การจัดทําแผนธุรกิจ การระดมทุน
การวางแผนกลยุทธการเจริญเติบโตและการออกจากธุรกิจ
ตลอดจนการจัดต้ังและดําเนินธุรกิจเพื่อการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม การดําเนินธุรกิจที่ ยึดความย่ังยืนของสังคม การวัด
ผลลัพธของการดําเนินงานดานทุนทางสังคม

MG 4223 การบริหารความขัดแยงและ 3(3/3-0-0)
การเจรจาตอรอง
(Conflict Management and
Negotiation)

Prerequisite : MG 1303
องคความรูเกี่ยวกับความขัดแยง ความขัดแยงในระดับ

บุคคล หนวยงาน และองคการ ตลอดจนความขัดแยงจาก
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการ กระบวนการเจรจาตอรอง
การฝกทกัษะในการลดขอขัดแยงและการเจรจาตอรอง เทคนิค
และกลยุทธในการเจรจาตอรองโดยใชบทบาทสมมติ และ
กรณีศึกษา
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MG 4233 นวัตกรรมและการจัดการ 3(3/3-0-0)
การเปล่ียนแปลง
(Innovation and Change Management)

Prerequisite : None
กระบวนการเปล่ียนแปลง ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ทีเ่กิดข้ึนจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิและสงัคมนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การบริหารงาน และการตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน กระบวนการพัฒนาความคิด แนวทาง
การพัฒนาระบบและวิธีการทํางานเพื่อสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน การนํานวัตกรรมไปสูมูลคาเพิ่มขององคการ
การนํากระบวนการและแนวความคิดใหมไปปฏิบัติในองคการ

MG 4333 พาณิชยอเิล็กทรอนกิส 3(3/3-0-0)
(Electronic  Commerce)

Prerequisite : None
ลักษณะและแนวคิดของเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล หลักการ

และแนวคดิของการพาณชิยอิเล็กทรอนิกส แนวทางระบบการ
รักษาความปลอดภัยและการสงขอมูล การวิเคราะหและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพวิเตอร เพือ่การดําเนินงาน และเพิม่
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานทางธุรกิจ การใชเทคโนโลยี
เพือ่เพิม่ความไดเปรียบในการแขงขัน การพัฒนาธุรกจิสําหรับ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตัวแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ระบบการชําระเงิน ระบบการจัดสงสินคา กฎหมาย และ
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

MG 4343 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 3(3/3-0-0)
และการควบคุม
(Strategic Implementation and Control)

Prerequisite : MG 1303
การนําแผนกลยุทธไปใชในการปฏิบัติ ปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการนําแผนไปปฏบิติั การประเมนิผลการปฎิบติังานตามแผน
รวมทั้งศึกษากระบวนการและเทคนิคการควบคุมกิจการดาน
ตาง ๆ  ขององคการ เพื่อสรางคณุคาและความไดเปรียบในการ
แขงขัน

MG 4353 การพัฒนาองคการ 3(3/3-0-0)
(Organization Development)

Prerequisite : MG 1303
แนวคิดการพัฒนาองคการ ทฤษฎีองคการ การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย พฤติกรรมองคการกระบวนการพัฒนา
องคการ การตรวจวินิจฉัยปญหาขององคการ การปฏิบัติการ
โดยใชเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การประเมิน
ผลการพัฒนาองคการ การพัฒนาองคการระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชนการตอบสนองตอความตองการของสมาชกิและ

กลุมลูกคาขององคการ การสรางเอกลักษณ และภาพลักษณ
ขององคการ

MG 4393 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 3(3/3-0-0)
(Quality and Productivity Management)

Prerequisite : MG 1303
หลักการและแนวคดิดานคณุภาพ ระบบคณุภาพ  เทคนิค

และวิธกีารควบคมุคณุภาพ กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วของ
กบัคณุภาพ ระบบมาตรฐานสากลเกีย่วกบัคณุภาพ การจดัการ
คุณภาพโดยรวม แนวคิดและวิวัฒนาการดานการเพิ่มผลผลิต
เทคนิค และเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มผลผลิต ความสัมพันธของ
คุณภาพและผลผลิต

MG 4903 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 3(0-0-3/15)
(Field Work Practics)

Prerequisite : เปนไปตามเง่ือนไขของสาขาวิชา หรือไดรับ
ความเหน็ชอบจากอาจารยผูสอน

การฝกปฏิบั ติงานที่มีความเกี่ ยวของกับการจัดการ
ในองคกรธุรกิจ เปนระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อใหคุ นเคย
กับสภาพการทํางาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
ของการทํางาน เพือ่จะเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอม
เขาสูโลกของการทํางานเมือ่สําเร็จการศึกษา การฝกฝนใหรูจัก
กับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตาง ๆ ที่ เกิดข้ึน
ขณะทํางาน เพื่อเรียนรูแนวทางแกไข รวมทั้งการประยุกตใช
ความรูในสาขาที่เรียนเขากบัการปฏบิัติงานจริง

MG 4906 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Co-Operative Educaion)

Prerequisite : เปนไปตามเง่ือนไขของสาขาวิชา หรือไดรับ
ความเหน็ชอบจากอาจารยผูสอน

การปฏบิติังานเปนเวลา 16 สปัดาหในสถานประกอบการ
ซ่ึงเปนไปตามความเห็นชอบของคณะวิชา เพื่อใหนักศึกษา
ไดมีประสบการณในการปฏิบติังาน

MI 1012 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 2(2/2-0-0)
(Basic Microbiology)

Prerequisite : BI 1043
หลักของจุลชีววิทยา ความหลากหลายของจุลินทรีย

การจําแนกและการจดัหมวดหมู การศกึษาโครงสรางและหนาที่
ของจุลินทรีย การเพาะเล้ียง การควบคุมจุลินทรีย พนัธุศาสตร
และเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย ความสัมพันธระหวางมนุษย
กับจุลินทรีย ความสําคัญของจุลินทรียทางการเกษตร อาหาร
อุตสาหกรรม สาธารณสุขและการแพทย การประยุกตใช
จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ



500 





















MI 1014 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 4(3/3-1/3-0)
(Microbiology and Parasitology)

Prerequisite : None
การจําแนกชนิดของจุลินทรียและปรสิต การจดัหมวดหมู

โครงสรางและหนาที ่การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม พนัธศุาสตร
การควบคุมจุลินทรีย วงจรชีวิตของปรสิต การควบคุมและ
ปองกันโรค โรคติดเชื้อในระบบตางๆ ภูมิคุมกันของมนุษย
ตอการรุกรานของสิ่งที่ทําใหเกิดโรค และเทคนิคปฏิบัติทาง
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบือ้งตน

MI 1021 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-1/3-0)
(Basic Microbiology Laboratory)

Corequisite: MI 1012
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา การใชกลอง

จลุทรรศน การยอมสแีกรม การศกึษาโครงสรางและการเคล่ือนที่
ของแบคทีเรีย การเตรียมอาหารเพาะเชื้อ การเพาะเล้ียงและ
เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์  การศึกษาเชื้อราและสาหราย
เมแทบอลิซึม การนับจํานวนจุลินทรีย การกําจัดและยับย้ัง
การเจริญของจุลินทรีย รวมถึงการตรวจคุณภาพอาหาร นํ้า
และนม

MI 1023 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(2/2-1/3-0)
(General Microbiology)

Prerequisite : BI 1043
ขอบเขตประวัติ และความสําคัญของจลุชวีวิทยาจลิุนทรีย

โพรแคริโอตและจุลินทรีย ยูแคริโอตโครงสรางและหนาที่ของ
เซลล โพรแคริโอตหลักการ และเทคนิคทางจุลชีววิทยา
การเจริญเติบโตของจุ ลินทรีย เมแทบอลิซึมของจุ ลินทรีย
พันธุศาสตร ของจุลินทรียการจัดจําแนกของจุลินทรีย เห็ด รา
ยีสต สาหราย ไวรัสการควบคมุจลิุนทรียจลิุนทรียทีก่อโรคในคน
สัตวและพืช จุลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหารและอุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมภูมิคุมกันวิทยาพื้นฐาน ทําปฏิบัติการ
ตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา

MI 2043 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(2/2-1/3-0)
(Microbial Physiology)

Prerequisite : MI 1012
การศึกษาโครงสรางและหนาที่ ของจุ ลินทรีย  อัตรา

การเจริญ และปจจัยที่มีผลตอการเจริญ การเพาะเล้ียง ความ
ตองการสารอาหาร การวัดการเจริญ ปฏิกิริยาชีวเคมีภายใน
เซลล กลไกการควบคุมและการเปล่ียนแปลงรูปรางของเซลล
ทําปฏิบัติการตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกบัเน้ือหาวิชา

MI 2053 วิทยาแบคทีเรียดีเทอรมิเนตีฟ 3(2/2-1/3-0)
(Determinative Bacteriology)

Prerequisite :  MI 1012
การศึกษาหลักการจัดหมวดหมูของแบคทีเรีย การแยก

เชื้อบริสุทธิ์จากแหลงตางๆ วิธีการจําแนกโดยวิธีทางชีวเคมี
และวีธีทางชีวโมเลกุล เชน แผนภูมิตนไมแสดงความสัมพันธ
ทางวิวัฒนาการ (phylogenetic tree) การศึกษาลําดับเบสบน
16s ribosomal RNA เปนตน และทําปฏบิัติการฝกจําแนกชนิด
แบคทีเรีย

MI 2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-1/3-0)
(Microbiology Laboratory)

Corequisite : MI 2133
ปฏิบติัการเกี่ยวกับเทคนิคทางจลุชีววิทยา ลักษณะ ชนิด

วิธีการแยกเชื้อใหบริสุทธิ์  การพิสูจนเอกลักษณและสมบัติ
เฉพาะของจลุชพีทีม่กักอใหเกดิโรค การทดสอบความไวของสาร
ในการยับย้ังการเจริญของเชื้อ

MI 2133 จุลชีววิทยา 3(3/3-0-0)
(Microbiology)

Prerequisite : BI 1053
ศึกษาจุลินทรียจําพวกแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต

ในดานการดํารงชีวิต สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา เมตาบอลิซึม
การเจริญและการแพรพนัธุ การควบคมุ และการกําจดัจุลินทรีย
โดยเนนความสัมพันธของโฮสทและเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิด
โรคในคน ตลอดจนกลไกของการเกิดโรคติดเชื้อ

MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 4(3/3-1/3-0)
(Microbiology and Parasitology)

Prerequisite : (BI 1012 and  BI 1041)
การจําแนกชนิดของจุลชีพและปรสิต ปฏิกิ ริยาของ

มนุษยตอการรุกรานของสิ่งที่ทําใหเกิดโรค การแพรกระจาย
ของเชื้อโรค การทําลายเชื้อโรค การตรวจวินิจฉัยทางหอง
ปฏบิติัการ

MI 2313 ราวิทยาและสาหรายวิทยา 3(2/2-1/3-0)
(Mycology and Phycology)

Prerequisite : MI 1012
การศึกษาชนิดและการจัดจําแนกจุลินทรียกลุมราและ

สาหรายเบื้องตน ความตองการสารอาหารและปจจัยที่มีผล
ตอการเจริญ การสืบพันธุ ความสัมพันธของราและสาหราย
กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น และการเพาะเล้ียง ความสําคัญทาง
การแพทย การเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม ทํา
ปฏิบัติการตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา และทัศน
ศึกษานอกสถานที่
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MI 3143 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม 3(2/2-1/3-0)
(Environmental Microbiology)

Prerequisite : MI 1012 and MI 2043
การศึกษาความสมดุลของระบบนิเวศจุลินทรีย การอยู

รวมกันของจุลินทรีย บทบาทของจุลินทรียตอการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอม จุลินทรียที่ทําใหเกิดมลพิษ การใชจุลินทรีย
เปนดัชนีบงบอกการปนเปอนและการตรวจวิเคราะห การ
วิเคราะหคุณภาพนํ้าเสีย การบําบัด และกําจัดของเสียโดย
จุลินทรีย การแกปญหาสภาพแวดลอมเปนพิษโดยหลักการ
ทางจุลชีววิทยา ทําปฏิบัติการตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับ
เน้ือหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่

MI 3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)
(Management in Industry)

Prerequisite : MI 1012
การศึกษาหลักการเบื้ องตนของการบริหารโรงงาน

อุตสาหกรรม การบริหาร การผลิต และการจัดองคกรการผลิต
การวางแผนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารงาน
บุคคล เศรษฐศาสตรวิศวกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรม

MI 3163 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2/2-1/3-0)
(Food Microbiology)

Prerequisite : MI 1012 and MI 1021
การศึกษาจุลินทรียที่มีความเกี่ยวของกับอาหาร ปจจัย

ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของจลิุนทรียในอาหาร การปนเปอน
เชื้อจุลินทรียในอาหาร จุลินทรียที่ทําใหเกิดการเนาเสียของ
อาหาร จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค การนําจุลินทรียมาใชในการ
แปรรูปอาหาร การถนอมอาหารดวยวิธีตางๆ คุณภาพและ
มาตรฐานทางจุลชีววิทยาของอาหาร การวิเคราะหจุลินทรีย
กอโรคในอาหารโดยวิธกีารด้ังเดิมและวิธีรวดเร็ว  ทําปฏิบติัการ
ตามหัวเร่ืองซ่ึ งสอดคลองกับเน้ื อหาวิชา และทัศนศึกษา
นอกสถานที่

MI 3333 พันธุศาสตรของจุลินทรีย 3(2/2-1/3-0)
(Microbial Genetics)

Prerequisite : MI 1012
การศึกษาโครงสรางของสารพันธุกรรมของจุ ลินทรีย

กระบวนการจําลองดีเอน็เอ การสงัเคราะหอารเอน็เอและโปรตีน
การควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายพันธุ และการ
ซอมแซม กระบวนการแลกเปล่ียนสารพันธุกรรมในจุลินทรีย
บทบาทของจุลินทรียทางดานพันธุวิศวกรรมและการนําไปใช
ประโยชน รวมทัง้ทําปฏิบติัการทีส่อดคลองกับเน้ือหาวิชา

MI 3343 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1 3(2/2-1/3-0)
(Industrial Microbiology I)

Prerequisite : MI 1012 and MI 2043
การศกึษาจลิุนทรียเพือ่การอตุสาหกรรม หลักการคดัเลือก

การปรับปรุงและการเก็บสายพนัธุจลิุนทรีย กระบวนการตาง ๆ
ในการผลิตผลิตภัณฑปฐมภูมิ  ผลิตภัณฑทุ ติยภูมิ  และ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากจุลินทรียกลุมตางๆ ไดแก แบคทีเรีย
ยีสต เชือ้รา สาหราย ทัง้ในระดับหองปฏบิติัการ โรงงานตนแบบ
และระดับอุตสาหกรรม ทําปฏบิัติการตามหวัเร่ืองซ่ึงสอดคลอง
กับเน้ือหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่

MI 3353 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2 3(2/2-1/3-0)
(Industrial Microbiology II)

Prerequisite : MI 3343
การศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากจุ ลินทรีย

กลุมตางๆ ทัง้ในระดับหองปฏิบติัการ โรงงานตนแบบและระดับ
อุตสาหกรรม ไดแก เซลลจุลินทรีย เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
เชื้อเพลิง สารปฏิชีวนะ เอนไซม กรดอินทรีย กรดอะมิโน
วิตามิน รงควัตถุ พลาสติก และผลิตภัณฑใหมอื่ นๆ ทํา
ปฏิบั ติการตามหัวเร่ืองซ่ึ งสอดคลองกับเน้ื อหาวิชา และ
ทัศนศกึษานอกสถานที่

MI 3363 เอนไซมจากจุลินทรียเบ้ืองตน 3(2/2-1/3-0)
(Basic of Microbial Enzymes)

Prerequisite : BH 2333 and MI 2043
การศึกษาหลักการเบื้องตนของเอนไซม จลนพลศาสตร

ความจําเพาะและลักษณะการเรงปฏิกิริยาของเอนไซม ศึกษา
ปจจัยทีม่ีผลตอการผลิตเอนไซม  การทําใหบริสทุธิ์  และศกึษา
คุณสมบัติของเอนไซมจากจุ ลินทรีย  การนําเอนไซมจาก
จุลินทรียไปใชประโยชนในทางอตุสาหกรรม และทําปฏบิัติการ
ตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา

MI 3373 เทคโนโลยีการหมักและ 3(2/2-1/3-0)
การเก็บเกี่ยวผลิตภณัฑ
(Fermentation Technology and
Product Recovery)

Prerequisite : MI 2043 and MI 3343
การศึกษาชนิดของจลิุนทรียทีใ่ชในอตุสาหกรรมการหมกั

การคัดเลือกจุลินทรีย และวัตถุดิบที่ใชในการหมัก ปจจัยที่
สําคัญตอกระบวนการหมกั รูปแบบ และการใชงานของถังหมกั
อุปกรณ และเคร่ืองมือที่ใชในการควบคุมการหมัก จลนศาสตร
ของการหมัก การเก็บเกี่ ยวผลิตภัณฑจากการหมักโดย
กระบวนการแยก สกัด และทําใหบริสุทธิ์ และมีการศึกษา
นอกสถานที่
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MI 3383 มาตรฐานการควบคุม 3(3/3-0-0)
คุณภาพอาหาร
(Standard Quality Control of Foods)

Prerequisite : MI 3163
การศกึษาระบบมาตรฐานความปลอดภัยในอตุสาหกรรม

อาหาร ต้ังแตวัตถุดิบจากฟารม กระบวนการผลิตในโรงงาน
จนถึงการขนสงใหถึงมือผูบริโภค อาทิ ระบบมาตรฐาน GAP,
GMP, HACCP รวมถึงระบบการจัดทําเอกสาร (ISO 9000)
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (ISO 22000) ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) และความ
ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม (ISO 14000) เปนตน และศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะหความเสี่ยงทางดานจุลชีววิทยาที่อาจ
เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมอาหาร  การทวนสอบผลิตภัณฑ
การตรวจประเมินโรงงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่

MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย 3(3/3-0-0)
(Medical Microbiology)

Prerequisite : MI 1012
ศึกษาระบบภูมิคุมกันของรางกาย สมบัติทั่วไปของเชื้อ

จุลินทรียกอโรค แบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต การเก็บสิ่งสง
ตรวจ การเพาะเล้ียง และวินิจฉัยเชื้อที่ เปนสาเหตุของโรค
ทางหองปฏิบัติการ การติดตอ การปองกัน ควบคุม และ
แนวทางการรักษาโรค

MI 3403 ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย 3(3/3-0-0)
ในทางอุตสาหกรรม
(Industrial Microbial Products)

Prerequisite : MI 3343
ศึกษาผลิตภัณฑที่ ได จากจุ ลินทรียที่ มีความสําคัญ

ในทางอุตสาหกรรม เชน อาหาร กรดอะมิโน วิตามิน สาร
ปฏิชีวนะ โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ตลอดจนกระบวนการ
ผลิตที่เกิดจากการทํางานของจุลินทรีย การควบคุมการผลิต
ปจจยัทีม่ผีลตอการผลิต และชนิดของจลิุนทรียทีนํ่ามาใช รวมทัง้
มีการทัศนศึกษานอกสถานที่

MI 3412 การวิเคราะหแบคทีเรียกอโรค 2(1/1-1/3-0)
และสารพิษในอาหาร
(Detection of Pathogens and
Toxins in Foods)

Prerequisite : MI 2053 and  MI 3163
การศึกษาชนิดของแบคทีเรียและสารพิษที่ทําใหเกิดโรค

ในอาหาร กลไกการกอโรค อาการของโรค แหลงที่พบเชื้อ
สาเหตุของการปนเปอน และวิธกีารตรวจวิเคราะหหาจุลินทรีย
กอโรคในอาหารตามวิธีมาตรฐาน และวิธีทางชีวโมเลกุล และ
ทําปฏิบัติการตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกบัเน้ือหาวิชา

MI 3424 จุลชีววทิยาของผลิตภณัฑอาหาร 4(3/3-1/3-0)
(Microbiology of Food Product)

Prerequisite : MI 1023
ศึกษาความสําคัญประเภทของจุ ลินทรียและปจจัย

ในการเจริญของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหารการเสื่อมเสีย
ของอาหารเน่ืองจากจุ ลินทรียการเปนพิษและการเกิดโรค
เน่ืองจากอาหารเสยีการใชประโยชนของจลิุนทรียในการแปรรูป
อาหาร หลักทัว่ไปในการถนอมอาหารและอาหารหมักจลิุนทรีย
ในอาหารกระปอง มาตรฐานทางดานจุลินทรียการสุมตัวอยาง
เทคนิคการตรวจสอบสขุาภิบาลโรงงานอาหาร และการควบคมุ
จลิุนทรียในอาหารและผลิตภัณฑและทําปฏบิติัการตามหวัเร่ือง
ซ่ึงสอดคลองกบัเน้ือหาวิชา

MI 3454 จุลชีววิทยาสําหรับ 4(3/3-1/3-0)
วิทยาศาสตรการแพทย
(Microbiology for Medical Science)

Prerequisite : BI 1053
พื้นฐานทางจุลชีววิทยา จุลินทรียที่มีความสําคัญทาง

การแพทย คุณสมบัติ ลักษณะ และการทําใหเกิดโรค หลักการ
และวิธีการเพาะเล้ียงเชื้อ การวินิฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ
การติดตอ การปองกัน ควบคุม และแนวทางการรักษาโรค
หลักการทดสอบความไวของเชือ้ตอยาตานจลุชพี ทาํปฏบิติัการ
ตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา

MI 4233 การฝกงาน 1 3(0-0-3/15)
(Training I)

Prerequisite : MI 3353
การฝกงานทางหองปฏิบติัการทางจลุชวีวิทยาทีเ่กีย่วของ

กับทางอุตสาหกรรมเพื่อความรอบรูและไดรับประสบการณ
จากหนวยงานอาชีพโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา กําหนด
ใหมีการประเมินผลการศึกษาทีไ่มเปนระดับคะแนน

MI 4243 การฝกงาน 2 3(0-0-3/15)
(Training II)

Prerequisite : MI 3353
การฝกงานทางหองปฏิบติัการทางจลุชวีวิทยาทีเ่กีย่วของ

กับทางอุตสาหกรรมเพื่อความรอบรู และไดรับประสบการณ
จากหนวยงานอาชีพโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา กําหนด
ใหมีการประเมินผลการศึกษาทีไ่มเปนระดับคะแนน

MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Industrial Sanitation)

Prerequisite : MI 3353 and MI 3383
การศึกษาแนวทางการผลิตอาหารตามเกณฑวิธีการที่ดี

หลักสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม สุขลักษณะที่ดีในการ
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ผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตใหถูกหลักสุขาภิบาล
หลักการทําความสะอาด การควบคุมคุณภาพนํ้า สุขอนามัย
ของบคุลากรในโรงงาน การควบคมุสตัวหรือจลิุนทรียทีก่อใหเกดิ
การปนเปอน หรือมผีลตอผลิตภัณฑ การศึกษาจุลินทรียทีเ่ปน
ตัวบงชี้ ในสุขาภิบาลอาหาร การวิเคราะหอันตราย และ
จุดวิกฤตที่ตองควบคุม และทัศนศึกษานอกสถานที่

MI 4303 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0)
(Senior Project)

Prerequisite : MI 3353
การศึกษาหัวขอทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมซ่ึงไดรับ

ความเหน็ชอบจากสาขาวิชา มกีารศกึษา การวิจยั การวิเคราะห
ขอมูล การประเมินสรุปผลการทดลอง และนําเสนอผลงาน
กําหนดใหมีการประเมินผลการศึกษาที่ไมเปนระดับคะแนน

MI 4421 สัมมนา 1(0-1/3-0)
(Seminar)

Prerequisite : MI 3343
การคนควาวารสารทางวิชาการ การอาน และการวิเคราะห

บทความที่นาสนใจทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม การนําเสนอ
และอภิปรายในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

MI 4431 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1/1-0-0)
(Research Methodology)

Prerequisite : ST 2003
หลักเกณฑ  และวิธีการต างๆ ที่ ใช ในการวิจัยตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร การอางเหตุผล การคนควา
หาขอมูลจากเอกสารชนิดตางๆ การวางแผน การออกแบบ
การวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การใชสถิติ ในการวิจัย
การสรุปผลวิจารณผล การเขียนรายงานวิจัย และการนําเสนอ
ผลงานวิจัย

MI 4446 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/30)
(Cooperative Education in Industrial
Microbiology)

Prerequisite : MI 3353 and MI 3383
การปฏิบั ติงานเปนเวลา 16 สัปดาห ในหนวยงาน

ที่เกี่ยวของกับทางอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนไปตามความเห็นชอบ
ของคณะวิชา เพื่ อใหนักศึกษาไดมีประสบการณจากการ
ปฏบิติังานจริง โดยมกีารติดตาม และประเมนิผลการปฏบิติังาน

MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0)
(Principles of Marketing)

Prerequisite : None
แนวคิดหลัก วิวัฒนาการทางการตลาด หนาที่ ทาง

การตลาด อรรถประโยชน  ความสําคั ญของการตลาด
สิ่ งแวดลอมทางการตลาด กระบวนการบริหารการตลาด
การแบงสวนตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย การวางตําแหนง
ทางการตลาด ระบบขอมูลสารสนเทศ พฤติกรรมผูบริโภค
สวนประสมทางการตลาด อันประกอบดวย ผลิตภัณฑ
การต้ังราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมทางการตลาด

MK 1513 การตลาดเพ่ือการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)
(Marketing for Tourism)

Prerequisite : None (เฉพาะสาขาการทองเที่ยว)
ความหมาย ลักษณะ และแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อ

การทองเที่ยว ขอบเขต ความสัมพันธและหนาที่ทางการตลาด
การทองเที่ยว รวมถึงสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด
การทองเที่ ยวตลาดและการแบงสวนตลาดการทองเที่ ยว
การเลือกตลาดเปาหมาย การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภค
ของนักทองเที่ยว และการใชสวนผสมทางการตลาด

MK 2013 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 3(3/3-0-0)
(Electronics Marketing)

Prerequisite : MK 1503
แนวคิดและพัฒนาการของการตลาดอิเล็กทรอนิกส

ที่มีตอธุรกิจในปจจุบัน เคร่ืองมือการตลาดอิเล็กทรอนิกส
การวางแผนกลยุทธการตลาดในตลาดผูบริโภคและตลาด
อุ ตสาหกรรม การทําตลาดภายในประเทศ และตลาด
ตางประเทศที่ใชอิเล็กทรอนิกสเปนเคร่ืองมือทางการตลาด
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเคร่ืองมือการตลาดอิเล็กทรอนิกส
แนวโนมของการตลาดอิเล็กทรอนิกส

MK 2503 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3/3-0-0)
(Consumer Behavior)

Prerequisite : MK 1503
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร

ในการเข าใจพฤติกรรมผู บริโภค ความสัมพันธ ระหว าง
พฤติกรรมผูบริโภคกับการบริหารการตลาด ตัวแบบจําลอง
กระบวนการตัดสินใจ ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสนิใจซ้ือ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในแงของจติวิทยา
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร
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MK 2523 การตลาดทางตรง 3(3/3-0-0)
(Direct Marketing)

Prerequisite : MK 1503
แนวคิดและองคประกอบของการตลาดเชิงปฏิสัมพันธ

การกําหนดตลาดเปาหมาย การวางแผนและการดําเนิน
กิจกรรมการตลาดทางตรง ฐานขอมูลและจริยธรรมในการ
เก็บรักษาขอมูลลูกคา รูปแบบการตลาดทางตรง แนวโนม
การตลาดทางตรงในอนาคต

MK 2533 การจัดการผลิตภัณฑ 3(3/3-0-0)
และตราสินคา
(Product and Brand Management)

Prerequisite : MK 1503
แนวความคิดการจัดการผลิตภัณฑ บทบาทหนาที่ของ

ผูจดัการตราผลิตภัณฑ การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑและตรา
การจัดการสวนประสมผลิตภัณฑ การจัดการบรรจุภัณฑ
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ความหมาย
ของตราและการสรางตรา กระบวนการจดัการตราใหเกดิคณุคา
และการนําไปใชประโยชน

MK 2543 การจัดการราคา 3(3/3-0-0)
และการวิเคราะหกําไร
(Price Management and Profit Analysis)

Prerequisite : MK 1503
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการกําหนดราคา ข้ันตอน

ในการกําหนดราคา นโยบายและกลยุทธการกําหนดราคา
วีธีการต้ังราคา การเปล่ียนแปลงราคา ปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลกระทบตอผลกําไรของบริษัท การใชเทคนิคการวิเคราะห
เชิงปริมาณสําหรับการตัดสินใจเร่ืองการวิเคราะหกําไร

MK 3303 การบริหารการคาสงและคาปลีก 3(3/3-0-0)
(Wholesale and Retail Management)

Prerequisite : MK 1503
วิวัฒนาการและประเภทของการคาสงและคาปลีก การจดั

องคกร การเลือกสถานทีต้ั่ง การจัดการฐานขอมลู การพาณชิย
อิเลคทรอนิกส การจัดซ้ือ การจัดบุคลากร การจัดเก็บรักษา
และควบคุมสินคา และการจัดการสวนประสมทางการตลาด
เพือ่การคาสงและคาปลีก

MK 3353 การจัดการชองทางทางการตลาด 3(3/3-0-0)
(Marketing Channels Management)

Prerequisite : MK 1503
แนวความคดิ บทบาทและลักษณะของชองทางการตลาด

ประเภทของสถาบันการตลาด การวางแผน ออกแบบ และ

ตัดสินใจเลือกชองทางการตลาด การจดัการสมาชกิในชองทาง
การตลาด การจัดการชองทางการตลาดกับสวนประสม
การตลาดอื่ นๆ การประเมินผลและการพัฒนาชองทาง
ทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน

MK 3413 การสงเสริมการขาย 3(3/3-0-0)
และการตลาดกิจกรรม
(Sales Promotion and Event Marketing)

Prerequisite : MK 1503
บทบาทและวัตถุประสงคของการสงเสริมการขายและ

การตลาดกิจกรรมในฐานะที่เปนเคร่ืองมือของการสื่อสารทาง
การตลาด แบบประสมประสาน การวางแผนและการกําหนด
กลยุทธ  การกําหนดเป าหมาย การกําหนดงบประมาณ
การสรางสรรคเคร่ืองมือและเลือกสื่อที่ผสมผสานกันอยาง
เหมาะสม การวัดประสิทธิภาพและประเมินผลการดําเนินงาน
รวมทัง้จรรยาบรรณและการควบคุม

MK 3433 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(3/3-0-0)
(Marketing Information System)

Prerequisite : MK 1503
แนวคดิ บทบาท หนาทีข่องระบบสารสนเทศทางการตลาด

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การนําเสนอขอมูล
เพือ่การตัดสินใจทางธรุกิจ

MK 3443 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Customer Relation Management)

Prerequisite : MK 1503
แนวคิด หลักการ รูปแบบการดําเนินการทางการตลาด

ที่ เนนการสรางความสัมพันธกับลูกคา ฐานขอมูลลูกคา
กระบวนการจัดการลูกคาสัมพันธ เคร่ืองมือสื่อสารการตลาด
เพือ่สรางความสมัพนัธกบัลูกคา การวัดประสทิธภิาพการจดัการ
ลูกคาสัมพนัธ

MK 3533 การวิจัยการตลาด 3(3/3-0-0)
(Marketing Research)

Prerequisite : MK 1503 และ ST 2053
แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ทางการตลาด ข้ันตอนและกระบวนการวิจัยในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ การกําหนดปญหาการวิจัย การออกแบบแผนงาน
วิจัย การวิเคราะหขอมูลและการประมวลผล การเขียนรายงาย
การวิจัย เทคนิคการนําเสนองาน จรรยาบรรณนักวิจัย
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MK 3553 การส่ือสารทางการตลาด 3(3/3-0-0)
แบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)

Prerequisite : MK 1503
กลยุทธการสือ่สารแบบบรูณาการ การโฆษณา การสงเสริม

การขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ การตลาด
ทางตรง และการสือ่สารทางการตลาดรูปแบบอืน่ๆ เพือ่การรับรู
ภาพลักษณของตราสนิคาและพฤติกรรมการซ้ือ การบริหารสือ่
และการกําหนดงบประมาณ

MK 3603 การจัดการการขาย 3(3/3-0-0)
และเทคนิคการขาย
(Sales Management and Sales Technique)

Prerequisite : MK 1503
บทบาทและความสาํคญัของการจดัการการขาย การจดัรูป

องคกรการขาย ความสัมพันธของฝายขายกับฝายตางๆ
การวิเคราะหตลาดและการวางแผนการขาย การกําหนด
อาณาเขตขาย และโควตาการขาย การสรรหา การฝกอบรม
การจงูใจ การจายผลตอบแทน การควบคมุ และการประเมินผล
พนักงานขาย  คณุสมบติัของพนักงานขาย และเทคนิคการขาย
ในตลาดผูบริโภคและตลาดธุรกิจ

MK 3613 การจัดซ้ือและจัดหา 3(3/3-0-0)
(Purchasing and Procurement)

Prerequisite : MK 1503
หลักการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดหา ระเบียบวิธีการจัดซ้ือ

กลยุทธการจัดซ้ือ การเจรจาตอรอง การบริหารซัพพลายเออร
การควบคุมสินคาคงคลัง การวิเคราะหตนทุน การจัดหาพัสดุ
การรวบรวมขอมูล การจัดซ้ือจากภายนอก

MK 3623 การตลาดโลจิสติกส 3(3/3-0-0)
(Logistics Marketing)

Prerequisite : MK 1503
แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ และโครงสร าง

องคประกอบกจิกรรมทางโลจสิติกสและโซอปุทาน ความสําคญั
ของการตลาดกบัโลจสิติกส การเชือ่มโยงกจิกรรมทางการตลาด
กับโลจิสติกส การสรางความสัมพันธและคุณคากับลูกคา
การจัดการโซ อุปทานที่ ขั บเคล่ื อนดวยอุปสงค  รวมถึ ง
การประยุกตใชกลยุทธทางโลจสิติกสและโซอปุทานกบัการตลาด

MK 3643 การฝกงานทางดานการตลาด 3(0-0-3/15)
(Field Work Practics)

Prerequisite : ศึกษากลุมวิชาเอกบงัคับสาขาวิชาการตลาด
มาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต

การฝกปฏิบั ติงานทางดานการตลาด ในหนวยงาน
ภายนอก เปนระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณ
ทางดานปฏิบัติ ใหคุนเคยกับสภาพการทํางาน เรียนรูวิธีการ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทํางาน ฝกฝนใหรูจัก
กับการเผชญิหนากับปญหาในรูปแบบตางๆ ในที่ทํางาน

MK 4303 การตลาดในประเทศจีนและ 3(3/3-0-0)
กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Marketing in China and
ASEAN Economic Communities)

Prerequisite : MK 1503 หรือ IB 1013
แนวคิดและระบบตลาดในประเทศจีนและกลุมประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน สิง่แวดลอมทางธรุกจิ กลยุทธการเขาสูตลาด
พฤติกรรมผูบริโภค วัฒนธรรมขามชาติ การวางแผนและ
การกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาด

MK 4406 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Co-Operative Education)

Prerequisite : ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลว
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต และมีคะแนนเฉล่ีย
สะสมต้ังแต 2.50 ข้ึนไป

การฝกปฏิบั ติงานทางดานการตลาด ในหนวยงาน
ภายนอก เปนระยะเวลา 16 สัปดาห เพือ่ใหไดรับประสบการณ
ทางดานปฏิบัติ ใหคุนเคยกับสภาพการทํางาน เรียนรูวิธีการ
ปรับตัวเขากบัสภาพแวดลอมของการทํางาน ฝกฝนใหรูจกักับ
การเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆ ในที่ทํางาน รวมทั้ง
สามารถประยุกตความรู วิเคราะห และศึกษาเพื่อแกปญหา
ที่พบภายใตสถานการณจริง โดยมีการนิเทศนงาน ติดตาม
และประเมินผลอยางเปนระบบ

MK 4463 การดําเนินการธุรกิจสงออก 3(3/3-0-0)
และนําเขา
(Export and Import Business Operation )

Prerequisite : None
ระเบยีบและขอบงัคบัในการคาระหวางประเทศ พฒันาการ

การสงออกและนําเขา การสรรหาและคดัเลือกลูกคา การวางแผน
และการกําหนดกลยุทธเพือ่การสงออกและนําเขา ระเบียบและ
เอกสารที่เกี่ยวของกับกี่สงออกและนําเขา การเงินและวิธีการ
คิดคํานวณในการสงออกและนําเขา ระเบียบขอบังคับทาง
ศุลกากร การขนสง การประกันภัย สิทธิประโยชนที่ผูสงออก
และนําเขาไดจากภาคการเงินและภาครัฐบาล
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MK 4543 การจัดการกลยุทธการตลาด 3(3/3-0-0)
(Marketing Strategy Management)

Prerequisite : MK 1503
ความหมาย ความสําคัญ บทบาทของกลยุทธการตลาด

กลยุทธการตลาดเพือ่บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร
กลยุทธการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบการแขงขัน การใช
กลยุทธสวนประสมการตลาดแบบบูรณาการภายใตสภาวะ
แวดลอมทางการตลาด และสอดคลองกบัทรัพยากรขององคกร
กลยุทธการจัดการการตลาดแบบย่ั งยืน การประเมินผล
และควบคุมกลยุทธ

MK 4593 การตลาดสินคาเกษตรกรรม 3(3/3-0-0)
(Agricultural Marketing)

Prerequisite : MK 1503
ระบบและหนาที่ของตลาดสินคาเกษตร ลักษณะสินคา

เกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐบาลในตลาดสินคาเกษตร
องคกรทางการตลาดสินคาเกษตร ตลาดซ้ือขายสินคาเกษตร
ลวงหนา การวางแผนและการกําหนดกลยุทธสวนประสม
ทางการตลาดสินคาเกษตร ปญหาเกี่ยวกับตลาดสินคาเกษตร

MK 4603 กลยุทธการตลาดโลก 3(3/3-0-0)
(Global Marketing Strategy)

Prerequisite : MK 1503
ความสําคัญของการจัดการการตลาดโลก ทฤษฎีการคา

ระหวางประเทศ สิง่แวดลอมและสถาบนัสาํคญัของการตลาดโลก
แนวทางการเขาสูตลาดโลก พฤติกรรมและรูปแบบการบริโภค
ของผูบริโภคที่ตางวัฒนธรรมในตลาดโลก ระบบสารสนเทศ
กลยุทธเพื่ อการแขงขันในตลาดโลก การจัดสรรงาน และ
การควบคุมกิจกรรมการตลาดโลก

MK 4613 การวางแผนการตลาด 3(3/3-0-0)
(Marketing Planning)

Prerequisite : MK 1503
ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการวางแผน

การตลาด คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด กระบวนการ
วางแผนทางการตลาด การพยากรณการขาย การวิเคราะห
สถานการณธรุกจิ การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธ
การตลาด การกําหนดโปรแกรมการตลาด การกําหนด
งบประมาณ การนําไปใชและการควบคุม

MK 4633 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด 3(3/3-0-0)
(Seminar on Special Topics in Marketing)

Prerequisite : ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
หัวขอหรือประเด็นปญหาทางดานการตลาดที่ทันสมัย

ปญหาของบริษัทที่กําลังไดรับความสนใจ รวมอภิปรายและ
ถกเถียง หรือการรวบรวมความคิดเห็น เพื่อนําเสนอทางออก
หรือแนวทางการแกปญหาโดยการนําความรูทางดานการตลาด
และการศกึษาคนควาเพิม่เติมมาใชประกอบการวิเคราะหประเด็น
ปญหา

MK 4693 การตลาดบริการไมตรีจิต 3(3/3-0-0)
(Hospitality and Service Marketing)

Prerequisite : MK 1503
แนวคดิและทฤษฎีการตลาดบริการสมัยใหม ความสําคญั

ของธุ รกิ จบริการ ลักษณะและประเภทของการบริการ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือบริการ คุณภาพบริการ การคาดหวัง
ของผูบริโภคตอบริการ การวางแผนและการกําหนดกลยุทธ
สวนประสมการตลาดบริการ และการสรางความจงรักภักดี
กลยุทธการใหการบริการไมตรีจิตในกลุมโรงแรม รานอาหาร
และสปา

MN 2003 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ 3(2/2-1/2-0)
(Printed Media Production)

Prerequisite : CA 2123  และ CA 2173
ลักษณะและแนวทางการสรางสรรคสือ่สิง่พมิพในรูปแบบ

ตางๆ ระบบการพิมพ การวางแผน การผลิตในระบบการพิมพ
การจัดเตรียมเน้ือหาและภาพน่ิง หลักการและการประยุกตใช
เทคโนโลยีมัลติมีเดียตลอดจนโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อผลิต
สื่อสิ่งพิมพ ฝกปฏิบัติเพื่อใหสามารถผลิตไดจริง โดยยึดหลัก
จริยธรรมในวิชาชีพนิเทศศาสตร

MN 2033 การส่ือขาวเฉพาะทาง 3(2/2-1/2-0)
(Specialized Reporting)

Prerequisite : CA 2133
ทฤษฎี หลักการ  การสือ่ขาวเฉพาะทาง อาท ิขาวการเมอืง

เศรษฐกจิ บนัเทงิ กฬีา สิง่แวดลอม ตางประเทศ ศลิปวัฒนธรรม
โดยเนนใหนักศึกษารูจักกระบวนการรวบรวมขอมูล เทคนิค
การสื่อขาวเฉพาะทาง ฝกปฏิบัติการสืบคนขาว เขียนขาว
และรายงานขาว โดยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพนิเทศศาสตร

MN 3043 การเขียนข้ันสูงเพ่ือการส่ือสาร 3 (2/2-1/2-0)
(Advanced Writing for Communication)

Prerequisite : CA 1143
การเขียนบทความ สารคดี บทบรรณาธิการ บทรายการ

วิทยุและโทรทัศน บทมัลติมีเดีย ในเชิงวิชาการ เชิงแสดง
ความเห็น วิเคราะห วิจารณ และเชิงปฏิบัติการทัว่ไป    โดยให
ความสําคัญกับกระบวนการคิ ดสร างสรรค  การค นคว า
การรวบรวมและเลือกขอมูล การใชจินตนาการ การใชเหตุผล
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ตลอดจนการสือ่ความหมายและการถายทอดเร่ืองราว ฝกปฏบิติั
การเขียนโดยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพนิเทศศาสตร

MN 3053 ออเทอริงซอฟทแวร 3(2/2-1/2-0)
และการผลิตส่ือออนไลน
(Authoring Software and Online
Production)

Prerequisite : CA 3053
หลักการของออเทอริงซอฟทแวร การประยุกตใชใน

สื่อสารมวลชน การใชออเทอริงซอฟทแวรเพือ่การผลิตสือ่ใหม
สื่อออนไลน เชน E-book การวางแผนการผลิต การจัดเตรียม
เน้ือหาและภาพ ทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว  ฝกปฏิบัติเพื่อให
สามารถผลิ ตได จริ ง โดยยึดหลักจริยธรรมในวิ ชาชี พ
นิเทศศาสตร

MN 4123 สัมมนาวารสารศาสตรและส่ือใหม 3(3/3-0-0)
(Seminar in Journalism and New Media)

Prerequisite : Senior Standing
กําหนดประเด็ นทางวารสารศาสตร และสื่ อ ใหม

ที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
นํามาอภิปราย ระดมความคิด เพื่ อพัฒนาทักษะการคิด
การสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและ
เหตุผล

MN 4134 การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ 3(2/2-1/2-0)
(Interactive Multimedia Production )

Prerequisite : MN 2003 และ MN 3053
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและโปรแกรมสําเร็จรูปที่ ใชผลิต

มัลติมี เดีย รายการโทรทัศน รายการวิทยุออนไลน และ
เกมออนไลน เพือ่การสือ่สารมวลชนอยางมีปฏิสมัพนัธระหวาง
ผูสงสารและผูรับสาร เนนการนําเทคโนโลยีและโปรแกรมตางๆ
มาใชรวมกนัอยางประสมประสาน ฝกปฏบิติัเพือ่ใหสามารถผลิต
ไดจริงโดยยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพนิเทศศาสตร

MN 4253 การถายภาพข้ันสูง 3(2/2-1/2-0)
(Advanced Photography)

Prerequisite : CA 2113
หลักการ เทคนิค วิธีการถายภาพและตกแตงภาพน่ิง

(sti ll image) เพื่ อใช ในการสื่ อสารแตละประเภท เชน
ภาพเพื่องานโฆษณา ภาพเพื่องานประชาสัมพันธ ภาพงาน
สารคดี ภาพขาว เปนตน และการฝกปฏิบั ติเพื่อสามารถ
ปฏบิัติงานไดจริง

MS 2002 ภูมิคุมกันวิทยา 2(2/2-0-0)
(Immunology)

Prerequisite : BI 1053
ระบบภูมิคุ มกัน กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ มกัน

ตอสิง่แปลกปลอม เซลลและอวัยวะทีม่หีนาทีเ่กีย่วของกับระบบ
ภูมิคุมกนั การสรางเสริมภูมคิุมกนั หลักการและวิธกีารตรวจวัด
ปฏกิิริยาการตอบสนองทางภูมิคุมกัน

MS 2003 ประสาทวิทยาศาสตร 3(2/2-1/3-0)
(Neuroscience)

Prerequisite : AN 1004
ศึกษาโครงสราง หนาที่ การพัฒนาของระบบประสาท

ทางเดินของวิถีประสาท ระบบรับความรูสกึทัว่ไป ระบบรับความ
รู สึ กพิ เศษ ระบบประสาทสั่ งการ ระบบประสาทชั้ นสู ง
ระบบประสาทอิสระ ระบบการไหลเวียนของเลือดและนํ้า
หลอเล้ียงสมองและไขสันหลัง อาการแสดงจากความผิดปกติ
ของระบบประสาท รวมทัง้ความสมัพันธระหวางระบบประสาท
และระบบอืน่ๆ ของรางกาย พรอมทัง้การปฏิบติัการโครงสราง
ของระบบประสาท

MS 3001 กฎหมายและจรรยาบรรณ 1(1/1-0-0)
ทางวิชาชีพวิทยาศาสตรการแพทย
(Law and Ethics in Profession of
Medical Science)

Prerequisite : None
กฏหมายทีเ่กีย่วของดานวิทยาศาสตรการแพทย  บทบาท

และหนาทีข่องนักวิทยาศาสตรการแพทย  หลักการและแนวคดิ
ทฤษฎีเกีย่วกบัจริยศาสตรและจริยธรรมทางวิชาชพีวิทยาศาสตร
การแพทย ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของดานการแพทย สิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูปวย และสิทธิของผูสูงอายุ

MS 3002 พิษวิทยา 2(2/2-0-0)
(Toxicology)

Prerequisite : BH 2333
ศึกษาเมตาบอลิสมของสารเคมี ยา และการเกิดพิษ

ในรางกาย กลไกที่สําคัญในการเกิดพิษ กระบวนการดูดซึม
การเผาผลาญและการขับถายสารพิษ การเกิดพิษในระบบ
ตางๆ ของรางกาย การประเมนิความเสีย่ง   การตรวจวิเคราะห
สารพิษ การรักษาผูที่ไดรับสารพิษ และแนวทางการประยุกต
ความรูดานพิษวิทยากับดานการแพทย
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MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย  3(2/2-1/3-0)
(Medical  Parasitology)

Prerequisite : BI 1053
ปรสิตที่มีความสําคัญทางการแพทย รูปรางลักษณะ

วงจรชี วิต การรักษา ระบาดวิทยา การควบคุมปองกัน
การวินิจฉัยและเทคนิคปฏิบติัทางหองปฏบิัติการ

MS 4001 สัมมนาทางวิทยาศาสตร 1(0-1/3-0)
การแพทย 2
(Medical  Science  Seminar II)

Prerequisite : MS 3011
การนําเสนอบทความที่ ทั นสมั ยด านวิทยาศาสตร

การแพทย จากการคนควาเอกสาร การทบทวนเอกสาร
การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การสรางมโนทัศนลงสู
การปฏิบัติ การนําเสนอและการอภิปรายรายงานการวิจัยดาน
วิทยาศาสตรการแพทยทีส่ัมพันธกบัโครงงานพิเศษ

MS 4002 เครื่องมือและการจัดการ 2(2/2-0-0)
หองปฏิบัติการ
(Instruments  and  Laboratory  Management)

Prerequisite : None
ชนิดและหลักการการทํางานของเคร่ื องมือพื้ นฐาน

ในหองปฏิบัติการทางการแพทย การใชงาน การบํารุงรักษา
การแกไขขอขัดของเบือ้งตน การศกึษาลักษณะหองปฏบิัติการ
แบบตางๆ การจัดองคกรในหองปฏิบั ติการ การบริหาร
ทรัพยากร การติดตอสือ่สาร การใหคําปรึกษา การรักษาความ
ปลอดภัย ระบบการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ กระบวน
การพัฒนาหองปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานหองปฏิบัติการ
ที่มีคุณภาพ

MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3/3-0-0)
ทางการแพทย
(Medical  Biotechnology)

Prerequisite : MS 2002 and PM 3013
ศึกษาเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย

เคร่ืองมือตางๆ ที่เกี่ยวของทางการแพทย การตรวจวินิจฉัย
และการรักษาทางการแพทย เทคโนโลยีการวิเคราะหโปรตีน
กรดนิวคลิอิค ไขมัน โมเลกุลขนาดเล็ก เซลล โครโมโซม
การผลิตวัคซีนปองกันโรค การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี
การตรวจสอบโรคทางพั นธุ กรรม และการผลิตยาจาก
ผลิตภัณฑตางๆ เปนตน

MS 3003 การประยุกตใชคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
เพ่ือวิทยาศาสตรการแพทย
(Computer  Application  for
Medical  Science)

Prerequisite : None
ความหมายของขอมูลและสารสนเทศ คุณสมบัติของ

ขอมลูที่ดี โครงสรางการจัดเกบ็ขอมูล  ประเภทของแฟมขอมูล
ความหมายและโครงสรางของระบบฐานขอมลู การจดัการขอมลู
การประมวลผล การสรุป และการนําเสนอขอมลูโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ

MS 3011 สัมมนาทางวิทยาศาสตร 1(0-1/3-0)
การแพทย 1
(Medical  Science  Seminar I)

Prerequisite : MS 3023
การนําเสนอบทความ วิ ชาการด านวิ ทยาศาสตร

การแพทย โดยคนควาจากเอกสารหรือสือ่ตางๆ ในเร่ืองทีส่นใจ
การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การวิจารณ การสรุป
บทความวิชาการ การนําเสนอและอภิปรายรวมกับกลุ ม
นักศึกษาและคณาจารย

MS 3012 ระเบียบวิธีวิจัยทาง 2(2/2-0-0)
วิทยาศาสตรการแพทย
(Medical Science Research Methodology)

Prerequisite : MS 3003
ปรัชญา และความความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัระเบยีบวิธีวิจัย

รวมทั้ งการประยุ กต ใช ในทางวิ ทยาศาสตร การแพทย
การคนควาเอกสาร การออกแบบการวิจัย การสุมตัวอยาง
การสร างเคร่ื องมื อในการวิจัย การเก็ บรวบรวมข อมู ล
การวิเคราะห  การอภิปรายผล การเผยแพรงานวิจัย จริยธรรม
และจรรยาบรรณของนักวิจัย

MS 3013 พยาธิวิทยา 3(3/3-0-0)
(Pathology)

Prerequisite : AN 1004
ศกึษาสาเหตุและกลไกการเกิดโรค  การเปล่ียนแปลงของ

โครงสรางและการทํางานของเซลล เน้ือเย่ือ อวัยวะ ระบบตางๆ
ของรางกาย ในภาวะที่ เปนโรค ตลอดจนอาการและการ
ตอบสนองของรางกายตอพยาธิสภาพที่เกิดข้ึน ลักษณะและ
การเกบ็สิง่สงตรวจ เทคนิคการตรวจวินิจฉยัทางหองปฏิบติัการ
พยาธิวิทยาพรอมทั้งการรายงานผล
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MS 4006 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)

Prerequisite : MS 4002 and MS 4011
การปฏบิัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงาน

ชั่วคราว ตามที่สาขาวิชากําหนด โดยมีการประเมินผลจาก
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศกึษา และผูดูแลในสถานประกอบการ
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ

MS 4011 ปฏิบัติการวิเคราะหทาง 1(0-1/3-0)
วิทยาศาสตรการแพทย
(Analysis  of  Medical  Laboratory Science)

Prerequisite : MS 3013
 ฝ กปฏิ บั ติ การเทคนิคทางห องปฏิ บั ติ การด าน

วิทยาศาสตรการแพทย ไดแก การเก็บสิ่งสงตรวจ  การเตรียม
ชุดนํ้ายาและสียอม การตรวจวิ เคราะหดานโลหิตวิทยา
ภูมิคุมกันวิทยา เน้ือเย่ือวิทยาและเซลลวิทยา การเพาะเล้ียง
เน้ื อเย่ื อ การสกั ดสารพั นธุ กรรม การผลิ ตแอนติ เจน
แผนยาปฏชิวีนะ ชดุทดสอบ และเทคนิคพเิศษสําหรับการตรวจ
วิเคราะหและการวิจัย เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา
MS 4033 ฝกงาน และ รายวิชา MS 4006 สหกิจศึกษา

MS 4013 การจัดการกลยุทธ 3(3/3-0-0)
ดานการแพทย
(Medical  Strategic Management)

Prerequisite : MK 1503 and MG 1303
(ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4)

แนวคิด ความสําคัญและบทบาทของผู บริหารดาน
การแพทย ในการจัดการเชิ งกลยุทธ  รูปแบบธุ รกิจด าน
การแพทย การพัฒนาแผนธุรกิจทั้งในดานการตลาด การเงิน
การผลิต และการจัดการทรัพยากรมนุษย ใหเหมาะสมภายใต
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร การควบคุม
และการประเมินผลกลยุทธ

MS 4023 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0)
(Special  Project)

Prerequisite : MS 3012
หลักการเกี่ยวกับการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยดาน

วิทยาศาสตรการแพทยในสาขาที่สนใจ การคนควาขอมูล
การออกแบบโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมลู การวิเคราะห การวิจารณ การสรุปผล การจัดทํา
รูปเลม การนําเสนอผลงานวิจัย โดยมีอาจารยที่ปรึกษา
โครงงานเปนผูใหคําแนะนํา

MS 4033 ฝกงาน 3(0-0-3/15)
(Professional Training)

Prerequisite : MS 4002 and MS 4011
ฝกปฏบิติังานทีเ่หมาะสมกบัลักษณะของงานสาขาวิชาชพี

ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหลง
วิทยาการทีส่าขาวิชาเหน็ชอบ  เพื่อใหเกิดความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย ตลอดจนการจัดทํา
รายงาน การนําเสนอ และผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
การฝกงาน

MT 2022 พยาธิสรีรวิทยา 2(2/2-0-0)
(Pathophysiology)

Prerequisite : AN 2213
สาเหตุ กระบวนการเกิดโรค และความผิดปกติของ

รางกาย การเปล่ียนแปลงโครงสรางและหนาทีข่องเซลล เน้ือเย่ือ
อวัยวะ และระบบตาง ๆ เมื่อเกิดพยาธิสภาพ อาการ  และ
การตอบสนองของรางกายตอภาวะการเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึน

MT 2133 เคมีคลินิก 1 3(2/2-1/3-0)
(Clinical Chemistry I)

Prerequisite : BH 2333 and BH 2341
ชนิดของสารเคมี การเก็บสิ่งสงตรวจ สารกันเลือดแข็ง

การเตรี ยมสารละลาย ทฤษฎี และหลักการใช อุ ปกรณ
และเคร่ืองมือวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับเคมีคลินิก การดูแล
และบํารุงรักษา การปฏบิติัเพือ่ความปลอดภัยในหองปฏบิติัการ

MT 2233 โลหิตวิทยา 1 3(2/2-1/3-0)
(Hematology I)

Prerequisite : AN 2213
เทคนิคพื้นฐานทางหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา การสราง

เม็ดเลือด การเจริญ เมตาบอลิซึม และหนาที่ของเม็ดเลือดแดง
เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด การสังเคราะหฮีโมโกลบิน ความ
ผิดปกติของเม็ดเลือดขาว เคร่ืองมืออัตโนมัติทางโลหิตวิทยา
การประกันคุณภาพทางโลหิตวิทยาและความปลอดภัยใน
หองปฏิบติัการโลหิตวิทยา

MT 2522 จุลชีววิทยาท่ัวไป 2(1/1-1/3-0)
(General Microbiology)

Prerequisite : AN 2213
หลักการทางจุลชีววิทยา ความหลากหลายของจุลชีพ

การจําแนกและการจัดหมวดหมู  โครงสรางและหนาที่ของ
ส วนประกอบภายในเซลล  การเพาะเล้ี ยง การควบคุ ม
พันธศุาสตรและเมตาบอลิซึมของจลุชีพ ความสัมพนัธระหวาง
มนุษยกับจุลชีพ จุลชีววิทยาประยุกต เทคนิคปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยาเบื้องตน
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MT 3012 ภาคนิพนธ 2(0-2/6-0)
(Term Paper)

Prerequisite : MT 3031 and consent of instructor
การสืบคนงานวิจัยจากวารสารวิชาการ การทําวิจัย

ทางดานเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรการแพทยหรือ
สาขาที่เกี่ยวของ การเขียนโครงรางวิจัย การดําเนินการวิจัย
การวิเคราะหขอมลู การสรุปผล การเขียนรายงาน การนําเสนอ
และอภิปรายผลงานวิจัยภายใตการดูแลของอาจารยทีป่รึกษา

MT 3031 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1/1-0-0)
(Research Methodology)

Prerequisite : ST 2003
การวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การคนควา

และรวบรวมขอมูล การต้ังสมมติฐาน การวางแผนงานวิจัย
การเลือกใชสถิติเพื่องานวิจัย จริยธรรมงานวิจัย การเขียน
โครงรางงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอ
ผลงานวิจัย

MT 3041 สัมมนา 1(1/1-0-0)
(Seminar)

Prerequisite : MT 3031 and consent of instructor
การสืบคนงานวิจัยจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ เกี่ ยวกั บ วิ ทยาการก าวหน าทางเทคนิ คการแพทย
วิทยาศาสตรการแพทยหรือสาขาที่ เกี่ ยวของ การอ าน
การคิดและวิ เคราะหคุณค าของบทความอยางเปนระบบ
การนําเสนอและการอภิปรายในที่ประชุม

MT 3062 ชีววิทยาระดับโมเลกุล 2(1/1-1/3-0)
และมนุษยพันธุศาสตร
(Molecular Biology and Human Genetics)

Prerequisite : MT 3123, MT 3243 and MT 3513
โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม การควบคุม

การแสดงออกของยีน  การกลายพนัธุและการซอมแซมดีเอน็เอ
พันธุกรรมและการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมของมนุษย
เทคโนโลยีทางชีววิทยาระดับโมเลกุลและการประยุกตใช
เทคนิคปฏิบัติการทางดานอณูชีววิทยา ชีวสารสนเทศศาสตร
ในยุคกอนและหลังโครงการจีโนม เทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล
และความกาวหนาดานการรักษาโรคโดยวิธยีีนบําบัด

MT 3123 เคมีคลินิก 2 3(2/2-1/3-0)
(Clinical Chemistry II)

Prerequisite : MT 2133
เมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน

สารประกอบไนโตรเจน อิเล็กโทรไลต เกลือเเร สมดุลนํ้า

กรด-ดาง เเละกาซในเลือด การศกึษาความสมัพนัธของโรคกับ
ผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การควบคุมคณุภาพ
ทางหองปฏบิติัการ

MT 3143 เคมีคลินิก 3 3(2/2-1/3-0)
(Clinical Chemistry III)

Prerequisite : MT 3123
ฮอรโมน วิตามิน เกลือแร และเอนไซมที่มีความสําคัญ

ทางการแพทย ทฤษฎีเเละหลักการตรวจวิเคราะหเอนไซม
หนาทีก่ารทดสอบการทํางานของตับ ตับออน และระบบทางเดิน
อาหาร ภาวะโภชนาการ  สารบงชี้มะเร็ง ชีวเคมีของผูสูงอายุ
และเด็ก เคร่ืองมือวิเคราะหอัตโนมัติ  การศึกษาความสัมพันธ
ของโรคกบัผลการตรวจวิเคราะห การจดัการทางหองปฏบิติัการ
และวิทยาการกาวหนาทางเคมีคลินิก

MT 3243 โลหิตวิทยา 2 3(2/2-1/3-0)
(Hematology II)

Prerequisite : MT 2233
การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโลหิตจาง

ธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว และการเปล่ียนแปลงทาง
โลหติวิทยาเน่ืองจากโรคอืน่ๆ

MT 3272 โลหิตวิทยา 3 2(1/1-1/3-0)
(Hematology III)

Prerequisite : MT 3243
กลไกการแข็ งตั วของเลือด การตรวจเพื่ อวิ นิจฉั ย

ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด การประกันคุณภาพ
ในหองปฏิบัติการการแข็งตัวของเลือด เซลลพันธุศาสตร และ
วิทยาการกาวหนาทางโลหติวิทยา

MT 3342 วทิยาศาสตรการบรกิารโลหิต 1 2(1/1-1/3-0)
(Transfusion Science I)

Corequisite: MT 3433
ความรู พื้ นฐานของงานบริการโลหิต หมู เลือดและ

ความสําคัญของแอนติเจน-แอนติบอดีที่จําเพาะของหมูเลือด
เทคนิคการตรวจหาหมู เลือด การทดสอบแอนติโกลบูลิน
การตรวจกรองและตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีตอหมูเลือด
เคร่ืองมอืและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ

MT 3353 วทิยาศาสตรการบรกิารโลหิต 2 3(2/2-1/3-0)
(Transfusion Science II)

Prerequisite : MT 3342
การบริจาคเลือดและสวนประกอบของเลือด การดูแล

และติดตามผูบริจาค การเตรียมและการเกบ็รักษา การใหเลือด
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และสวนประกอบของเลือด การทดสอบทางหองปฏิบัติการ
เพือ่ตรวจพิสจูนและเลือกเลือดทีเ่หมาะสมใหผูปวยภาวะตางๆ
การแกปญหาเกี่ยวกับการใหเลือด ปฏิกิริยาไมพึงประสงค
หลังการรับเลือดและสวนประกอบของเลือด

MT 3412 วิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย 2(2/2-0-0)
(Medical  Immunology)

Prerequisite / Corequisite : MI 2134 จุลชีววิทยาและ
ปรสติวิทยา

กลไก ชนิด และลักษณะจําเพาะของปฏิกิริยาโตตอบ
ของรางกายตอสิ่งแปลกปลอมเพื่อสรางภูมิตานทาน ซ่ึงอาจ
เปนประโยชนหรือโทษตอรางกาย เซลลที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือเกี่ ยวของกับระบบภูมิตานทาน วิธีการและหลักการ
ของการตรวจสอบและการวัดปฏิกิริยาตอบสนองน้ัน การวัด
ระดับภูมิต านทาน การพยากรณความกาวหนาของโรค
โดยอาศัยปฏิกิ ริยาระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดี และ
แอนติเจนกับเซลลที่ เกิดข้ึนในหลอดทดลองและในรางกาย
ระบบภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับการปลูกถายอวัยวะ การเกิด
โรคมะเร็ง ภูมิคุมกันตอตนเอง ภูมิคุมกันบกพรอง หลักการ
เอนไซมอิมมูโนแอสเส และเทคนิคใหมๆ ทางวิทยาภูมิคุมกัน
ที่ประยุกตใชในวงการแพทย

MT 3433 วิทยาภูมิคุมกัน 1 3(2/2-1/3-0)
(Immunology I)

Prerequisite : MT 2022 and MT 2522
กลไก ชนิด และลักษณะจําเพาะของปฏกิิริยาโตตอบของ

รางกายตอสิ่งแปลกปลอมเพื่อใหเกิดภูมิตานทานซ่ึงอาจเปน
ประโยชนหรือเปนโทษแกรางกาย เซลลทีม่หีนาทีเ่กีย่วกบัระบบ
ภูมิตานทาน วิธีการและหลักการตรวจสอบและวัดปฏิกิริยา
ตอบสนอง เทคนิคการตรวจวิเคราะหระหวางแอนติเจนและ
แอนติบอดี

MT 3442 วิทยาภูมิคุมกัน 2 2(1/1-1/3-0)
(Immunology II)

Prerequisite : MT 3433
การตอบสนองทางภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ พยาธิสภาพ

ที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันหรือจากปฏิกิริยา
ตอบสนองทางภูมิคุมกนั ภูมคิุมกนับกพรอง ภูมไิวเกิน ภูมติาน
เน้ือเย่ือตนเอง ระบบภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับการปลูกถาย
อวัยวะ ภูมคิุมกนัตอมะเร็ง การตรวจวิเคราะหในหองปฏิบติัการ
ทางซีโรโลยี ทางดานเซลล การใชเคร่ืองวิเคราะหอัตโนมัติ
เพือ่วินิจฉยั ติดตามผลการรักษาและพยากรณโรค การควบคมุ
คุณภาพการตรวจวิ เคราะห  และความปลอดภัยในหอง
ปฏิบัติการภูมิคุมกัน

MT 3513 แบคทีเรียทางการแพทย 1 3(2/2-1/3-0)
(Medical Bacteriology I)

Prerequisite : MT 2022 and MT 2522
การจําแนก ลักษณะทั่วไป การกอโรคของแบคทีเรียที่มี

ความสําคัญทางการแพทย การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียกอโรค
ทางหองปฏิบัติการ การทดสอบความไวตอสารตานจุลชีพ
และความปลอดภัยในหองปฏบิัติการ

MT 3522 แบคทีเรียทางการแพทย 2 2(1/1-1/3-0)
(Medical Bacteriology II)

Prerequisite : MT 3513
หลักการทั่ วไปในหองปฏิบั ติการจุลชีววิทยาคลินิก

การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียกอโรคจากสิ่งสงตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ การวินิจฉัยเชื้อด้ือยา การควบคุมคุณภาพทาง
หองปฏบิติัการ

MT 3632 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 1 2(1/1-1/3-0)
(Medical Parasitology I)

Corequisite: MT 2522
ลักษณะรูปราง  วงจรชีวิต  ระบาดวิทยา การทําใหเกดิโรค

ตําแหนงที่พบในรางกายและนอกรางกายมนุษย สิ่งสงตรวจ
การตรวจวินิจฉัยหนอนพยาธิที่มีความสําคัญทางการแพทย
แนวทางการปองกันและควบคมุ

MT 3642 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 2 2(1/1-1/3-0)
(Medical Parasitology II)

Prerequisite : MT 3632
ลักษณะรูปราง วงจรชีวิต การกอโรคในคนของโปรโตซัว

การเก็บสิ่งสงตรวจ วิธีการตรวจวินิจฉัย หลักการและเทคนิค
ตางๆ ที่ใชในการตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา การควบคุม
คุณภาพหองปฏบิัติการทางปรสิตวิทยา แมลงทีม่ีความสําคัญ
ทางการแพทย

MT 4011 คลินิกสัมพันธ 1(1/1-0-0)
(Clinical Correlation)

Prerequisite : Consent of instructor
การวิเคราะหผลการตรวจทางหองปฏิบั ติการ การ

บูรณาการผลการตรวจวิเคราะหกับภาวะการเกิดโรค แนวทาง
ในการเลือกวิธีการตรวจวิ เคราะห เพื่ อวิ นิจฉัยโรคอย าง
เหมาะสม
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MT 4041 เวชศาสตรชุมชน 1(1/1-0-0)
(Community Medicine)

Prerequisite : MT 3031
การบูรณาการงานเทคนิคการแพทยกับงานเวชศาสตร

ชุมชน การควบคุมปองกันโรค การสํารวจวินิจฉัยชุมชน

MT 4051 เทคนิคทางเนื้อเย่ือ 1(1/1-0-0)
(Histotechnique)

Prerequisite : AN 2213
เทคนิคในการเตรียมชิ้ นเน้ื อที่ ได จากอวัยวะต างๆ

การยอมสีชิ้นเน้ือและเซลล การยอมดวยเทคนิคตางๆ สําหรับ
ตรวจทางกลองจุลทรรศน เพือ่การวินิจฉัยโรคหรือการวิจัย

MT 4091 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ 1(1/1-0-0)
(Professional Laws and Ethics)

Prerequisite : Consent of instructor
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันและ

กฎหมายวิชาชีพ พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย
พระราชบญัญัติสถานพยาบาล  พระราชบญัญัติเคร่ืองมอืแพทย
สิทธิผูปวย หนาที่และสิทธิของผูประกอบวิชาชีพตาม พรบ.
วิชาชีพเทคนิคการแพทย หลักสิทธิมนุษยชน

MT 4113 พิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร 3(2/2-1/3-0)
(Toxicology and Forensic Science)

Prerequisite : MT 3143
ยาเสพติด แอลกอฮอล บุหร่ี โลหะหนัก สารเคมีทาง

การเกษตร สารพิษในสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑในครัวเรือน และ
เคร่ืองสําอาง สารเพิม่สมรรถภาพทางการกฬีา ระดับยาในเลือด
การตรวจสารพษิทางนิติเวชวิทยา การพสิจูนบคุคล การประเมนิ
บาดแผล การประมาณเวลาตาย สาเหตุการตาย การเก็บสิ่ง
สงตรวจ หลักการและเทคนิคการวิเคราะห การแปลผลการตรวจ
ทางหองปฏบิติัการ

MT 4212 จุลทรรศนศาสตรคลินิก 2(1/1-1/3-0)
(Clinical Microscopy)

Prerequisite : MT 3272
การตรวจวิเคราะหปสสาวะ อุจจาระ นํ้าไขสันหลังและ

ของเหลวจากสวนตางๆ ของรางกาย ความสัมพันธของโรค
กับผลการตรวจวินิจฉัย การตรวจปสสาวะเพื่อทดสอบการ
ต้ังครรภ การตรวจนํ้าอสุจิ การตรวจอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการ
วินิจฉัยโรค การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะหทาง
จลุทรรศนศาสตรคลินิก  และการรายงานผลการตรวจวิเคราะห
โดยคํานึงถึงกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ

MT 4332 วทิยาศาสตรการบรกิารโลหิต 3 2(1/1-1/3-0)
(Transfusion Science III)

Prerequisite : MT 3353
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกสลายในทารกแรกเกิด การตรวจ

แอนติเจนของเน้ือเย่ือและการปลูกถาย การเก็บและการให
เซลลตนกําเนิดของเม็ดเลือด ระบบประกันคณุภาพงานบริการ
โลหิต และวิทยาการกาวหนาทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
การบริการโลหติ

MT 4512 ไวรสัและราวทิยาทางการแพทย 2(1/1-1/3-0)
(Medical Virology and Mycology)

Prerequisite : MT 2022 and MT 2522
ลักษณะของเชื้ อไวรัสและราที่ มี ความสําคั ญทาง

การแพทย พยาธิกําเนิดของโรคติดเชือ้ไวรัสและรา การปองกนั
โรคติดเชื้อไวรัสและรา สารตานเชื้อไวรัสและรา การเก็บและ
การนําสงสิ่ งสงตรวจ การวินิจฉัยโรคติดเชื้ อไวรัสและรา
ทางหองปฏิบัติการ ความปลอดภัยในหองปฏบิัติการ

MT 4713 การฝกงานเทคนิคการแพทย 1 3(0-0-3/9)
(Medical Technology Laboratory
Practice I)

Prerequisite : MT 4091, MT 4851
and consent of instructor

การฝกปฏิบัติงานสาขาตางๆ ทางเทคนิคการแพทยใน
หองปฏิบัติการจําลองครอบคลุมทุกสาขา โดยเนนเทคนิค
ทีใ่ชในงานประจํา  การบริหารจดัการหองปฏบิติัการ  การประกนั
คุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และกรณี
ศึกษา

MT 4715 การฝกงานเทคนิคการแพทย 2 5(0-0-5/15)
(Medical Technology Laboratory
Practice II)

Prerequisite : Consent of instructor
การฝกปฏิบัติงานสาขาตางๆ ทางเทคนิคการแพทยใน

ห องปฏิบั ติ การเทคนิคการแพทย ของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลที่ไดรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการและมีการ
ตรวจวิเคราะหครบทุกสาขา มีการใชเทคนิคที่ทันสมัยและ
เคร่ื องมืออัตโนมัติ  เนนการฝกทักษะในการปฏิบั ติงาน
การแกปญหา การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ การประกัน
คุณภาพ จรรยาบรรณ มนุษยสัมพันธกับผู รวมงาน และ
ปฏิสมัพันธกับผูปวย
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MT 4812 วิทยาการกาวหนา 2(2/2-0-0)
ทางเวชศาสตรชันสูตร
(Advanced in Laboratory Medicine)

Prerequisite : MT 3062 and MT 3353
เทคโนโลยีและวิทยาการกาวหนาทางวิชาชีพเทคนิค

การแพทยแขนงตางๆ เซลลตนกําเนิด เทคโนโลยีเจริญพันธุ
และการทดสอบทางสรีรวิทยา

MT 4851 การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ 1(1/1-0-0)
(Laboratory Administration)

Prerequisite : Consent of instructor
การบริหารจัดการหองปฏิบั ติการเทคนิคการแพทย

มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ระบบคุณภาพ มาตรฐาน
การใหบริการ ระบบการรับรองคณุภาพหองปฏบิัติการ

MT 4901 เทคโนโลยีทางวิทยาภูมิคุมกัน 1(1/1-0-0)
ทางการแพทย
(Current Technology in Medical Immunology)

Prerequisite : MT 3442
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษาดานวิทยาภูมิคุมกัน

ทางการแพทย การผลิตแอนติบอดีและแอนติเจน หลักการ
และวิธกีารตรวจในระดับโมเลกลุสําหรับโรคทางระบบภูมคิุมกนั
รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการวินิจฉัย และ
การรักษาโรคทางระบบภูมิคุมกัน

MT 4922 สัมมนาทางโลหิตวิทยา 2(2/2-0-0)
(Seminar in Hematology)

Prerequisite : MT 3243
สั มมนาทางโลหิ ตวิ ทยาในหั วข อที่ เกี่ ยวข องกั บ

องคประกอบของเซลลเม็ดเลือดในระดับอิเลคตรอน ความ
กาวหนาทางโลหิตวิทยาของเคร่ืองอัตโนมัติทางโลหิตวิทยา
วิทยาการกาวหนาของการสรางเม็ดเลือด โลหิตจาง มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว ธาลัสซีเมีย ความผิดปกติของระบบหามเลือด
และการปลูกถายอวัยวะ

MT 4932 สัมมนาวิทยาศาสตร 2(2/2-0-0)
การบริการโลหิต
(Seminar in Transfusion Science)

Prerequisite : MT 3353
การคนควาวารสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรการบริการโลหิต การอาน การ
วิเคราะห การนําเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

MT 4941 เทคนคิการแพทยในระบบสุขภาพ 1(1/1-0-0)
(Medical Technology in Health System)

Prerequisite : MT 3031
ระบบสุขภาพไทย ระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ

ทุติยภูมิและตติยภูมิ การสาธารณสุขมูลฐาน หลักประกัน
สุขภาพถวนหนา นโยบายการสงเสริมสุขภาพของรัฐ บทบาท
ของนักเทคนิคการแพทยในงานชุมชน การประยุกตแนวคิด
และวิธกีารทางวิทยาการระบาด กบังานเทคนิคการแพทย และ
ชีวจริยธรรม

MT 4942 บทบาทของสารตานอนุมูลอิสระ 2(2/2-0-0)
ตอสุขภาพของมนุษย
(Antioxidants in Human Health
and Disease)

Prerequisite : MT 3143
อนุมูลอิสระ สารตานอนุมูลอิสระ การประเมินภาวะ

oxidative stress หลักการตรวจวิเคราะหอนุมูลอิสระและ
สารตานอนุมูลอิสระ บทบาทของอนุมูลอิสระและสารตาน
อนุมูลอิสระในโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคที่เกี่ยวของกับกระบวนการเมตาบอลิซึม กระบวนการแก
การทํางานของสมอง สารตานอนุมลูอสิระในอาหาร

MT 4952 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 2(1/1-1/3-0)
อาหารและส่ิงแวดลอม
(Water, Food and Environment
Quality Analysis)

Prerequisite : MT 3522
คุณภาพมาตรฐานนํ้า อาหาร การปนเปอนนํ้า อาหาร

จากเชื้ อโรค สารพิษและสิ่ งสกปรก ขอกําหนดมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมและสิ่งชี้วัด เทคนิคการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า
อาหารและสิ่งแวดลอมทางเคมี ทางจุลชีววิทยา การตรวจ
วิเคราะหสารพิษ โลหะตกคาง

MT 4962 กีฏวิทยาทางการแพทย 2(2/2-0-0)
(Medical  Entomology)

Prerequisite : MT 3642
รูปราง ลักษณะ วงจรชีวิต การกอโรคตอคนรวมถึง

การปองกันและควบคุมของแมลงชนิดตางๆ ที่มีความสําคัญ
ทางการแพทย
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MT 4972 ชีวสารสนเทศศาสตร 2(2/2-0-0)
(Bioinformatics)

Prerequisite : MT 3062
เคร่ืองมือที่ ใชในการสืบคนขอมูล แหลงความรูทาง

อินเตอรเน็ต การสืบคนขอมูลดีเอ็นเอ โปรตีนจากธนาคารยีน
การวิเคราะหลําดับเบส การเปรียบเทียบความคลายคลึงกัน
และความแตกตางของยีน

MT 4982 การบรหิารองคกรและการจัดการ 2(2/2-0-0)
การขายสําหรับนักเทคนิคการแพทย
(Organization Management and
Sale Management for Medical Technologist)

Corequisite: MT 4851
แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร กระบวนการทางการบริหาร

องคกร บทบาทและความสําคัญของการจัดการขาย การจัด
องคกรขาย การวิเคราะหตลาด การวางแผนการขาย  ศิลป
การขาย การวางกลยุทธการขาย การประยุกตหลักทฤษฎี
การบริหารองค กรและการจัดการการขายสู การปฏิ บั ติ
ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย

MT 4992 การวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยา 2(1/1-1/3-0)
(Diagnosis of Drug Resistant Bacteria)

Prerequisite : MT 3522
โรคติดเชื้ อในโรงพยาบาล แบคที เรียด้ื อยา กลไก

การด้ือยา การวินิจฉัยแบคทีเรียด้ือยา การตรวจหาระดับ
สารตานจลุชพีในกระแสเลือด

MY 1003 ภาษาพมาเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Elementary Burmese)

Prerequisite : None
การอานและเขียนตัวอักษรพมา ระบบไวยากรณและ

รูปประโยคพื้ นฐาน การฟ ง การพู ดภาษาพม าที่ ใช ใน
ชีวิตประจําวัน

NG 1402 วิชาชีพการพยาบาล 2(2/2-0-0)
และแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน
(Nursing Profession and
Conceptual Bases of Nursing)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลดานการศึกษา

การบริการ และองคกรวิชาชพี   บทบาทหนาที ่ความรับผิดชอบ
ของวิชาชีพการพยาบาลตอการใหบริการสุขภาพแกบุคคล
ครอบครัว กลุมคน และชุมชน ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูม ิ  แนวคิดการพยาบาลแบบองครวม   แนวคิดเกีย่วกับ

คน สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการพยาบาล ทฤษฎีพื้นฐาน
ที่ เกี่ ยวของกับการพยาบาล แนวคิดการบริการสุขภาพ
โดยคํานึงถึงความเปนมนุษย ทฤษฎีการดูแลอยาง เอื้ออาทร
ทฤษฎีการพยาบาลความพรองในการดูแลตนเอง ทฤษฎี
การบรรลุเปาหมายของคิง และแบบจําลองการสงเสริมสุขภาพ
ของเพนเดอร

NG 1532 การพยาบาลในระบบสุขภาพ 2(2/2-0-0)
(Nursing in Health System)

Prerequisite : None
ระบบสุขภาพและระบบสุขภาพไทย พระราชบัญญัติ

สุขภาพแหงชาติ หลักประกันสุขภาพถวนหนา การบริการ
สขุภาพระดับปฐมภูม ิ ทติุยภูมิและตติยภูม ิ ระบบการพยาบาล
สารสนเทศทางการพยาบาล การพยาบาลสาธารณสุขมูลฐาน
และการบริการพยาบาลทีม่ีความแตกตางทางวัฒนธรรม

NG 2111 วิทยาการระบาด 1(1/1-0-0)
(Epidemiology)

Prerequisite : None
แนวคิด หลักการของวิทยาการระบาด การเกิดและ

การกระจายของโรค การปองกันและควบคุมโรค การศึกษา
ทางวิทยาการระบาด สถิติชีพและตัวชี้ วัดทางสุ ขภาพ
การเฝาระวัง การสอบสวนทางวิทยาการระบาด สถานการณ
และแนวโนมทางวิทยาการระบาดของปญหาโรคติดเชื้ อ
โรคไรเชือ้ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า

NG 2433 การประเมินภาวะสุขภาพ 3(2/2-1/3-0)
และกระบวนการพยาบาล
(Health Assessment and Nursing Process)

Prerequisite : AN 1213 and PS 2323
หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพ กระบวนการ

พยาบาล ต้ังแตการรวบรวมขอมูล การวินิจฉัยการพยาบาล
การวางแผนการพยาบาล แนวทางการปฏิบัติการพยาบาล
การประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล
การวางแผนจําหนายผูปวย การฝกทักษะการตรวจรางกาย
การประเมินภาวะสุขภาพ และการใชกระบวนการพยาบาล

NG 2442 การพยาบาลพ้ืนฐาน 1 2(1/1-1/3-0)
(Fundamental  Nursing I)

Prerequisite : None
การรับ การยาย และการจําหนายผูปวย การพยาบาล

เพือ่ตอบสนองความตองการพืน้ฐานของผูปวยดานการปองกนั
และควบคุมการติดเชื้อ ความสขุสบายและการมีสุขอนามยัที่ดี
การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ภาวะโภชนาการ
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การเคล่ือนไหวและการออกกําลังกาย การฟนฟูสภาพผูปวย
การจัดการกับความเจ็บปวด และการพยาบาลผูปวยกอนและ
หลังผาตัด

NG 2452 จริยธรรมทางการพยาบาล 2(2/2-0-0)
และกฎหมาย
(Ethics Related to Nursing Profession
and Law)

 Prerequisite : None
ทฤษฎีจริยศาสตร หลักจริยธรรมในวิชาชีพ การพัฒนา

จริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณพยาบาล พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมและป ญหาจริยธรรมในการประกอบวิ ชาชี พ
การพยาบาลและการผดุงครรภ หลักทั่ วไปของกฎหมาย
กฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ สิทธิผูปวย สิทธิพยาบาล กฎหมายจิตเวช
และกฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ

NG 2502 ปฏิบัติการการพยาบาลพ้ืนฐาน 2(0-0-2/8)
(Fundamental  Nursing  Practicum)

Prerequisite : PM 2103 and NG 2542
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูปวยดวยกระบวนการพยาบาล

หลักการและวิธกีารปฏบิติัการพยาบาลพืน้ฐาน  เพือ่ตอบสนอง
ความตองการดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของ
บุคคล โดยคํานึงถึงสิทธิผูปวย ความแตกตางทางวัฒนธรรม
จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG 2503 การพยาบาลมารดาและทารก 3(3/3-0-0)
(Maternal and Newborn Nursing)

Prerequisite : PA 2223
แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองครวมบนพื้นฐาน

การพยาบาลมารดาและทารก การส งเสริมสุขภาพสตรี
วัยเจริญพันธ การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดา
และทารกในระยะต้ังครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และ
การพยาบาลทารกแรกเกิด การสงเสริมการเล้ียงทารกดวย
นมมารดา การวางแผนครอบครัว การใหคําปรึกษาภาวะ
มีบุตรยาก การสรางเสริมสุขภาพและปองกันปญหาสุขภาพ
การสงเสริมใหครอบครัวมสีวนรวมในการดูแลมารดาและทารก
ภายใตวัฒนธรรมของครอบครัว โดยคํานึงถึงสิทธิของผูใช
บริการ จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG 2542 การพยาบาลพ้ืนฐาน 2 2(1/1-1/3-0)
(Fundamental   Nursing II)

Prerequisite : NG 2442
Corequisite : NG 2433

การพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของ
ผูปวยดานการไดรับออกซิเจน ความสมดุลของสารนํ้า การ
ขับถ าย การบริหารยา การพยาบาลผู ป วยที่ มีบาดแผล
การพยาบาลเพื่ อสนั บสนุ นการวิ นิ จฉั ยและการรักษา
การพยาบาลผูปวยระยะสุดทายและเสียชีวิต

NG 2612 การพยาบาลผูใหญ 1 2(2/2-0-0)
(Adult  Nursing I)

Prerequisite : PA 2223 and NG 2542
แนวคดิ และมโนทศันของการพยาบาลผูใหญแบบองครวม

การนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการดูแลผูใหญที่มีความ
ผิดปกติของการยอยและการเผาผลาญ การขับถายอุจจาระ
ภาวะสมดุลสารนํ้า อิเล็กโทรไลตและกรดดาง ระบบผิวหนัง
และแผลไหม การรับรู ทัง้ในระยะเฉยีบพลันและเร้ือรัง ดวยความ
เอื้ออาทร  โดยครอบคลุมการดูแลตนเอง  การมีสวนรวมของ
ครอบครัว และคํานึงถึงสิทธิผูปวย จริยธรรมและกฎหมาย
วิชาชีพ

NG 2613 การสรางเสริมสุขภาพ 3(3/3-0-0)
(Health Promotion)

Prerequisite : None
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม

สุขภาพ บทบาทของพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การ
สรางเสริมสุขภาพทุกชวงวัย การสื่อสารทางการพยาบาล
กระบวนการการพยาบาลในการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ดานโภชนาการ การควบคมุนํ้าหนัก สมรรถภาพทางกาย  การ
จัดการกับความเครียด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ แอลกอฮอล
และบหุร่ี  การปองกนัอบุติัเหตุ  กลยุทธในการสรางเสริมสขุภาพ
การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับสุขภาพ การสอนทาง
สุขภาพ กระบวนการกลุม และการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ

NG 2713 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 3(3/3-0-0)
(Child and Adolescent Nursing)

Prerequisite : PA 2223 and NG 2433
แนวคิด ทฤษฏี ที่ เกี่ ยวของกับการดูแลสุขภาพเด็ก

การนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการดูแลเด็กทั้งในภาวะ
ปกติ ภาวะเสี่ยงและภาวะที่มีความผิดปกติในระบบตางๆ
แบบองครวม บทบาทของพยาบาลในการรักษาพยาบาล
การฟ นฟูสภาพ การปองกันภาวะเสี่ ยง ภาวะแทรกซอน
การปองกันการกลับเปนซํ้า การสงเสริมการเจริญเติบโต
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พฒันาการ ภาวะโภชนาการ การสรางภูมคิุมกนัโรค การปองกนั
อุบัติเหตุ การใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลอยางตอเน่ือง
โดยคํานึงถึงสิทธิเด็ก สิทธิผูปวย จริยธรรม กฎหมายวิชาชีพ
ประเด็นปญหาและแนวโนมทางการพยาบาลเด็กและวัยรุน

NG 3422 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 1 2(0-0-2/8)
(Adult  Nursing Practicum  I)

Prerequisite : NG 2502 and NG 2612
Corequisite : NG 3533

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยความเอื้ออาทร
ในผูใหญที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสารนํ้า อิเล็กโทรไลตและ
กรดดาง การยอยและการเผาผลาญ การรับรู  การได รับ
ออกซิเจน ทั้งในระยะเฉียบพลัน เร้ือรัง โดยใชกระบวนการ
พยาบาลในการสรางเสริมสขุภาพ การรักษาพยาบาล การฟนฟู
สภาพ การปองกนัภาวะแทรกซอนและการกลับเปนซํ้า  เนนการ
พัฒนาศักยภาพตนเองและใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแล
อยางตอเน่ือง โดยคํานึงถึงสทิธผูิปวย/ผูใชบริการ ความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG 3433 การพยาบาลสุขภาพจิต 3(3/3-0-0)
และจิตเวช
(Mental Health and Psychiatric Nursing)

Prerequisite : PC 1332
สุขภาพจิต ปจจัยที่ มีผลตอสุขภาพจิต ดัชนีชี้ วัด

สขุภาพจิตในแตละวัย พระราชบญัญัติสุขภาพจิต หลักการและ
กระบวนการพยาบาลจิ ตเวช การสื่ อสารและการสร าง
สมัพนัธภาพเพือ่การบําบดั การพยาบาลผูทีม่ปีญหาสขุภาพจติ
และผูทีเ่จบ็ปวยทางจติ  บทบาทพยาบาลในการจดัสิง่แวดลอม
เพื่อการบําบัด การบําบัดดวยยา กลุมบําบัด การพยาบาล
สขุภาพจติชมุชน  ประเด็นปญหาและแนวโนมทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

NG 3453 ปฏิบัติการการพยาบาล 3(0-0-3/12)
มารดาทารกและการผดุงครรภ 1
(Maternal Newborn and
Midwifery Nursing Practicum I)

Prerequisite : NG 2502 and NG 2503
Corequisite : NG 3454

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยความเอื้ออาทร
ในการดูแลมารดาที่ มีภาวะปกติให ได รับความปลอดภัย
การรับฝากครรภ  การตรวจครรภ  การเฝาคลอด  การทําคลอด
การพยาบาลมารดาหลังคลอด การพยาบาลทารกแรกเกิด
การสงเสริมการเล้ี ยงทารกดวยนมมารดา ใหคําแนะนํา
การวางแผนครอบครัว   สงเสริมใหครอบครัวมสีวนรวมในการ

ดู แลมารดาและทารกภายใต วัฒนธรรมของครอบครั ว
โดยคํานึงถึงสิทธิของผู ใชบริการ จริยธรรมและกฎหมาย
วิชาชีพ

NG 3454 การผดุงครรภ 4(4/4-0-0)
(Midwifery)

Prerequisite : NG 2503
บทบาทของผดุงครรภ กระบวนการพยาบาลในการ

ทําคลอดปกติ  การพยาบาลทารกแรกเกิดทันที  การพยาบาล
มารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ ยง มีปญหาสุขภาพ มีภาวะ
แทรกซอนในระยะต้ั งครรภ  ระยะคลอด ระยะหลังคลอด
การชวยเหลือมารดาและทารกทีใ่ชเคร่ืองมอืพิเศษในการตรวจ
วินิจฉัย การชวยเหลือการทําสูติศาสตรหัตถการ การสงตอ
การสงเสริมใหครอบครัวมสีวนรวมในการดูแลมารดาและทารก
ภายใตวัฒนธรรมของครอบครัว โดยคํานึงถึงสิทธิผูปวย/ผูใช
บริการ กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ และประเด็นปญหา
และแนวโนมทางการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ

NG 3463 ปฏิบัติการการพยาบาล 3(0-0-3/12)
มารดาทารกและการผดุงครรภ 2
(Maternal Newborn and
Midwifery Nursing  Practicum II)

Prerequisite : NG 3453
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยความเอื้ออาทร

ในการดูแลมารดาที่มีภาวะเสี่ ยง มีปญหาสุขภาพ มีภาวะ
แทรกซอนในระยะต้ังครรภ การเฝาคลอด การชวยเหลือ
ในการทําคลอด การชวยเหลือการทําสูติศาสตรหัตถการ
การชวยเหลือการใชเคร่ื องมือพิเศษในการตรวจวินิจฉัย
การพยาบาลทารกแรกเกดิทีม่ภีาวะเสีย่งและมภีาวะแทรกซอน
สงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลมารดาและทารก
ภายใต วัฒนธรรมของครอบครัว การใหคําปรึกษาภาวะ
มีบุตรยาก โดยคํานึงถึงสิทธิของผูใชบริการ หลักจริยธรรม
และกฎหมายวิชาชีพ

NG 3533 การพยาบาลผูใหญ 2 3(3/3-0-0)
(Adult  Nursing  II)

Prerequisite : NG 2612
การนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการพยาบาลผูใหญ

ที่ มีภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันและเร้ื อรัง ดานภาวะสมดุล
ของการไดรับออกซิเจน การทํางานของหัวใจและหลอดเลือด
ภูมิคุ มกันโรคและการอักเสบ การรับความรูสึก และการ
เคล่ือนไหว ดวยความเอื้ออาทร แบบองครวม โดยครอบคลุม
การดูแลตนเอง การมีสวนรวมของครอบครัว และคํานึงถึง
สิทธิผูปวย จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ
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NG 3542 ปฏิบัติการการพยาบาล 2(0-0-2/8)
สุขภาพจิตและจิตเวช
(Mental Health and
Psychiatric Nursing  Practicum)

Prerequisite : NG 3433
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยความเอื้ออาทร

โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมและปองกัน
ปญหาสุขภาพจิต การบําบัดทางจิต และการฟนฟูสุขภาพจิต
ครอบคลุมผูใชบริการที่มีปญหาสุขภาพจิตและผูปวยจิตเวช
ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนโดยคํานึงถึงสิทธิผูปวยจิตเวช
ความแตกตางทางวัฒนธรรม จริยธรรม กฎหมายวิชาชีพ และ
การมีสวนรวมของครอบครัว

NG 3623 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 2 3(0-0-3/12)
(Adult Nursing Practicum II)

Prerequisite : NG 3422 and NG 3533
Corequisite : NG 3632

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยความเอื้ออาทร
ในผู ใหญที่ มีความผิดปกติเกี่ยวกับ การรับความรูสึกและ
การเคล่ือนไหว ภูมิคุมกันโรคและการอักเสบ การสรางและ
การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล ระบบสืบพันธุและการ
ขับถาย ทัง้ในระยะเฉยีบพลัน เร้ือรัง  การพยาบาลในหองผาตัด
โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสขุภาพ  การรักษา
พยาบาล การฟนฟูสภาพ การปองกันภาวะแทรกซอนและ
การกลับเปนซํ้า เนนการพัฒนาศักยภาพตนเองและให
ครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลอยางตอเน่ือง โดยคํานึงถึงสิทธิ
ผูปวย/ผูใชบริการ ความแตกตางทางวัฒนธรรม จริยธรรม
และกฎหมายวิชาชีพ

NG 3632 การพยาบาลผูใหญ 3 2(2/2-0-0)
(Adult  Nursing  III)

Prerequisite : NG 2612
การนํากระบวนการพยาบาลและเทคโนโลยีความ

กาวหนาทางการรักษา มาใชในการพยาบาลผูใหญที่มีภาวะ
เจ็บปวยเฉียบพลันและเร้ือรัง เกี่ ยวกับการสรางและการ
เจริญเติบโตทีผิ่ดปกติของเซลล  ระบบสบืพันธุและการขับถาย
ปสสาวะ การพยาบาลในหองผาตัด ดวยความเอื้ ออาทร
แบบองครวม โดยครอบคลุมการดูแลตนเอง การมีสวนรวม
ของครอบครัว และคํานึงถึงสิทธิผูปวย จริยธรรม กฎหมาย
วิชาชพี และประเด็นปญหาและแนวโนมทางการพยาบาลผูใหญ

NG 3652 การพยาบาลผูสูงอายุ 2(2/2-0-0)
(Gerontology  Nursing)

Prerequisite : PA 2223
ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการสูงอายุ มโนทัศนการ

พยาบาลผูสงูอายุ จริยธรรมในการดูแลผูสงูอายุ ประเด็นปญหา
และแนวโนมทางการพยาบาลผูสูงอายุ การประเมินภาวะ
สุขภาพผูสูงอายุ  ปญหาสุขภาพที่พบบอยทั้งภาวะเฉียบพลัน
และเร้ือรังของผูสูงอายุ การใชกระบวนการพยาบาลในการ
เสริมสรางสขุภาพ การปองกนัภาวะแทรกซอน การฟนฟสูภาพ
การใชยาในผูสูงอายุ การชวยใหผูสูงอายุยอมรับวาระสุดทาย
ของชีวิตไดอยางสมศักด์ิศรี

NG 3662 ปฏิบัติการการพยาบาลผูสูงอายุ 2(0-0-2/8)
(Gerontology Nursing Practicum)

Prerequisite : NG 3652
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยความเอื้ออาทร

ในการดูแลผูสงูอายุทีม่ีภาวะสขุภาพปกติ  ภาวะเสีย่งและภาวะ
เจบ็ปวยเฉียบพลันและเร้ือรังทั้งระดับบคุคล  ครอบครัว ชมุชน
โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสขุภาพ การรักษา
พยาบาล การฟนฟสูภาพ การปองกันภาวะแทรกซอน และการ
กลับเปนซํ้า   ตลอดจนการดูแลในระยะสุดทายของชีวิต โดย
คํานึงถึงสิทธิผูปวย/ผูใชบริการ ความแตกตางทางวัฒนธรรม
จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG 3713 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 3(0-0-3/12)
และวยัรุน
(Child and Adolescent Nursing Practicum)

Prerequisite : NG 2502 and NG 2713
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยความเอื้ออาทร

ในเด็กปกติและเด็กทีม่คีวามผิดปกติในระบบตางๆ  การสงเสริม
การเจริญเติบโต พัฒนาการ โภชนาการ การสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค การปองกันอุบัติเหตุ ต้ังแตวัยทารกจนถึงวัยรุน
โดยใชกระบวนการพยาบาลในการรักษาพยาบาล การฟนฟู
สภาพ การปองกันภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอน และการกลับ
เปนซํ้า การใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลอยางตอเน่ือง
โดยคํานึงถึงสิทธิเด็ก  สทิธผูิปวย ความแตกตางทางวัฒนธรรม
จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ

NG 4412 การรักษาข้ันตน 2(2/2-0-0)
(Primary Medical Care)

Prerequisite : PA 2223
บทบาทของพยาบาลในการรักษาข้ันตน การวิเคราะห

ขอมูลจากการซักประวัติ การตรวจรางกาย และการตรวจทาง
หองปฏิบัติการเพื่อใหการวินิจฉัยโรค การรักษาข้ันตน การให
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คําแนะนํา/คําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสุขภาพ และการสงตอ
ผูปวยโดยคํานึงถึงสิทธิ จริยธรรมและกฎหมาย

NG 4503 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3/3-0-0)
ทางการพยาบาล
(Leadership and Nursing Management)

Prerequisite : Senior Standing
ภาวะผู นําและการพัฒนาภาวะผู นําทางการพยาบาล

ทฤษฎีการบริหาร การจัดองคกร การบริหารงานบุคคล
การบริหารทรัพยากร การประกันคุณภาพการพยาบาล
การวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขการบริหารจัดการงาน
พยาบาล ประเด็นปญหาและแนวโนมในดานการศึกษาทาง
การพยาบาล การบริหารจดัการทางการพยาบาล องคกรวิชาชพี
และการพัฒนาวิชาชีพ

NG 4532 ปฏิบัติการการรักษาข้ันตน 2(0-0-2/8)
(Primary Medical Care Practicum)

Corequisite: NG 4412
ปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจรางกาย การสงตรวจทาง

หองปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค การรักษาข้ันตนตามขอบเขต
ของกฎหมาย การใหคําแนะนํา/คําปรึกษาเกี่ยวกับปญหา
สุขภาพ และการสงตอผูปวย โดยคํานึงถึงสิทธิ ความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG 4543 การพยาบาลชุมชน 3(3/3-0-0)
(Community Nursing)

Prerequisite : None
สุขภาพชุมชน  แนวคิดการพยาบาลชุมชน  กระบวนการ

พยาบาลชุมชน กลวิธีและนวัตกรรมทางการสาธารณสุข
การจัดการสิ่งแวดลอม การดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน การดูแลสุขภาพกลุ มวัยเรียน และกลุ มวัยทํางาน
ประเด็นปญหาและแนวโนมทางการพยาบาลชุมชน

NG 4611 ปฏิบัติการการพยาบาลวิกฤต 1(0-0-1/4)
ฉุกเฉินและสาธารณภัย
(Nursing in Critical, Emergency
and  Casualty Practicum)

Corequisite : NG 4612
Prerequisite : NG 3623

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมดวยความเอื้ออาทร
ในการพยาบาลผูปวยที่มีปญหาภาวะเจ็บปวยวิกฤต และ
ภาวะฉกุเฉินในสถานทีเ่กดิเหตุ ในสถานพยาบาลและหอผูปวย
หนัก โดยคํานึงถึงสิทธิผูปวย ความแตกตางทางวัฒนธรรม
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชพีการพยาบาล

NG 4612 การพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉิน 2(2/2-0-0)
และสาธารณภัย
(Nursing in Critical, Emergency
and Casualty)

Prerequisite : NG 3632
ภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน สาธารณภัยและผลกระทบ ระบบ

บริการการแพทยฉุกเฉิน การยก เคล่ือนยาย และการสงตอ
ผูปวย การจัดการสาธารณภัยในสถานที่เกิดเหตุและสถาน
พยาบาล การเตรียมแผนและความพรอมเพือ่รองรับสาธารณภัย
หลักการ วิธีการ และการปฏิบัติในการแกไขปญหาสุขภาพ
เรงดวนในภาวะหัวใจหยุดเตน  หยุดหายใจ  ตกเลือด  กระดูก
หกั การไดรับบาดเจบ็ของอวัยวะตางๆ และบาดเจบ็หลายระบบ
การได รับสารพิษ โดยคํานึงถึงสิทธิผูปวย จริยธรรมและ
กฎหมายวิชาชีพ

NG 4653 ปฏิบัติการการพยาบาลชุมชน 3(0-0-3/12)
(Community Nursing Practicum)

Corequisite : NG 4543
ปฏบิติัการพยาบาลดวยความเอือ้อาทร ตามบทบาทหนาที่

ของพยาบาลชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพบุคคล ครอบครัว
ชุมชน กลุมวัยเรียนและกลุมวัยทํางาน โดยใชกระบวนการ
พยาบาล กลวิธแีละนวัตกรรมทางสาธารณสขุ โดยคํานึงถึงสทิธิ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม กฎหมาย และจริยธรรม

NG 4712 ปฏิบัติการการจัดการ 2(0-0-2/8)
ทางการพยาบาล
(Nursing Management Practicum)

Corequisite : NG 4503
ฝกภาวะผู นํา การจัดการและการตัดสินใจทางการ

พยาบาล ฝกปฏิบั ติการบทบาทของพยาบาลวิชาชีพใน
การจัดการบริการพยาบาล และรวมปฏิบัติในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ

NG 4853 การวิจัยและนวัตกรรม 3(2/2-1/2-0)
ทางการพยาบาล
(Research and Innovation in Nursing)

Prerequisite : ST 1053
แนวคิดการวิจยั การออกแบบการวิจัย จรรยาบรรณวิจัย

การประเมินผลงานวิจัย  การนําผลการวิจัยมาใชในการปฏิบัติ
การพยาบาล  นวัตกรรมทางการพยาบาล  กระบวนการพัฒนา
และออกแบบนวัตกรรมทางการพยาบาล ปฏิบั ติการวิจัย
และการสรางนวัตกรรมทางการพยาบาล ปญหาและแนวโนม
การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
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OH 1023 สารสนเทศและการนําเสนอ 3(2/2-1/1-0)
ผลงานในงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
(Introduction and Presentation
for Occupational Health and Safety)

Prerequisite : None
การใชสารสนเทศเพือ่การนําเสนอในทีส่าธารณะ นําขอมลู

สถิติ มาประยุกตใชในงานอาชีวอนามัย

OH 3013 สุขศาสตรอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
ข้ันพ้ืนฐาน
(Fundamental of Industrial Hygiene)

Prerequisite : None
สวนประกอบของสิ่งแวดลอมทางดานเคมี ชีวะ ฟสิกส

ซ่ึงอาจกอใหเกดิอนัตรายตอคนงานในการทํางานและหลักทัว่ไป
ในการประเมิน ปองกัน และควบคุมอันตรายจากการทํางาน

OH 3023 วิศวกรรมสุขศาสตร 3(2/2-1/3-0)
อุตสาหกรรมข้ันพ้ืนฐาน
(Principles of Industrial Hygiene
Engineering)

Prerequisite : PH 1133 หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
พืน้ฐานทางดานวิศวกรรมดานตางๆ เชน เคร่ืองกล ไฟฟา

โยธา ที่จะนํามาใชประโยชนในการควบคุมสภาพแวดลอม
ในการทํางานอุตสาหกรรม เชน คุณสมบัติของวัตถุตางๆ
การทดสอบมาตรฐานวัตถุ การไหลของของไหลในทอ

OH 3032 กระบวนการผลิตทาง 2(2/2-0-0)
อุตสาหกรรมและอันตราย
(Industrial Process and Hazards)

Prerequisite : None
กระบวนการและกรรม วิ ธี การผลิ ตของโรงงาน

อุตสาหกรรมประเภทตางๆ ในสภาวะปจจุบัน โดยเฉพาะ
โรงงานที่มีการใชแรงงานที่ เสี่ ยงอันตรายจากการทํางาน
แจกจําแนกวัตถุดิบที่ นํามาใชในกระบวนการผลิต ปญหา
และอันตรายอันอาจเกิดข้ึน การศึกษาดูงานดานการผลิต
ตามโรงงานประเภทตางๆ

OH 4012 การยศาสตรและสรีรวิทยา 2(1/1-1/2-0)
ในการทํางาน
(Ergonomics and Work Physiology)

Prerequisite : AN 2213 และ PS 2323
หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน

การจัดสภาพการทํางาน การออกแบบวิธีการทํางาน
วิธีการประเมินผลกระทบตอผู ปฏิบั ติงาน การประเมิน
สมรรถภาพรางกายของผูปฏิบัติงาน โดยการศึกษาถึงกลไก
การทํางานของรางกาย ภายใตสภาวะสิ่งแวดลอมของรางกาย
และจิตใจในการทํางาน รวมทั้งความสามารถและขอจํากัด
ในการทํางานของมนุษย อันเน่ืองมาจากปจจัยในรางกาย
การประเมนิคาความสมบรูณ และความเมือ่ยลาจากการทํางาน
เพื่อเปนหลักในการสรางสภาวะการทํางานที่เหมาะสมสําหรับ
ผูปฏบิัติงาน

OH 4043 อาชีวเวชศาสตร 3(3/3-0-0)
(Occupational Medicine)

Prerequisite : OH 4012
สถานการณป จจุ บันและความจําเปนที่ เจ าหน าที่

สาธารณสุข และเจาหนาที่ความปลอดภัยจะตองมีความรูดาน
อาชี วเวชศาสตร  แนวคิ ดด านอาชี วเวชศาสตร ในวิชา
อาชวีอนามยั สาเหตุการเกิดโรคเน่ืองมาจากการทํางาน กลไก
การทํางานของรางกายภายใตสภาวะแวดลอมที่ อันตราย
ผลเสียที่เกิดตอสุขภาพอนามัยทั้งรางกายและจิตใจ ข้ันตอน
การตรวจพสิจูนโรคทีเ่กดิเน่ืองมาจากการทาํงานและการปองกนั
โรคดังกลาว

OH 4062 วิศวกรรมความปลอดภัย 2(2/2-0-0)
ในโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Safety Engineering)

Prerequisite : PH 1133 หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
วิธีการควบคุมอุบัติเหตุ โดยใชวิธีการทางวิศวกรรม

ในการปองกันอันตรายตางๆ ที่ เกิดจากสภาพการทํางาน
เชนเคร่ืองจักร หมอไอนํ้า ไฟฟา เคร่ืองมือกล และงานอื่นๆ
ที่เปนปญหาพบบอยในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางย่ิง
เปนประเภทงานที่กฎหมายความปลอดภัยไดกําหนดไว

OH 4073 พิษวิทยาอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Occupational Toxicology)

Prerequisite : CH 2233 หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
หลักการของพิษวิทยา ความสัมพันธระหวางปริมาณ

ของสารเคมีที่จะเขาสูรางกาย กลไกและปฏิกิริยาของรางกาย
ตอสารพิษ และคุณสมบัติของสารพิษที่ ใชกันมากในการ
ประกอบอาชพี
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OH 4084 การเก็บและวิเคราะหตัวอยาง 4(1/1-3/9-0)
ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
(Industrial Hygiene Sampling
and Analysis)

Prerequisite : ST 2003
วิธีการสํารวจ วิเคราะห และการประเมินสิ่งแวดลอม

ทางดานเคมี ชีวภาพ กายภาพ ของสถานที่ทํางาน ที่จะ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของคนงานโดยอาศัยผลการ
วิเคราะหน้ัน

OH 4092 กฎหมายอาชีวอนามัย 2(2/2-0-0)
และความปลอดภัย
(Occupational Health and
Safety Legislation)

Prerequisite : None
ความสําคัญ ขอบเขต หลักการ เน้ือหาและความเปนมา

เกี่ยวกับกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฏหมาย
แมแบบ และโดยเฉพาะอยางย่ิงกฎหมายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในประเทศไทย เชน พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
กฏกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

OH 4113 การระบายอากาศ 3(3/3-0-0)
ในโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Ventilation)

Prerequisite : OH 3023
ลักษณะทัว่ไปของบรรยากาศการทํางานในโรงงานทีอ่าจ

เกิดอันตรายตอสุขภาพรางกาย โดยเนนถึงการควบคุม
อันตราย ที่เกิดจากฝุนละออง สารเคมี ไอระเหย และสภาพ
ความรอนสูงที่ ออกมาจากกระบวนการผลิต โดยควบคุม
วิธีการระบายอากาศที่เหมาะสมในการขจดัมลพิษตาง ๆ

OH 4123 การปองกันอัคคีภัย 3(3/3-0-0)
และการตอบโตเหตุฉุกเฉิน
(Fire Prevention and
Emergency Responses)

Prerequisite : None
สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย เทคนิคและวิธีการ

ควบคุมปองกันอัคคีภัย การคํานวณออกแบบระบบในการ
ดับเพลิง การเลือกใช วัสดุอุปกรณในการปองกันอัคคีภัย
การจัดทําแผนตอบโตเหตุฉุกเฉินชนิดตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน
การเตรียมการฝกซอมตามแผนที่กําหนด

OH 4136 การฝกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย 6(0-0-6/36)
และความปลอดภัย
(Occupational Health and
Safety Practices)

Prerequisite : นักศึกษาที่เรียนผานทุกวิชาในหลักสูตรแลว
หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน

การนําความรูที่เรียนมาในหลักสูตรทั้งหมดไปประยุกต
ใชในการฝกงาน ในสถานประกอบการเพื่ อใหเกิดทักษะ
ประสบการณ การเรียนรูและแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยตนเอง

OH 4152 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)
(Industrial Psychology)

Prerequisite : None
การประยุกตจิตวิทยาทั่ วไปเข ากับการปฏิ บั ติงาน

ในภาคอุตสาหกรรม โดยเนนปจจัยดานสังคมและสภาพ
แวดลอมที่มีผลตอสุขภาพกายและจิตใจของผูปฏิบั ติงาน
การควบคุมปองกันมิใหปจจัยดังกลาวสงผลกระทบอันอาจ
กอใหเกิดพฤติกรรมการทํางาน และการปฏิบั ติงานที่ ไม
ปลอดภัย หลักการเขาถึงและเทคนิคการสอน การอบรมคนงาน
การบํารุงขวัญคนงาน และความสัมพันธอนัดีระหวางเจาหนาที่
ความปลอดภัยกับนายจางและลูกจาง

OH 4192 การประเมินและการจัดการ 2(2/2-0-0)
ความเส่ียง
(Risk Assessment and Management)

Prerequisite : None
หลักการพื้ นฐานและเทคนิคการประเมินความเสี่ ยง

การบงชี้อันตราย การวิเคราะหความเสี่ยง แผนงานบริหาร
จั ดการความเสี่ ยง ศึ กษากรณี ตั วอย างและฝ กปฏิ บั ติ
การประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้การรายงานวิเคราะหความเสีย่ง
จากอนัตรายในงานอตุสาหกรรม

OH 4213 การวิจัยทางสาธารณสุข 3(2/2-1/3-0)
และอาชีวอนามัย
(Research in Occupational
and Public Health)

Prerequisite : ST 2003
ความหมาย หลักการ ประเภทของการวิจัย กระบวนการ

วิจัย การทําโครงการวิจัยในงานสาธารณสุขหรือวิจัยดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดําเนินการวิจัยและเขียน
รายงานผลการวิจัย
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OH 4223 ความปลอดภัยในการทํางาน 3(3/3-0-0)
(Safety in Workplace)

Prerequisite : None
หลักการควบคุมและปองกันอุบัติเหตุ หลักการวิเคราะห

อุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการทํางานประเภทตางๆ เชน
งานในโรงพยาบาล งานกอสราง งานขนสง งานเกีย่วกบัสารเคมี
งานเกี่ ยวกับไฟฟา การเก็บรวบรวมขอมูลสถิติอุบั ติเหตุ
อันตราย การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ
การรายงานอุบั ติเหตุ การบริหารงานดานความปลอดภัย
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอมในสถานประกอบการ

OH 4232 การบริหารงาน 2(2/2-0-0)
ดานความปลอดภัย
(Safety Management)

Prerequisite : None
องคประกอบและวิธีการตางๆ ของงานดานการบริหาร

งานความปลอดภัย การควบคุมการสูญเสียในการทํางาน
ที่สงเสริมและมีผลโดยตรงตอการเพิ่มผลผลิตของการทํางาน
แนวคิดของมาตรฐานตาง ซ่ึงเปนมาตรฐานเกี่ยวกับการดูแล
ปกปองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูใชแรงงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการอื่ นๆ ที่ มี
ความเสี่ยงอันตราย รวมทั้งศึกษาแนวทางในการลดความ
สูญเสียตางๆ ที่เกิดจากกระบวนการหรือข้ันตอนในการผลิต
การทํางานในองคการ และโรงงานอุตสาหกรรม

PA 2203 พยาธิวิทยา 3(3/3-0-0)
(Pathology)

Prerequisite : AN 1203 และ PS 2323
สาเหตุ กระบวนการเกดิโรคและความผิดปกติของรางกาย

การเปล่ียนแปลงของเซลล เน้ือเย่ือ อวัยวะและระบบตางๆ
กลไกการตอบสนอง อาการ และอาการแสดงที่ เกี่ ยวของ
กบัโรคในระบบตางๆ

PA 2212 พยาธิสรีรวิทยา 2(2/2-0-0)
(Pathophysiology)

Prerequisite : AN 2213 and PS 2323
Corequisite : MI 2134

การเปล่ียนแปลงโครงสราง หนาทีข่องเน้ือเย่ือและอวัยวะ
ในระบบตาง ๆ กลไกปฏิกิริยาตอบสนอง และการปรับตัว
ของรางกายในภาวะทีม่พียาธสิภาพ ตลอดจนแนวทางการตรวจ
วินิจฉยัทางคลินิกในการคนหาพยาธิสภาพ

PA 2223 พยาธิสรีรวิทยา 3(3/3-0-0)
(Pathophysiology)

Prerequisite : AN 1213 and PS 2323
มโนทัศนการเกิดโรค สาเหตุ และกลไกที่ทําใหเกิด

พยาธิสภาพ การเปล่ียนแปลงโครงสราง หนาที่ของเน้ือเย่ือ
อวัยวะในระบบตางๆ กลไกปฏกิริิยาตอบสนอง และการปรับตัว
ของรางกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ ตลอดจนแนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในการคนหาพยาธิสภาพ แนวทาง
การรักษาและการเชือ่มโยงสูการพยาบาล

PA 2911 พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษา 1(1/1-0-0)
กายภาพบําบัด
(Pathology for Physical Therapy Students)

Prerequisite : None
สาเหตุ กระบวนการเกิดโรค และความผิดปกติของ

รางกายมนุษย การเปล่ียนแปลงของเซลล เน้ือเย่ือ อวัยวะ
และระบบตางๆ ของรางกาย กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและ
การปรับตัวของรางกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพกายภาพบําบัด

PB 2012 การสาธารณสุขเบ้ืองตน 2(2/2-0-0)
(Basic Public Health)

Prerequisite : None
แนวความคิดทฤษฎีดานสาธารณสุข วิวัฒนาการของ

แนวคิด ต้ังแตแรกเร่ิมจนถึงแนวคิดรวมสมัย โดยเฉพาะ
อยางย่ิงแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน การสงเสริมปองกัน รักษา
พยาบาลและการฟ นฟู  สภาพปจจัยเหตุแหงปญหาและ
องคประกอบตาง ๆ  ในดานสาธารณสุข

PB 2022 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 2(2/2-0-0)
(Health Education and
Behavior Science)

Prerequisite : None
แนวคิดทฤษฏีทางดานสุขศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิง

สุขศึกษาที่ มุ งกอการเปล่ี ยนแปลงความรู  ทัศนคติและ
พฤติกรรม ทั้งน้ีเพื่อใหนักศึกษาไดทั้งความรูพื้นฐานดาน
สุขศึกษาและเทคนิควิธีการตาง ๆ เกี่ยวกับการนําหลักการ
สุขศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนโดยทั่วไป

PB 2032 กฎหมายสาธารณสุข 2(2/2-0-0)
(Public Health Laws)

Prerequisite : None
ทฤษฏีแนวคิดในการนําหลักกฎหมายมาใชแกปญหา

สาธารณสุข หลักของกฎหมาย องคประกอบของกฎหมาย
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สาธารณสุข  กฎหมายสาธารณสขุและสิ่งแวดลอมฉบับตาง ๆ
ทีใ่ชอยูในปจจบุนั เชน พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พระราช
บญัญัติโรงงาน พระราชบญัญัติสิง่แวดลอมแหงชาติ ทัง้น้ีเพือ่ให
นักศึกษาเขาใจเจตนารมณของกฎหมายแตละฉบับ

PB 2042 การบริหารงานสาธารณสุข 2(2/2-0-0)
(Public Health Administration)

Prerequisite : None
ปรัชญา ขอบเขต และหลักการบริหารงานทั่วไป และ

การบริหารงานชุมชน การวางแผน การจัดงบประมาณ
การบงัคับบญัชา และการนิเทศงานดานสาธารณสุข

PB 2133 โภชนาการกับสุขภาพ 3(3/3-0-0)
(Nutrition and Health)

Prerequisite : None
ความสําคัญของอาหารตอสุขภาพ แหลงที่มาของสาร

อาหารชนิดตางๆ การคิดคํานวณปริมาณความตองการสาร
อาหารของบุคคลในภาวะปกติ วิธกีารประเมนิภาวะโภชนาการ
การวินิจฉัยปญหาโภชนาการในชุมชน สถานการณปญหา
โภชนาการในปจจบุนั นโยบายและแผนงานโภชนาการ รวมทัง้
กลวิธแีละแนวทางการดําเนินกจิกรรมทางโภชนาการ

PB 2143 ระบบสุขภาพเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Health System)

Prerequisite : None
นิยามความหมายของสุขภาพ ระบบสุขภาพ การบริหาร

สุขภาพ องคประกอบและโครงสรางบริหารระบบสุขภาพ และ
การบริการสุขภาพ บริบทสุขภาพ นโยบายสาธารณสุข
ดานสขุภาพ การเขาถึงบริการ ประสทิธภิาพและคณุภาพบริการ
การประกันสุขภาพ คาใชจาย บริการสุขภาพทางเลือก

PB 2153 พฤติกรรมสุขภาพ 3(3/3-0-0)
(Health Behavior)

Prerequisite : None
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ ความ

สัมพันธระหวางพฤติกรรมความเสี่ยง และสภาวะสุขภาพ
กระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ และการสราง
สุขภาพทั่วไประดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

PB 2163 วิทยาการระบาดและการจัดการ 3(3/3-0-0)
(Epidemiology and Management)

Prerequisite : None
ทฤษฎีทางระบาดวิทยาทั้งในแงการเกิดโรค การเฝา

ระวังโรค การสอบสวนโรค การจดัการในการปองกนัและควบคมุ
โรค การศึกษาทางวิทยาการระบาด การประเมินความเสี่ยง

ดานสุขภาพ รวมไปถึงระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อในสถาน
พยาบาล โรคที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมและการประกอบ
อาชพี

PB 2173 การจัดการการบริบาลสุขภาพ 3(3/3-0-0)
(Health Service Management)

Prerequisite : PB 2143 และ MG 1303
การประยุกตและบูรณาการความรูและทักษะทางดาน

การจัดการองคการและการนํามาใชกับสถานบริการสุขภาพ
ในระดับตางๆ เนนการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก
ที่มีอิทธิพลตอแผนปฏิบัติการ การดําเนินงาน การวัดและ
ประเมินผล และการใชทรัพยากรภายในองคกรอยางคุมคา

PB 2183 การจัดการส่ิงแวดลอม 3(3/3-0-0)
ในโรงพยาบาล
(Environmental Health Management
in Hospital)

Prerequisite : None
แนวคิดความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัยและสิ่ ง

แวดลอม ปญหาและแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
สุขภาพ ไดแก อาหาร นํ้า อากาศ มูลฝอย การอนุรักษพลังงาน
ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ตลอดจนการมีสวนรวมตอ
การสรางเสริมสขุภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมกับชมุชน

PB 2193 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3/3-0-0)
ในโรงพยาบาล
(Occupational  Health and Safety
in Hospital)

Prerequisite : None
แนวคิ ดและขอบเขตการทํางานอาชี วอนามั ยและ

ความปลอดภัย หลักการปองกันอุบัติเหตุอันตราย การจัด
สํานักงานเพื่อความปลอดภัย การสุขาภิบาลและความเปน
ระเบียบในโรงพยาบาล อันตรายจากสภาพแวดลอมตางๆ
ในการทํางานและแนวทางในการแก ไขปองกัน โรคจาก
การประกอบอาชีพ การสรางเสริมกิจกรรมความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล บทบาทหนาที่ทางดานความปลอดภัยของ
พนักงาน

PB 2202 กฎหมายสาธารณสุข 2(2/2-0-0)
และส่ิงแวดลอม
(Public Health and Environmental Laws)

Prerequisite : None
ทฤษฎีแนวคิดในการนําหลักกฎหมายมาใชแกปญหา

สาธารณสุข หลักการของกฎหมายองคประกอบของกฎหมาย
สาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมฉบับตางๆ
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ทีใ่ชอยูในปจจบุนั เชน พระราชบญัญัติการสาธารณสขุ พระราช
บัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ พระราช
บัญญัติวัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ทั้งน้ีเพื่อใหนักศึกษาเขาใจเจตนารมณของ
กฎหมายแตละฉบบั

PB 2212 การบริหารงานสาธารณสุข 2(2/2-0-0)
และส่ิงแวดลอม
(Public Health and Environmental
Administration)

Prerequisite : None
ปรัชญา ขอบเขต แนวคิดเกี่ ยวกับการบริหารงาน

สาธารณสุข หลักและกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข
อันประกอบดวย การกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัด
องคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุมและ
การประเมนิผล และการประยุกตใชในการบริหารงานสิง่แวดลอม
ใหสอดคลองกับนโยบายระดับทองถ่ินและระดับชาติ รวมทั้ง
ตอบสนองความตองการของประชาชน

PB 2223 อนามัยชุมชน 3(2/2-1/3-0)
(Community Health)

Prerequisite : None
นําความรูที่เรียนมาเกี่ยวกบังานสาธารณสุข การสงเสริม

สุขภาพ และงานอนามัย เชน โภชนะศึกษา อนามัยแมและเด็ก
เปนตน ไปประยุกตใชในการฝกงานในชมุชนเพื่อใหเกิดทกัษะ
ประสบการณ การเรียนรู  และการแกไขปญหาเฉพาะหนา
ดวยตนเอง

PB 3053 วิทยาการระบาด 3(3/3-0-0)
(Epidemiology)

Prerequisite : MI 2134
แนวความคิดทฤษฎีทางวิทยาการระบาด ทั้งในแงการ

เกิดโรค การกระจายของโรค การควบคุมโรค รวมไปถึง
วิทยาการระบาดของโรคบางโรคที่ มี สาเหตุหลักมาจาก
สิง่แวดลอมและการประกอบอาชพี

PB 3073 อาชีวอนามัยและ 3(3/3-0-0)
ความปลอดภัยเบ้ืองตน
(Introduction to Occupational
Health and Safety)

Prerequisite : None
แนวคิดและขอบเขตการทํางานอาชีวอนามัย และความ

ปลอดภัย หลักการปองกันอุบติัเหตุ การจดัสํานักงานเพือ่ความ
ปลอดภัย การสุขาภิบาลและความเปนระเบียบในสถาน

ประกอบการ อันตรายจากสภาพแวดลอมตางๆ ในการทํางาน
โรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีและแนวทางในการปองกนัแกไข
การจัดสวัสดิการข้ันพื้นฐานใหพนักงาน บทบาทหนาที่ทาง
ดานความปลอดภัยของพนักงาน

PB 3091 การปฏิบัติการกูชีพ 1(0-1/2-0)
และปฐมพยาบาล
(Rescue and First Aid Operation)

Prerequisite : None
การชวยเหลือผูบาดเจ็บ หรือผู เจ็บปวยในระยะแรก

ซ่ึงอาจเกิดจากอุบัติเหตุในการทํางาน หรือการเจ็บปวยดวย
โรคตางๆ สาธารณภัย ฝกทกัษะการเขาเฝอก การดูแลบาดแผล
การเคล่ือนยายผูปวย และปฏิบัติการกูชีพ

PB 3092 การปฐมพยาบาล 2(1/1-1/2-0)
(First Aid)

Prerequisite : None
การชวยเหลือผูบาดเจ็บหรือเจ็บปวยในระยะแรกเร่ิม

ซ่ึงอาจเกิดจากอุบัติเหตุในการทํางาน หรือเจ็บปวยดวยโรค
ตางๆ การประเมินสภาพผูปวย การวัดสัญญาณชีพ วิธีการ
เคล่ือนยายผูปวย ฝกทกัษะการชวยเหลือผูปวย และปฏิบติัการ
กูชีพ

PB 3102 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 2(2/2-0-0)
และความปลอดภัย
(Environmental and Safety Economics)

Prerequisite : None
ภาวะสิ่ งแวดลอมในฐานะที่ เปนปจจัยที่ มีมูลคาทาง

เศรษฐศาสตร เชน การประเมินคาผลประโยชน และคาใชจาย
ในการจดัการโครงการสิง่แวดลอมและความปลอดภัย หลักการ
และทฤษฎีพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร เพือ่ใหนักศกึษาเกดิความ
เขาใจในหลักการทางเศรษฐศาสตร และสามารถนําหลักการ
น้ันมาประยุกตในการจัดโครงการอนุรักษสิ่ งแวดลอม และ
โครงการดานความปลอดภัย

PB 3103 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3/3-0-0)
(Environmental Economics)

Prerequisite : None
ภาวะสิ่ งแวดลอมในฐานะที่ เปนปจจัยที่ มีมูลคาทาง

เศรษฐศาสตร เชน การประเมินคาผลประโยชน และคาใชจาย
ในการจัดโครงการสิ่งแวดลอม หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร เคร่ืองมอืทางเศรษฐศาสตรทีใ่ชในการจดัการ
สิ่งแวดลอมและการประยุกตใชหลักการทางเศรษฐศาสตร
ในการจัดโครงการอนุรักษสิง่แวดลอม
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PB 3133 อนามัยส่ิงแวดลอม 3(3/3-0-0)
และการจัดการ
(Environmental Health and Management)

Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม

ปญหาและสาเหตุของปญหา อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีผล
ตอสุขภาพอนามัย การเกิดโรคตางๆ ที่ มีสาเหตุมาจาก
สิ่ งแวดลอม ความรูพื้ นฐานดานอนามัยสิ่ งแวดลอม เชน
การบําบั ดและกําจัดของเสียและสิ่ งปฏิกูล การควบคุม
ปองกันแมลงและสัตวนําโรค และการสุขาภิบาลที่พักอาศัย
ขอบเขตของงานอนามัยสิ่งแวดลอม ตลอดจนการวางแผน
การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อเปนแนวทางในการปองกันและ
แกไขปญหาสิง่แวดลอมที่มีผลตอสุขภาพอนามัย

PB 3153 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 3(3/3-0-0)
(Health Economics)

Prerequisite : None
หลักการทางเศรษฐศาสตร และเศรษฐศาสตรสาธารณสขุ

ทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตร
มหภาค อุปสงคตอการบริการสุขภาพ อุปทานตอการบริการ
สุขภาพ การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรกับการสาธารณสุข
และการประเมนิผลโครงการบริการสาธารณสขุโดยใชเคร่ืองมอื
ทางเศรษฐศาสตร

PC 1332 พัฒนาการมนุษยทุกชวงวัย 2(2/2-0-0)
(Development of Life Span)

Prerequisite : None
แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของมนุษย ปจจัย

ที่มีผลตอการพัฒนาการ ทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ
และสังคมในแตละระยะของชวงชีวิตมนุษยต้ังแตปฏสินธิจนถึง
วัยสูงอายุและวาระสุดทายของชีวิต การตรวจวัดพัฒนาการ
และการปองกันพัฒนาการทีผิ่ดปกติ

PC 2013 จิตวิทยาเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Psychology)

Prerequisite : None
ทฤษฎีเบื้องตนทางจิตวิทยา กลุมแนวคิดทางจิตวิทยา

ปจจัยทางจิตวิทยา ชีววิทยา และสังคมที่ มี อิทธิพลตอ
พฤติกรรมของมนุษย การอธิบายพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยา
การประยุกตใชจิตวิทยาในการดําเนินชีวิต และการทํางาน

PC 2113 พฤติกรรมมนุษยกับการเรียนรู 3(3/3-0-0)
(Human Behavior and Learning)

Prerequisite : None
การเรียนรูพฤติกรรมและความคิดของมนุษย ตามแนว

ทฤษฎีตาง ๆ การประยุกตทฤษฎีและงานวิจัย เพื่อเสริมสราง
พฤติกรรม และความคิดที่สรางสรรคของมนุษย

PC 2123 จิตวิทยากับการศึกษา 3(3/3-0-0)
(Psychology and Education)

Prerequisite : None
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาการศกึษา การนําความรู

และทฤษฎีไปใชจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษา
รูปแบบตาง ๆ

PC 2133 แรงจูงใจกับการพัฒนาตน 3(3/3-0-0)
(Motivation and Self Development)

Prerequisite : None
ทฤษฎีแรงจูงใจตามแนวคิดทางตะวันตกและตะวันออก

และการประยุกตใชในการพัฒนาตน อิทธิพลของการจูงใจ
ทางสังคม ความคาดหวังจากสังคมทีม่ีผลตอการพฒันาตน

PC 2143 จิตวิทยาในการบริการ 3(3/3-0-0)
และการส่ือสารขามวัฒนธรรม
(Service Psychology and
Cross Cultural Communication)

Prerequisite : None
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู อารมณ

ความรูสึก การจูงใจ การปรับพฤติกรรมและพฒันาบุคลิกภาพ
ของผู ใหบริการ การสรางคนให เหมาะสมกับงานบริการ
และอิทธิพลของภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักการสื่อสาร
มนุษยสัมพันธ  จริยธรรมในการบริการ ปจจัยที่ มีผลกับ
การบริการ ปญหาและการแกไขปญหาในการใหบริการ
ตลอดจนแนวทางการนําจิตวิทยาไปประยุกตใชในการบริการ
แนวคิด บทบาท ความสําคัญของการสื่อสารขามวัฒนธรรม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความแตกตางทางวัฒนธรรม การเขาใจ
วัฒนธรรมที่มีผลตอการใหบริการนักทองเที่ยว กรณีศึกษา

PC 2203 พัฒนาการมนุษย 3(3/3-0-0)
(Human Development)

Prerequisite : None
พัฒนาการของมนุษยในวัยตาง ๆ  ต้ังแตปฏิสนธิจนวาระ

สุดทายของชีวิต อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีผล
ตอพัฒนาการในแตละวัยทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ
สังคมและบุคลิกภาพ พฤติกรรมที่เปนปญหาและแนวทาง
แกไขที่เหมาะสมในแตละวัย
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PC 2303 พฤติกรรมสังคม 3(3/3-0-0)
(Social Behavior)

Prerequisite : None
อทิธพิลของสงัคมทีม่ผีลทางจติวิทยาตอความคดิ อารมณ

ความรูสึก และพฤติกรรมมนุษยที่อยูในสภาพแวดลอมของ
สั งคม ความคิดตอสั งคม ความสัมพันธ ระหว างบุ คคล
พฤติกรรมของบุคคลในกลุม การวิเคราะหปญหาพฤติกรรม
คัดสรรที่ไดรับอิทธิพลจากสังคมรวมทั้งแนวทางปองกันและ
แกไข

PC 2403 ความแตกตางระหวางบุคคล 3(3/3-0-0)
(Individual Differences)

Prerequisite : None
การปฏิสมัพันธของปจจยัทางพันธุกรรม และสิ่งแวดลอม

ตลอดจนการอบรมเล้ียงดูที่สงผลตอความแตกตางของความ
คดิ อารมณ ความรูสกึ และพฤติกรรมของบคุคล รวมทัง้แนวทาง
การปรับตัวในการอยูรวมกัน

PC 2413 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน 3(3/3-0-0)
(Mental Health in Daily Life)

Prerequisite : None
ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิต การวิเคราะหปจจัยที่นําไปสู

การเกิดปญหาสุขภาพจิต ไดแก ความเครียด ความคับของใจ
และความกดดัน แนวทางในการปรับตัวและเสริมสรางสขุภาพ
จิตใหเขมแข็ง

PC 2423 จิตวิทยาการผอนคลาย 3(3/3-0-0)
(Relaxation Psychology)

Prerequisite : None
แนวคิดทางจิตวิทยาเกี่ ยวกับการผอนคลาย ความ

สัมพันธระหวางจิตกับกาย กระบวนการการผอนคลายทาง
จิตและกาย การควบคุมและจดัการทางสุขภาพจิตและสขุภาพ
กาย การประยุกตแนวคดิ จิตวิทยากับสภาพการณตาง ๆ  เพื่อ
การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

PC 2503 จิตวิทยาการบริการ 3(3/3-0-0)
(Service Industry Psychology)

Prerequisite : None
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาในอุตสาหกรรม

บริการ ลักษณะและพฤติกรรมของผูรับบริการ พฤติกรรมสงัคม
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการบริการ มนุษยสัมพันธและ
การสือ่สารในการบริการ การสรางบรรยากาศและความพงึพอใจ
ในการบริการ ปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการ

ลักษณะ และบคุลิกภาพผูใหบริการ จรรยาบรรณของผูประกอบ
ธุรกจิอุตสาหกรรมบริการ จริยธรรมในการบริการ

PC 3103 การปรับพฤติกรรม 3(3/3-0-0)
(Behavior Modification)

Prerequisite : None
การปรับพฤติกรรมเพื่อการเสริมสราง พัฒนาพฤติกรรม

ที่เหมาะสมและการควบคุมตนเองในสภาพการณตาง ๆ การ
ประยุกตเทคนิคการปรับพฤติกรรมไปใชในองคการ การ
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต

PC 3303 มนุษยสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Human Relationship)

Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม เนนถึงพื้นฐาน

การแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การเขาใจ
ตนเองและบุคคลอื่น การพัฒนาตนเอง การสื่ อสาร และ
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การปรับตัวในสังคมโดยใหรูถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลทัง้ในดานแรงจูงใจและเจตคติตอ
บุคคลในกลุม

PC 3343 จิตวทิยาองคการและอตุสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Organizational and Industrial
Psychology)

Prerequisite : None
พฤติกรรมของบคุคลและกลุมในองคการ และอตุสาหกรรม

ปจจยัในองคการที่มผีลตอพฤติกรรม การสรางบรรยากาศ และ
แรงจูงใจในการทํางาน การควบคุมปจจัยในการปฎิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากร การสอนงาน การฝกอบรม การนิเทศงาน
เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางาน ภาวะผูนํา
ความพึงพอใจในการทํางาน ความสัมพันธระหวางนายจาง
กับลูกจาง สวัสดิการและการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน ความจงรักภักดีตอองคการ

PC 3353 จิตวิทยาการฝกอบรม 3(3/3-0-0)
(Psychology of Training)

Prerequisite : None
การฝกอบรมบุคลากรในองคการโดยกระบวนการทาง

จิตวิทยา ทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคทางจิตวิทยาในการ
ฝกอบรม จติวิทยากบักระบวนการฝกอบรมเพือ่พฒันาบคุลากร
ในองคการ การประยุกตจิตวิทยาในกระบวนการฝกอบรม
การประเมิน และติดตามผลการฝกอบรม
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PC 3363 จิตวิทยาการตัดสินใจ 3(3/3-0-0)
(Decision Psychology)

Prerequisite : None
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการตัดสินใจ ปจจัยตาง ๆ

ที่มีอิทธิพลตอการเลือกรูปแบบและกระบวนการการตัดสินใจ
การวิเคราะหการตัดสินใจในสภาพการณตาง ๆ แนวทาง
การตัดสินใจอยางมีวุฒิภาวะ

PC 3403 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Psychological
Counseling)

Prerequisite : None
แนวคิดและทฤษฏีเบื้องตนทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

วิธีพื้นฐานในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การฝกปฏิบัติ
ทักษะเบื้องตนในการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา ไดแก การฟง
การใสใจ การสะทอนความรูสึกและเน้ือหา การเงียบ การใช
คําถาม และการตีความ

PE 1031 วอลเลยบอล 1(0-1/2-0)
(Volley Ball)

Prerequisite : None
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของกฬีา

วอลเลยบอล เทคนิค และทักษะการเลนสวนบุคคล การเลนทีม
กติกาการแขงขัน การบริหารรางกาย การบํารุงรักษารางกาย
ความปลอดภัยในการเลน ความเปนผูมีนํ้าใจเปนนักกีฬา

PE 1042 การละเลนพ้ืนบานไทย 2(2/2-0-0)
(Thai Folk Plays)

Prerequisite : None
การละเลนพื้นบานไทย ประวัติ ความหมาย คุณคา

ประโยชน ขอบขาย อิทธิพล คานิยมของสังคม การอนุรักษ
และการเปนผูนําการละเลนตาง ๆ ของไทย

PE 1051 บาสเกตบอล 1(0-1/2-0)
(Basketball)

Prerequisite : None
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของกฬีา

บาสเกตบอล ทักษะเบื้องตน เทคนิคเฉพาะบุคคล เทคนิค
การเลน ทีม กติกาการแขงขัน มารยาทในการเลน การบํารุง
รักษาสุขภาพ ความเปนผูมีนํ้าใจเปนนักกีฬา

PE 1061 เทนนิส 1(0-1/2-0)
(Tennis)

Prerequisite : None
ความรูทั่วไป วิวัฒนาการและคุณคาของกีฬาเทนนิส

เทคนิคการฝกเบือ้งตน เทคนิคการเลน ประเภทเด่ียว ประเภทคู
กติกาและมารยาทของการแขงขัน การบริหารรางกาย การบํารุง
รักษาสขุภาพ ความปลอดภัยในการเลน ความเปนผูมีนํ้าใจเปน
นักกีฬา

PE 1071 ฟุตบอล 1(0-1/2-0)
(Football)

Prerequisite : None
ประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตบอล คุณคาของกีฬา

ฟุตบอล ทักษะเบื้องตนในการเลนฟุตบอล ระเบียบ กติกา
มารยาทในการเลน ความปลอดภัยในการเลน การบริหาร
รางกาย การบํารุงรักษาสุขภาพ  ความเปนผูมนํ้ีาใจเปนนักกฬีา

PE 1101 ลีลาศ 1(0-1/2-0)
(Social Dance)

Prerequisite : None
ประวัติความเปนมาของการลีลาศ ทิศทางในการลีลาศ

การจับคูที่ถูกตองในการลีลาศ ความรูเบื้องตนในการลีลาศ
มารยาทในการลีลาศ ทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการลีลาศและ
การลีลาศรูปแบบตาง ๆ  คุณคาและความสําคัญของการลีลาศ
บุคลิกภาพในการลีลาศ

PE 1111 เกมเบ็ดเตล็ด 1(0-1/2-0)
(Minorgames)

Prerequisite : None
ประวัติความเปนมาของการเลนเกม ความมุงหมายและ

ความสําคัญของการเลนเกม ประเภทของเกม เทคนิคในการ
เปนผู นําและการใชอุปกรณในการเลนเกม ความปลอดภัย
ในการเลนเกม

PE 1121 แบดมินตัน 1(0-1/2-0)
(Badminton)

Prerequisite : None
ประวัติความเปนมาของกีฬาแบดมินตัน ทักษะเบื้องตน

และเทคนิคการเลนประเภทเด่ียว ประเภทคู คุณคามารยาท
ความเปนผูมีนํ้าใจเปนนักกีฬา และความปลอดภัยในการเลน
แบดมนิตัน
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PE 1151 เทเบิลเทนนิส 1(0-1/2-0)
(Tabletennis)

Prerequisite : None
ประวัติความเปนมาของกฬีาเทเบลิเทนนิส ทกัษะเบือ้งตน

เทคนิคการเลน ประเภทเด่ียว ประเภทคู คุณคาของการเลน
และการบริหารรางกาย มารยาทในการเลน ความปลอดภัยใน
การเลน ความเปนผูมีนํ้าใจเปนนักกีฬา

PE 1161 กิจกรรมเขาจังหวะ 1(0-1/2-0)
(Rhythmic Activities)

Prerequisite : None
ทกัษะเบือ้งตนของการเคล่ือนไหวแบบตาง ๆ  และจังหวะ

ของดนตรี การเคล่ือนไหวรางกายไปกบัจงัหวะดนตรี การเตนรํา
พื้นเมือง การเตนสแควรดานซ คุณคาของกิจกรรมเขาจังหวะ
การบริหารรางกาย

PE 1171 แอโรบิก ดานซ 1(0-1/2-0)
(Aerobic Dance)

Prerequisite : None
ความรูทัว่ไปและคณุคาของแอโรบกิดานซ ทกัษะเบือ้งตน

ของการเคล่ือนไหวรางกาย เทคนิคการบริหารรางกายดวย
การเตนแอโรบิก ความปลอดภัยในการเตนแอโรบิกเทคนิค
การเลือกเพลงและจังหวะของดนตรีประกอบการเตน

PE 1261 เปตอง 1(0-1/2-0)
(Petanque)

Prerequisite : None
ความรูทั่วไปและคุณคาของกีฬาเปตอง ทักษะเบื้องตน

เทคนิคตาง ๆ ในการเลนและการแขงขัน กติกาการแขงขัน
มารยาทการแขงขัน ความปลอดภัยในการเลน

PE 1262 ไทเกก 2(1/1-1/2-0)
(Thikek)

Prerequisite : None
หลักการ กติกา มารยาท อุปกรณ และประโยชนของการ

ออกกําลังกายแบบไทเกก ฝกสมาธิทักษะพื้นฐาน ไดแก
การยืน การถายนํ้าหนักตัว การก าวเดิน การถอยหลัง
การกระโดด การเคล่ือนไหวอวัยวะของรางกายที่สัมพันธกับ
ทารํามวย 24 ทา

PE 1291 หมากลอม 1(0-1/2-0)
Prerequisite : None

ความรูความเขาใจเกี่ ยวกับประวัติความเปนมาของ
หมากลอม กฏ กติกา มารยาท วัตถุประสงค พื้นฐานของ

การเลนหมากลอม ทักษะทางปญญา 11 ประการ บัญญัติ 10
ประการ เทคนิคในการเลน หมากลอมแบบตาง ๆ  การแกปญหา
ระหวางเกม คณุคาของหมากลอมและการนําไปประยุกตในชวิีต
ประจําวัน

PE 3502 การอยูคายพักแรม 2(1/1-1/2-0)
(Camping)

Prerequisite : Junior Standing
ประวัติความเปนมาของคายพักแรม ประเภทของคาย

พักแรม ประโยชนของการอยูคายพักแรม หลักการจัดคาย
พกัแรม คณุลักษณะการเปนผูนําและผูตามทีดี่ โครงการอยูคาย
พักแรม กิจกรรมการอยูคายพักแรม ปญหาของการจัดคาย
พกัแรมและการอยูคาย การออกฝกภาคสนาม การสรางมนุษย
สัมพันธทีดี่

PF 2023 การออกแบบเพ่ือการแสดง 3(3/3-0-0)
(Theatre Design Concepts and
Visualization)

Prerequisite : None
แนวคิดและทฤษฎีเบื้ องตนสําหรับการออกแบบเพื่ อ

การแสดง องคประกอบทางศิลปะ ความหมายและอิทธิพลของ
เสน สี เงา เอกภาพในงานออกแบบเพื่อการแสดง โดยเรียนรู
จากหลักและการพิจารณาภาพรวมของการออกแบบทั้งฉาก
แสง เสียง เคร่ืองแตงกายและการแตงหนา

PF 3013 การฝกปฏิบัติงานศลิปะการแสดง 3(2/2-1/2-0)
(Performing  Arts  Laboratory)

Prerequisite : None
ฝกปฏิบัติหนาที่ตางๆ ในโครงการการแสดงที่จัดข้ึน

ในวิชาน้ี โดยใหนักศึกษาเลือกหนาที่ที่สนใจ อาทิ ผูกํากับ
ผู เขียนบท ฝ ายฉาก ฝ ายแสง ฝ ายเคร่ื องแตงกายและ
การแตงหนา ฝายเคร่ืองประกอบการแสดง ฝายประชาสัมพันธ
ฝายสถานที่ ฝายตอนรับ ฝายงบประมาณ เปนตน

PF 3043 ทฤษฎีและการวิจารณการแสดง 3(3/3-0-0)
(Theory and Criticism for
Performing Arts)

Prerequisite : None
ทฤษฎี หลักเกณฑและแนวทางการวิจารณการแสดง

หน าที่ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของผู วิ จารณ
ฝกปฏิบัติการเขียนบทวิจารณการแสดง
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PF 3053 พ้ืนฐานการแสดง 3(2/2-1/2-0)
(Fundamental Acting)

Prerequisite : None
ศิลปะและทฤษฎีการแสดง การใชรางกายและอวัยวะ

สวนตางๆ เพื่ อการแสดง เรียนรู สวนประกอบของอวัยวะ
ที่ ใชผลิตเสียง การใชพื้ นที่ และลีลาบนเวทีที่ มีผลตอการ
เคล่ื อนไหวของนักแสดง ฝ กปฏิ บั ติ การใช อวัยวะและ
การเคล่ือนไหวรางกายเพื่ อการแสดงออกถึงความหมาย
อารมณและความรูสกึอยางมปีระสทิธภิาพ

PF 3063 การเขียนบทละคร 3(2/2-1/2-0)
(Play Writing)

Prerequisite : None
องคประกอบของบทละคร การกําหนดแกนเร่ือง  การวาง

โครงเร่ื อง การสรางลักษณะนิสัยของตัวละคร การสราง
บทสนทนา ฝกปฏิบัติการเขียนบทละครเวที และบทละคร
จากโครงเร่ืองละครทีส่รางข้ึนเอง

PF 4103 สัมมนาศิลปะการแสดง 3(3/3-0-0)
(Seminar in Performing Arts)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

กําหนดประเด็นทางดานศิลปะการแสดง ที่สอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต นํามาอภิปราย
ระดมความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การสื่ อสาร และ
การแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและเหตุผล

PF 4223 การแสดงละครเวที 3(3/3-0-0)
(Stage Acting)

Prerequisite : None
ศิลปะการแสดงละครเวที การวางลักษณะนิสัยตัวละคร

การทําความเขาใจละคร โดยการศึกษาและตีความหมาย
บทละคร การคนควาเพือ่ความเขาใจสิง่แวดลอม องคประกอบ
ตางๆ ของตัวละครและเร่ืองราว บุคลิก ลักษณะนิสัย อารมณ
การแสดงออกของตัวแสดง ฝกปฏิบัติการแสดง และเสนอ
ผลงานการแสดงละครเวที

PF 4243 การกํากับการแสดง 3(2/2-1/2-0)
(Directing)

Prerequisite : None
ทฤษฎีและศิลปะการกํากับการแสดง ทั้งการกํากับละคร

และการกํากับการแสดง การฝกและการพัฒนานักแสดงและ
การแสดงโดยภาพรวม การวิเคราะห  การเลือกบทละคร

การตีความ การกําหนดแนวคิ ดการแสดง หนาที่ ความ
รับผิดชอบของการกํากับการแสดง การคนควาหาขอมูล
ประกอบการแสดง เพื่อนําไปสูการจัดเตรียมโครงการสหกิจ
ศึกษากลุมวิชาชีพศิลปะการแสดง

PF 4263 การแสดงข้ันสูง 3(2/2-1/2-0)
(Advanced  Acting)

Prerequisite : PF 3053
ฝกการแสดงข้ันสูง โดยเนนการแกปญหาและการพฒันา

ดานการแสดงของนักแสดงแตละคน เพือ่นําไปสูการจัดเตรียม
โครงการสหกิจศึกษากลุมวิชาชพีศิลปะการแสดง

PF 4353 ละครไทยในสังคมรวมสมัย 3(3/3-0-0)
(Thai Drama in Contemporary Society)

Prerequisite : None
ละครไทยปจจุบัน ทั้งละครโทรทัศนและละครเวทีในดาน

เน้ือหา แนวคดิ และคณุธรรมทีส่ะทอนผานเร่ืองราวและตัวละคร
เพือ่วิเคราะหภาพสะทอนของสงัคมไทยรวมสมยัคานิยมของคน
ในสั งคม ตลอดจนความสัมพันธ ระหวางละครและสั งคม
รวมสมัยที่มอีิทธิพลตอกัน

PH 1133 ฟสิกส 3(3/3-0-0)
(Physics)

Prerequisite : MA 1013 or MA 1003
การเคล่ือนที่ ของวัตถุแข็งเกร็ง คล่ืน กลศาสตรของ

ของไหล ไฟฟา แม เหล็ก ทัศนศาสตร  ควอนตัมฟสิกส
กัมมันตภาพรังสี

PH 1142 ฟสิกสพ้ืนฐานทางชีวภาพ 2(2/2-0-0)
(Fundamental Physics for Biology)

Prerequisite : MA 1003 or MA 1013
การเคล่ือนที่ 1 มิติ และ 2 มิติ สมบัติทางความรอน

และการขยายตัวของสสาร การเคล่ือนที่ในของไหล แสง สี
เลนสและการมองเห็น การดูดกลืนแสง เคร่ืองมือทางแสง
ไฟฟาในชีวิตประจําวัน ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน

PH 1171 ปฏิบัติการฟสิกส 1(0-1/3-0)
(Physics Laboratory)

Corequisite : PH 1133
ทําการทดลองเร่ืองที่สอดคลองกับรายวิชา PH 1133

ฟสิกส
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PH 1181 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน 1(0-1/3-0)
ทางชีวภาพ
(Fundamental Physics for
Biology Laboratory)

Corequisite : PH 1142
เพื่ อศึกษากระบวนการวัดและบันทึกผลการทดลอง

ไดอยางถูกตอง การเคล่ือนทีข่องวัตถุในของเหลว การขยายตัว
ทางความรอนของสสาร การปลดปลอยสารกัมมันตรังสี
การใชอุปกรณในการวัดปริมาณทางไฟฟาเบือ้งตน การวัดและ
คํานวณคาพลังงานไฟฟากระแสสลับในชีวิตประจําวัน การ
แทรกสอดของแสงและโพลาไรเซชั่น การศึกษาเร่ืองเลนส
ประกอบ

PH 1183 ฟสิกสทางการแพทย 3(3/3-0-0)
(Medical Physics)

Prerequisite : MA 1003 or MA 1043
สมดุลของแรง การเคล่ือนที่ ของกลามเน้ือ งานและ

พลังงาน สมบัติความยืดหยุนของสาร สมบัติทางความรอน
ของสสาร ความรอนในรางกาย ของไหล แรงพยุง ความหนืด
แรงตึงผิว การไหลเวียนของโลหิตระบบทอเล็ก เสียงและ
การตอบสนอง คล่ืนเหนือเสียง เคร่ืองมือทางเแสงและเสียง
ไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสนิวเคลียร

PH 1191 ปฏิบัติการฟสิกสทางการแพทย 1(0-1/3-0)
(Medical Physics Laboratory)

Corequisite : PH 1183
สมบัติความยืดหยุนของสาร สมบัติทางความรอนของ

สสาร กลศาสตรของของไหล สมบัติทางคล่ืนของแสง สมบัติ
ของไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสนิวเคลียร

PH 2113 ฟสิกสสําหรับวิทยาการ 3(2/2-1/3-0)
คอมพิวเตอร
(Physics for Computer Science)

Prerequisite : MA 1093
ฟสิกสเพื่อเปนพื้นฐานและแนวคิดในการประยุกตใชกับ

ระบบซอฟตแวรและฮารดแวรคอมพิวเตอร การเคล่ือนที่ 3 มิติ
อยางงาย งานและพลังงาน คล่ืน หลักการไฟฟาเบื้องตน
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ควอนตัมเบื้ องตน การประยุกตกับ
นวัตกรรมของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหม และปฏิบัติการ
ที่สมัพันธกับเน้ือหาที่เรียน

PH 2122 ฟสิกสสําหรับเทคนิคการแพทย 2(2/2-0-0)
(Physics for Medical Technology)

Prerequisite : MA 1003
สมดุลแรง การเคล่ือนที่ 1 มิติ และ 2 มิติ สมบัติทาง

ความรอนของสสาร ความรอนในรางกาย แสง สี เสียง การ
ดูดกลืนแสง คล่ืนเหนือเสียง เคร่ืองมือทางแสงและเสียง
ไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสนิวเคลียร

PH 2151 ปฏิบัติการฟสิกส 1(0-1/3-0)
สําหรับเทคนิคการแพทย
(Physics for Medical Technology
Laboratory)

Corequisite: PH 2122
ทําการทดลองที่สอดคลองกับเน้ือหารายวิชา PH 2122

PI 4191 จิตเวชศาสตร 1(1/1-0-0)
(Psychaitry)

Prerequisite : Third year standing
ปญหาทางจิตวิทยาของผูปวยพิการและผูปวยเร้ือรัง

ความเจ็บปวยในทางจิตเวช การแบงชนิด และการรักษา
ความผิดปกติทางจิตใจ การจัดการเกี่ยวกับปญหาทางจิตใจ
ของผูปวยที่ไดรับการรักษาทางกายภาพบําบัด ปญหาของ
ผูดูแลผูปวยพิการ ผูปวยเร้ือรัง และการใหคําแนะนํา

PL 1013 สมาธิกับการพัฒนาชีวิต 3(3/3-0-0)
(Meditation and Life Development)

Prerequisite : None
การเขาใจชีวิต ความหมาย ประเภทความสําคัญของ

สมาธิ การรู เทาทันตัวเอง ดุลยภาพของชีวิต อารมณกับ
ความเขาใจ สมาธิกับการทํางาน สมาธิกับการแกปญหา
สมาธกิบัการพฒันาการทางปญญา

PL 2113 ปรัชญาเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Philosophy)

Prerequisite : None
ความหมายและขอบเขตของวิชาปรัชญาสาขาตาง ๆ

ปญหาปรัชญาและวิธีแกไขปญหา วิธีการคิดเชิงปรัชญาและ
เชงิวิทยาศาสตร ปญหาปรัชญาเกีย่วกับความจริง ความหมาย
ของชีวิต ความดี ความชั่ว ความรูกับความเชื่อ ปรัชญากับ
วิถีชีวิต
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PL 2123 ตรรกวิทยา 3(3/3-0-0)
(Logic)

Prerequisite : None
การเสนอความคิดเชิ งการใช เหตุผล การวิ เคราะห

ลักษณะของโครงสราง การอางเหตุผล องคประกอบ และ
เกณฑตัดสินการอางเหตุผล การอางเหตุผลแบบนิรนัย ความ
สมเหตุสมผลในการอางเหตุผลแบบนิรนัย การอางเหตุผล
แบบอุปนัย ขอแตกตางระหวางการอางเหตุผลแบบอุปนัยกับ
วิธีการทางวิทยาศาสตร ขอผิดพลาดในการอางเหตุผล การใช
เหตุผลหลอกลอ และการนิยาม

PL 2163 ปรัชญาการเมือง 3(3/3-0-0)
(Political Philosophy)

Prerequisite : None
ความหมายและลักษณะของปรัชญาการเมือง แนว

ความคดิเร่ืองความจําเปนของการรวมกลุมสงัคม ความสมัพนัธ
ระหวางมนุษยกับรัฐ ปญหาเร่ืองเสรีภาพ ความเสมอภาค
สันติภาพ ความยุติธรรม เศรษฐกิจ การเมือง อุดมคติทาง
การเมือง หนาที่ของคน โดยศึกษาจากแนวความคิดของ
นักปรัชญาคนสําคัญทั้งทางตะวันตกและตะวันออก

PL 2173 เสรีภาพกับความรับผิดชอบ 3(3/3-0-0)
(Freedom and Responsibility)

Prerequisite : None
แนวความคิ ดเร่ื องเสรีภาพกั บความรับผิดชอบใน

ปรัชญาตะวันตก การใชเสรีภาพกับความรับผิดชอบอยาง
สรางสรรค

PL 2233 ปรัชญาจีน 3(3/3-0-0)
(Chinese Philosophy)

Prerequisite : None
พัฒนาการของปรัชญาจีนโดยสังเขป แนวความคิดของ

นักปรัชญาจนีคนสําคญั เชน เลาจือ้ ขงจือ้ บกัจือ้ เอีย้งจือ้ ซุงจือ้
และแนวความคิดของนักปรัชญาจีนรวมสมัยบางสํานัก เชน
ลัทธขิงจือ้ใหม และคนอืน่ ๆ  ปรัชญาจนีกบัปรัชญาตะวันตก และ
บทบาทของปรัชญาจนีตอสังคม

PL 2243 ปรัชญาอินเดีย 3(3/3-0-0)
(Indian Philosophy)

Prerequisite : None
พัฒนาการของปรัชญาอินเดียโดยสังเขป ปรัชญาใน

คมัภีรพระเวท ปรัชญาอปุนิษัท ภควัทคตีา พทุธปรัชญา จารวาก
เชน และแนวความคิดของนักปรัชญาอนิเดียรวมสมยัคนสําคญั
เชน  มหาตมะคานธี และคนอื่น ๆ ปรัญชาอินเดียกับปรัชญา
ตะวันตก และบทบาทของปรัชญาอินเดียตอสังคม

PL 3313 ปรัชญาสันติภาพ 3(3/3-0-0)
(Peace Philosophy)

Prerequisite : None
ปญหา และความรุนแรงในโลกสนัติภาพกบัความตองการ

ของมนุษย แนวคิดเร่ืองสันติภาพในปรัชญาและศาสนา

PL 3323 ปรัชญาธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Business Philosophy)

Prerequisite : None
ความหมายของปรัชญาธุรกิจ ลักษณะของปรัชญาธุรกิจ

ตามแนวคิดตะวันตกและตะวันออก จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ปรัชญาของนักธุรกิจคนสําคัญทั้ งตะวันตกและตะวันออก
คณุคาแหงจรรยาบรรณทางธรุกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม

PL 3333 จิตอาสาในปรัชญาและศาสนา 3(3/3-0-0)
(Volunteer Spirit in Philosophy and
Religions)

Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของจิตอาสา แนวคิดเร่ือง

จติอาสาในปรัชญาและศาสนา โครงการจติอาสาเพือ่พฒันาสงัคม

PL 3343 ปรัชญาศาสนา 3(3/3-0-0)
(Philosophy of Religion)

Prerequisite : None
ความหมายและขอบเขตของปรัชญาศาสนา ความ

แตกตางระหวางศาสนากับปรัชญาศาสนา ปญหาเกี่ยวกับ
สิ่งเหนือธรรมชาติ เหตุผลและศรัทธาในศาสนา ทัศนะตอ
ศาสนาของผูนับถือศาสนาและผูไมนับถือศาสนา

PL 3353 ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3/3-0-0)
(Comparative Religions)

Prerequisite : None
ความหมาย ประเภท รูปแบบและวิ วัฒนาการทาง

ความเชือ่ ความแตกตางระหวางลัทธกิบัศาสนา พฤติกรรมทาง
ศาสนาและอดุมการณทางศาสนา ความเชือ่ตาง ๆ  ในสงัคมไทย
วิธกีารศกึษาศาสนา เปรียบเทยีบลักษณะรวมและลักษณะตาง
ของศาสนาในโลกปจจบุนั หลักคาํสอนทีส่าํคญั ความสําคญัของ
ศาสนาตอชีวิตและสงัคม

PL 3363 พุทธปรัชญเถรวาท 3(3/3-0-0)
(Philosophy of Theravada Buddhism)

Prerequisite : None
ความหมายและลักษณะของพุทธปรัชญา แนวความคิด

เร่ืองโลกและมนุษย ทฤษฎี การเรียนรู มนุษยกับการกระทํา
สั งสารวัฏ ความหลุดพน ปญหาเร่ื องความดี  ความชั่ ว
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พุทธจริยศาสตร อุดมคติและดุลยภาพของชีวิต บทบาทของ
พุทธปรัชญาที่มีตอสังคมไทย

PL 3403 พุทธศาสนากับการแกไข 3(3/3-0-0)
ปญหาสังคม
(Buddhism and Solution to Social Problems)

Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับสังคม มนุษยกับ

ปญหาชีวิต มูลเหตุของปญหาการใชพุทธธรรมวิเคราะหและ
แกไขปญหาสังคม เชน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว
แตกแยก ปญหาการเมือง เปนตน และอุดมคติสงัคมแบบพุทธ

PM 2103 เภสัชวิทยา 3(3/3-0-0)
(Pharmacology)

Prerequisite : PS 2323
ความรูพื้นฐานของการบริหารยา รูปแบบของยา กลไก

การออกฤทธิ์ของยา ฤทธิ์ขางเคียง และพิษของยา พระราช
บัญญัติตํารับยา มาตรฐานและบัญชียาหลักแหงชาติ

PM 2121 เภสัชวิทยาสําหรับนักเทคนิค 1(1/1-0-0)
การแพทย
(Pharmacology for Medical Technologists)

Prerequisite : AN 2213
ความรูพืน้ฐานทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิข์องยา

ฤทธิ์ขางเคียงและพิษของยา การกําจัดยาออกจากรางกาย
การเสพติด ยาที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของ
รางกาย และมีผลตอการตรวจทางหองปฏิบัติการ

PM 3013 เภสัชวิทยา 3(3/3-0-0)
Corequisite : BH 2333

หลักการทัว่ไปการออกฤทธิย์า กลวิธานการออกฤทธิข์อง
ยาตนแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลลและระดับอวัยวะ ปจจัย
ที่มีผลกระทบตอระดับยาในรางกาย การดูดซึมยา การแพร
กระจายยา การเปล่ียนแปลงของตัวยาและการขับถายยา

PP 1411 เภสัชศาสตรสัมพันธ 1(1/1-0-0)
(Pharmacy Orientation)

Prerequisite : None
บทนําเขาสูวิชาชีพเภสัชกรรม ประวัติ และความเปนมา

ของวิชาชีพ ปรัชญาแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณ ขอบขายงาน
เภสัชกรรม เภสัชศาสตรศึกษาในประเทศไทย รายวิชาตางๆ
ในหลักสูตรความตอเน่ือง และการประยุกตใชตําราหลักและ
การคนควา องคกรวิชาชีพตางๆ บทบาทของเภสัชกรในสาขา
วิชาชีพตางๆ

PP 2113 พยาธิวิทยาคลินิก 3(3/3-0-0)
(Clinical Pathology)

Prerequisite : AN 2123
Corequisite : BH 2354 และ MT 3412

ความรู พื้ นฐานของการเกิดโรคตอระบบตางๆ ของ
รางกายและการตอบสนองของรางกายตอความผิดปกติทีเ่กดิข้ึน
สาเหตุและพยาธิสภาพลักษณะอาการของโรคตางๆ รวมถึง
โรคที่ เกิดจากสิ่งแวดลอม โรคที่ เกี่ยวเน่ืองจากพันธุกรรม
การควบคุมการทํางานของรางกายในภาวะปกติและภาวะ
ทีเ่ปนโรค เมตาบอลิสมของสารชวีเคมใีนภาวะปกติและผิดปกติ
การเปล่ียนแปลงของสารชวีเคมใีนเลือดและของเหลวในรางกาย
เมือ่เกิดพยาธสิภาพของอวัยวะตางๆ การแปลผลการตรวจทาง
หองปฏบิัติการเพือ่วินิจฉยั ติดตามการรักษาและพยากรณโรค

PP 2412 เภสัชสาธารณสุข 2(2/2-0-0)
(Public Health Pharmacy)

Prerequisite : PP 1411
ระบบสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบประกัน

สังคม ประกันสุขภาพ บัญชียาหลักแหงชาติ ระบาดวิทยา
โรคที่เปนปญหาดานสาธารณสุข การเพิ่มของประชากรและ
การคุมกําเนิด อุบติัเหตุและอุบติัภัย อาชวีอนามัย การคุมครอง
ผูบริโภค บทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรในระบบยา

PP 2713 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Technology I)

Prerequisite : CH 1383
การชั่ งการตวงและเทคนิคอื่ นๆ ในทางเภสัชกรรม

รูปแบบยาในทางเภสัชกรรม ประเภทของภาชนะบรรจุและ
การเลือกภาชนะบรรจุใหเหมาะสมกับเภสชัผลิตภัณฑรูปแบบ
ตางๆ ศัพทลาตินและความหมายของคํายอที่ใชในใบสั่งยา
การคํานวณทางเภสัชกรรม สารละลาย และสมบั ติของ
สารละลาย เทคนิคในการเพิ่มการละลาย สารปรุงแตงทาง
เภสัชกรรม การตรึงขีดความเปนกรดดาง การเตรียมเภสัช
ผลิตภัณฑรูปแบบยานํ้าใส การเตรียมสารละลายไอโซโทนิค
การเสือ่มสลายของยานํ้าและวิธีชะลอความเสื่อม

PP 2721 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Technology Laboratory I)

Corequisite : PP 2713
ฝกการสืบคนขอมูลในหนังสือตําราและเภสัชตํารับ

ปฏิบัติการเพื่อฝกการชั่ง การตวงและเทคนิคพื้นฐานในการ
เตรียมตํารับยา ศึกษาการหาค าการละลาย การเตรียม
สารละลายบัฟเฟอรและไอโซโทนิค ปฏิบัติการเตรียมยานํ้า
สารละลายรูปแบบตางๆ ไดแก ยานํ้าใส ยานํ้าเชื่อม ยาเหลา
หวานหอม และเหลายา จลนศาสตรการเสื่อมสลายของยานํ้า
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PP 3113 เภสัชวิทยา 1 3(3/3-0-0)
(Pharmacology I)

Prerequisite : AN 2123 และ BH 2354
Corequisite : PP 2113 และ PP 3423

หลักการทั่วไปการออกฤทธิ์ยา กลวิธานการออกฤทธิ์
ของยาตนแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลลและระดับอวัยวะ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอระดับยาในรางกาย การดูดซึมยา การ
แพรกระจายยา การเปล่ียนสภาพของยาและการขับถายยา
การออกฤทธิข์องยาตอระบบประสาทสวนกลาง ระบบประสาท
อัตโนมัติ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ยาที่มีผลตอเม็ดเลือด
และไขมันในเลือด

PP 3123 เภสัชวิทยา 2 3(3/3-0-0)
(Pharmacology II)

Prerequisite : None
Corequisite : PP 3113

เนนการศึกษาการออกฤทธิ์ ของยาตอระบบตอมไรทอ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถาย ยาที่ใชบําบัดโรคติดเชื้อ
ยาทีเ่ปนเคมบีําบดั ยาบําบดั การอกัเสบ ยาระงับปวด ยาแกแพ
และยาทีม่ีผลตอระบบภูมคิุมกัน

PP 3131 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1(0-1/3-0)
(Pharmacology Laboratory)

Corequisite : PP 3123
ศึกษาและทดลองวิธีการประเมินฤทธิ์ยา ตําแหนงการ

ออกฤทธิ์ยาตอระบบตอมไรทอ ระบบขับถาย การศึกษาฤทธิ์
ของยาทีส่ําคญัในสตัวทดลองหรือในอวัยวะแยกสวน การดูดซึม
การกระจายตัวและการขับถายของยา ผลของยาตอระบบ
ประสาทสวนกลางและระบบประสาทอตัโนมติั

PP 3152 เภสัชบําบัด 1 2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy I)

Prerequisite : PP 3113 และ PP 2113
หลักการรักษาดวยยา โดยคํานึงถึงผลกระทบจากลักษณะ

พันธุกรรม ปฏิกิริยาระหวางยา ฯลฯ หลักความสัมพันธของ
พยาธวิิทยากบัเภสชับําบดัในมนุษย กลไกการเกดิโรค ลักษณะ
ทางคลินิก การวินิจฉัย การเลือกใชยาเพื่อการรักษาอยาง
ถูกตองในโรคหวัใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของการสราง
เม็ดเลือด การแข็งตัวของเลือด

PP 3162 เภสัชบําบัด 2 2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy II)

Corequisite : PP 3152 และ PP 3123
หลักความสัมพันธของ พยาธิ วิทยากับเภสัชบําบัด

ในมนุษย กลไกการเกิดโรค ลักษณะ ทางคลินิก การวินิจฉัย
การเลือกใชยาเพือ่การรักษาอยาง ถูกตองในโรคระบบทางเดิน
หายใจ ภาวะเสียสมดุลกรดดาง นํ้าและอิเล็กโตรไลท โรคตอม
ไรทอ โรคความผิดปกติของเมตาบอลิซึม

PP 3171 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 1 1(0-1/3-0)
(Pharmacotherapy Laboratory I)

Corequisite : PP 3152 และ PP 3162
วิ เคราะห  นําเสนอและอภิปรายกรณีศึ กษาผู ป วย

บทความทางวิชาการที่ สอดคลองกับทฤษฎีที่ เรียนในวิชา
เภสัชบําบัด 1 และ 2

PP 3423 ชีวเภสัชศาสตร 3(3/3-0-0)
และเภสัชจลนศาสตร
(Bipharmaceutices and Pharmacokinetics)

Prerequisite : MA 1043 และ AN 2123
แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตรของการใหยาแบบ

ตางๆ การคํานวณหาคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตร
กระบวนการดูดซึม การกระจาย เมทาบอลิซึมและการกําจัดยา
ปจจยัตางๆ ทีม่ผีลตอกระบวนการดังกลาว ทัง้ทางดานสรีรวิทยา
คุณสมบัติของตัวยา ออกฤทธิ์  สูตรตํารับยา รูปแบบยา
วิถีการใหยา รวมถึงลักษณะจําเพาะของผูปวยที่ มีผลตอ
เภสัชจลนศาสตรของยา เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ นํ้าหนักตัว
สภาวะโรคที่ผูปวยเปน และความแปรปรวนระหวางบุคคล
การประยุกตในทางคลินิก เชน การปรับขนาดยาใหเหมาะสม
ในผูปวยโรคไต การประยุกตในการปรับปรุงตํารับยา การใช
ขอมูลดานชีวเภสชักรรม (biopharmaceutics) เภสัชจลศาสตร
(pharmacokinetics) และเภสัชกรรม (pharmaceutics)
ในการคัดเลือกผลิตภัณฑยา อธิบายและแปลผล invitro
dissolution test, bioavailobility, bioequivalence pharma-
cokinetic parameters

PP 3432 การบริหารเภสัชกิจ 2(2/2-0-0)
(Pharmacy Administration)

Prerequisite : PP 2412
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานการบริหารที่เกี่ยวของ

กับงานเภสัชกรรม การวางแผน การจัดองคการ พฤติกรรม
องคการ ความเปนผูนําในวิชาชีพ การบริหารงานบุคคลและ
ทรัพยากรมนุษย การอํานวยการและการควบคุมกํากับดูแล
การสัง่การ การตัดสินใจ การสือ่สารและการทํางานเปนทีมหลัก
การบัญชี การเงินและภาษี
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PP 3603 เคมีของยา 1 3(3/3-0-0)
(Medicinal Chemistry I)

Prerequisite : BH 2354
คุณสมบัติทางเคมีฟสิกสและสเตอริโอเคมี โครงสราง

ทางเคมีของยา การเกิดอันตรกิริยาระหวางยากับตัวรับ การ
เปล่ียนแปลงทางเคมขีองยาในรางกาย ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบั
การคนพบและพฒันาตัวยา ความสมัพนัธระหวางสตูรโครงสราง
เคมีกับการออกฤทธิ์ ของยาและกลไกการออกฤทธิ์ของยา
ในกลุมที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง ยาชาเฉพาะที่
ยาที่ ออกฤทธิ์ ตอระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด และสารชวยวินิจฉัย

PP 3613 เคมีของยา 2 3(3/3-0-0)
(Medicinal Chemistry II)

Prerequisite : PP 3603
คณุสมบติัทางเคมีฟสกิสและสเตอริโอเคม ีโครงสรางทาง

เคมีของยา ความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางเคมีกับการ
ออกฤทธิ์ของยาและกลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุมที่ออก
ฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร ตอมไรทอ ฮอรโมน สเตียรอยด
วิตามนิ ยาระงับปวดและตานอกัเสบ ยาตานมะเร็ง ยาตานไวรัส
ยาตานแบคทเีรียและปาราสิต

PP 3622 เภสัชวิเคราะห  1 2(2/2-0-0)
(Pharmaceutical  Analysis I)

Prerequisite : CH 1383
หลักการและเทคนิคการวิเคราะหหาปริมาณยาในเภสัช

ผลิตภัณฑดวยวิธีทางเคมี โดยใชปฏิกิริยากรด-เบส ทั้งใน
ตัวทําละลายที่ เปนนํ้าและไมใช นํ้า ปฏิกิ ริยาสารประกอบ
เชงิซอน ปฏิกริิยาออกซิเดชนั-รีดักชนั ปฏกิริิยาการเกดิตะกอน
และการวิเคราะหโดยนํ้าหนัก รวมทั้งหลักการเบื้องตนในการ
วิเคราะหขอมูลและประเมินผลการวิเคราะห

PP 3631 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 1 1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Analysis Laboratory I)

Corequisite : PP 3622
เทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะหเภสัชภัณฑที่สอดคลอง

กับเน้ือหาในภาคบรรยายวิชาเภสัชวิเคราะห 1

PP 3743 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Technology II)

Prerequisite : PP 2713
ศึกษาคุณสมบัติของผงยา ทฤษฎีการไหลของของไหล

ปรากฏการณที่ผิวประจัน ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับคอลลอยด
และการกระจายตัวของสารประเภทคอลลอยด ศึกษาทฤษฎี

การเตรียมยาประเภทคอลลอยด ทฤษฎีการเตรียมยานํ้า
แขวนตะกอน ศึกษาทฤษฎียาฉีดพ นในทางเภสั ชกรรม
พอลิ เมอร ที่ ใช ในทางเภสั ชกรรม ศึ กษาปรากฏการณ
การแบงภาค สารประกอบเชิงซอนทางเภสัชกรรม และความ
ไมเทากันทางเภสัชกรรม

PP 3751 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Technology
Laboratory II)

Corequisite: PP 3743
ปฏิบัติการเนนการศึกษาคุณสมบัติของผงยา การวัด

คุณสมบัติทางฟสิกสของของไหล เชน แรงตึงผิว ความหนืด
การดูดซับทางเภสัชกรรม ศึกษาคุณสมบั ติและลักษณะ
การกระจายตัวของสารประเภทคอลลอยด หลักการเตรียมยา
ประเภทคอลลอยด เชน แมกมา มิวซิเลจ ศึกษาหลักการเตรียม
ตํารับยานํ้าแขวนตะกอน และปรากฏการณการแบงภาค

PP 3753 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Technology III)

Prerequisite : PP 3743
เรียนรูทฤษฏีและเทคโนโลยีในการเตรียมและผลิตยา

ในรูปแบบ dispersed system ไดแก ยานํ้าอีมัลชัน สําหรับ
รับประทาน โลชัน อีมัลชัน ลินิเมนท ครีม ยาข้ีผ้ึง เพสท
และยาเหน็บ  ระบบนําสงผลิตภัณฑยาน้ี ศกึษาทฤษฎีการเตรียม
นาโนพารติเคลิบางชนิด ทฤษฎีการเตรียมวัคซีนและยาอนิซูลิน
ทฤษฎีการเปล่ียนสภาพสารละลายยาของเหลวใหเปนของแข็ง
ดวยเทคนิคการทําแหงแบบเยือกแข็ง และการทําแหงแบบ
พนฝอย และหลักเกณฑวิธีที่ดีในการผลิตของเภสัชศาสตร
ทีไ่มปราศจากเชือ้ การศกึษาการเสือ่มสลายและชะลอการสลาย
ของตัวยาในผลิตภัณฑยาทั้งหมดในเน้ือหาวิชา

PP 3761 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Technology Laboratory III)

Corequisite : PP 3753
ปฏิบัติการเตรียมเภสัชภัณฑ ประเภทยาเตรียมชนิด

อีมัลชันรับประทาน ยาเตรียมประเภทกึ่งแข็ง ไดแก ยาครีม
ยาข้ีผ้ึง ยาเพสต ยาเหน็บ ศึกษาการเตรียมนาโนพารติเคิล
บางชนิด การเตรียมวัคซีนและอิ นซู ลิน รวมทั้ งศึกษา
การเปล่ียนสภาพสารละลายยา ของเหลวใหเปนของแข็ง
ดวยเทคนิคการทําแหง แบบเยือกแข็งและแบบพนฝอย
ศึกษาการวางแผนการทดลอง เพื่อพัฒนาตํารับและปรับปรุง
แกไขปญหาของตํารับยา ประเภทตางๆ ขางตน รวมทั้งรูจัก
ใชเคร่ืองมือในการเตรียม
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PP 3922 เภสัชเวท 1 2(2/2-0-0)
(Pharmacognosy I)

Prerequisite : CH 2263
สมุนไพรที่ไดจากพืช สัตวและแรธาตุ โดยเนนถึงแหลง

ทีม่า ลักษณะทางกายภาพ สารสําคญั สมบติัทางเคมแีละฟสกิส
ของสาร การสกัดแยก การตรวจสอบเบื้ องตน ฤทธิ์ และ
ประโยชนทางยาโดยการจดัแบงกลุมตามโครงสรางพืน้ฐานทาง
เคมีของสารสําคัญ

PP 3941 ปฏิบัติการเภสัชเวท 1 1(0-1/3-0)
(Pharmacognosy Laboratory I)

Corequisite: PP 3922
ปฏิบัติการเพื่อหาประสบการณและฝกทักษะในเน้ือหา

ที่สอดคลองกับภาคบรรยายวิชาเภสัชเวท 1

PP 4016 การฝกงานวิชาชีพ 6(0-0-6/28)
(Professional Training)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 4 หรือไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการวิชาการคณะ
เง่ือนไขการสอบประมวลความรู นศภ. ชัน้ป 4
คือตองสอบผาน PP 4752, PP 4613 และ
PP 4191

ฝกปฏิบั ติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล และ
เภสัชกรรมชุมชน การฝกปฏิบั ติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
โรงพยาบาลในงานทัว่ไป ไดแก งานบริการเภสชักรรมผูปวยนอก
และผูปวยใน ศกึษาระบบงานสนับสนุนการบริการทางเภสชักรรม
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ประกอบดวย
การเรียนรูข้ันตอนการดําเนินกจิการรานยาและการบริหารเวชภัณฑ
ฝกปฏิบัติงานบริการเภสัชกรรม รวมทั้งการศึกษาแนวทาง
ในการดําเนินงานบริบาลทางเภสชักรรมในรานยา โดยมจีํานวน
ชั่วโมงไมตํ่ากวา 400 ชั่วโมง การฝกปฏิบัติงานในรานยา
ประกอบดวย ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดต้ัง และ
การบริหารรานยา ฝกทักษะการสื่อสารกับผูปวยหรือญาติ
ของผูปวยเกี่ ยวกับการใชยา ฝกทักษะการสืบคนเพื่ อหา
ปญหาที่เกิดจากการใชยา อุปกรณทางการแพทยทีม่ีจําหนาย
ในร านยา ฝกทักษะการคั ดกรองโรค การส งต อผู ป วย
และการสงเสริมสุขภาพในชุมชน

PP 4112 เภสัชบําบัด 3 2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy III)

Corequisite : PP 3123 และ PP 3162
หลักความสัมพันธของ พยาธิ วิทยากับเภสัชบําบัด

ในมนุษย กลไกการเกิดโรค ลักษณะ ทางคลินิก การวินิจฉัย
การเลือกใชยาเพื่อการรักษาอยาง ถูกตองในโรคติดเชื้อของ

อวัยวะตางๆ หลักการใชยาตานจุลชีพ การปองกันการด้ือยา
ของเชื้อ การแกไขการด้ือยา

PP 4122 เภสัชบําบัด 4 2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy IV)

Corequisite : PP 4112
หลักความสัมพันธของ พยาธิ วิทยากับเภสัชบําบัด

ในมนุษย กลไกการเกิดโรค ลักษณะ ทางคลินิก การวินิจฉัย
การเลือกใชยาเพือ่การรักษาอยาง ถูกตองในโรคผิวหนัง โรคตอ
โรคกระดูก ขอตอ โรค SLE โรคระบบทางเดินอาหาร โรคไต

PP 4131 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 2 1(0-1/3-0)
(Pharmacotherapy Laboratory  II)

Corequisite : PP 4112 และ PP 4122
วิ เคราะห  นําเสนอและอภิปรายกรณีศึ กษาผู ป วย

บทความทางวิชาการที่ สอดคลองกับทฤษฎีที่ เรียนในวิชา
เภสัชบําบัด 3 และ 4

PP 4142 เภสัชบําบัด 5 2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy V)

Corequisite : PP 4122
หลักความสัมพันธของ พยาธิ วิทยากับเภสัชบําบัด

ในมนุษย กลไกการเกิดโรค ลักษณะ ทางคลินิก การวินิจฉัย
การเลือกใชยาเพือ่การรักษาอยาง ถูกตองในโรคประสาท อาการ
ปวดศีรษะขางเดียว โรคจิต การใชยาในผูสูงอายุ สตรีมีครรภ
และใหนมบุตร ทารกแรกเกิด เด็ก

PP 4151 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 3 1(0-1/3-0)
(Pharmacotherapy Laboratory III)

Corequisite : PP 4142
วิ เคราะห  นําเสนอและอภิปรายกรณีศึ กษาผู ป วย

บทความทางวิชาการที่ สอดคลองกับทฤษฎีที่ เรียนในวิชา
เภสัชบําบัด 5

PP 4163 การบริบาลทางเภสัชกรรม 1 3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Care I)

Prerequisite : PP 4122
Corequisite : PP 4142 และ PP 4182

หลักการจายยา การแนะนําและใหคําปรึกษาการใชยา
การซักประวัติผูปวย การสงตอผูปวย การวิเคราะหใบสั่งยา
การดูแลผูปวย การสอนผูปวยใหสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
และใชยาอยางถูกตอง การใชยารักษาโรคที่พบบอยในชุมชน
และไม ซับซอน การปฐมพยาบาล การรับวัคซีน การใช
เวชอุปกรณ เวชสําอางและนํ้ายาเลนสสัมผัส การปองกันและ
แกไขปญหาการใชยาผิด การอดบุหร่ี
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PP 4171 ปฏิบัติการการบริบาล 1(0-1/3-0)
ทางเภสัชกรรม 1
(Pharmaceutical Care Laboratory I)

Corequisite : PP 4163
ฝกปฏิบัติการตามเน้ือหาที่สอดคลองกับภาคบรรยาย

ในวิชา PP 4163 การบริบาลทางเภสัชกรรม 1 การซักประวัติ
อาการและการใชยาของผูปวย  การเลือกจายยาและการแนะนํา
ขนาดยาและวิธีใชที่ถูกตอง เหมาะสมใหแกผูปวยเปนโรค
ที่พบบอยในชุมชน การใหความรูผูปวยในการดูแลสุขภาพ
เบื้องตน การตัดสินใจสงตอหรือแนะนําผูปวยไปพบแพทย
การจายยาตามใบสั่ง การวิเคราะหปญหาที่อาจเกิดข้ึนและ
การประเมินความรวมมือของผูปวย

PP 4182 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2 2(2/2-0-0)
(Pharmaceutical Care II)

Prerequisite : PP 4122
Corequisite : PP 4142 และ PP 4163

การประยุกตความรูทางยาดานตางๆ มาใชกับผูปวย
ในสถานพยาบาล การนําความรูทางพยาธิสรีรวิทยาของโรค
การวินิจฉัยโรคของแพทย ผลการตรวจในหองปฏิบั ติการ
คาพารามเิตอรทางเภสชัจลนศาสตรของยาในผูปวยมาประมวล
เพือ่ใหการใชยาในผูปวยเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม
ที่สุด ปฏิกิริยาของยา ความคลาดเคล่ือนในการใชยา การอาน
และบันทึกประวัติการใชยาของผูปวย การวัดผลและการ
ติดตามผล การใชยา ปญหาการใชยาในผูปวย การคนหา
ประเมิน ประมวลขอมูลยา การบริการเภสัชสนเทศ

PP 4191 ปฏิบัติการการบริบาล 1(0-1/3-0)
ทางเภสัชกรรม 2
(Pharmaceutical Care Laboratory II)

Corequisite : PP 4182
ฝกปฏิบัติการอานเวชระเบียน แปลผลคาชีวเคมีคลินิก

วิเคราะหผลการรักษาจากกรณีศึกษาจริง การจัดทําบันทึก
การใชยาของผู ปวย ประเมินปญหาอันเกิดจากการใชยา
ของผูปวย กําหนดแนวทางเพื่อการแกปญหา ฝกทกัษะการให
คําปรึกษาแนะนําการใชยาแกผูปวยโดยจําลองสถานการณ
ฝกคนหา ประเมิน ประมวลขอมูลยา การบริการเภสัชสนเทศ

PP 4232 เภสัชกรรมโรงพยาบาล 2(2/2-0-0)
(Hospital Pharmacy)

Prerequisite : PP 3432
การจดัองคกรในโรงพยาบาลและฝายเภสัชกรรม บทบาท

หนาที่ ความรับผิดชอบฝายเภสัชกรรมที่มีความสัมพันธกับ
ฝายอืน่ๆ ของโรงพยาบาล ระบบการทํางานของฝายเภสชักรรม
การบริหารเวชภัณฑ ระบบกระจายยา การจายยาและการให

คําแนะนําผูปวยนอก การเตรียมยาปราศจากเชื้อ การเตรียม
ยาพเิศษ ระบบการจายยา ระบบคลังขอมลูยา ระบบการประกนั
คณุภาพทีเ่ชือ่มโยงกบัการรับรองคณุภาพจากองคกรภายนอก

PP 4412 นิติเภสัช และจรรยาบรรณ 3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Jurisprudence,
and Ethics)

Prerequisite : PP 3432
ความรู พื้ นฐานเกี่ ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง กฎหมายที่ เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม ขอจํากัดและเง่ื อนไขในการประกอบวิชาชีพ
จริยธรรม จรรยาบรรณและปรัชญาในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม การคุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภค สิทธิและ
หนาที่  ความรับผิดชอบของเภสัชกรตามกฎหมาย และ
กรณีศึกษาของ ผูที่เคยกระทําความผิด

PP 4422 การคุมครองผูบริโภค 2(2/2-0-0)
ดานผลิตภณัฑสุขภาพ
(Consumer Protection in Health Products)

Prerequisite : PP 4412
แนวคิดพื้นฐาน วิวัฒนาการของการคุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ กลวิธีในการดําเนินงาน มาตรการ
ในการคุมครองผูบริโภค นโยบายและการดําเนินงานในการ
คุมครองผูบริโภคของภาครัฐและเอกชน บทบาทของเภสัชกร
ตองานคุมครองผูบริโภค การพัฒนางานคุมครองผูบริโภค

PP 4432 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 2(2/2-0-0)
(Research  Methodology  for
Pharmaceutical Sciences)

Prerequisite : ST 1053
ความหมายและความสําคัญของงานวิจัย กระบวนการ

วิจัย การต้ังประเด็นปญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ทีเ่กีย่วของ การต้ังสมมติุฐานและวัตถุประสงค การเลือกกําหนด
ขนาดตัวอยาง การสุมตัวอยาง การสรางเคร่ืองมือ การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การแปลผล
การนําเสนอขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอ
ผลงานวิจยั การเขียนโครงงานวิจยั และการประเมนิวรรณกรรม
และจริยธรรมในการวิจัย

PP 4613 เภสัชวิเคราะห 2 3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical  Analysis  II)

Prerequisite : PP 3622
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการ การใชเคร่ืองมือในการ

ตรวจวิ เคราะหเภสัชภัณฑไดแกหลักการทางเคมี ไฟฟา
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สเปกโตรโฟโตเมตรี โครมาโตกราฟ  รวมทั้งวิธีการตรวจสอบ
ความถูกตองของเคร่ืองมือ

PP 4621 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 2 1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Analysis Laboratory II)

Prerequisite : PP 3631
Corequisite : PP 4613

เทคนิคการวิเคราะหเภสัชผลิตภัณฑและตรวจสอบ
ความถูกตองของเคร่ืองมือที่ สอดคลองกับเน้ื อหาในภาค
บรรยายวิชาเภสัชวิเคราะห 2 ไดแก เคร่ืองมือทางดานไฟฟา
เคมี เคร่ืองมือโครมาโตกราฟและเคร่ืองสเปกโตรโฟโตเมตรี

PP 4642 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 1 3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Quality Assurance I)

Prerequisite : PP 4613 และ PP 4752
หลักการของระบบการจัดการประกันคุณภาพสําหรับ

เภสัชภัณฑ และสวนประกอบที่สําคัญในการประกันคุณภาพ
เช นการจั ดการด านคุณภาพของวัตถุ ดิบ บรรจุ ภัณฑ
ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป ชีวสมมูลของผลิตภัณฑ การตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป การสุมตัวอยาง การผานผลิตภัณฑกอนการจําหนาย
การตรวจสอบคณุภาพหลังการผลิตและการจําหนาย เคร่ืองมอื
และการบํารุงรักษา และระบบการจัดการดานคุณภาพ การ
บริหารจัดการขอรองเรียน ระบบการควบคุมคุณภาพหอง
ปฏบิติัการ ระบบเอกสารทีใ่ชในงานประกนัคณุภาพ กฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวของ แนวทางการข้ึนทะเบียนยาสมุนไพรและขอตกลง
ระหวางประเทศ

PP 4752 เภสัชอุตสาหกรรม 1 2(2/2-0-0)
(Industrial Pharmacy I)

Prerequisite : PP 3753
ศึกษาทฤษฎี และเทคนิควิธีการในการเตรียมเภสัชภัณฑ

ในรูปแบบของของแข็ง ไดแก แกรนูล ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ
นํ้าตาล ยาเม็ดเคลือบฟลม ยาแคปซูล รวมถึงยาเม็ดรูปแบบ
พิเศษอื่นๆ และการควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑรูปแบบ
ของแข็ง รวมถึงการจัดทํามาตรฐานวิธีการ ปฏิบัติงาน

PP 4771 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1 1(0-1/3-0)
(Industrial Pharmacy Laboratory I)

Corequisite : PP 4752
ศึกษาหลักการและวิธีการตลอดจนเรียนรู เกี่ ยวกับ

เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรที่เกี่ยวของในการผลิตเภสัชภัณฑ
รูปแบบของแข็งในข้ันอุตสาหกรรม ปฏิบติัการผลิตและควบคมุ

คุณภาพของยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ แคปซูล ยาเม็ดรูปแบบ
พิเศษ เรียนรูการปฏิบัติงานในการผลิตเภสัชภัณฑรูปแบบ
ของแข็งตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี รวมถึงการเขียนมาตรฐาน
การปฏบิัติงาน

PP 4772 เภสัชอุตสาหกรรม 2 2(2/2-0-0)
(Industrial Pharmacy II)

Prerequisite : PP 4752
ศึกษาหลักการและวิธีการตลอดจนสถานที่ ที่ ใช ใน

การผลิตยาปราศจาก เชื้ อและยาตา หู จมูกและคอ และ
กระบวนการผลิตนํ้าเพื่อใชในการเตรียมยาฉีด การเตรียม
และการผสมสารอาหาร และยาเตรียมที่ใหทางหลอดเลือดดํา
รายละเอียดวิธีการ และมาตรฐานในการควบคุมและประกัน
คุณภาพ การตรวจสอบ ความถูกตองของกระบวนการทําให
ปราศจากเชื้ อ หลักเกณฑ  วิ ธี การที่ ดี ในการผลิตของ
เภสัชภัณฑรูปแบบยาปราศจากเชื้อ ศึกษาผลิตภัณฑควบคุม
การปลดปลอยยาในรูปแบบตางๆ และระบบการนําสงยา รวมทัง้
ศกึษาความหมายและความสําคญัของชวีปริมาณออกฤทธิแ์ละ
ชีวสมมูล

PP 4791 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2 1(0-1/3-0)
(Industrial Pharmacy Laboratory II)

Corequisite : PP 4772
ปฏิบัติการเตรียมยาปราศจากเชื้อ ยาตา สารอาหาร

ที่ ใหทางหลอดเลือดดํา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
ปราศจากเชื้อ การเรียนรูการปฏิบัติงานในสถานที่ผลิตยา
ปราศจากเชื้ อตามหลักเกณฑ วิธีการที่ ดี  การตรวจสอบ
ความถูกตองของกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ

PP 4903 เภสัชเวท 2 3(3/3-0-0)
(Pharmacognosy II)

Prerequisite : PP 3922
ศึกษาการนําสมุนไพรจากแหลงธรรมชาติตางๆ มาใช

เปนยา อาหาร และเคร่ืองสําอาง เพือ่การปองกนัโรค รักษาโรค
และเสริมสุขภาพ

PP 4911 เภสัชเวท 3 1(1/1-0-0)
(Pharmacognosy III)

Prerequisite : PP 4903
หลักการใชสมุนไพร การจัดหมวดหมูตามประโยชนของ

การรักษา หลักและวิธกีารจดัทาํมาตรฐานยาสมนุไพรทัง้ปริมาณ
และคุณภาพ การประยุกตยาพื้นบานและสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
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PP 5002 สัมมนาการบรบิาลทางเภสัชกรรม 2(0-2/6-0)
(Seminar in Pharmaceutical Care)

Prerequisite : PP 4151, PP 4191
การศึ กษาค นคว าด านเภสั ชศาสตร ที่ สนใจจาก

วรรณกรรมการแพทย  ทั้ งชนิ ดปฐมภูมิ และทุ ติ ยภูมิ
การวางแผนงาน การแกไขปญหา การฝกและพัฒนาทักษะ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้ งการเขียนและการพูด
อยางมปีระสทิธิภาพ

PP 5012 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2(1/1-1/3-0)
และการใหการศึกษาเพ่ือปองกัน
และควบคุมโรค
(Developing Health Behaviors
and Education for Disease prevention
and Control)

Prerequisite : None
การปองกันโรคระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เวชศาสตร

ครอบครัวและสังคม สถานการณโรคเร้ือรัง ความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมสุขภาพกับอุบัติการณเกิดโรค รูปแบบ
การจัดการโรคเร้ือรัง ความสําคัญของการจัดการสุขภาพ
ดวยตนเอง ทฤษฎีและรูปแบบทีเ่กีย่วของกบัพฤติกรรมสขุภาพ
ในระดับบุคคลและชุมชน การเชื่ อมโยงทฤษฎีพฤติกรรม
สุขภาพสูแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาสุขภาพและการใหความรู
ดานสุขภาพ

สัมมนางานวิจยัทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาสุขภาพ กรณีศกึษา
การพฒันาพฤติกรรมการใชยา โภชนาการ การควบคมุนํ้าหนัก
การเลิกบหุร่ี การเลิกเหลา การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสีย่งตอการ
ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ

PP 5014 การฝกงานบริบาล 4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการชุมชน
(Community Pharmacy Clerkship)

Prerequisite : PP 4016 สอบประมวลความรูสําหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการ
ชุมชน ต้ังแตการซักประวัติ การบันทึกประวัติอยางเปนระบบ
การคัดกรอง การสงตอผูปวย การวินิจฉัยและรักษาเบื้องตน
การรวมกับแพทยในการดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง คนหาปญหา
การใชยาแลวหาวิธีแกไข การสงเสริมสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยง
ที่ทําใหเกิดโรคในชุมชน ฝกนําเสนอกรณีผูปวย ฝกการ
บรรยายความรูดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมี
จํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 240 ชั่วโมง

(**เง่ื อนไขการสอบประมวลความรูสําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5 คือตองสอบผาน PP 4016)

PP 5022 การส่ือสารเชิงวิชาชีพ 2(1/1-1/3-0)
ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
(Professional Communication
in Pharmaceutical Care)

Prerequisite : PP 4151, PP 4191
หลักการและทักษะในการสื่ อสารระหวางบุคคล เนน

การปฏิบติัเพื่อการนําไปใชจริงสําหรับเภสชักร เพือ่การสื่อสาร
ดานการบริบาลผูปวยและการสื่อสารกับบุคลากรสายงานดาน
สุขภาพอื่นๆ

PP 5032 ทักษะการใหคําปรกึษาการใชยา 2(1/1-1/3-0)
และการนําเสนอความรูดานยา
ดวยภาษาองักฤษ
(Patient Counseling and
Presentation Skills in English)

Prerequisite : None
หลักการสื่ อสารดวยภาษาอังกฤษเพื่ อสืบคนปญหา

การใชยาจากผูปวย การใหคําปรึกษา การเตรียมการนําเสนอ
ขอมูลความรูเกี่ยวกับยา และฝกปฏิบัติดวยภาษาอังกฤษ เชน
การใหคําปรึกษาการใชยารักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและ
ทางเดินป สสวะอั กเสบ การใช ยาคุ มกําเนิด การใช ยา
บรรเทาปวดกลามเน้ือและไมเกรน การใชยาลดความดันโลหิต
ยาลดไขมัน การนําเสนอขอมูลยา การนําเสนองานวิจัย
เกี่ยวกับยาในที่ประชุม

PP 5042 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2(1/1-1/3-0)
ในการเย่ียมบาน
(Pharmaceutical Care in Home Visit)

Prerequisite : PP 4151, PP 4191
วิธกีารติดตามเย่ียมผูปวยทีบ่าน เพือ่ปญหาทีเ่กีย่วกบัยา

(drug related problems) ผลิตภัณฑสขุภาพและปญหาสขุภาพ
เปนรายบุคคล การใหความรูแกผูปวย ผูดูแลและครอบครัว
ทั้งทางดานทฤษฎี และการฝกปฏิบัติงานจริง เพื่อใหสามารถ
แกปญหาเกีย่วกับยาของผูปวยใหเขากับการใชชีวิตประจําวัน
หรือบริบทในการดําเนินชีวิตของผูปวยได

PP 5111 เภสัชบําบัด 6 1(1/1-0-0)
(Pharmacotherapy VI)

Prerequisite : PP 4182
Corequisite : PP 4142

ความรูเบือ้งตนเกีย่วกับเลือด ผลตรวจทางหองปฏิบติัการ
เพื่อการวินิจฉัยและการตรวจติดตามโรคมะเร็งและการรักษา
ดวยยาเคมีบําบัด เภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรของ
ยาเคมบีําบดั อาการไมพึงประสงคและการปองกันหรือบรรเทา
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ความรุนแรงของอาการดังกลาว ความปลอดภัยและความสาํคญั
ของการกําจัดยาเคมีบําบัด รวมถึงอุปกรณและวิธีปฏิบั ติ
ที่ถูกตองในกระบวนการดังกลาวเพื่อปองกันการแพรกระจาย
ของยาเคมบีําบดั และการปฏบิัติตนเมือ่สมัผัสกบัยาเคมีบําบัด
โดยตรง ความรูดังกลาวขางตนเปนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
โรคมะเร็ง กลวิธีและกฎขอบังคับในการปฏิบัติการ มาตรฐาน
ในการบําบัดรักษา การเลือกใชยาฆามะเร็งแตละชนิด และ
เตรียมความพร อมในการศึ กษาการฝกงานบริบาลทาง
เภสัชกรรมในผูปวยมะเร็งตอไป อีกทั้งยังสามารถนําความรู
ดังกลาวไปใชในการพฒันา การปฏบิัติการเกีย่วกบัยาฆามะเร็ง
และเปนพื้นฐานการศึกษาตอเน่ืองในระดับที่สงูข้ึน

PP 5112 ชีวเภสัชภัณฑ 2(2/2-0-0)
(Biopharmaceutical Products)

Prerequisite : MI 2133 และ BH 2354
ความหมายและประเภทของชีวเภสัชภัณฑ  หลักการและ
การประยุกตใชชีวโมเลกุลและเทคโนโลยี ชีวภาพสําหรับ
การผลิตชีวเภสัชภัณฑ การต้ังตํารับยาที่ผลิตจากเทคโนโลยี
ชี วภาพ การเก็ บรั กษาและการจ ายชี วเภสั ชภัณฑ ใน
โรงพยาบาล

PP 5121 การใหคําปรึกษาทางเภสัชสนเทศ 1(0-1/3-0)
(Drug Information Consults)

Prerequisite : PP 4182
เรียนรูการปฏิบั ติงานใหคําปรึกษาทางเภสัชสนเทศ

อยางเปนระบบ ต้ังแตการคนหาขอมลู ประเมินความนาเชือ่ถือ
ของขอมูล งานวิจัย สรุปยองานวิจัย วิเคราะห รวบรวม
เรียบเรียงคําตอบใหรัดกุมและเขาใจงาย รวมทั้งการเขียน
บทความ รวบรวมและวิจารณ (review) ความรูดานยาสําหรับ
บคุลากรทางการแพทย

PP 5122 โภชนศาสตรคลินิก 2(1/1-1/3-0)
(Clinical Nutrition)

Corequisite : PP 4142
หลักการใหอาหารทางสายยางและหลักการใหสารอาหาร

ทางหลอดเลือดดํา บทบาทของอาหารและพฤติกรรมการใชชวิีต
กบัการเกดิโรคเร้ือรัง หลักการใหอาหารสําหรับผูปวยโรคตางๆ
โดยเฉพาะอยางย่ิงโรคที่พบบอย เชน โรคไขมันในเลือดสูง
โรคความดันโลหติสงูโรคเบาหวาน โรคไต โรคแผลในกระเพาะ
อาหาร โรคตับ โรคมะเร็ง เปนตน ตลอดจนการรักษาโดย
ไมใชยาที่ไมยุงยากซับซอน เน้ือหาวิชาทั้งหมดมีหลักฐาน
การวิจยัทางวิทยาศาสตรรองรับ

PP 5132 เภสัชจลนศาสตรคลินิก 2(1/1-1/2-0)
(Clinical Pharmacokineties)

Prerequisite : PP 3423
Corequisite : PP 4142

การนําหลักการทางเภสัชจลนศาสตรของยาแตละตัว
มาใชในการกําหนดขนาดและความถ่ีของการใหยาในผูปวย
แตละราย การวัดและการแปลผลระดับยาในเลือดและในของ
เหลวอืน่ๆ ในรางกายผูปวย แลวปรับขนาดและความถ่ีของการ
ใหยาเพื่อใหเกิดผลการรักษาที่ดี มีประสิทธภิาพและปลอดภัย
ฝกปฏิบัติการโดยใชกรณีศึกษาผูปวยตางๆ

PP 5142 พิษวิทยาคลินิก 2(2/2-0-0)
(Clinical Toxicology)

Prerequisite : PP 3123
หลักการพื้นฐานทางพษิวิทยา การวินิจฉัยและการรักษา

ผูปวยที่ ได รับสารพิษ การจัดการผูปวยเมื่ อไดรับสารพิษ
การไดรับยาเกินขนาด การใชยาในทางที่ ผิด สารเคมีที่ ใช
ในครัวเรือน สารเคมีในการเกษตร การรักษาโดยใชยาแกพิษ
พิษจากสัตวและการรักษา

PP 5151 บูรณาการการบริบาล 1(0-1/3-0)
ทางเภสัชกรรม
(Integrated Pharmaceutical Care)

Corequisite : PP 5172 และ PP 4191
วิเคราะห นําเสนอ และอภิปรายกรณีศึกษาผูปวยที่มี

โรคซับซอนหลายโรค สืบคนขอมูล วิเคราะห รวบรวมและ
เรียบเรียงเปนคําตอบเพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม

PP 5162 การจัดการรักษาโรคดวยยา 2(1/1-1/3-0)
และการสงเสริมสุขภาพในชุมชน
(Medication Therapy Management
and Health  Promotion in Community)

Prerequisite : PP 4163
Corequisite : PP 4142

คนหาปญหาการใชยา วิเคราะห หาแนวทางแกไข ทดลอง
ปฏบิติัการเพือ่สงเสริมการใชยาทีเ่หมาะสมและสงเสริมสขุภาพ
ในชุมชน

PP 5172 โรคท่ีเกิดจากยา 2(1/1-1/3-0)
(Drug Induced Diseases)

Corequisite : PP 4142
โรคที่เกิดจากยา กลไกการเกิดพิษจากยา ความชุกของ

การเกิดโรคจากยาแตละชนิด ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ
สัมมนาขอมูลใหมในเร่ืองโรคที่ เกิดจากยา ฝกประเมินวา
อาการไมพงึประสงคในผูปวยตัวอยางมาจากยาหรือไม
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PP 5183 โครงการพิเศษการบริบาล 3(0-3/9-0)
ทางเภสัชกรรมและเภสัชวิทยา
(Special Project in Pharmaceutical
Care and Pharmacology)

Prerequisite : PP 3123 และ PP 4182
กระบวนการคนควาและปฏิบัติการในหัวขอเฉพาะทาง

ชีวเภสัชศาสตรดานบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชวิทยา
ระเบียบวิธีการวิจัย การฝกฝนทักษะในการคนควาขอมูลจาก
ฐานขอมูลตางๆ การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการ
การดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การประยุกตสถิติ
ในการวิจัย การเขียนและนําเสนอผลงานการวิจัย โดยเนน
การศกึษาและคนควาดวยตนเองภายใตการควบคมุของอาจารย
ทีป่รึกษา

PP 5192 การบริบาลทางเภสัชกรรม 3 2(0-2/6-0)
(Pharmaceutical Care III)

Prerequisite : PP 4142, PP 4163 และ PP 4182
Corequisite : PP 5122 และ PP 5172

การวินิจฉยัการทางคลินิก การปองกนั การรักษา ฝกปฏบิติั
เก็บขอมูลผูปวย วิเคราะหการใชยาและวางแผนการใชยา
จากกรณีศึกษาดูงานในสถานพยาบาลและสถานปฏิบัติการ
ชุมชนในชุมชน

PP 5202 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2(1/1-1/3-0)
ในผูปวยวกิฤต
(Pharmaceutical Care in
Critically Ill Patients)

Prerequisite : PP 4182
Corequisite : PP 4142

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต ผูปวยฉุกเฉิน
การรักษาภาวการณหายใจลมเหลว การไหลเวียนโลหติลมเหลว
ฝกวิเคราะห นําเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาที่สอดคลอง
กับภาคบรรยายและศึกษาดูงานในสถานพยาบาล สัมมนา
แลกเปล่ียนประสบการณจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่

PP 5212 เภสัชวิทยาของโภชนเภสัชภณัฑ 2(2/2-0-0)
และเวชสําอาง
(Pharmacology of Nutraceuticals
and Cosmeceuticals)

Prerequisite : PP 3123
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสําคัญตางๆ ในผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร และผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง กลไกการแสดงฤทธิ์
ประโยชนทางคลินิกและฐานขอมลูการวิจยัทางคลินิกทีเ่กีย่วของ
ปฏิกิริยาระหวางสารสําคัญในผลิตภัณฑกับยา ขอควรระวัง

การใชผลิตภัณฑในผูปวยเด็ก หญิงต้ังครรภ หญิงใหนมบุตร
ผูสงูอายุ ผูปวยโรคตับ ไตและโรคเร้ือรังตางๆ และหลักการเลือก
ผลิตภัณฑ

PP 5222 เภสัชศาสตรเชิงบูรณาการ 2(1/1-1/3-0)
(Integrated Pharmaceutical Sciences)

Prerequisite : PP 4182 และ PP 4772
การบูรณาการองคความรูทางเภสัชศาสตรทั้งทางดาน

การบริบาลทางเภสัชกรรม ดานเทคโนโลยี การผลิตและ
ผลิตภัณฑ  และด านเภสัชศาสตร สั งคมและการบริหาร
โดยมุงเนนใหมีความรูรอบ สามารถเชื่อมโยงความรูตางๆ
เขาดวยกันเพื่อเตรียมความพรอมที่จะปฎิบัติงาน

PP 5232 อาหารและยาในการกีฬา 2(2/2-0-0)
และการออกกําลังกาย
(Food and Drug in Sport and Exercise)

Prerequisite : PP 3123
เภสัชวิทยาของอาหารและยาตอรางกายสภาวะปกติ

และเมื่อออกกําลังกาย โภชนาการที่ควรใชในนักกีฬา ยา
และสารเพิ่มสมรรถภาพในการกีฬา ความสัมพันธระหวาง ยา
อาหารและการออกกําลังกายในผูปวยโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหอบหืด

PP 5252 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2(0-2/6-0)
ในสถานปฏิบัติการชุมชน
(Community Pharmaceutical Care
 in Community Pharmacy)

Corequisite : PP 5162
ประยุกตความรูการบริบาลทางเภสัชกรรมตอผูปวย

ในสถานปฏิบั ติการเภสัชชุมชน เนนกิจกรรมการแนะนํา
การใชยา สมุนไพร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร การดูแลสุขภาพ
เบือ้งตน การดูแลผูปวยเร้ือรัง การบริการขอมูลเภสัชผลิตภัณฑ
การรวมมือกับองคกรสาธารณสุข รวบรวมขอมูล วิเคราะห
ปญหา แนวทางแก ไขและนําเสนอกรณีศึกษาที่ ได จาก
ประสบการณ

PP 5262 เภสัชวิทยาของยาใหม 2(1/1-1/3-0)
(Pharmacology of New Drugs)

Prerequisite : PP 3123
การศึกษายาใหมทีม่กีารนํามาใชในประเทศไทย โดยเนน

เร่ื องเภสั ชวิทยา เภสัชกรรมคลิ นิกและรวมถึงรูปแบบ
ผลิตภัณฑใหมๆ ดวย

สัมมนาในหัวขอเร่ืองที่สอดคลองกบัภาคบรรยาย
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PP 5282 เภสัชพันธุศาสตร 2(2/2-0-0)
(Pharmacogenetics)

Prerequisite : PP 3123 และ PP 2113
ลักษณะและหนาที่ ของหนวยพันธุกรรมมนุษย การ

ผิดแผกหนวยพันธุกรรมของแตละเชื้อชาติ หลักเบื้องตนของ
ความผิดแผกพันธุกรรมตอเภสั ชจลนศาสตร และเภสั ช
พลศาสตรของยา กรณีศึกษาอิทธิพลของความผิดแผกทาง
พันธุกรรมตอการแสดงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาแตละชนิด
ผลกระทบจากความผิดแผกทางพันธุกรรมตอการรักษา
การปรับขนาดยา การเฝาระวังอาการไมพึงประสงคในกลุม
ผูปวยที่มีความผิดแผกทางพันธุกรรม

PP 5292 เภสัชกรรมคลินิคโรคมะเร็ง 2(2/2-0-0)
(Clinical Oncology Pharmacy)

Prerequisite : PP 5111
ความรูตอเน่ืองจากรายวิชาเภสัชบําบัด 6 โดยมุงศึกษา

เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบบอยทั้งในเด็กและผูใหญ ลักษณะทาง
คลินิค  การวินิจฉยั และแนวทางการรักษาโดยเนนรายละเอยีด
เกี่ยวกับการรักษาดวยยาเคมีบําบัด การใหความรูและให
คําปรึกษาแกปูปวย และผูดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหวาง
รับการรักษารวมถึงการบริบาลผูปวยโรคมะเร็งระยะสดุทาย

PP 5302 ทักษะการประเมินอาการ 2(0-2/6-0)
ไมพึงประสงคของยา
(Adverse Drugs Reaction
Assessment Skills)

Prerequisite : PP 5172
วิเคราะหและประเมินอาการไมพึงประสงคการใชยาใน

ผูปวยจริงในโรงพยาบาลและสถานปฏิบัติการชุมชน กําหนด
แนวทางแก ไขปญหาและปองกัน การจัดเก็บขอมูลและ
การรายงานขอมูลตอศูนยติดตามอาการไมพึงประสงคของ
ผลิตภัณฑสุขภาพแหงชาติ

PP 5312 ทักษะการใหคําปรึกษา 2(1/1-1/2-0)
สําหรับเภสัชกร
(Counseling Skills for Pharmacists)

Prerequisite : PP 4191
หลักจิตวิทยาและทฤษฎีการสื่ อสาร เทคนิคการสื่ อ

ความหมายระหวางเภสัชกรกับผูปวย ต้ังแตการซักประวัติ
การใหคําแนะนํา ปรึกษา เทคนิคการติดตอสื่อสารกับแพทย
และบุคลากรสาธารณสุขตางๆ เพื่อการดูแลผูปวยทั้งในดาน
การใชยาและการสรางเสริมสุขภาพ ฝกปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับภาคบรรยาย

PP 5322 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2(2/2-0-0)
ในผูปวยทารก เด็ก และผูสูงอายุ
(Pediatric and Geriatric
Pharmaceutical Care)

Prerequisite : PP 4142
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยกลุมพิเศษ โดยเนน

ผูปวย 2 กลุมใหญ ไดแก  ผูสูงอายุและเด็ก ในผูสูงอายุ
จะคํานึ งถึ งสรี ระที่ เป ล่ี ยนแปลงเพราะความชรา เช น
การเปล่ียนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร การเสื่อมของประสาท
ตางๆ สภาวะโรคเร้ือรังและซับซอนหลายโรค คํานึงถึงการชะลอ
ความชรา ในทารกและเด็กจะคํานึงถึงรางกายที่ยังไมพัฒนา
เต็มที่ เชนผู ใหญ มีความแตกตางจากผู ใหญในดานสรีระ
ดานเภสชัจลนศาสตร ตองคํานึงถึงการสงเสริมพัฒนาการของ
เด็ก วิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษา

PP 5332 แนะนําการฝกงาน 2(1/1-1/3-0)
ดานการบริบาลทางเภสัชกรรม
(Introduction to Pharmaceutical
Care Clerkships)

Prerequisite : PP 4016
Corequisite : PP 5151

เตรียมนักศึกษาสําหรับการฝกงานดานการบริบาลทาง
เภสัชกรรม การทํางานกับผูปวย รวมทัง้การดูแลผูปวยเบือ้งตน
เมื่ อเกิดอุบั ติเหตุ/เหตุฉุกเฉิน ฝกการวางแผนดูแลผูปวย
โรคตางๆ โดยนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใช

PP 5412 การบริหารเภสัชกรรมชุมชน 2(2/2-0-0)
(Community Pharmacy Administration)

Prerequisite : PP 3432
การบริหารจัดการที่ เกี่ ยวของกับการทําธุรกิจรานยา

การวางแผนเปดราน การเลือกทําเล การเลือกรูปแบบรานยา
การขออนุญาตดําเนินกิจการ การตกแตงภายนอก-ภายใน
รานยา การบริหารเวชภัณฑ การบริหารงานบุคคล การบัญชี
และภาษี การตลาด ปญหาและอุปสรรคในการบริหารรานยา
การใหบริการผูปวยและขอมูลดานยา

PP 5422 เภสัชเศรษฐศาสตร 2(2/2-0-0)
(Pharmacoeconomics)

Prerequisite : PP 3432
การประยุ กต ห ลั กการทางเศรษฐศาสตร ในงาน

เภสัชกรรม การศึกษาวิจัยดานเภสัชเศรษฐศาสตร การ
วิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนหรือทรัพยากรกับผลกระทบทาง
คลินิก ทางเศรษฐศาสตร และทางมนุษยธรรมอันเปนผล
เน่ืองจากการใชยาหรือการใหบริการทางเภสัชกรรม
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PP 5432 การใชคอมพิวเตอรในวิชาชีพ 2(1/1-1/3-0)
(Computer Application in Pharmacy)

Prerequisite : PP 3432
คอมพิวเตอรและระบบการทํางาน ระบบปฏิบัติการ

โปรแกรมประยุกตทางเภสชัศาสตร ระบบเครือขาย อนิเตอรเน็ต
การจดัการฐานขอมลู คอมพวิเตอรกบัระบบงานบริการขอมลูยา
และการบริหารเวชภัณฑ

PP 5442 การบริการเภสัชสนเทศ 2(1/1-1/2-0)
(Drug Information Service)

Prerequisite : PP 4182, PP 4191 และ EG 5273
การจัดต้ังศูนยบริการเภสัชสนเทศ การตอบคําถาม

และใหขอมูลด านยาและสุขภาพ การสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดของโรงพยาบาล
ในดานการจัดการตํารับยา การจัดทํานโยบายการใชยา
การให การศึ กษาต อเน่ื อง การจั ดเตรี ยมและนําเสนอ
เภสัชสนเทศ

PP 5452 จิตวิทยาองคการ 2(2/2-0-0)
(Organizational Psychology)

Prerequisite : PP 3432
ทฤษฎีองคการ โครงสรางและระบบการบริหารองคการ

ทางเภสัชกรรม กลุมในองคการ การเปล่ียน แปลงและพัฒนา
องคการ การจดัการความสมัพนัธระหวางเภสชักรและบคุลากร
ในองคการ การปฏิสัมพันธระหวางคนกับกลุมงาน ปจจัย
ด านสังคมวิทยา จิตวิทยาและสภาพแวดลอมที่ มีผลตอ
สุขภาพกายและจิตใจของผู ปฏิบั ติงาน การเรียนรู และ
การตัดสินใจของบุคคลและกลุมในองคการ การจัดการและ
การประสานงานระหวางพนักงานกับผูบริหารในองคการทาง
เภสัชกรรม

PP 5462 ความเปนผูนําในวิชาชีพ 2(2/2-0-0)
(Professional  Leadership)

Prerequisite : PP 3432
ภาวะผู นําและทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข องกั บบุ คลิ กภาพ

พฤติกรรม ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม การสรางแรงจูงใจ
การสื่อสาร หลักการทํางานรวมกัน การสรางวิสัยทัศน และ
กลยุทธ การสรางคานิยมและคุณคาภายในองคการ

PP 5492 การตลาดและการเสนอขาย 2(2/2-0-0)
เภสัชภัณฑ
(Drug Marketing and Detailing)

Prerequisite : PP 3432
หลักการพื้นฐานของการตลาดในยุคปจจุบนั การสมัมนา

อภิปรายเน้ือหา ตัวอยางกรณีศึกษาการนําไปใชกับธุรกิจ

ด านการนําเสนอเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑ เพื่ อสุขภาพ
ตลอดจนการวางแผนกลยุทธทางการตลาด

PP 5522 ทักษะการส่ือสารทางเภสัชกรรม 2(2/2-0-0)
(Communication Skills in Pharmacy)

Prerequisite : PP 3432
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร การสื่อความหมายระหวาง

เภสัชกรกับบุคลากรสาธารณสุขและผูมารับบริการ เทคนิค
การใหคําปรึกษา การสื่ อสารประเภทตางๆ ที่ ใชในงาน
เภสัชกรรม จิตวิทยาและพฤติกรรมในการสื่อสารเพื่อการ
ดูแลผูปวยเกี่ยวกับเร่ืองยาและสุขภาพ

PP 5532 การบริหารเชิงธุรกิจ 2(2/2-0-0)
สําหรับเภสัชกร
(Business Management for Pharmacist)

Prerequisite : PP 3432
การประยุกตความรูจากการบริหารเภสัชกิจ เพื่อจัดต้ัง

องคกรธุรกิจยาและสุขภาพ การวางแผนกอต้ังธรุกิจ การเขียน
แผนธุรกิจ การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การวางแผน
กลยุทธ การบริหารความเสี่ยง การประกันภัย การบริหาร
จัดการทางบัญชีและภาษี การนําเขา การสงออก

PP 5542 เภสัชระบาดวิทยา 2(2/2-0-0)
(Pharmacepidemiology)

Prerequisite : PP 2412
การศึกษา ผลของยาในกลุมประชากรโดยนําหลักการ

ระบาดวิทยาและรูปแบบวิธี การศึ กษาทางระบาดวิทยา
มาประยุกต ขอจํากดัของ การศกึษาทางคลินิกเพือ่ข้ึนทะเบยีน
ยาใหมในการตรวจพบ อาการไมพึงประสงคจากการใชยา
ในมนุษย การเฝาระวังและการรายงานอาการที่ไมพึงประสงค
ที่เกิดจากยาหลังยา ออกสูตลาด

PP 5552 จิตวิทยาสุขภาพสําหรับเภสัชกร 2(2/2-0-0)
(Health Psychology for Pharmacists)

Prerequisite : PP 3432
พฤติกรรมสุขภาพ ความเชื่อทางดานสุขภาพ ทฤษฎี

และหลักการทางจิตวิทยาที่ เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ
ปจจัยที่มีผลกับพฤติกรรม นิสัย และวิถีชีวิตของบุคคลที่มีผล
กับสุขภาพในดานตางๆ ความเครียดและการจัดการความ
เครียด คุณภาพชีวิตของผูปวย การปรับพฤติกรรมสุขภาพ
การสงเสริมสขุภาพและการปองกนัการเจบ็ปวย การประยุกตใช
ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาสุขภาพในงานเภสชักรรม
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PP 5612 เภสัชวิเคราะห 3 2(1/1-1/3-0)
(Pharmaceutical Analysis III)

Prerequisite : PP 4613 และ PP 4621
ความรูเกี่ยวกับขอกําหนด (specification) และการต้ัง

ขอกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุและผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป การประยุกตใชเคร่ืองมือในการวิเคราะหทดสอบ
และควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑรูปแบบตางๆ ตามขอ
กําหนดในเภสั ชตํารับ เช นการตรวจสอบสารปนเป อน
สารสลายตัว การละลายของตัวยา (dissolution) ความสม่ําเสมอ
ของตัวยา (uniformity of dosage unit)  และการทดสอบ
ความคงสภาพของยา รวมทั้งหลักการพัฒนาวิธีวิเคราะหและ
การตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห การจัดเตรียม
เอกสารดานการควบคุมคุณภาพ เพื่ อการข้ึนทะเบียนยา
ปฏบิัติการสอดคลองกบัเน้ือหาในภาคบรรยาย

PP 5672 เภสัชวศิวกรรม 2(2/2-0-0)
(Pharmaceutical Engineering)

Prerequisite : PP 4772
ศึกษาเกี่ ยวกับปจจัยสําคัญเพื่อเสริมการผลิตยาใหมี

คุ ณภาพตามหลักวิศวกรรม รู สั ญลั กษณ ทั่ วไปทาง
สถาปตยกรรมและวิศวกรรม เชน แบบกอสราง แบบเคร่ืองจกัร
ไฟฟา แบบทอ การเพิ่มผลผลิต การศึกษางาน การทํางาน
ใหงายและไดประสิทธิภาพ การวิเคราะหแบบงาน การทํางาน
อยางปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน

PP 5682 ระบบนําสงยาข้ันสูง 2(2/2-0-0)
(Advanced Drug Delivery Systems)

Prerequisite : PP 4772
หลักการพื้นฐานในการพัฒนาระบบนําสงยาในรูปแบบ

ตางๆ จลนศาสตรการปลดปลอยยาจากระบบนําสงยา ปจจัย
ที่ มีผลตอชีวประสิทธิผลของระบบนําส งยารูปแบบตางๆ
พอลิเมอรที่ใชในการเตรียมระบบนําสงยา การนําสงยาที่เปน
โปรตีนและเปปไทด

PP 5692 การตรวจสอบความถูกตอง 2(2/2-0-0)
ในอุตสาหกรรมยา
(Validation in Pharmaceutical Industry)

Prerequisite : PP 4772
ศึกษาหลักการและขอปฏิบัติของการตรวจสอบความ

ถูกตองในอุตสาหกรรมยาทั้ งในด านอุ ปกรณ เคร่ื องมื อ
กระบวนการผลิต การทําความสะอาด สถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในดานการผลิต เชน ระบบนํ้า ระบบอากาศ
โดยมุงเนนที่การผลิตยาปราศจากเชื้อเปนหลัก

PP 5702 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 2(2/2-0-0)
(Pharmaceutical Quality Assurance II)

Prerequisite : PP 4642
หลักการของการประกนัคณุภาพ และการบริหารคณุภาพ

เชนระบบการแกไขและปองกัน การบริหารการเปล่ียนแปลง
การบริหารความเสี่ยง การจดัการความรู การทบทวนคณุภาพ
ผลิตภัณฑ การตรวจสอบตนเอง ระบบติดตามคุณภาพยา
ปจจัยตอคุณภาพผลิตภัณฑ ระบบบริหารจัดการดานเอกสาร
การประกันคุณภาพการศึกษาชีวสมมูล

PP 5713 การพัฒนาตํารบัเภสัชภัณฑ 3(2/2-1/3-0)
(Development of Pharmaceutical  Products)

Prerequisite : PP 4772
Corequisite : PP 4791

ศึ กษาวิธี การต้ั งตํารับเภสั ชภัณฑ และผลิ ตภัณฑ
สมุนไพรในรูปแบบตางๆ  อยางเปนระบบ การศึกษากอน
การต้ังตํารับ การออกแบบการทดลองเพื่อใหไดสูตรตํารับ
ทีเ่หมาะสม การศกึษาความคงตัวของสตูรตํารับทีพ่ฒันาข้ึนและ
การศกึษาชีวประสิทธิผลของสูตรตํารับ  การทดลองผลิตในข้ัน
กึ่ งอุตสาหกรรม รวมถึงการตรวจสอบความถูกตองของ
กระบวนการผลิต

PP 5723 โครงการพิเศษในสาย 3(0-3/9-0)
เทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
(Speacial Project in Pharmaceutical
Technology and Product Development)

Prerequisite : PP 4613, PP 4911 และ PP 4772
กระบวนการคนควาและปฎิบัติการในหัวขอเฉพาะทาง

เภสัชเวทหรือเภสัชเคมีหรือเภสัชผลิตภัณฑระเบียบวิธีการ
วิจัย การฝกฝนทกัษะในการคนควาขอมูลจากฐานขอมลูตางๆ
การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการ การดําเนินการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล การประยุกตสถิติในการวิจัย การเขียน
และนําเสนอผลงานการวิจัย โดยเนนการศึกษาและคนควา
ดวยตนเองภายใตความควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา

PP 5732 การพัฒนาตํารับ 2(1/1-1/3-0)
จากผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Natural  Product  Development)

Prerequisite : PP 4772 และ PP 4911
ศึกษาเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ไดแก

สมนุไพร มาพฒันาเปนตํารับยาในรูปแบบตางๆ ในระดับนํารอง
การเลือกวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพระหวางการผลิตและ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ
ศึกษาปญหาและแนวทางแกไข
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PP 5772 ความคงตัวของยา 2(1/1-1/3-0)
(Drug Stability)

Prerequisite : PP 4772
วิ ถีความไมคงตัวของยากลุ มต างๆ และการรักษา

ความคงตัว วิธีทดสอบความคงสภาพของเภสัชภัณฑรูปแบบ
ตางๆ ทางดานฟสิกส เคมีและจุลชีพ การวางแผนการทดลอง
เพือ่หาอายุของยา การทดสอบสารกันเสีย การทดสอบภาชนะ
บรรจุ ศึกษาขอกําหนดการทดสอบความคงสภาพที่ใชในการ
ข้ึนทะเบียนตํารับยา

PP 5792 วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง 2(1/1-1/3-0)
(Cosmetic Science)

Prerequisite : PP 3753
ความรูเบือ้งตนทีเ่กีย่วกบัเคร่ืองสําอาง โดยเน้ือหาของวิชา

จะมุงเนนถึงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสวนประกอบ
ของเคร่ืองสําอางชนิดตางๆ  หลักการและเทคนิคในการต้ังสตูร
การเลือกใชสารที่เปนสวนประกอบของสูตร รวมถึงการฝก
ปฏิบั ติการต้ั งสูตร กฎหมายเคร่ื องสําอางและหลักการ
ในการผลิตที่ดี การควบคุมคุณภาพ  ความปลอดภัยในการใช
เคร่ืองสําอาง และการประเมินเคร่ืองสําอาง

PP 5822 การจัดการดานเภสัชอตุสาหกรรม 2(2/2-0-0)
(Industrial Pharmacy Management)

Prerequisite : PP 4772
การศึกษาการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตยาภายใน

ประเทศ การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม การจัดการ
การผลิต การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิต การออกแบบ
งาน การคิดคํานวณตนทุนการผลิต การจัดการทรัพยากร
มนุษย การเลือกใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและการบํารุงรักษา
การใชพลังงานอยางประหยัด  ความปลอดภัยในงานและ
การควบคุม มลภาวะตลอดจนมาตรฐานของระบบงานตางๆ
เชน PICS GMP, ISO KAISEN การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมคลังสินคา

PP 5832 ชีววิเคราะห 2(2/2-0-0)
(Bioassay)

Prerequisite : PP 3123 และ PP 2123
การตรวจสอบความปลอดภัยและการตรวจวิเคราะห

คุณภาพของยา อาหาร เคร่ืองสําอาง และชีววัตถุ การตรวจวัด
ชีวสารในรางกายโดยใชสัตวทดลอง การเพาะเล้ียงเซลลและ
เน้ือเย่ือ และวิธีวิเคราะหทางระบบภูมิคุมกัน

PP 5842 การวิเคราะหยาในตัวอยาง 2(2/2-0-0)
ทางชีวภาพ
(Analysis of Drug in  Biological  Specimens)

Prerequisite : PP 4613 และ PP 4621
ความรู เกี่ ยวกับเทคนิคการวิเคราะหยาในเลือดหรือ

ปสสาวะ ซ่ึงรวมถึงวิธีการเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง วิธี
วิเคราะหและการเลือกวิเคราะหที่เหมาะสมเชน  TLC, HPLC,
GC เปนตน

PP 5852 การคนพบและพัฒนาตัวยา 2(2/2-0-0)
(Drug  Discovery and  Development)

Prerequisite : PP 3613
หลักการและข้ันตอนการคนหาและพัฒนาตัวยา ความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบตัวยา การสรางแบบจําลอง
โมเลกุล การศึกษาความสัมพันธ ระหว างโครงสร างและ
การออกฤทธิ์  การดัดแปลงโครงสรางของยา การหาสูตร
โครงสรางเคมี ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสังเคราะหยา และ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของ

PP 5862 เคโมเมทริกซทางเภสัชเคมี 2(2/2-0-0)
(Chemometrics in Pharmaceutical
Chemistry)

Prerequisite : PP 4613
ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัเคโมเมทริกซ  การวิเคราะหขอมลู

หลายตัวแปร การสรางแบบจําลองมาตรฐานดวยวิธี  MLR,
PCR และ PLS การใชโปรแกรมเคโมเมทริกซสําเร็จรูปและ
การนํามาประยุกตใชทางเภสัชเคมีในการวิเคราะหเชงิคณุภาพ
และเชิงปริมาณ

PP 5922 การควบคุมมาตรฐานสมุนไพร 2(1/1/-1/3-0)
(Herbal Standard Control)

Prerequisite : PP 4911
หลักการและวิธีการจัดทําขอกําหนดมาตรฐานสมุนไพร

ทั้งดานเชิงปริมาณและคุณภาพ การควบคุมคุณภาพสมุนไพร
ทั้งในรูปเคร่ืองยาและผลิตภัณฑยาเตรียม

ปฏบิัติการสอดคลองกบัเน้ือหาในภาคบรรยาย

PP 5942 วิธีการทางพฤกษเคมี 2(1/1-1/3-0)
(Phytochemical Methodology)

Prerequisite : PP 4911 และ PP 4613
การสํารวจและการตรวจหาสารสําคัญในพืชสมุนไพร

วิธีการทั่วไปในการสกัด การแยก การทําใหบริสุทธิ์ หลักการ
และวิธีการใชเคร่ืองมือที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทางเภสัชเวท
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การวิเคราะหขอมลู เทคนิคทีใ่ชในการอานผลเพือ่บงชีห้รือพสิจูน
เอกลักษณของสาร

ปฏบิัติการสอดคลองกบัเน้ือหาในภาคบรรยาย

PP 5952 การประเมินเครื่องยาสมุนไพร 2(1/1-1/3-0)
ดวยกลองจุลทรรศน
(Indigenous Drugs Evaluation
with Microscope)

Prerequisite : PP 4911
ศกึษา พรอมทัง้ปฏบิติัการเกีย่วกบัเคร่ืองยาสมนุไพรแหง

ที่ไดจากสวนตางๆ ของพืช เชน ใบ ดอก ผล เปลือก แกน
เหงา และราก เปนตน ที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตยาหรือ
ผลิตภัณฑที่ไดจากผงยาสมุนไพรดวยกลองจุลทรรศน เพื่อ
พิสู จน เอกลักษณของพืชสมุนไพรน้ั นๆ และตรวจสอบ
การปนเปอน และปนปลอมของยาสมุนไพรในวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑที่ไดจากผงยาสมุนไพร

PP 6004 การฝกงานบริบาล 4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวยนอก 1
(Ambulatory Care Clerkship I)

Prerequisite : PP 4016 สอบประมวลความรูสําหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

Corequisite : PP 5151
ฝกปฏบิัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยนอก

ของสถานพยาบาล ต้ังแตการซักประวัติ การอานเวชระเบียน
การบนัทกึประวัติอยางเปนระบบ การคัดกรอง การสงตอผูปวย
การรวมกบัแพทยในการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังโดยเนนโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และโรคติดเชื้อเร้ือรัง คนหา
ปญหาการใชยาแลวหาวิธแีกไข ติดตามการใชยา ใหคําแนะนํา
การใชยาและการสงเสริมสุขภาพ ฝกนําเสนอกรณีผูปวย
ฝกการบรรยายความรูดานยาแกบคุลากรทางการแพทยตางๆ
โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 240 ชั่วโมง

PP 6014 การฝกงานบริบาล 4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวยนอก 2
(Ambulatory Care Clerkship II)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

Corequisite : PP 5151
ฝกปฏบิัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยนอก

ของสถานพยาบาลโดยมีการฝกปฏบิัติงานต้ังแตการซักประวัติ
การอ านเวชระเบี ยนการบั นทึ กประวั ติ อย างเป นระบบ
การคัดกรอง การสงตอผูปวย การรวม กับแพทยในการดูแล
ผูปวยโรคเร้ือรังโดยเนนโรคในระบบหลอดเลือดและหัวใจ

โรคทางเมแทบอลิสม คนหาปญหา การใชยาแลวหาวิธีแกไข
ติดตามการใชยา ใหคําแนะนําการใชยาและการสงเสริมสขุภาพ
ฝกนําเสนอกรณีผูปวย ฝกการบรรยายความรูดานยาแก
บุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมีจํานวนชั่ วโมงฝกงาน
รวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 240 ชั่วโมง

PP 6034 การฝกงานบริการเภสัชสนเทศ 4(0-0-4/16)
(Drug Information Service Clerkship)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

Corequisite : PP 5151
ฝกปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศอยางเปนระบบ ต้ังแต

การรับคําถาม ซักถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูถาม คนหาขอมูล
วิเคราะห รวบรวม เรียบเรียงคําตอบใหรัดกุมและเขาใจงาย
ติดตามผลการใหบริการและหาแนวทางพัฒนาการบริการ
ฝกทํารายงานเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบําบัดของโรงพยาบาล ฝกนําเสนอกรณีผูปวย ฝกการ
บรรยายความรูดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมี
จํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 240 ชั่วโมง

PP 6044 การฝกงานบริบาล 4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต
(Critical Care Clerkship)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

Corequisite : PP 5202
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวย

วิกฤตของสถานพยาบาล ต้ังแตการอานเวชระเบียน การบนัทกึ
ประวัติอยางเปนระบบ คนหาปญหาการใชยาแลวหาวิธีแกไข
การวางแผนการรักษารวมกับแพทย การติดตามการบริหารยา
และผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณผูีปวย ฝกการบรรยายความรู
ดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมีจํานวนชั่วโมง
ฝกงานรวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 240 ชั่วโมง

PP 6054 การฝกงานบริบาล 4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวยมะเร็ง
(Cancer Care Clerkship)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

Corequisite : PP 5292
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยมะเร็ง

ของสถานพยาบาล ต้ังแตการอานเวชระเบียน การซักประวัติ
การบนัทกึประวัติอยางเปนระบบ คนหาปญหาการใชยา แลวหา
วิธีแกไข การวางแผนการรักษารวมกับแพทย การติดตาม



545




การบริหารยาและผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณีผูปวย ฝกการ
บรรยายความรู ด านยาแกบุคลากรทางการแพทยต างๆ
โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 240 ชั่วโมง

PP 6064 การฝกงานบริบาล 4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวย ทารกและเด็ก
(Pediatric Care Clerkship)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

Corequisite : PP 4142
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวย

ทารกและเด็กของสถานพยาบาล ต้ังแตการอานเวชระเบียน
การซักประวัติ การบันทึกประวัติอยางเปนระบบ คนหาปญหา
การใชยาแลวหาวิธีแกไข การวางแผนการรักษารวมกับแพทย
การติดตามการบริหารยาและผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณี
ผูปวย ฝกการบรรยายความรูดานยาแกบุคลากรทางการแพทย
ตางๆ โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 240
ชั่วโมง

PP 6134 การฝกงานบริบาล 4(0-0-4/16)
เภสัชกรรมชุมชนเชิงลึก
(Advance Community Pharmaceutical
Care Clerkship)

Prerequisite : PP 4016 สอบประมวลความรูสําหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

Corequisite : PP 5014
ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง ที่มีการใชงานอยาง

ตอเน่ือง โดยอาศัยหลักการบริหารการใชยาเพื่อบําบัดโรค
(Medication Therapy Management: MTM) คนหาและทบทวน
การใชยา จดบันทึกรายงาน วางแผนการแกไขปญหา และ
การสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาล จัดทําเอกสาร ติดตาม
การใชยา และประเมินผลลัพธตอผูปวย

PP 6144 การฝกงานติดตามและ 4(0-0-4/16)
ดูแลสุขภาพผูปวยท่ีบาน
(Home Health Care Clerkship)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

Corequisite : PP 5014
การฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยโรคเร้ือรังที่บาน ทบทวน

การใชยา เพื่อใหคําแนะนํา หรือสงตอ วางแผนการใชยา
อยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ในการใชยา ติดตามเพื่ อแกไข ปองกันปญหาอันเกิดจาก
การใชยา สงเสริม สนับสนุน การปองกันโรค รวมกับบุคลากร
สาขาอืน่ๆ ไดอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ

PP 6154 การฝกงานบริบาล 4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมดานโภชนศาสตรคลินิก
(Pharmaceutical Care Clerkship
in Clinical Nutrition)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

Corequisite : PP 5122
การฝกนักศึกษาใหสามารถประเมินความตองการ

สารอาหารและวิธีการใหสารอาหารของผูปวยในสภาวะตางๆ
รูขอควรระวังและขอจํากัดในการใหสารอาหารดวยวิธีพิเศษ
ไดแก การใหอาหารทางหลอดเลือดดํา การใหอาหารทางสาย
ใหอาหาร เปนตน สามารถเตรียมสตูรอาหารทางหลอดเลือดดํา
เลือกใชผลิตภัณฑสําเร็จรูปทั้งที่เปนอาหารทางหลอดเลือดดํา
และอาหารเหลวทางสายใหอาหาร

PP 6164 การฝกงานคุมครองผูบริโภค 4(0-0-4/16)
(Consumer Protection Clerkship)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

การฝกปฏิบัติงานดานนโยบายดานสุขภาพที่เกี่ยวของ
กับงานคุ มครองผู บริโภค กระบวนการคุ มครองผู บริโภค
อันประกอบดวย การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การรณรงค
ใหความรู จริยธรรมและการบังคับใชกฎหมาย การเสริมพลัง
อํานาจและการจัดการความเสี่ยงดานยาและสุขภาพ โดยมี
จํานวนชั่วโมงรวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 240 ชั่วโมง

PP 6214 การจัดการระบบยา 4(0-0-4/16)
ในโรงพยาบาล
(Hospital Medication Management
System)

Prerequisite : PP 4016,  และสอบประมวลความรูสําหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

Corequisite : PP 4232
การฝกปฏิบั ติงานในการประยุกตหลักการจัดการ

ครอบคลุมกระบวนการหลักในระบบการจดัการดานยาสําหรับ
สถานพยาบาล มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ สอดคลองกับ
มาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและมาตรฐานการพัฒนา
คุณภาพอื่นๆ การจัดการความเสี่ยง การประเมนิตนเอง ความ
เชื่อมโยงการทํางานเปนทีม การสื่อสารและสัมพันธภาพกับ
บคุลากรทางการแพทยอืน่ๆ
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PP 6224 การฝกงานบริบาล 4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวยอายุรกรรม 1
(Medicine Clerkship I)

Prerequisite : PP 4016 สอบประมวลความรูสําหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

Corequisite : PP 5151
ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยใน

ต้ังแตการอานเวชระเบียน การซักประวัติ การบันทึกประวัติ
อยางเปนระบบ การคนหาปญหาการใชยาแลวหาวิธีแกไข
การวางแผนการรักษารวมกับแพทยและผูปวย การติดตาม
การบริหารยา และผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณี ผู ป วย
ฝกการบรรยายความรูดานยาแกบคุลากรทางการแพทยตางๆ
โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 240 ชั่วโมง

PP 6234 การฝกงานบริบาล 4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวยอายุรกรรม 2
(Medicine Clerkship II)

Prerequisite : PP 4016 สอบประมวลความรูสําหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

Corequisite : PP 5151
ฝกปฏิบั ติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวย

ในอยางเปนระบบ ในผูปวยโรคทางอายุรศาสตรที่พบบอยใน
เวชปฏิบัติ เชน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบ
ตอมไรทอ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ
รวมกบัสหสาขาวิชาชพี เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุจากการใชยา
ของผูปวยแตละราย ฝกการนําเสนอกรณีศึกษา การใหความรู
แกบุคลากรทางการแพทย โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 240 ชั่วโมง

PP 6244 การฝกงานการวจัิยยาทางคลินกิ 4(0-0-4/16)
(Clinical Research Clerkship)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

ฝกปฏิบัติการงานวิจัยคลินิกทั้งในสถานบริการรักษา
พยาบาลและในชุมชน การเขียนโครงราง การออกรูปแบบ
งานวิจัยที่ เหมาะสมกับโจทยงานวิจัย ย่ืนขอทุนสนับสนุน
โครงการ การขอรับการพิจารณาตอคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในมนุษย การบริหารและการดําเนินโครงการ การเขียน
รายงานและการเผยแพรผลงานผานวารสารวิชาการและนําเสนอ
ในทีป่ระชมุวิชาการ

PP 6314 การฝกงานสายเทคโนโลยี 4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
ดานการผลิต 2
(Professional Training in Pharmaceutical
Industry - Production II)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

ฝกงานดานการผลิต เพื่อฝกทักษะดานกระบวนการคิด
และแกปญหาเบื้องตนที่เกี่ยวกับการผลิต และใหเขาใจถึง
ระบบวางแผนการผลิต การควบคมุและตรวจสอบความถูกตอง
ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของ
เภสัชกรผู ควบคุมดูแลในหนวยงานดังกลาวในโรงงานยา
โรงงานเคร่ืองสําอาง หนวยผลิตในโรงพยาบาล หรือหนวยงาน
อื่นๆ ที่ เกี่ ยวของ โดยมีจํานวนชั่ วโมงฝกงานรวมทั้ งสิ้ น
ไมตํ่ากวา 240 ชั่วโมง

PP 6324 การฝกงานสายเทคโนโลยี 4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
ดานการควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ 2
(Professional Training in Pharmaceutical
Industry - Quality Control and Quality
Assurance II)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

ฝกปฏบิัติงานดานการประกันคุณภาพ การวิเคราะหและ
การควบคุมคุณภาพ ระบบ GMP ระบบขนสงและคลังสินคา
ระบบมาตรฐานอื่นๆ และงานดานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในงานดานอุตสาหกรรมในโรงงานยา โรงงานเคร่ืองสําอาง
หนวยผลิตในโรงพยาบาล หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 240 ชั่วโมง

PP 6564 การฝกงานสายเทคโนโลยี 4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
ดานการวิจัยและพัฒนา 1
(Professional Training in
Pharmaceutical Industry-Research
and Development I)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

ฝกงานดวยการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับ เพื่อฝกทักษะ
ดานกระบวนการคดิและแกไขปญหาเบือ้งตนทีเ่กีย่วกบัการวิจยั
และพฒันา และใหเขาใจถึงระบบวางแผนในงานวิจยัและพฒันา
เภสัชภัณฑและผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้งเขาใจถึงบทบาท
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และหนาที่ของเภสัชกรผูควบคุมดูแลในหนวยงานดังกลาว
ในโรงงานยา โรงงานเคร่ืองสําอาง หนวยผลิตในโรงพยาบาล
หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงาน
รวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 240 ชั่วโมง

PP 6574 การฝกงานสายเทคโนโลยี 4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
ดานการผลิต 1
(Professional Training in
Pharmaceutical Industry-Production I)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

ฝกงานดานการผลิต เพื่อฝกทักษะดานกระบวนการคิด
และแกไขปญหาเบือ้งตนทีเ่กีย่วกบัการผลิต และใหเขาใจถึงระบบ
วางแผนการผลิต การควบคุมและตรวจสอบความถูกตองใน
กระบวนการผลิต รวมทัง้เขาใจถึงบทบาทและหนาทีข่องเภสชักร

PP 6584 การฝกงานสายเทคโนโลยี 4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
ดานการควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ 1
(Professional Training in
Pharmaceutical Industry-Quality
Control and Quality Assurance I)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

ฝกปฏบิัติงานดานการประกันคุณภาพ การวิเคราะหและ
การควบคุมคุณภาพ ระบบ GMP ระบบขนสงและคลังสินคา
ระบบมาตรฐานอื่นๆ และงานดานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในงานดานอุตสาหกรรมในโรงงานยา โรงงานเคร่ืองสําอาง
หนวยผลิตในโรงพยาบาล หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยมจีํานวนชัว่โมงการฝกงาน รวมทัง้สิน้ไมตํ่ากวา 240 ชัว่โมง

PP 6594 การฝกงานสายเทคโนโลยี 4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
ดานวิทยาศาสตรเภสัชกรรม
(Professional Training in Pharmaceutical
Industry-Pharmaceutical Sciences)

Prerequisite : สอบประมวลความรูสําหรับนักศกึษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5

ฝกปฏิบั ติงานวิชาชีพตามความสนใจของนักศึกษา
เพิ่มเติมจากการฝกงานวิชาชพีในสายเทคโนโลยีการผลิตและ
พัฒนาเภสัชภัณฑดานวิจัยและพัฒนาดานการผลิต และดาน
การควบคุมคุณภาพและการประกันคุรภาพ 1 และ 2 ใน

โรงงานยา โรงงานเคร่ืองสําอาง หรือหนวยผลิตในโรงพยาบาล
หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงาน
รวมทั้งสิ้นไมตํ่ากวา 240 ชั่วโมง

PR 2003 การประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
และการส่ือสารองคการ
(Public Relations and Corporate
Communication)

Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ การวางแผนและยุทธวิธกีารดําเนินงาน

ปร ะช าสั มพั น ธ ทั้ งภ าย ใน และ ภา ยน อกอ งค ก า ร
การประชาสั มพั นธ เพื่ อส งเสริ มภาพลั กษณ องค การ
แผนงานประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณ บุคคล สินคา
การบริการของหนวยงาน องคการ สถาบัน เนนการศึกษา
จากกรณีศึกษา

PR 2033 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 3(2/2-1/2-0)
(Writing for Public Relations)

Prerequisite : None
การเขียนเพื่ องานประชาสัมพันธ  การเขียนคํากลาว

รายงาน คําปราศรัย การเขียนขาวประชาสัมพันธ การเขียน
คําบรรยายภาพขาว การเขียนคําบรรยายสรุป การเขียน
คําขวัญ การเขียนบทความและสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ
รวมทัง้การเขียนเพือ่การโฆษณาประชาสมัพนัธ เนนการศึกษา
จากกรณีศึกษา

PR 3043 การส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจ 3(3/3-0-0)
(Persuasive Communication)

Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎีการวิเคราะหและวิธีการโนมนาวใจ

โดยการใชสื่อทุกรูปแบบอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ทัง้สื่อบคุคล สือ่มวลชน และสื่อใหม  โดยคํานึงถึงองคประกอบ
ที่สําคัญทางจิตวิทยา สังคมวิทยา สภาวะแวดลอมที่มีผลตอ
การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา

PR 3053 การบริหารงานประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Public Relations Planning and
Management)

Prerequisite : None
แนวคดิ ยุทธวิธ ีหลักการวางแผนงาน และการบริหารงาน

ประชาสมัพนัธ ทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว การควบคมุ กํากบั
ติดตามและประเมินผล รวมทั้ งศึกษาแนวคิด กลยุทธและ
ยุทธศาสตรการวางแผนงานและการบริหารงานประชาสัมพันธ
ในดานตางๆ เชน แผนงานประชาสัมพันธเพื่อการรณรงค
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แผนงานประชาสัมพันธในภาวะวิกฤติ ตลอดจนแผนงาน
ประชาสัมพันธทางการตลาด เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา

PR 3063 การประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ 3(3/3-0-0)
(Intergrated Public Relations)

Prerequisite : None
แนวคิ ด การดําเนินงาน เทคนิคและกลยุทธ การ

ประชาสัมพันธขององคกรธุรกิจสมัยใหม รวมทั้งหลักและ
แนวทางการบูรณาการงานประชาสัมพันธในงานการสื่อสาร
การตลาด เพื่ อให เกิ ดผลทางด านการตลาด การสร าง
ภาพลักษณที่ เหมาะสมใหแกองคกรธุรกิจ เนนการศึกษา
จากกรณีศึกษา

PR 4013 ประชามติและการเคล่ือนไหว 3(3/3-0-0)
ของมวลชน
(Public Opinion and Mass Mobilization)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญของประชามติ ประชามติกับ

การโฆษณาชวนเชื่ อและสงครามจิตวิทยา การวิเคราะห
วิจัยประชามติ ความสําคัญและความสัมพันธของประชามติ
กบัการประชาสมัพนัธ การสรางประชามติเพือ่ผลการดําเนินงาน
และการชีนํ้าสังคมหรือการสรางกระแสการเปล่ียนแปลงสังคม
ในทิศทางที่ตองการ เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา

PR 4103 การสัมมนาการประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Seminar in Public Relations)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

กําหนดประเด็นทางดานประชาสัมพันธที่สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต นํามาอภิปราย
ระดมความคิด เพื่ อพัฒนาทักษะการคิด การสื่ อสารและ
การแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและเหตุผล

PR 4253 การประชาสัมพันธองคการ 3(3/3-0-0)
สาธารณกุศล
(Public Relations for Non Profit
Organization)

Prerequisite : None
ธรรมชาติขององคการสาธารณกุศล บทบาท ความสําคญั

ของการประชาสัมพันธตอองคการสาธารณกุศล กลวิธี
การประชาสมัพนัธและการเลือกใชเคร่ืองมอืการประชาสมัพนัธ
ที่ เหมาะสมเพื่ อการระดมทุนและทรัพยากรในการทํางาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ขององคการ

PR 4283 การส่ือสารสุขภาพ 3(3/3-0-0)
(Health Communications)

Prerequisite : None
บทบาท ความสําคั ญ กลวิธี การประชาสั มพั นธ

ในงานสื่อสารสุขภาพเพื่อการสรางสุขภาวะ การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ศึกษาปจจัยที่มผีลตอการดําเนินงานสือ่สารสุขภาพ
เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา

PR 4513 การพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ 3(2/2-1/2-0)
(Speech for Public Relations)

Prerequisite : None
หลักและลีลาการใชภาษาพูดเพื่อการประชาสัมพันธ

กรวิเคราะหผูฟง การพูดเพือ่การประชาสัมพันธระหวางบุคคล
การพูดเพื่ อการประชาสัมพันธ ในกลุ ม การพูดเพื่ อการ
ประชาสมัพนัธในทีช่มุนุมชน และการพดูเพือ่การประชาสมัพนัธ
ผานสื่อมวลชน เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา

PS 2033 สรีรวิทยาของมนุษย 3(2/2-1/3-0)
(Human  Physiology)

Prerequisite : AN 1004
สรีรวิทยาของรางกายมนุษย การทํางานและการควบคุม

ของอวัยวะและระบบตางๆ ความสัมพันธของสวนตางๆ
ของรางกาย การเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึนในการทํางานของแตละ
ระบบในสภาวะปกติ  รวมทัง้ปฏบิติัการสรีรวิทยาของระบบตางๆ
ไดแก ระบบกลามเน้ือ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบหวัใจ
และหลอดเลือด ระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถายปสสาวะ และระบบสบืพันธุ

PS 2323 สรีรวิทยา 3(2/2-1/3-0)
(Physiology)

Prerequisite : BI 1012 or BI 1033 or BI 1313 or 1053
ศึกษาหนาที่และกลไกการทํางานของเซลล เน้ือเย่ือ

อวัยวะ และระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย การทรงตัว และ
การเคล่ือนไหว การควบคุมความสมดุลของรางกาย การเผา
ผลาญ การรักษาความเปนกรดดางของของเหลว และอิเล็ก
โทรไลทในสภาวะปกติและผิดปกติ ตลอดจนการสบืพันธุ

PT 1003 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ 3(3/3-0-0)
การบําบัดเพ่ือสุขภาพและความงาม
(Introduction to Health and
Beauty Therapy)

Prerequisite : None
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความงาม

การบําบัดแบบอโรมา, รีเฟล็กโซโลยี, สปา, การนวด และชนิด
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ของเคร่ืองมือไฟฟาในการบําบัดเพื่อสุขภาพและความงาม
ตลอดจนผลิตภัณฑบํารุงรักษาผิวพรรณ โครงสรางของผิวหนัง
การแบ งประเภทของผิวหนัง วิธีการดูแลรักษา ผลการ
เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของรางกาย ประโยชนทีไ่ดรับจากการ
บําบัด, ขอบงชี้, ขอหาม และขอควรระวังในการบําบัดรักษา
เพื่อสุขภาพและความงาม

PT 1013 การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3/3-0-0)
(Personality Development)

Prerequisite : None
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ

และรูปราง เทคนิควิธกีารพฒันาบคุลิกภาพ การทรงทาทางทีดี่,
การแตงหนา และการแตงกายอยางเหมาะสม ตลอดจนวิธีการ
ออกกําลังกาย รวมทั้งหลักการโภชนาการเพื่อพัฒนารูปราง
ทั้งโดยรวมและเฉพาะสวน

PT 1021 มูลฐานของวิชาชีพ 1(0-1/2-0)
กายภาพบําบัด 1
(Fundamentals of Physical Therapy 1)

Prerequisite : None
ประวั ติของการกอกําเนิด การพัฒนาการวิชาชีพ

กายภาพบําบดัข้ึนในโลก และในประเทศไทย บทบาทความรับ
ผิดชอบ ลักษณะงานของนักกายภาพบําบดั และการใหบริการ
ทางสาธารณสขุดานตาง ๆ  ทัง้ในดานการสงเสริม ปองกนั รักษา
และฟ นฟู สุ ขภาพ การจั ดทําแผนที่ ความคิ ด การเป น
อาสาสมัครชวยงานกายภาพบําบัด หลักการสรางสมัพนัธภาพ
และการสื่อสารเบื้องตน การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
และการนําไปประยุกต เพื่ อรับใชสั งคมดวยจิตสาธารณะ
การทํางานเปนทมี และความสมัพนัธกบับคุลากรทางการแพทย
สาขาอื่น การเขียนโครงการ ระบบประกันสุขภาพ

PT 1023 หลักการผอนคลายความเครียด 3(3/3-0-0)
(Principles of Relaxation)

Prerequisite : None
แนวคดิและทฤษฎีของอาการเครียด รวมทัง้ปจจัยตาง ๆ

ที่ทําใหเกิดอาการเครียด และลักษณะอาการแสดงออกทาง
ดานรางกายและจิตใจ หลักและวิธีการในการผอนคลายความ
เครียดเนนรูปแบบตาง ๆ  ของการออกกําลังกายเพือ่ผอนคลาย
ความเครียด การยืดกลามเน้ือ การฝกการหายใจ

PT 1033 การดูแลอาการปวดคอและ 3(3/3-0-0)
หลังเบ้ืองตน
(Basic Care of Neck and Back Pain)

Prerequisite : None
ความรูเบื้องตนทางกายภาพบําบัดในการปองกัน ดูแล

และรักษาอาการปวดคอและหลัง รวมถึงโครงสรางทางกาย
วิภาคศาสตรและสรีรวิทยาที่เกี่ยวของ สาเหตุการเกิดอาการ
ปวดคอและหลัง การตรวจแยกสาเหตุของอาการปวดเบื้องตน
ขอหาม ขอควรระวังที่ควรทราบ การดูแลรักษาเมื่อมีอาการ
ปวดคอ และหลัง ทาทางของรางกายที่เหมาะสมในสภาวะ
ต าง ๆ วิธีการยกของที่ ถูกตอง และการออกกําลังกาย
ทีเ่หมาะสม เพื่อปองกนัและรักษาอาการปวดคอและหลัง

PT 1041 มูลฐานของวิชาชีพ 1(0-1/2-0)
กายภาพบําบัด 2
(Fundamentals of Physical Therapy 2)

Prerequisite : PT 1021
จรรยาบรรณของนักกายภาพบําบัด การซักประวัติ

และการสังเกตผูปวย กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิค
การสืบคนและเลือกใชขอมูลอยางเปนระบบ การปฐมพยาบาล
เบือ้งตน การชวยฟนคนืชพี พืน้ฐานการยกของทีถู่กวิธี พืน้ฐาน
การเคล่ือนยายผูปวย พื้นฐานการฝกเดินโดยใชอุปกรณ
ชวยเดินและรถเข็น วิธีการปองกันอันตรายและเสี่ ยงตอ
การติดเชื้อ

PT 2022 พ้ืนฐานการตรวจรางกาย 2(1/1-1/3-0)
ทางกายภาพบําบัด
(Basic Physical Therapy Examination)

Prerequisite : AN 1283
หลักการคิดและการใชเหตุผลทางคลินิก หลักปฏิบัติ

ในการตรวจรางกายเบื้ องตน การสังเกต การซักประวัติ
การตรวจประเมินกําลังของกลามเน้ือ การวัดมุมของขอตอ
การประเมินทาทาง และการแปลผลการตรวจรางกายเบื้องตน

PT 2111 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 1(1/1-0-0)
(Physiology of Exercise)

Prerequisite : PS 2323 or Consent of Instructor
ทฤษฎีการตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ  ของ

รางกาย อันเปนผลเน่ืองมาจากการออกกําลังกาย ผลของ
การฝก ปจจยัตางๆ ทีม่ผีลตอการออกกาํลังกายและสมรรถภาพ
ทางกาย
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PT 2143 ชีวกลศาสตร 3(2/2-1/3-0)
และจลนศาสตรพ้ืนฐาน
(Fundamentals of Biomechanics
and Kinesiology)

Prerequisite : AN 1283 or Consent of Instructor
ความรู เบื้ องตนเกี่ ยวกับการเคล่ือนไหวของรางกาย

มนุษย  ประกอบดวย กายวิภาคสวนผิว กายวิภาคของ
โครงสรางรางกาย กระดูก ขอตอและกลามเน้ือ หนาที่และ
กลไกการทํางานที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนไหว กลศาสตรของ
รางกาย ระบบคาน ระนาบและแกนทีนํ่ามาประยุกตกบัรางกาย
มนุษย วิเคราะหมุมการเคล่ือนไหวของขอตอ และการทํางาน
ของกลามเน้ือขณะมีการเคล่ือนไหว โดยเนนหนาที่การทํางาน
ของกลามเน้ือรอบขอขณะเกิดการเคล่ือนไหวในทิศทางตางๆ

PT 2162 ชีวกลศาสตร 2(1/1-1/3-0)
และจลนศาสตรทางคลินิก
(Clinical Biomechanics and Kinesiology)

Prerequisite : PT 2143 or Consent of Instructor
การประยุกตใชหลักการทางกลศาสตรและจลนศาสตร

ที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนไหวของมนุษยในกิจวัตรประจําวัน
การวิเคราะหการทรงทา การวิเคราะหการเดินปกติและผิดปกติ
ดวยการสังเกตและดวยเคร่ืองมือและอุปกรณที่ เกี่ ยวของ
การวิเคราะหสาเหตุและกลไกพืน้ฐานของความบกพรองทางการ
เคล่ือนไหว และการเคล่ือนไหวทีผิ่ดปกติในทางกายภาพบําบดั

PT 2163 การออกกําลังกาย 3(2/2-1/3-0)
เพ่ือการบําบัด 1
(Therapeutic Exercise I)

Corequisite: AN 1283   or Consent of Instructor
ทฤษฎีและหลักการปฏิบัติเบื้องตนในการออกกําลังกาย

ผลของการตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบที่ เกี่ ยวของ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการเคล่ือนไหวของขอตอ เพิ่มความ
แข็งแรงของกลามเน้ือ เพิ่มความทนทาน เพิ่มความยืดหยุน
ของกลามเน้ือ เพิม่การผอนคลาย การออกแบบทาทางการออก
กําลังกายตามระดับกําลังของกลามเน้ื อ การประยุกตใช
เคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับออกกําลังกายเพื่อการรักษา
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพืน้ฐานการเขียนโปรแกรม
การออกกําลังกาย

PT 2221 การนวดเพ่ือการรกัษา 1(0-1/3-0)
(Therapeutic Massage)

Prerequisite : AN 1283 or Consent of Instructor
หลักการนวดโดยทัว่ไป ชนิดของเทคนิคการนวด ขอบงชี้

ขอหาม ผลของการนวด เทคนิคและวิธีการนวดในสวนตาง ๆ

ของรางกายที่ ใชในการรักษาทางกายภาพบําบัด เทคนิค
การนวดเด็กทารก เทคนิคการนวดไทย และเทคนิคทาง
หัตถการอื่น ๆ ที่อยูในความสนใจที่สามารถนํามาประยุกตใช
ในงานกายภาพบําบัด

PT 2322 การรักษาดวยความรอน 2(1/1-1/3-0)
และคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
(Thermal Physical Agents)

Prerequisite : PH 1183 or Consent of Instructor
หลักการนําพลังงานความรอน ความเย็น คล่ืนแมเหล็ก

ไฟฟาในรูปแบบตาง ๆ คล่ืนเหนือเสียง มาประยุกต ใช
ในการรักษาทางกายภาพบําบัด ผลทางสรีรวิทยา ผลการรักษา
เทคนิคการรักษาดวยเคร่ืองมอืและอปุกรณทีเ่กีย่วของ ขอหาม
ขอควรระวัง และอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน

PT 2701 ฝกงานกายภาพบําบัด 1 1(0-0-1/5)
(Physical Therapy Practice I)

Prerequisite : None
ฝกปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัด ภายใตการควบคุม

ดูแลของอาจารยผูสอนหรือนักกายภาพบําบัด ในเร่ือง การซัก
ประวัติผูปวย การตรวจประเมนิเบื้องตน การแปลผลการตรวจ
การจดบนัทกึขอมลูผูปวย การสงัเกตและเรียนรูการใหการรักษา
ผูปวยของอาจารยและ /หรือนักกายภาพบําบัด การมเีจตคติทีดี่
ตอวิชาชีพ ฝกฝนทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอื่น

PT 2841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 1 1(0-1/2-0)
(Integration of Professional
Practice Concept I)

Prerequisite : None
การบูรณาการความรูจากรายวิชา PT 2701  ฝกงาน

กายภาพบําบัด 1 และรายวิชาการฝกทักษะการปฎิบัติงาน
เบื้องตนทางกายภาพบําบัด การนําเสนอกรณีผูปวยจากการ
ฝกงานกายภาพบําบัด 1 รวมกับการคิดวิเคราะห การเลือกใช
ทักษะตาง ๆ ที่เรียนไปเบื้องตน การจัดทําแผนที่ความคิด

PT 2913 บูรณาการกายภาพบําบัด 3(3/3-0-0)
ในวิทยาการแพทยปจจุบัน
(Integrated Physical Therapy
in Conventional Medicine)

Prerequisite : None
ความรู เกี่ ยวกับโรคตาง ๆ และแนวทางการรักษา

ทางการแพทยดวยหลักวิทยาการแพทยเฉพาะทางปจจุบัน
ทีเ่กีย่วของกบัวิชาชพีกายภาพบําบดั ศัลยศาสตร อายุรศาสตร
โรคติดเชื้ อและระบบภูมิคุ มกันของรางกาย รังสี วินิจฉัย
เภสชัวิทยาและการตรวจประเมนิทางหองปฎิบัติการ
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PT 3022 หลักการปฏิบัติงาน 2(1/1-1/3-0)
กายภาพบําบัด
Principles of Physical Therapy Practice

Prerequisite : PT 2701
หลักการปฏบิติังานกายภาพบําบดั การสรางทกัษะในการ

ปฏิบั ติงาน เจตคติตอผูปวย บุคลิกภาพที่ จําเปนตองาน
กายภาพบําบัด การสื่อสารกับผูปวยและทีมงานดูแลผูปวย
ฝกปฏิบติัการจดัทานอนของผูปวย การเคล่ือนยาย การฝกเดิน
การใชเคร่ืองชวยการเคล่ือนไหว การใชอุปกรณเสริม อุปกรณ
เทียม การฝกพันผายืด การฝกพันเทป การดูแลตอขาผูปวย

PT 3163 การออกกําลังกาย 3(2/2-1/2-0)
เพ่ือการบําบัด 2
(Therapeutic Exercise II)

Prerequisite : PT 2163 or Consent of Instructor
หลักและวิธีการออกกําลังกาย  ผลของการตอบสนอง

ทางสรีรวิทยาของระบบทีเ่กีย่วของตอการออกกําลังกายเพือ่เพิม่
ความสามารถในการเคล่ือนไหวและการทรงทา การออก
กําลังกายในนํ้า การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางการทํางาน
ของรางกายอยางมปีระสานสมัพนัธ  การออกกําลังกายเพือ่เพิม่
ความมั่ นคงของร างกาย การออกกําลังกายในภาวะที่ มี
การบาดเจ็บของเน้ือเย่ือ การออกกําลังกายในภาวะกระดูก
สนัหลังคด การออกกําลังกายในผูใชบริการทีม่ปีญหาของระบบ
หลอดเลือด ระบบการไหลเวียน การออกกําลังกายในผูปวย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และออกกําลังกายเพื่อควบคุม
นํ้าหนัก การออกกําลังกายสําหรับปญหาเฉพาะดานอื่น ๆ

PT 3223 การจัด ดัด และดึง 3(1/1-2/4-0)
(Mobilization and Manipulation)

Prerequisite : PT 2162 or Consent of Instructor
ความรู เบื้องตนและหลักการจัด ดัดและดึงขอตอและ

เสนประสาท การจําแนกประเภท เทคนิควิธกีาร ขอบงชี ้ขอหาม
ขอควรระวัง การตรวจประเมินและการนําไปใชของการจัด
ดัดและดึง

PT 3343 การวินิจฉัย 3(2/2-1/3-0)
และการรักษาดวยไฟฟา
(Electrotherapy and Electrodiagnosis)

Prerequisite : None
ผลทางสรีรวิทยาและการนํากระแสไฟฟาความถ่ี ตํ่า

และความถ่ี ปานกลาง มาประยุกต ใช ในการรักษาทาง
กายภาพบําบัด การตรวจประเมินเพื่ อการวินิจฉัยสภาพ
กลามเน้ือและเสนประสาท หลักและเทคนิคการรักษาในเสน

ประสาทและกลามเน้ือปกติ และกลามเน้ือที่ขาดเสนประสาท
มาเล้ียง การลดปวด การเรงการสมานแผลเร้ือรัง การผลักดัน
ยาผานทางผิวหนัง การเลือกใช ขอบงชี้ ขอหาม ขอควรระวัง
และอนัตรายทีเ่กิดจากกระแสไฟฟา

PT 3421 การตรวจประเมิน 1(0-1/2-0)
ทางกายภาพบําบัดในระบบกระดูก
และกลามเนื้อ
(Physical Therapy Evaluation in
Musculoskeletal system)

Prerequisite : None
ทักษะปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจประเมิน การตรวจ

พิเศษ การแปลผลการตรวจ กระบวนการคิดและตัดสินใจ
ทางคลินิก ในผูปวยที่มีพยาธิสภาพทางระบบกระดูกและ
กลามเน้ือในสวนตาง ๆ การเขียนรายงานผูปวย

PT 3433 กายภาพบําบัดระบบกระดูก 3(3/3-0-0)
และกลามเนื้อ 1
(Physical Therapy Management in
Musculoskeletal System I)

Prerequisite : None
การบาดเจ็ บและกระบวนการซ อมแซมของภาวะ

กระดูกหักและเน้ือเย่ือ พยาธิสภาพ การตรวจประเมินและ
การรักษาทางการแพทย การซักประวัติ การตรวจประเมนิทาง
กายภาพบําบัด การตรวจพิเศษ การแปลผลการตรวจ กระบวน
การคิดและตัดสินใจทางคลินิก การวางแผนการรักษา และ
การใหการรักษาทางกายภาพบําบัดในผูปวยที่มีพยาธิสภาพ
ทางระบบกระดูกและกลามเน้ือในสวนตาง ๆ  การเขียนรายงาน
ผูปวย

PT 3512 กายภาพบําบัดระบบประสาท 1 2(2/2-0-0)
(Physical Therapy in Neurological
conditions I)

Prerequisite : None
พื้นฐานระบบประสาทกายวิภาคศาสตร ความรูเกี่ยวกับ

สาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา อาการ อาการแสดง การตรวจประเมิน
และการรักษาทางการแพทยในโรคหรือความบกพรองทาง
ระบบประสาท การตรวจพิเศษเฉพาะทางระบบประสาท หลัก
และวิธกีารทางกายภาพบําบดัทีเ่กีย่วของกบัการตรวจประเมนิ
การวางแผนการรักษาและฟนฟู การปองกันภาวะแทรกซอน
และความพกิาร การสื่อสารสําหรับบคุคลทีเ่กี่ยวของ การเขียน
รายงานผูปวย
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PT 3522 การตรวจประเมิน 2(0-2/4-0)
ทางกายภาพบําบัด
ในระบบประสาทและเด็ก
(Physical Therapy Evaluation in
Neurological System and Pedriatric)

Prerequisite : None
ทกัษะปฏบิติัการซักประวัติ การตรวจประเมนิ การแปลผล

การตรวจ การวางแผนการรักษาและฟ นฟู ในผู ปวยที่ มี
พยาธิสภาพทางระบบประสาท  การเขียนรายงานผูปวย

PT 3532 กายภาพบําบัดระบบประสาท 2 2(2/2-0-0)
(Physical Therapy in Neurological
Conditions II)

Prerequisite : PT 3512 or PT 3542
or Consent of Instructor

ความรูเกี่ยวกับพยาธิสภาพ สาเหตุ อาการและอาการ
แสดง ปญหาที่เกิดข้ึนในผูปวยที่มีความผิดปกติของระบบ
ประสาทสวนซีรีเบลลัม กานสมอง และระบบประสาทสวนปลาย
การบรูณาการองคความรูทัง้ภาคทฤษฎีและปฏบิติั กระบวนการ
คิดและตัดสินใจทางคลินิก

PT 3552 กายภาพบําบัดในกุมารเวชกรรม 2(2/2-0-0)
(Physical Therapy in Pediatrics)

Prerequisite : None
พัฒนาการของเด็กดานตางๆ ต้ังแตอยูในครรภมารดา

จนกระทั่งเจริญเติบโตเต็มวัย ประเภทของผูปวยเด็กที่ควร
ไดรับการรักษาทางกายภาพบําบดั  พยาธสิภาพของผูปวยเด็ก
ทางระบบประสาท กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการดูแลรักษา
การตรวจประเมนิและแนวทางการดูแลรักษาทางกายภาพบําบดั
ในเด็ก

PT 3623 กายภาพบําบัดระบบหายใจ 3(2/2-1/2-0)
หัวใจ และหลอดเลือด
(Physical Therapy in Cardiovascular
and Respiratory System)

Prerequisite : None
การตรวจประเมิน การวางแผนการรักษา หลักการและ

วิธกีารรักษาทางกายภาพบําบดัในผูปวยโรคทรวงอก ทัง้ผูใหญ
และเด็ก ผูปวยศลัยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมทัว่ไปกอนและหลัง
ผาตัด ผูปวยอายุรกรรมทีส่งผลตอระบบทางเดินหายใจและหวัใจ
ผูปวยในหออภิบาล การใชและการดูแลเกี่ ยวกับอุปกรณ
ตรวจวัดในผูปวยโรคทรวงอกและอปุกรณในหออภิบาล หลักการ
รักษาผูปวยโรคหัวใจ และการฟนฟูสมรรถภาพในผูปวย
โรคหัวใจ และทรวงอก การชวยฟนคืนชีพ การเขียนรายงาน
ผูปวย การจัดทํากรณีศึกษา

PT 3701 ฝกงานกายภาพบําบัด 2 1(0-0-1/5)
(Physical Therapy Practice II)

Prerequisite : PT 2701 or Consent of Instructor
ฝกปฏิบัติงานกายภาพบําบัดภายใตการควบคุมดูแล

ของนักกายภาพบําบัด ในเร่ืองการตรวจประเมิน การแปลผล
การตรวจ การวิเคราะหและการใหเหตุผลทางคลินิก ฝกทักษะ
การรักษาผู ป วยตามคําแนะนําของนักกายภาพบําบั ด
การสื่อสารกับผูที่เกี่ยวของ การเขียนรายงานผูปวย

PT 3704 ฝกงานกายภาพบําบัด 3 4(0-0-4/24)
(Physical Therapy Practice III)

Prerequisite : PT 3741, PT 3751, PT 3761, PT 3861
or Consent of Instructor

ฝ กปฏิ บั ติ กั บผู ป วยภายใต การควบคุ มดู แลของ
นักกายภาพบําบัด ในเร่ืองการตรวจประเมิน การวิเคราะห
การใหเหตุผลทางคลินิก การวางแผนการรักษา การใหการ
รักษาทางกายภาพบําบัดแกผูปวย ประเภทตาง ๆ การจด
บันทึกขอมูลผูปวยอยางเปนระบบ การรายงาน การจัดทํา
กรณีศึกษาและ/หรือการนําเสนอผูปวยในที่ประชุม ตลอดจน
เรียนรู การดําเนินงานของหนวยงานกายภาพบําบัด และ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในโรงพยาบาล

PT 3741 ฝกงานกายภาพบําบัด 1(0-0-1/5)
ระบบกระดูกและกลามเนื้อ
(Physical Therapy Practice in
Musculoskeletal System)

Corequisite : PT 3421, PT 3423
or Consent of Instructor

ฝกปฏิบั ติกับผู ปวยทางระบบกระดูกและกล ามเน้ื อ
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน หรือนักกายภาพ
บําบัด ในเร่ืองการตรวจประเมนิ การวิเคราะห  กระบวนการคดิ
และตัดสนิใจทางคลินิค การวางแผนการรักษา  การใหการรักษา
ทางกายภาพบําบัดในผู ป วย การจดบันทึกขอมูลผู ปวย
อยางเปนระบบ การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชกบัผูปวย
การรายงานผลการรักษาผูปวยและการนําเสนอกรณีศึกษา
ผูปวยในที่ประชุม

PT 3751 ฝกงานกายภาพบําบัด 1(0-0-1/5)
ระบบประสาท
(Physical Therapy Practice in
Neurological System)

Corequisite : PT 3522, PT 3532
or Consent of Instructor

ฝกปฏิบติักบัผูปวยทางระบบประสาท ภายใตการควบคมุ
ดูแลของอาจารยผูสอน หรือนักกายภาพบําบดั ในเร่ืองการตรวจ
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ประเมิน การวิเคราะห กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิค
การวางแผนการรักษา การใหการรักษาทางกายภาพบําบัด
ในผูปวย การจดบันทึกขอมูลผูปวยอยางเปนระบบ การนํา
ความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชกับผูปวยจริง การรายงาน
ผลการรั กษาผู ป วยและการนําเสนอกรณี ศึ กษาผู ป วย
ในทีป่ระชมุ

PT 3761 ฝกงานกายภาพบําบัด 1(0-0-1/5)
ระบบหัวใจ หายใจ และหลอดเลือด
(Physical Therapy Practice in
Cardiovascular and Respiratory System)

Corequisite : PT 3623 or Consent of Instructor
ฝกปฏิบัติกับผูปวยทางระบบหัวใจและทางเดินหายใจ

ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน หรือนักกายภาพ
บําบดั ในเร่ืองการตรวจประเมิน การวิเคราะห กระบวนการคิด
และตัดสนิใจทางคลินิค การวางแผนการรักษา การใหการรักษา
ทางกายภาพบําบัดในผู ป วย การจดบันทึกขอมูลผู ปวย
อยางเปนระบบ การนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใชกับ
ผูปวยจริง การรายงานผลการรักษาผูปวยและการนําเสนอ
กรณีศึกษาผูปวยในที่ประชุม

PT 3861 บูรณาการหลักการทางวชิาชีพ 2 1(0-1/2-0)
(Integration of Professional
Practice Concept II)

Corequisite : PT 3741, PT 3751, PT 3761
or Consent of Instructor

การบูรณาการความรูจากรายวิชา PT 3701 ฝกงาน
กายภาพบําบัด 2 รายวิชาการฝกงานทางกายภาพบําบัด
เฉพาะดาน (PT in) และรายวิชากายภาพบําบัดในระบบ
ตาง ๆ  การนําเสนอกรณีผูปวยจากการฝกงาน รวมกับการคิด
วิเคราะห การตรวจประเมินและการวางแผนการรักษาผูปวย
เบือ้งตน โดยมีผูสอนชี้นํา การจัดทําแผนที่ความคิด การจัดทํา
กลุมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

PT 4032 กฎหมายและการบริหารงาน 2(2/2-0-0)
(Laws and Managements)

Prerequisite : None
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติ

วิชาชีพกายภาพบําบัด พระราชบัญญัติสถานพยาบาล และ
กฎหมายที่ เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ การควบคุม
คุณภาพและการรับรองมาตรฐานการบริการ สิทธิ ผู ปวย
จรรยาบรรณวิชาชีพ การบริหารจัดการระบบสุขภาพใน
ประเทศไทย หลักบริหารงานเบื้องตน  การบริหารจัดการทาง
กายภาพบําบัด มนุษยสัมพันธในการบริหารงาน บทบาทของ

นักกายภาพบําบัดในงานสาธารณสุขระดับตางๆ บทบาท
ขององคกรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง
การพัฒนาวิชาชีพกายภาพบําบัด

PT 4412 กายภาพบําบัดระบบกระดูก 2(2/2-0-0)
และกลามเนื้อ 2
Physical Therapy Management in
Musculoskeletal System II

Prerequisite : PT 3433 or Consent of Instructor
การตรวจประเมินเพื่อการวินิจฉัยแยกโรคทางกายภาพ

บําบัด ในผู ปวยทางระบบกระดูกและกล ามเน้ื อ เทคนิค
การรักษาที่อยูในความสนใจ กระบวนการคิดและตัดสินใจ
ทางคลินิค หลักฐานเชิงประจักษ (evidence based learning)
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกบัพยาธิสภาพ การสงเสริมสุขภาพ
การปองกนัโรคหรือการบาดเจบ็ทีเ่กดิจากทาทางในการทํางาน
หรือสิ่งแวดลอม โดยสามารถนําความรูทางการยศาสตรมา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

PT 4711 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักศึกษา 1(1/1-0-0)
กายภาพบําบัด
(Research Methodology for
Physical Therapy Students)

Prerequisite : None
หลักการ ความสําคัญ และประเภทของการวิจัยทาง

กายภาพบําบัด กระบวนการวิจัยต้ังแตการกําหนดประเด็น
วัตถุประสงค ตัวแปรการต้ังสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย
ในข้ันตอนตาง ๆ  การสุมตัวอยาง การสรางเคร่ืองมือในการวิจยั
สถิติในการวิจัย จริยธรรมการวิจัย

PT 4721 โครงงานพิเศษสําหรับ 1(0-0-1/4)
นักศึกษากายภาพบําบัด
(Senior Project for Physical
Therapy Students)

Corequisite : PT 4711
การดําเนินการวิจัยในสวนของ การเก็บรวมรวมและ

วิเคราะหขอมูล การแปลผล สรุปผล การนําเสนอและวิจารณ
อยางมีเหตุผล

PT 4722 ฝกงานกายภาพบําบัด 4 2(0-0-2/12)
(Physical Therapy Practice IV)

Prerequisite : None
ฝกปฏิบั ติงานโดยบูรณาการความรู และทักษะทาง

กายภาพบําบัดภายใตคําแนะนําของนักกายภาพบําบัด
การพัฒนาบคุลิกภาพของนักวิชาชีพ ทกัษะการสื่อสาร การให
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การดูแลผูปวย การจัดการทางกายภาพบําบัดและการบริหาร
จัดการหนวยงาน การใหความรู และการสงเสริมสุขภาพ
แกผูปวยและญาติ การนําเสนอกรณีศึกษาผูปวย

PT 4742 ฝกงานกายภาพบําบัด 5 2(0-0-2/12)
(Physical Therapy Practice V)

Prerequisite : None
ฝ กปฏิ บั ติ งานในชุ มชน ภายใต การควบคุ มของ

นักกายภาพบําบัดที่ไดรับมอบหมาย การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักวิชาชีพ ทักษะการสื่ อสาร ปฏิสัมพันธ ระหว าง
บุคลากรสาธารณสุขอื่น การทํางานรวมกันของทีมสหสาขา
วิชาชพี การใหการดูแลผูปวยแบบองครวม การประยุกตความรู
สูการปฏบิติัทีส่อดคลองกบับริบท และวิถีชวิีตของบคุคล ชมุชน
การใหความรูและการสงเสริมสุขภาพแกผูรับบริการในทองถ่ิน

PT 4762 ฝกงานกายภาพบําบัด 6 2(0-0-2/12)
(Physical Therapy Practice VI)

Prerequisite : None
ฝกปฏิ บั ติงานในหนวยงานที่ เกี่ ยวของกับวิชาชีพ

ตามความสนใจ ภายใตการควบคุมของนักกายภาพบําบัด
หรืออาจารยพิ เศษที่ ได รับมอบหมาย พัฒนาทักษะทาง
กายภาพบําบัดเฉพาะดาน

PT 4821 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3 1(0-1/2-0)
(Integration of Professional
Practice Concept III)

Prerequisite : PT 3704
การบูรณาการความรูจากรายวิชา PT 3704 ฝกงาน

กายภาพบําบัด 3 และรายวิชากายภาพบําบัดในระบบตาง ๆ
การนําเสนอกรณผูีปวยจากการฝกงาน รวมกบัการคดิวิเคราะห
การตรวจประเมินและการวางแผนการรักษาผูปวยดวยตนเอง
การจัดทําแผนที่ความคิด การจัดทํากลุมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน

PT 4841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 4 1(0-1/2-0)
(Integration of Professional
Practice Concept IV)

Corequisite : PT 4722, PT 4742, PT 4762
or consent of instructor

การบูรณาการความรูจากรายวิชา PT 4722 ฝกงาน
กายภาพบําบัด 4 PT 4742 ฝกงานกายภาพบําบัด 5 และ
PT 4762  ฝกงานกายภาพบําบัด 6 และรายวิชากายภาพ
บําบัดในระบบตาง ๆ การนําเสนอกรณีผูปวยจากการฝกงาน
รวมกับการคิดวิเคราะห การตรวจประเมินและการวางแผน

การรักษาผูปวยทีซั่บซอน การจดัทําแผนทีค่วามคิด การจดัทํา
กลุมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

PT 4911 กายภาพบําบัดในการกีฬา 1(1/1-0-0)
(Physical Therapy in Sports)

Prerequisite : None
บทบาทของกายภาพบําบัดในการกีฬา ทฤษฎีในการ

วิเคราะห ลักษณะทาทางของการเลนกีฬา วิธี เสริมสราง
สมรรถนะในการเล นกีฬา การบาดเจ็ บที่ พบบอย การ
ปฐมพยาบาลเบื้ องตน และการรักษาทางกายภาพบําบัด
ในนักกีฬา การออกกําลังกายหลังการบาดเจ็บ

PT 4912 กายภาพบําบัดเพ่ือสุขภาพ 2(2/2-0-0)
และความงาม
(Physical Therapy for Health and Beauty)

Prerequisite : None
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเกี่ยวกับผิวและรางกาย

ของมนุษย เคร่ืองสําอาง เทคนิคการรักษา และเคร่ืองมือ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความงามของผิวหนาและรูปราง
โภชนาการ สุขอนามัยของอุปกรณ เคร่ืองมือและการบริการ
การบริหารจัดการธรุกิจสุขภาพและความงาม

PT 4921 การสงเสรมิสุขภาพตลอดชวงอายุ 1(0-1/2-0)
(Health Promotion Throughout Lifespan)

Prerequisite : None
ทักษะการประเมินความต องการของกลุ มตัวอย าง

ที่ หลากหลายชวงอายุ การพัฒนากระบวนการคิดอย าง
สรางสรรคในการผลิตสื่อ กิจกรรม หรือโครงการเพื่อใหเขาถึง
ความตองการของกลุ มเป าหมาย การประยุกต ใชระบบ
สารสนเทศเพือ่การสือ่สาร

PT 4922 กายภาพบําบัดในผูสูงอายุ 2(1/1-1/2-0)
และภาวะอืน่ๆ
(Physical Therapy in Geriatric
and Other Conditions)

Prerequisite : None
ทฤษฎี และหลักการในการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน

ตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา และฟนฟูทางกายภาพบําบัด
ในสตรี ผูสูงอายุ และภาวะเฉพาะอื่น ๆ ที่อยูในความสนใจ
ในปจจุบัน การจัดทํากลุม การสื่อสารกับผูที่เกี่ยวของ
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PT 4942 กายภาพบําบัดในชุมชน 2(1/1-1/2-0)
(Physical Therapy in Community)

Prerequisite : None
ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ การทํางาน

กายภาพบําบัดแบบบูรณาการในชุมชน สุขภาวะของคนไทย
และปญหาสขุภาพ ระบาดวิทยาพืน้ฐาน การบริหารจดัการระบบ
สุ ขภาพในประเทศไทย เศรษฐศาสตรสุ ขภาพเบื้ องต น
การวิเคราะหพฤติกรรมที่ เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพ การ
ประเมินปญหาสุขภาพ ปจจัยเสี่ ยงตอสุขภาพในชุมชน
การวางแผนดําเนินการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน การรักษา
และการฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน การจัดทําโครงการและ
งบประมาณ การจัดกระบวนการกลุม ภาวะผูนํา กระบวนการ
สุขศึกษา การเขียนรายงาน

PY 1302 สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 2(2/2-0-0)
(Herbs for Health)

Prerequisite : None
ศึกษารายละเอียดของสมุนไพรที่ใชในผลิตภัณฑเสริม

อาหาร  เคร่ืองด่ืม  และเคร่ืองสําอาง รวมถึงผลของสมุนไพร
ทีม่ตีอสขุภาพ โดยเนนถึงผลิตภัณฑธรรมชาติทีม่ีอยูในประเทศ

RT 2013 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน 3 (2/2-1/2-0)
(Script Writing)

Prerequisite : None
หลักการ วิธีการ การวางแผนและเทคนิคการเขียน

บทวิทยุและโทรทัศนประเภทตางๆ โดยใหความสําคัญกับ
กระบวนการคดิสรางสรรค การคนควาขอมลู การใชจินตนาการ
การสื่ อความหมาย ถายทอดเร่ืองราว การใหความรู และ
ความบันเทิงเพื่อใหเหมาะแกผูรับสาร ตลอดจนสรางทักษะ
ในการเขียนบทและวิเคราะหสาระสําคัญของบทรายการใน
แงมุมตางๆ

RT 2033 คอมพิวเตอรกราฟกและ 3(2/2-1/2-0)
แอนิเมช่ันเพ่ือรายการ โทรทัศน
(Computer Graphic and Animation
for Television Program Production)

Prerequisite : None
หลักการ แนวคดิการสรางสรรคงานคอมพวิเตอรกราฟก

และแอนิเมชั่ นสําหรับการผลิตรายการโทรทัศน เทคนิค
การผลิตสต็อบโมชั่น (Stop Motion) และโครมาคีย (Chroma
Key) การสรางภาพสองมิติและสามมิติ การออกแบบไตเต้ิล
รายการและกราฟกประกอบรายการ ฝกปฏิบัติการสรางสรรค
คอมพวิเตอรกราฟกและแอนิเมชัน่สําหรับรายการโทรทศัน

RT 3023 การผลิตรายการวิทยุ 3(2/2-1/2-0)
(Radio Production)

Prerequisite : None
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบตางๆ

การใชเคร่ืองมือและอุปกรณวิทยุ เทคนิคการผลิตและตัดตอ
รายการ การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของฝายตางๆ
การใชเพลงและเสียงประกอบในรายการ ตลอดจนฝกทักษะ
การผลิตรายการวิทยุประเภทตางๆ โดยยึดหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร

RT 3033 การผลิตรายการโทรทัศน 3(2/2-1/2-0)
(Television Program Production)

Prerequisite : CA 3083
หลักการ การวางแผน กระบวนการและเทคนิคการผลิต

รายการโทรทัศนประเภทตางๆ การใชอุปกรณ การเตรียม
ความพรอม หนาที่และความรับผิดชอบของฝายตางๆ ในการ
ผลิตรายการทั้ งในสตูดิโอและนอกสถานที่  การใช เพลง
เสียงประกอบและภาพประกอบรายการ ฝกปฏิบัติการผลิต
รายการโทรทัศน โดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพนิเทศศาสตร

RT 3053 การจัดผังรายการและ 3(3/3-0-0)
การประเมินผลรายการ
(Media Programming  and  Evaluation)

Prerequisite : None
การจัดผังรายการรูปแบบตางๆ สําหรับสถานีโทรทัศน

เคเบิลทีวี โทรทัศนดาวเทียม การจัดผังรายการวิทยุ สถานี
เพลงและสถานีขาวสารขอมูล การทดสอบรายการ การวิจัย
ผูรับสาร ผูใหบริการ การสํารวจความนิยม และการประเมิน
คุณภาพ ประโยชนและผลกระทบของผลผลิตดานรายการ
ตอสงัคม

RT 3063 การตัดตอข้ันสูง 3(2/2-1/2-0)
(Advanced  Editing)

Prerequisite : CA 3083
โปรแกรมการตัดตอที่ซับซอน เทคนิคการตัดตอรายการ

โทรทัศนที่มีรูปแบบซับซอน การใชเทคนิคเพื่อตัดตอฟุตเทจ
จากกลองหลายตัวโดยเนนคุณภาพของภาพ  เสียงและความ
ตอเน่ือง การใชเทคนิคและกราฟกเพื่อการแกไขปญหาและ
สรางสรรค การใชเอฟเฟกตภาพและเสยีง ฝกปฏิบติัการตัดตอ
รายการโทรทศันทีม่รูีปแบบซับซอน
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RT 4023 การอํานวยการผลิต 3(3/3-0-0)
รายการโทรทัศน
(Television Programme Producing)

Prerequisite : RT 3033
แนวคิด การวางแผน กระบวนการสรางสรรครายการ

โทรทัศน หนาที่ของผูอํานวยการผลิต การดําเนินงานและ
ควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพรายการ การเขียนเสนอ
โครงการผลิตรายการ การกําหนดงบประมาณ การจัดตาราง
เวลาการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อใหรายการประสบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพภายในงบประมาณที่กําหนด
โดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการผลิตรายการ
โทรทศัน

RT 4103 สัมมนาวิทยุและโทรทัศน 3(3/3-0-0)
(Seminar in Radio and Television)

Prerequisite : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

กําหนดประเด็นทางดานวิทยุและโทรทัศน ที่สอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต นํามาอภิปราย
ระดมความคิด เพื่ อพัฒนาทักษะการคิด การสื่ อสารและ
การแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและเหตุผล

RT 4123 ส่ือสารมวลชนกับสังคมไทย 3(3/3-0-0)
(Mass Media and Thai Society)

Prerequisite : None
ความสําคัญของสื่อมวลชนในฐานะสถาบันทางสังคม

บทบาทและเสรีภาพของสือ่ในระบบทนุและระบอบประชาธปิไตย
การกํากับดูแลเน้ือหาสื่ อ ประชาชนกับความรู เทาทันสื่ อ
วิเคราะหเน้ือหาสื่อมวลชนที่กอใหเกิดผลกระทบตอผูรับสาร
ระดับบุคคลและตอการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยศึกษาจากกรณีศึกษา

RT 4133 การประกาศ 3(2/2-1/2-0)
และการดําเนินรายการ
(Broadcast Media Announcing
and Performance)

Prerequisite : None
การออกเสียงที่ ถูกตองตามอักขรวิธี  การใช นํ้าเสียง

การใชไมโครโฟน การประกาศ การอานขาว  การอานบทความ
และสารคดี บุคลิกภาพของผูประกาศและผูดําเนินรายการ
การดําเนินรายการวิทยุและโทรทศันประเภทตางๆ  ฝกปฏิบัติ
การเปนผูประกาศ นักจัดรายการวิทยุ พิธีกรรายการโทรทัศน

SS 1162 สังคมกับกฎหมาย 2(2/2-0-0)
(Society and Law)

Prerequisite : None
จุดมุงหมายของกฎหมายในฐานะเปนมาตรการควบคุม

สังคมอยางเปนทางการ ความสัมพันธของกฎหมายกับสภาวะ
แวดลอม เชน ความสมัพนัธของภาวะแวดลอมกบักระบวนการ
บัญญัติกฎหมายและกระบวนการบังคับใชกฎหมาย ปญหา
และขอจํากัดของกฎหมายในการควบคุมการเปล่ียนแปลง
พัฒนาการทางสังคม กฎหมายกับสถาบันเศรษฐกิจ การเมือง
และสงัคม

SS 2162 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 2(1/1-0-1/3)
(Ecotourism)

Prerequisite : None
ความหมายและแนวคดิ ลักษณะเฉพาะของการทองเทีย่ว

เชิงอนุรักษ แนวโนมการทองเที่ยวในประเทศไทยดานมรดก
วัฒนธรรม วิถีชี วิตดานธรรมชาติแวดลอมและเทคโนโลยี
เนนการทองเทีย่วอยางมคีณุคา เนนความสําคญัของวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่ผสานกับความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี

SS 2202 ส่ือมวลชนกับสังคม 2(2/2-0-0)
(Mass Media and Society)

Prerequisite : None
บทบาท หนาที ่และอิทธิพลของสือ่มวลชนประเภทตาง ๆ

ที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและสังคม รวมทั้งศึกษา
ถึงความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของสถาบันสื่อมวลชน
พึงมีตอสังคม  และประโยชนตอการพัฒนาประเทศ

SS 2203 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 3(3/3-0-0)
(Intellectual Property Law)

Prerequisite : None
แนวความคิดและประวัติเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญา ทรัพยสนิทางปญญาประเภทตาง ๆ  ลิขสทิธิ ์สทิธบิตัร
และเคร่ืองหมายการคา การคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ทรัพยสนิทางปญญาระหวางประเทศ สัญญาอนุญาตใหใชสทิธิ
ในทรัพยสนิทางปญญาและสัญญาแฟรนไชส

SS 2213 ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 3(3/3-0-0)
(Self-Sufficient Economy System)

Prerequisite : None
ความหมาย แนวคิด และลักษณะที่ สําคัญของระบบ

เศรษฐกิจ ความเปนมาของเศรษฐกจิไทยในระบบทุนนิยมโลก
วิกฤตการณทางเศรษฐกจิ เศรษฐกจิแบบพอเพียงและกระบวน
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การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประชาสังคมที่เปนรากฐานทาง
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง

SS 2223 ความสัมพันธวัฒนธรรมไทย-จีน 3(3/3-0-0)
(Thai-Chinese Cultural Relations)

Prerequisite : None
ภูมิหลัง การสืบทอด และผลของสายสัมพันธวัฒนธรรม

ไทย-จีน การเชื่อมโยงแนวคิด โลกทัศน ภูมิปญญาไทย-จีน
เขากับการดําเนินชีวิตในโลกปจจุบัน

SS 2233 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Advertising and Public Relations)

Prerequisite : None
หลักการ วัตถุประสงค กระบวนการและกลยุทธตางๆ

ของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ เพื่อประโยชนในการ
สงเสริมการทองเทีย่วทัง้ในภาครัฐและเอกชน รวมถึงผลกระทบ
ของการโฆษณาประชาสัมพันธที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม
การเลือกใช สือ่ประเภทตางๆ ในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ

SS 2243 ครอบครัวและชุมชน    3(3/3-0-0)
(Family and Community)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ โครงสราง และ

หนาทีข่องครอบครัว บทบาทของครอบครัวตอชมุชนและสงัคม
ปญหาครอบครัว แนวคิดการวิเคราะห ปญหาครอบครัว
และแนวทางการเสริมพลังเพื่ อความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

SS 2253 เทคโนโลยีพ้ืนบาน 3(3/3-0-0)
กับการดํารงชีวิตในทองถ่ิน
(Household Technology and
Community Lifestyles)

Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีพื้ นบาน

การเลือกและการจัดการปรับปรุงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
ทองถ่ิน อทิธพิลตอการดํารงชวิีตและทฤษฎีการพัฒนาอนัเน่ือง
มาจากพระราชดําริ

ST 1053 สถิติเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Statistics)

Prerequisite : None
ความสําคัญและประโยชนของวิชาสถิติ การเก็บรวบรวม

ขอมูล ประเภทของขอมูล การสุมตัวอยาง การนําเสนอขอมูล

ดวยสถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนา
จะเปนของตัวแปรสุ มแบบตอเน่ื องและแบบไมตอเน่ื อง
การแจกแจงของฟงกชันจากตัวอยางสุม การประมาณคา
การทดสอบสมมติฐาน

รายวิชา ST 1053 กับรายวิชา ST 2003 นับหนวยกิต
ไดรายวิชาเดียว

ST 2003 ชีวสถิติ 3(3/3-0-0)
(Biostatistics)

Prerequisite : MA 1003 or MA 1013 or MA 1043
ความหมายของชีวสถิ ติ ประโยชนและบทบาทของ

ชวีสถิติ การจดัการขอมลูทางดานวิทยาศาสตรสขุภาพ ประเภท
ของขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปน การวิเคราะห
ข อมู ลดวยสถิติอนุมาน สถิ ติชี พ การสรุปและแปลผล
การวิเคราะหขอมลูดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

รายวิชา ST 1053 กับรายวิชา ST 2003 นับหนวยกิต
ไดรายวิชาเดียว

ST 2013 การวิเคราะหสถิติ 3(3/3-0-0)
เพ่ือการบริบาลสุขภาพ
(Statistics Analysis for Health Care)

Prerequisite : MA 1073
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห

ความแปรปรวน การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท การ
วิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรม
เวลา สถิติการเกิด-ตาย (Vital Statistics) และตารางชีพ (Life
Table)

รายวิชา ST 2013 กับรายวิชา ST 2053 นับหนวยกิต
ไดรายวิชาเดียว

ST 2053 สถิติธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Business Statistics)

Prerequisite : ST 1053 or MA 1073
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห

ความแปรปรวน การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท การ
วิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรม
เวลา และเลขดัชนี

รายวิชา ST 2013 กับรายวิชา ST 2053 นับหนวยกิต
ไดรายวิชาเดียว
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ST 2063 สถิติวเิคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3/3-0-0)
(Statistics for Biotechnology)

Prerequisite : MA 1003
การรวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูลทางเทคโนโลยี

ชีวภาพ การประมาณคาและทดสอบสมมติฐาน หลักการ
วางแผนการทดลอง การสุมตัวอยาง แผนการทดลองแบบตางๆ
การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ

SW 1023 มานุษยวิทยาพ้ืนฐาน 3(3/3-0-0)
(Basic  Anthropology)

Prerequisite : None
มนุษยในเชิงกายภาพและวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎี

พัฒนาการที่ เกี่ ยวข อง ลักษณะของวัฒนธรรมในทาง
มานุษยวิทยา ระบบเครือญาติ ระบบเศรษฐกจิ การแบงชวงชัน้
ทางสังคม การจัดองคการทางการเมือง การควบคุมสังคม
ศาสนา พธิีกรรมและการผสมผสานทางวัฒนธรรม

SW 1033 พ้ืนฐานระบบ 3(3/3-0-0)
และกลไกภายในสังคม
(Foundations of Social Systems
and Mechanisms)

Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับสังคม โครงสรางความสัมพันธพื้นฐาน

ของสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และ
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี กลไกและกระบวนการเชงิพฤติกรรม
ภายในระบบ ตลอดจนปฏิสัมพันธระหวางระบบมาตรการ
ควบคุมสังคมใหมีความเปนเอกภาพ

SW 1043 พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคม 3(3/3-0-0)
(Dynamic of Human Behaviors in Society)

Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

มนุษย ความสัมพันธระหวางสภาวะแวดลอมทางสังคมกับ
ความคิดและพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการของมนุษยในดาน
ตางๆ ต้ังแตปฏิสนธิถึงวัยชรา ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
พฤติกรรมมนุษย ในแตละชวงวัย ความเข าใจในมนุษย
กลุมเสี่ยงและกลุมพิเศษ

SW 1053 ปรัชญา แนวคิด และจริยธรรม 3(3/3-0-0)
ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหวิชาชีพ
(Philosophy Concept and
Professional Ethics in Social Work)

Prerequisite : None
แนวคิด ปรัชญาพื้นฐานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห

คานิยม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหวิชาชีพ ความสมัพันธกับพลวัตสภาวะแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของสังคม กลุมเปาหมาย
องคประกอบพื้นฐานและมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ
สงัคมสงเคราะห แนวโนมการปฏบิติังานสงัคมสงเคราะหวิชาชพี
ในอนาคต

SW 1113 สังคมสงเคราะหเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Social Work)

Prerequisite : None
พัฒนาการของสั งคมสงเคราะห  หลักการ วิธี การ

กระบวนการทางสังคมสงเคราะห เทคนิค ทักษะ และทัศนคติ
ในการปฏบิัติงานสังคมสงเคราะห การสือ่สารในการปฏบิติังาน
สังคมสงเคราะห บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในงาน
สงัคมสงเคราะห จติสํานึกและบคุลิกภาพของการเปนนักสังคม
สงเคราะหวิชาชีพ

SW 2003 จิตเวชศาสตร 3(3/3-0-0)
ในงานสังคมสงเคราะห
(Psychiatry in Social Work )

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญของการศึกษาจิตเวชศาสตร

ความสัมพันธของจิตเวชศาสตรกับงานสั งคมสงเคราะห
แนวคิดการเกิดโรคทางจิตเวช อาการ การจําแนกโรคและ
การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชเพือ่การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
ตลอดจนการปองกันและแกไขปญหาทางสุขภาพจิตของ
นักสังคมสงเคราะห

SW 2033 ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน 3(2/2-1/2-0)
สังคมสงเคราะหเฉพาะราย
(Theory and Social Case Work Practice)

Prerequisite : SW 1113 สังคมสงเคราะหเบื้องตน
แนวคิด ทฤษฎีการปฏิบติังานสงัคมสงเคราะหเฉพาะราย

การนํากระบวนการปฏิบั ติงานสังคมสงเคราะหเฉพาะราย
มาใชกบักลุมเปาหมาย ดวยการแสวงหาขอเทจ็จริง การประเมนิ
และวินิจฉัยทางสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามและ
ประเมินผล การฝกทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหเฉพาะราย การเขียนบนัทกึการปฏบิติังาน การเขียน
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รายงานกรณีศึกษา การสงเร่ือง การประสานงานและระดม
ทรัพยากร การทํางานรวมกับสหวิชาชีพ การจัดบริการ
รายกรณีในงานสังคมสงเคราะห (Case  Management)

SW 2053 ปญหาสังคม 3(3/3-0-0)
กับความม่ันคงของสังคม
(Social Problem and  Social   Security)

Prerequisite : None
ความหมายของปญหาสังคม วิวัฒนาการแนวคิดทฤษฎี

การมองปญหาสังคม เหตุปจจัยแหงปญหาสังคมในมิติของ
บุคคลและระบบ โครงสรางอํานาจและผลประโยชนกับปญหา
สังคม ผลกระทบของปญหาสังคม มาตรการทางสังคมในฐานะ
ทีเ่ปนระบบในการปองกนั แกไข ฟนฟ ูและพฒันาเพือ่เสริมสราง
ความมั่นคงของมนุษยและสังคม

SW 2083 สังคมไทยกับการพัฒนาสังคม 3(3/3-0-0)
(Thai Society and Social Development)

Prerequisite : None
ลักษณะสังคมไทยในการเปล่ียนแปลง องคประกอบ

ที่มีผลตอพัฒนาการของสังคมไทย สังคมไทยภายใตแผน
พัฒนาฉบับตางๆ นิยามของการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีสําคัญ
วาดวยการพัฒนา การพัฒนาเชิงสังคมและวัฒนธรรมเพื่อ
ความย่ังยืนของสังคมไทย

SW 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน 3(2/2-1/2-0)
สังคมสงเคราะหกลุม
(Theory and Social Group Work Practice)

Prerequisite : SW 1113 สังคมสงเคราะหเบื้องตน
แนวคดิ ทฤษฎี คานิยม รูปแบบของงานสังคมสงเคราะห

กลุม การนํากระบวนการปฏิบั ติงานสังคมสงเคราะหกลุม
มาใชกบักลุมเปาหมายดวยการประเมนิ วินิจฉยัปญหา วางแผน
ดําเนินการ ติดตามและประเมินผล รูปแบบการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะหกลุม บทบาทของนักสังคมสงเคราะหกลุม
การฝกทักษะและเทคนิคในบทบาทนักสังคมสงเคราะหกลุม
ในรูปแบบตางๆ

SW 2132 การศึกษาดูงานและสัมมนา 2(1/1-1/2-0)
(Field  Visit and Seminar)

Prerequisite : None
ความหมาย แนวคิด กระบวนการ รูปแบบ การวางแผน

ดําเนินการ ประเมินผลและถอดบทเรียนการดูงานและสัมมนา
ศึกษาดูงานสภาพและบริการในหนวยงานสังคมสงเคราะห
และสวัสดิการสังคม จัดทํารายงานและนําผลการศึกษาดูงาน
มาจัดสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู  เพือ่การเสริมสรางความเขาใจ
และทัศนคติตอวิชาชีพสังคมสงเคราะห

SW 2144 การฝกปฏิบัติงาน 4(0-0-4/24 )
สังคมสงเคราะหเฉพาะรายและกลุม
(Field Work Practice in Case Work
and Group Work)

Prerequisite : SW 1043 พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคม
และ SW 2033 ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะหเฉพาะราย และ SW 2263
การใหการปรึกษาในงานสงัคมสงเคราะห และ
SW 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหกลุม

ฝกปฏิบั ติงานสั งคมสงเคราะห เฉพาะรายและกลุ ม
ใหนักศึกษานําความรู หลักการและวิธีการทางสงัคมสงเคราะห
ข้ันพืน้ฐานไปประยุกตในการปฏบิติังานในหนวยงานทีใ่หบริการ
ในระดับบคุคล  ครอบครัว และกลุมโดยศึกษานโยบายบทบาท
และหนาที่ขององคการรวมปฏิบัติงานและเรียนรูกระบวนการ
ทํางานกับนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพในองคการ ฝกใหเกิด
ทักษะ การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึก การเย่ียมบาน
การใหคําปรึกษา การประสานงานในการใหบริการแกผูใช
บริการ การสงตอ การพิทักษสิทธิ การนําทรัพยากรที่มีอยูใน
ชุมชนมาใชใหเกดิประโยชน เปนตน  พรอมทัง้วิเคราะหวิธกีาร
ใหบริการขององคการอยางมีระบบ และนําผลการฝกปฏิบัติ
มาจดัอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู เพือ่สรุปบทเรียนรวมกนัทัง้ใน
ระหวางและสิ้นสุดการฝกปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางองคความรู
ทักษะ และทัศนคติของการปฏิบั ติงานสั งคมสงเคราะห
เฉพาะรายและกลุม

SW 2263 การใหการปรึกษา 3(2/2-1/2-0)
ในงานสังคมสงเคราะห
(Counseling in Social Work)

Prerequisite : GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
และ SW 1113 สังคมสงเคราะหเบื้องตน

ความหมาย จุดมุงหมาย หลักการของการใหการปรึกษา
รายบุคคล กลุม และการใหการปรึกษาครอบครัว การนํา
กระบวนการของการใหการปรึกษารายบุคคล กลุม และการให
การปรึกษาครอบครัว มาใชกับกลุมเปาหมายดวยการสราง
สมัพนัธภาพ การศกึษาหาขอมลู การประเมนิ วางแผน ติดตาม
ประเมินผลและยุติ ตลอดจนการฝกฝนทักษะและเทคนิค
การปรึกษาในฐานะเปนผูใหการปรึกษา
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SW 2313 สิทธิมนุษยชนกับ 3(3/3-0-0)
กฎหมายสวัสดิการสังคม
(Human Rights and Social Welfare Laws)

Prerequisite : None
ความหมาย ประเภท พฒันาการสทิธมินุษยชน การละเมดิ

และพิทักษสิทธิ์  กลไกการปกปองคุมครองสิทธิ์ สิทธิตาม
ธรรมชาติ สทิธติามกฎหมาย สทิธสิวัสดิการของกลุมเปาหมาย
ในงานสังคมสงเคราะห กฎหมายและมาตรการการคุมครอง
สิทธิสวัสดิการกลุมเปาหมาย

SW 3003 เพศภาวะและความรุนแรง 3(2/2-1/2-0)
ในครอบครัว
(Gender and Domestic Violence)

Prerequisite : None
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเพศภาวะ และ

รูปแบบของความรุนแรงในครอบครัว สภาพการณปญหาดาน
เพศภาวะที่มีผลตอความรุนแรงในครอบครัว มาตรการและ
นโยบายการยุติความรุนแรงในครอบครัว บทบาทเครือขาย
องคกร ชุมชน และนักสังคมสงเคราะหในการปองกัน แกไข
ความรุนแรงในครอบครัวไทย มาตรการทางกฎหมายในการ
คุ มครองเด็ก สตรี  และบุคคลในครอบครัวที่ ถูกกระทํา
ความรุนแรง หลักการ เทคนิค วิธีการปฏิบั ติงานสั งคม
สงเคราะหกับผูถูกกระทําความรุนแรง

SW 3013 ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน 3(2/2-1/2-0)
สังคมสงเคราะหชุมชน
(Theory and Community Work Practice)

Prerequisite : SW 2144 การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
เฉพาะรายและกลุม

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและวิธีการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน บทบาทนักสังคมสงเคราะห
ชุมชน การนํากระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน
มาประยุกตในการปฏิบัติงานกับกลุมเปาหมาย การศึกษา
หาขอเท็จจริง การประเมินวินิจฉัย การวางแผน ดําเนินการ
การติดตามและประเมินผล การจดัการขอมลู การทําประชาคม
และแผนสวัสดิการชุมชน การพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชนเมืองและชนบท การประสานเครือข ายและระดม
ทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน

SW 3023 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2/2-1/2-0)
สําหรับงานสังคมสงเคราะห
(Information Technology  for Social Work)

Prerequisite : None
ลักษณะ  ความสําคญัของขอมลู  การวางกรอบการคนหา

และการไดมาของขอมูล การจัดเก็บ วิเคราะห นําเสนอขอมูล
ที่ เกี่ ยวของกับงานสังคมสงเคราะห โดยการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปตางๆ ปฏิบัติการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเพื่อ
พัฒนางานสังคมสงเคราะห กรณีศึกษาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับงานสังคมสงเคราะห และการฝกฝนการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานสงัคมสงเคราะห

SW 3043 การบริหารโครงการ 3(2/2-1/2-0)
ในงานสังคมสงเคราะห
(Project  Management in Social Work)

Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ วงจร ระบบ และ

องคประกอบของการบริหารโครงการ บทบาทหนาที่ ทักษะ
และความรูที่จําเปนสําหรับผูบริหารโครงการ การวางแผน
การเสนอ การดําเนินการ การติดตามและประเมินผลโครงการ
การจัดการความรูและการขยายผลการดําเนินงานโครงการ
ลักษณะโครงการทีดี่ในงานสังคมสงเคราะห การจดัทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

SW 3093 ภาวะผูนํากับการ 3(3/3-0-0)
ขับเคล่ือนพลังสังคม
(Leadership  and  Social  Mobilization)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนทัศนเกี่ยวกับ

ภาวะผูนํา พลวัต จริยธรรม และบทบาทของผูนําในการสราง
การมสีวนรวม และระดมพลังสรางสรรคเพื่อการพัฒนาสงัคม

SW 3103 การสาธารณสุขและ 3(3/3-0-0)
ระบบสวัสดิการสุขภาพ
(Thai Public Health and
Health Welfare System)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการ ขอบเขต วัตถุประสงค โครงสราง การ

บริหารงานแผนพัฒนาสาธารณสุข การดําเนินงานสาธารณสุข
แนวคิด หลักการ การพัฒนานโยบายดานสวัสดิการสุขภาพ
กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับสวัสดิการสุขภาพ
ที่ ส งผลต อการปฏิ บั ติ งานสั งคมสงเคราะห การแพทย
และแนวโนมของสวัสดิการสุขภาพในอนาคต
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SW 3113 สังคมสงเคราะหการศึกษา 3(3/3-0-0)
(Social  Work in Education)

Prerequisite : None
ความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการ ลักษณะ วิธีการ

ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในดานการศึกษา ทําความเขาใจ
บทบาทและหนาที่ ของนักสังคมสงเคราะหดานการศึกษา
ประยุกตทฤษฎีและวิธีการทางสังคมสงเคราะหกับสภาพ
เง่ือนไขทางดานการศึกษา

SW 3133 การสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)
การแพทยฝายจิต
(Psychiatric social work)

Prerequisite : None
ความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการของงานสงัคมสงเคราะห

การแพทยฝายจิต การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางสังคม
ที่มีผลตอพยาธิสภาพทางจิต และพฤติกรรมอปกติ  มาตรฐาน
และวิธีการทางสังคมสงเคราะหมาใชในงานสังคมสงเคราะห
การแพทยฝายจิต การทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ บทบาท
หนาที่ของนักสังคมสงเคราะหฝายจิตและแนวโนมของงาน
สังคมสงเคราะหการแพทยฝายจิต

SW 3143 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)
เด็กและเยาวชน
(Social Work Techniques for
Children and Youth)

Prerequisite : None
การวิเคราะหและวินิจฉัยปญหาและความตองการของ

เด็กและเยาวชน บริการทางสังคม มาตรการทางกฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวของ หลักการ วิธีการและเทคนิคในการ
ทํางานกับเด็ก เยาวชน เทคนิคการแสวงหาขอเท็จจริง เทคนิค
การสื่ อสารกับเด็ก เทคนิคการสอบปากคําเด็ก เทคนิค
การทํางานกลุมเด็กและครอบครัว รวมทั้ งการทํางานกับ
ทมีสหวิชาชพี เทคนิคในการทาํงานกบักลุมเด็กทีม่คีวามจาํเปน
พิเศษ เชน เด็กพิการ และเทคนิคพิเศษอื่นๆ อันเปนเคร่ืองมือ
ในการปฏิบัติงานเพื่อการฟนฟูบําบัด และพัฒนาเด็กเยาวชน
บนพืน้ฐานการฝกทักษะการปฏบิัติ

SW 3153 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3 (2/2-1/2-0)
ผูสูงอายุ
(Social Work Techniques for the Elderly)

Prerequisite : None
การวิเคราะหและวินิจฉัยธรรมชาติ ความตองการ และ

ปญหาของผูสูงอายุ การเปล่ียนแปลงทางสังคมกับผลกระทบ
ตอผูสูงอายุ แนวโนมสถานการณผูสูงอายุในอนาคต บริการ

ทางสังคม มาตรการทางกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวของ
หลักการ เทคนิค วิธีในการปฏิบัติงานสงเคราะหผูสูงอายุ
ในครอบครัว กลุม ชุมชน และสงัคม  ฝกเทคนิคการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะหผูสูงอายุ

SW 3183 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)
(Social  Work Research)

Prerequisite : None
ความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัย  ลักษณะ

ของขอเท็จจริง ความเปนเหตุเปนผล การหาความรูในทาง
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร สถิติที่จําเปนเบื้องตนสําหรับ
การวิเคราะหงานวิจยั ตลอดจนการฝกหดัทําวิจยั  การใชไมโคร
คอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลและการเขียนรายงาน
การวิจัย

SW 3223 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)
ผูถูกทารุณกรรมทางเพศ
(Social Work Techniques for
Sexual Absued Victims)

Prerequisite : None
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทารุณกรรม ผลกระทบตอ

ผูถูกทารุณกรรม วิเคราะหและวินิจฉัยสภาพปญหาของผูถูก
ทารุณกรรม สาเหตุและความรุนแรงของการทารุณกรรม
ทางเพศ เทคนิคและวิธีการดําเนินการใหความชวยเหลือ
มาตรการกฎหมายการแพทยและมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่ใหความชวยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน  แนวโนม
ของปญหาและแนวทางในการแก ไขปญหา ฝกเทคนิค
การสงเคราะหผูถูกทารุณกรรมทางเพศ

SW 3233 การสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)
ผูประสบสาธารณภัย
(Social Work Practice for Disaster Victims)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตพัฒนาการของงาน

สังคมสงเคราะหในงานสาธารณภัย การประยุกตใชแนวคิด
ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ เทคนิคทักษะในการ
ปฏบิติังานสงัคมสงเคราะหเพือ่การคุมครอง ปองกนั แกไข ฟนฟู
พัฒนาผูประสบสาธารณภัยใหสามารถชวยเหลือตนเองได
สทิธแิละผลประโยชนของผูประสบภัยตามกฎหมายทีเ่กีย่วของ
การรวมมือและการประสานงานเครือขาย
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SW 3243 การประสานและการระดม 3(2/2-1/2-0)
ทรัพยากรในงานบรรเทาสาธารณภัย
(Coordination and Resource Mobilization
for Disasters)

Prerequisite : None
แนวคิดทฤษฎี หลักการ กระบวนการ เทคนิคและวิธีการ

ประสาน การระดมทรัพยากร และความรวมมือจากทุก
ภาคสวนของสังคมเพื่อประโยชนในงานสาธารณภัย กรณี
ศึ กษาการประสานและระดมทรั พยากรในงานบรรเทา
สาธารณภัย ฝกการประสานและระดมทรัพยากรเพื่ องาน
สาธารณภัย

SW 3253 องคการสาธารณประโยชน 3(3/3-0-0)
กับงานสาธารณภัย
(Non Profit Organization and Disasters)

Prerequisite : None
แนวคิด พัฒนาการและบทบาทขององคการสาธารณ

ประโยชนที่ ไมแสวงหาผลกําไรในงานสาธารณภัย รูปแบบ
การทํางานปองกัน บรรเทา และแกไขปญหาสาธารณภัย
การบริหารจัดการ กลไกการประสานงาน ปจจัยที่สงเสริมและ
เปนอปุสรรคตอการปฏบิติังาน แนวทางการพฒันาความรวมมอื
ระหวางองคการในการปองกนัและแกไขปญหาสาธารณภัย

SW 3263 อาสาสมัครในงานสาธารณภัย 3(2/2-1/2-0)
(Volunteers for Disasters)

Prerequisite : None
แนวคิด ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของ

อาสาสมัครในงานสาธารณภัย การจัดทําฐานขอมูล การ
คัดเลือกอาสาสมัคร การสรางแรงจูงใจ การฝกอบรม การให
คําแนะนําปรึกษา การใหการสนับสนุนและการรักษาไวซ่ึง
อาสาสมัคร กรณีศึกษางานอาสาสมัครในงานสาธารณภัย
ฝกฝนการเปนอาสาสมัครในงานสาธารณภัย

SW 3266 การฝกปฏิบัติงาน 6(0-0-6/36)
สังคมสงเคราะหชุมชน
(Field Work Practice in Community Work)

Prerequisite : SW  2144 การฝกปฏบิัติงานสังคมสงเคราะห
เฉพาะรายและกลุม และ SW 3183 การวิจัย
ทางสังคมสงเคราะห และ SW 3013 ทฤษฎี
และการปฏิบติังานสงัคมสงเคราะหชุมชน

ฝกปฏิบั ติงานสั งคมสงเคราะหชุมชน ให นักศึกษา
นําความรู  หลักการ  และวิธกีารสงัคมสงเคราะหไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานระดับชุมชน โดยเร่ิมจากการศึกษานโยบาย
บทบาทและหนาที่ขององคการ รวมปฏิบัติงานและเรียนรู

กระบวนการทาํงานขององคการ พรอมทัง้ศกึษา รวบรวม ขอมลู
วิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน ทําการประสาน
และระดมทรัพยากรทัง้ในและนอกชมุชนมาใชใหเกดิประโยชน
ในการทํางานทั้งในเชิงปองกัน แกไขปญหา ฟนฟู และพัฒนา
ชุมชน ในรูปแบบการใหบริการโดยตรง พรอมทั้ งจัดทํา
โครงการและประเมนิผล และนําผลการฝกปฏบิติัมาจดัอภิปราย
แลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อสรุปบทเรียนรวมกันทั้งในระหวางและ
สิ้นสุดการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางองคความรู  ทักษะ และ
ทัศนคติของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน

SW 3273 เทคนิคการสังคมสงเคราะห (2/2-1/2-0)
ผูประสบปญหาวิกฤต
(Social Work Crisis Intervention
Techniques)

Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของการสงเคราะหบุคคล

ผูประสบปญหาวิกฤต ลักษณะของปญหาและความแตกตาง
ของปญหาวิกฤตกับปญหาอืน่ บทบาทและหนาทีข่องนักสังคม
สงเคราะห ในการทํางานกับผูประสบปญหาวิกฤตในงาน
สาธารณภัย เทคนิคและวิธีการที่จะนํามาใชในการวิเคราะห
แกไข ฟนฟูและปองกันปญหาวิกฤต

SW 3333 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก 3(3/3-0-0)
(Family and Child Welfare)

Prerequisite : None
สถาบันครอบครัวและสิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีอิทธิพล

ตอสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว แนวคิด นโยบาย หลักการ
วิธีดําเนินการและกฎหมายทีเ่กีย่วของในการพัฒนาสวัสดิภาพ
เด็กและครอบครัว บริการของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว

SW 3403 การสังคมสงเคราะหการแพทย 3(3/3-0-0)
(Medical Social Work)

Prerequisite : None
ความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการของงานสงัคมสงเคราะห

การแพทย แนวคดิ ทฤษฎี มาตรการทางกฎหมาย นโยบายและ
มาตรฐานที่ เกี่ ยวของ บริการและการนําวิธีการทางสังคม
สงเคราะหมาใชในงานสังคมสงเคราะหการแพทย การทํางาน
รวมกับทีมสหวิชาชีพ บทบาทหนาที่ของนักสังคมสงเคราะห
การแพทยและแนวโนมของงานสงัคมสงเคราะหการแพทย
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SW 3453 เพศศึกษากับการครองเรือน 3(3/3-0-0)
(Sex Education and Family Life)

Prerequisite : None
ความรูทางสรีรวิทยาและระบบสืบพันธุ  สิ่ งแวดลอม

ที่มอีิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของมนุษย แรงจูงใจทางเพศ
ของมนุษยในวัยตางๆ ลักษณะและสาเหตุของความผิดปกติ
ทางเพศ สาเหตุการเกิดของชีวิต การต้ังครรภ การวางแผน
ครอบครัว ชีวิตการครองเรือน ปญหาที่ ควรทราบในการ
ครองเรือน ความสัมพันธกอนสมรส ผลจากการขาดความรู
ในเร่ืองเพศ ตอปญหาครอบครัวและปญหาสังคม การใชเพศ
ศึกษาในการแกไขปญหาดังกลาว กฎหมายครอบครัวและ
กฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดทางเพศ

SW 3523 สาธารณภัยเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Disasters)

Prerequisite : None
ความหมาย หลักการ สาเหตุ ขอบเขต ประเภท อันตราย

ความรุนแรง ความเสียหาย ผลกระทบ การวางแผนดําเนินการ
การเตรียมรับสถานการณ การควบคุมปองกัน รวมทัง้แนวทาง
ปฏิบัติในขณะเกิดและหลังสาธารณภัยชนิดตางๆ องคกรที่
ปฏิบติังานดานสาธารณภัยทัง้ภาครัฐและเอกชน

SW 3593 การจัดการในงานสาธารณภัย 3(2/2-1/2-0)
(Disaster Management)

Prerequisite : None
ความหมาย ความเป นมาของการจั ดการในงาน

สาธารณภัย นโยบายและมาตรการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระบบและกลไกการจัดการงานสาธารณภัยระดับ
ชาติและทองถ่ิน การจัดการในงานสาธารณภัยประเภทตางๆ
การประสานความรวมมือดานการจัดการในงานสาธารณภัย
ขององคกรภาครัฐและเอกชน แผนงาน และโครงการจัดการ
ในงานสาธารณภัย

SW 3723 ระบบการบริหารงาน 3(3/3-0-0)
กระบวนการยุติธรรม
(Criminal Justice Administration)

Prerequisite : None
โครงสร าง อํานาจ หนาที่  การจัดระบบ นโยบาย

การวางแผน ดําเนินงาน การตัดสินใจ สั่งการ การควบคุมและ
ติดตามงาน ระบบสภาวะแวดลอมทีม่ีผลกระทบตอการบริหาร
ปญหาและอุ ปสรรคในการปฏิ บั ติงานของหน วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงมีงานสังคมสงเคราะหเปนสวน
ประกอบ  แนวโนมการบริหารงานยุติธรรมทางเลือกทีส่อดคลอง
กบัสถานการณทางสังคม

SW 3733 การสังคมสงเคราะหกับ 3(2/2-1/2-0)
กระบวนการยุติธรรม
(Social Work and Criminal Justice)

Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ วิวัฒนาการของงานสงัคมสงเคราะหใน

กระบวนการยุติธรรม การประยุกตใชแนวคดิ ทฤษฏแีละวิธกีาร
ทางสงัคมสงเคราะหมาใชกบังานสงัคมสงเคราะหในกระบวนการ
ยุติธรรม บทบาทหนาทีข่องนักสงัคมสงเคราะหและแนวโนมของ
งานสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม กรณีศึกษางาน
สังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม ฝกปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม

SW 3743 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(3/3-0-0)
(Criminology and Penology)

Prerequisite : None
วิเคราะหปญหาที่สําคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแหง

อาชญากรรมและการแกไขปญหาเหลาน้ัน ศึกษาทฤษฎีและ
วิธีปฏิบติัในการลงโทษผูกระทําผิด  มาตรการทีม่ปีระสิทธิภาพ
ในการลงโทษ

SW 3793 การกระทําผิดของเด็ก 3(2/2-1/2-0)
และเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม
(Juvenile Delinquency and
Criminal Justice)

Prerequisite : None
แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของกับ

ที่ กระทําผิดของเด็กและเยาวชน ระบบศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และการวิเคราะหพัฒนาการ  การแกไขปญหา
นโยบาย กฎหมายไทยในเชิงเปรียบเทียบกับสิทธิเด็ก สิทธิ
มนุษยชนระดับสากล กรณีศึกษาการแกไขปญหาการกระทํา
ผิดของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  การฝกปฏิบติั
การแกไขปญหาเด็กและเยาวชนกระทําผิดในกระบวนการ
ยุติธรรม

SW 3993 ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมกับ 3(3/3-0-0)
การเสริมสรางความม่ันคงของครอบครัว
(Social Capital, Cultural Capital and
Family Security  Promotion)

Prerequisite : None
นิยามของสังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวาง

สั งคมกับวัฒนธรรม วัฒนธรรมในมุมมองที่ มีศักยภาพ
ตอการพัฒนา สั งคมและวัฒนธรรมในบริบทแหงสภาวะ
แวดลอม ทุนสังคมและภูมิปญญาทองถ่ิน ความหมายและ
รูปแบบของทุน ลักษณะของทุนสั งคมและทุนวัฒนธรรม
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แนวคิด ทฤษฎีองคประกอบของความมั่นคงของครอบครัว
ผลกระทบของความเปล่ียนแปลงทางสังคมตอสถานการณ
ครอบครัว นโยบาย มาตรฐานและกระบวนการเสริมสรางความ
มัน่คงของครอบครัว ปญหา อปุสรรคและแนวทางการเสริมสราง
ความมั่นคงของครอบครัว พลังสรางสรรคของทุนสังคมและ
ทุนวัฒนธรรมที่มีตอความมั่นคงของครอบครัว

SW 4003 เทคนิคการปฏิบัติงาน 3(2/2-1/2-0)
สังคมสงเคราะหกับผูเสียหาย
จากการคามนุษย
(Social Work Techniques for Human
Trafficking Victims)

Prerequisite : None
ความหมาย สภาพการณการคามนุษยในประเทศไทย

และอาเซียน กฎหมายและมาตรการ องคกรและเครือขาย
การทํางานทั้งในและระหวางประเทศ วิธีการและกระบวนการ
ใหความชวยเหลือ คุมครอง บําบัดฟนฟู ปองกันผูเสียหาย
จากการคามนุษย ระบบและกระบวนการการสงกลับภูมิลําเนา
ระบบการจัดการชวยเหลือและทีมสหวิชาชีพ และแหลง
ทรัพยากรในการใหบริการ

SW 4013 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3(3/3-0-0)
กับงานสาธารณภัย
(Local Organization and Disasters)

Prerequisite : None
สถานการณ ความรุนแรง ผลกระทบของสาธารณภัย

ที่เกิดข้ึนในแตละทองถ่ิน มาตรการกฎหมาย ระเบียบ เทคนิค
วิธีการการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย และบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการชวยเหลือ บรรเทา และ
การปองกันภัยพิบติัในรูปแบบตางๆ

SW 4023 ความยุติธรรมและ 3(3/3-0-0)
ความสมานฉันททางสังคม
(Social Justice and Restorative Justice)

Prerequisite : None
กระบวนทัศนของความยุติธรรมทางสังคม รากฐาน

เชิ งปรัชญาภายใต ความยุ ติ ธรรมของสั งคม ลั กษณะ
ความสั มพันธ ระหว างความยุติธรรมทางสั งคมในแตละ
กระบวนการทัศน การบูรณาการใหเกิดแนวคิดทั่วไปของ
ยุติธรรมทางสังคม การสรางสังคมแหงความสมานฉันท
และเอื้ออาทร เพือ่บทบาทในการพิทักษสิทธิใ์หเกดิพลังชมุชน
พลังประชาชน

SW 4033 ชุมชนเปนฐานในการจัดการ 3(3/3-0-0)
ความเส่ียงจากภัยพิบัติ
(Community Based in Disasters
Risk Management)

Prerequisite : None
การวิเคราะหความเสีย่งจากสาธารณภัย หลักการ วิธีการ

และกระบวนการจัดการความเสีย่งจากภัยพิบติั  การมสีวนรวม
ของประชาชนและการใชชมุชนเปนฐานในการจดัการความเสีย่ง
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือเพื่อสราง
ความพรอมในการปองกันและจัดการความเสี่ ยงภัยพิบั ติ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
โดยชุมชน

SW 4043 เทคนิคการอบรมแกไขผูตองขัง 3(2/2-1/2-0)
(Prisoners Training Techniques)

Prerequisite : SW 3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรม และ SW 3733 การสังคมสงเคราะห
กับกระบวนการยุติธรรม

วิเคราะหเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการอบรม แกไข
ผูตองขังประเภทตางๆ การวิเคราะหจําแนกประเภทผูตองขัง
และการเลือกเทคนิคการอบรม แก ไข ให เหมาะสมกับ
ผูตองขังแตละประเภท

SW 4053 การคุมประพฤติ การอภัยโทษ 3(2/2-1/2-0)
พักการลงโทษและการสังคมสงเคราะห
หลังปลดปลอย
(Probation, Pardon, Parole  and
Social Work Practice Aftercare)

Prerequisite : SW 3723  ระบบการบริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรม และ SW 3733 การสังคมสงเคราะห
กับกระบวนการยุติธรรม

คานิยม แนวคิด การคุมประพฤติ การอภัยโทษ การพัก
การโทษ การปลอย นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่
เกีย่วของ ระบบงาน เทคนิค วิธีการคมุประพฤติ  การอภัยโทษ
การพักการลงโทษ และการปฏิบั ติงานสั งคมสงเคราะห
หลังการพนโทษ กรณีศึกษาการคุมประพฤติ การอภัยโทษ
พักการลงโทษและการสงเคราะหภายหลังการพนโทษและฝก
ปฏบิัติการสังคมสงเคราะหหลังปลดปลอย

SW 4113 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและ 3(3/3-0-0)
ระบบสวัสดิการสังคม
(Social Change and  Welfare System )

Prerequisite : None
แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม สาเหตุและผลกระทบ

ตอบุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชนและสถาบันทางสังคม ระบบ
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สวัสดิการที่ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมในระบบ
สากลและภูมิภาคอาเซียน การมีส วนรวมของประชาชน
บทบาทของนักสงัคมสงเคราะหในกระบวนการกาํหนดและพฒันา
นโยบายและแผนดานสวัสดิการสงัคม

SW 4123 การบริหารองคการ 3(3/3-0-0)
สังคมสงเคราะห
(Social Work Organization Administration)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคญั วัตถุประสงคการบริหารองคการ

พื้นฐาน แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ  การกําหนด
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการและกลยุทธ
การบริหารองคการ องคการสังคมสงเคราะห องคประกอบ
การบริหารองคการสงัคมสงเคราะห การบริหารทรัพยากรบคุคล
การใชเทคโนโลยีเพือ่การบริหาร การบริหารเพือ่นําไปสูองคการ
แหงการเรียนรู

SW 4133 ความรับผิดชอบตอสังคมกับ 3(3/3-0-0)
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
(Social Responsibility with Social
Work Practice)

Prerequisite : None
ความสําคัญ ความเปนมา ปรัชญาแนวคิดความรับ

ผิดชอบตอสงัคม ความรับผิดชอบตอสงัคมของภาคสวนตางๆ
ตามมาตรฐานสากล ความแตกตางระหวางความรับผิดชอบ
ตอสังคม การประกอบการเพื่อสังคม และการตลาดเพื่อสังคม
กรณีศึกษาและรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมระดับบุคคล
ประชาคม และองคกร การเชื่อมโยงความรับผิดชอบตอสังคม
สูการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในระดับปฏิบัติการและระดับ
นโยบายและแผน

SW 4141 การสัมมนาสังคมสงเคราะห 1(1/1-0-0)
(Seminar in Social Work)

Co-requisite : SW 4279 การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
ตามวิชาเฉพาะดาน

ความเปนมาและความสําคัญของการเสวนาบทเรียน
กระบวนการจัดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู หลักการวิธีการ
สังเคราะหบทเรียนจากการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดหลักสูตรเสนอในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู การเชื่อมโยง
ตอยอดบทเรียนสูการปฏิบัติงานในฐานะนักสังคมสงเคราะห
วิชาชีพ การเขียนจดบันทึกรายงาน และการเผยแพรบทเรียน

SW  4253 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)
บุคคลพิการและทุพพลภาพ
(Social Work Techniques for the
People with Disabilities)

Prerequisite : None
วิเคราะหและวินิจฉยั ธรรมชาติ ความตองการ และปญหา

ของผูพิการและทุพพลภาพ การเปล่ียนแปลงทางสังคมกับ
ผลกระทบตอผูพกิารและทพุพลภาพ บริการทางสงัคม มาตรการ
ทางกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวของ หลักการ เทคนิค วิธี
ในการสงเคราะหผูพิการและทุพพลภาพในครอบครัว กลุม
ชุมชน และสังคม การพัฒนางานสังคมสงเคราะหเพื่อผูพิการ
และทุพพลภาพ ฝกเทคนิคการสังคมสงเคราะหคนพิการและ
ทุพพลภาพ

SW 4263 การศึกษาอิสระในงาน 3(0-3/9-0)
สังคมสงเคราะหครอบครัว
(Independent Study of Family Social Work)

Prerequisite : None
ทํารายงานเปนรายบุคคลในเร่ืองที่นักศึกษาเลือกตาม

ความสนใจดานสังคมสงเคราะหครอบครัวภายใตการแนะนํา
และควบคมุดูแลของอาจารยที่ไดรับมอบหมาย

SW 4279 การฝกปฏิบัติงาน 9(0-0-9/40)
สังคมสงเคราะหตามวิชาเฉพาะดาน
(Field Work Practice in Interested
Social Work)

Prerequisite : ผานทุกรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ
ตามหลักสตูร

Co-requisite : SW 4141 การสัมมนาสังคมสงเคราะห
ฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตามกลุมวิชาเฉพาะดาน

ที่ นักศึกษาเลือกศึกษาเปนวิชาโท ใหนักศึกษาบูรณาการ
ความรู ทักษะ และวิธีการสังคมสงเคราะหที่เรียนมาตลอด
หลักสูตรไปฝกปฏิบั ติงานเต็มเวลาตลอดภาคการศึกษา
เพือ่เตรียม ความพรอมสําหรับการปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห
ในฐานะนักวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมตนจาก
การศึกษาเรียนรูหนวยงานอยางวิเคราะห รวมปฏิบัติงานกับ
องคการเพื่อตอบสนองนโยบายขององคการและรวมผลักดัน
ใหเกดิการพฒันาบริการทีส่อดคลองกบัความตองการของสงัคม
พรอมทั้ งจั ดทําโครงการและประเมินผล และนําผลการ
ฝกปฏิบัติมาจัดอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อสรุปบทเรียน
รวมทั้งในระหวางและสิ้นสุดการฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการ
เสริมสรางองคความรู ทักษะและทัศนคติที่ถูกตอง และได
ภาพรวมงานสวัสดิการสงัคม
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SW 4313 การพิทักษและการคุมครอง 3(2/2-1/2-0)
สิทธิผูปวย
(Advocacy and Prevention Patients' Rights)

Prerequisite : None
ความหมาย แนวคิดการพิทักษสิทธิและการคุมครอง

ผูปวย สิทธิผูปวย วิเคราะหและวินิจฉัยปญหาและผลกระทบ
ของการละเมิดสิทธิผูปวย นโยบายและมาตรการการคุมครอง
ผูปวย การวางแผนและออกแบบการพิทักษสิทธิ์กระบวนการ
พิทักษสิทธิ์ บทบาทและกระบวนการปฏิบัติงานของนักสังคม
สงเคราะหในการพทิกัษสทิธผูิปวย องคการและเครือขายในการ
พิทักษและคุมครองผูปวย ฝกปฏิบัติการพิทักษสิทธิผูปวย

SW 4323 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)
ผูปวยโรคเรื้อรัง และผูปวยระยะสุดทาย
(Social Work Techniques for Patients
with Chronic Diseases and Palliative Care)

Prerequisite : None
วิเคราะห วินิจฉัยปญหาและความตองการทางสังคม

ของผูปวยโรคเร้ือรัง และผูปวยในระยะสุดทาย เทคนิค ทักษะ
และกระบวนการสังคมสงเคราะหผูปวยโรคเร้ือรังและผูปวย
ระยะสุดทาย ตลอดจนการฝกปฏิบัติ

SW 4343 การประเมินทางสังคมและ 3(2/2-1/2-0)
วินิจฉัยในงานสังคมสงเคราะหการแพทย
(Social Diagnosis and Assessment in
Medical Social Work)

Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ กระบวนการประเมินและวินิจฉัย

ทางสังคมทั้ งในระดับบุคคล ครอบครัว และระดับสภาวะ
แวดลอมทางสังคมเกี่ ยวกับผูปวยและครอบครัวในสภาวะ
ปญหาตางๆ เพือ่การดําเนินการวางแผน ชวยเหลือและติดตาม
รวมทัง้การประเมินซํ้าเมือ่สถานการณเปล่ียนแปลงและการใช
เคร่ืองมอืทางสงัคมสงเคราะห โดยการเรียนรูและฝกปฏบิติัการ
เพื่อใหเกิดทักษะที่จะนําไปสูการดําเนินงานตามกระบวนการ
ทางสงัคมสงเคราะหการแพทย

SW 4353 เทคนิคการปฏิบัติงาน 3(2/2-1/2-0)
สังคมสงเคราะหกับผูติดสารเสพติด
(Social Work Techniques for Person
Stick the Addictive Substance)

Prerequisite : None
คานิยม และความเขาใจในความสัมพันธ เชิงอํานาจ

และอตัลักษณของผูติดสารเสพติด พลวัตของสารเสพติด ทฤษฎี
นโยบายและมาตรการที่ เกี่ยวของ กระบวนการและวิธีการ
การประเมนิทางสงัคม ความเสีย่ง และความซับซอนของปญหา

เทคนิค ทักษะ การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหกับผูติดสาร
เสพติด การประสานความรวมมือเครือขายและการปฏบิัติงาน
ในทมีสหวิชาชีพ

SW 4363 การศึกษาอิสระในงาน 3(0-3/9-0)
สังคมสงเคราะหการแพทย
(Independent Study of Medical Social Work)

Prerequisite : None
ทํารายงานเปนรายบุคคลในเร่ืองที่นักศึกษาเลือกตาม

ความสนใจดานสังคมสงเคราะหการแพทยภายใตการแนะนํา
และควบคมุดูแลของอาจารยที่ไดรับมอบหมาย

SW 4403 ผูนํากลุมสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Group Dynamics Leader)

Prerequisite : None
ความหมาย หลักการ กระบวนการ โครงสราง ลักษณะ

และรูปแบบของกลุ มสัมพันธ รูปแบบกลุมสัมพันธ  ผู นํา
กลุมสัมพนัธ การวางแผนและการบริหารกจิกรรมกลุมสัมพนัธ
พัฒนาการของกลุ มสัมพันธ  การประเมินประสิทธิภาพ
กลุมสัมพันธ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํางานกลุมสัมพันธ
ฝกปฏิบัติการดําเนินการกลุมสัมพันธ

SW 4563 เหย่ือวิทยา 3(3/3-0-0)
(Victimology)

Prerequisite : None
เหย่ือในกระบวนการยุติธรรม สาเหตุการตกเปนเหย่ือ

แนวคิดในการปองกันและการเสริมสรางทักษะการปรับตัว
เพื่ อผานพนวิกฤต การฟ นคืนพลังของเหย่ือรวมทั้ งการ
ชวยเหลือ ผลกระทบในระยะยาวที่ เกิดข้ึ นกับเหย่ือและ
ครอบครัว การคุมครองพทิกัษผลประโยชนเหย่ือหรือผูเสยีหาย
จากกระบวนการยุติธรรม การไกลเกล่ียและการสมานฉันท
ระหวางผูกระทําผิดและเหย่ือรวมทั้งผูเกี่ยวของ

SW 4573 เทคนคิการทํางานกบัผูกระทําผดิ 3(2/2-1/2-0)
(Offender Relation Techniques )

Prerequisite : SW 3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรม และ SW 3733 การสังคมสงเคราะห
กับกระบวนการยุติธรรม

หลักการ วิธีการและเทคนิคการปฏบิติังานกบัผูกระทําผิด
ในกระบวนการยุติธรรม ฝกทักษะการปฏิบัติงานแกไข ฟนฟู
ปองกันการกระทําผิดซํ้าระดับบุคคล ครอบครัวและกลุมกับ
ผูกระทําผิดและผูเกีย่วของตามประเภทคดี เนนการศึกษาผาน
กรณี ศึ กษาและการถอดบทเรี ยนจากผู ปฏิ บั ติ งานที่ มี
ความเชี่ยวชาญ
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SW 4583 การศึกษาอิสระในงาน 3(0-3/9-0)
สังคมสงเคราะหสาธารณภัย
(Independent Study of Disasters
Social Work)

Prerequisite : None
ทํารายงานเปนรายบุคคลในเร่ืองที่นักศึกษาเลือกตาม

ความสนใจดานสงัคมสงเคราะหสาธารณภัยภายใตการแนะนํา
และควบคุม ดูแลของอาจารยทีไ่ดรับมอบหมาย

SW 4593 การศึกษาอิสระในงาน 3(0-3/9-0)
สังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม
(Independent Study of Criminal
Justice Social Work)

Prerequisite : None
ทํารายงานเปนรายบุคคลในเร่ืองที่นักศึกษาเลือกตาม

ความสนใจดานสังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรมภายใต
การแนะนํา  และควบคุมดูแลของอาจารยที่ไดรับมอบหมาย

SW 4883 เสถียรภาพของสถาบันครอบครัว 3(3/3-0-0)
ในสังคมไทย
(Stabilization of Family in Thai Society)

Prerequisite : None
แนวคดิเกี่ยวกบัครอบครัวและสถาบันครอบครัว  สภาวะ

ความเปนไปของครอบครัว  เสถียรภาพของสถาบันครอบครัว
ไทยในระบบโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  มาตรการ
ดําเนินการใหบังเกิดความมีเสถียรภาพของสถาบันครอบครัว
ทัง้ในบทบาทภาครัฐ เอกชนและการอบรม เล้ียงดูภายในแตละ
ครอบครัว  เพื่อเปนฐานรองรับความอยูรอดของระบบสังคม

SW 4903 การจัดการความรูและ 3(3/3-0-0)
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
(Knowledge Management and
Life Long Learning )

Prerequisite : None
ความสําคัญของการจัดการความรูและการเรียนรูตลอด

ชวิีต หลักการแนวคดิ กระบวนการ เทคนิควิธกีารจดัการความรู
และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การวางแผนและการ
บริหารการจัดการความรู ฝกปฏิบัติการบริหารการจัดการ
ความรูและการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

SW 4923 อาเซียนและสวัสดิการ 3(2/2-1/2-0)
สังคมศึกษา
(ASEAN and Social Welfare Studies)

Prerequisite : None
ความหมาย ความจําเปน ความเปนมา เปาหมายของ

ประชาคมอาเซียน องคประกอบ กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ระบบสวัสดิการสังคม ระบบและกลไก
เสริมสรางความเขมแข็ง กระบวนการศึกษาเชิงคุณภาพและ
จัดการความรู ศึกษาดูงานและสัมมนากรณีศึกษาอาเซียน
และสวัสดิการสงัคม

TC 1013 การฟงภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0)
(Listening in Thai Language I)

Prerequisite : None
ฟงการพูดออกเสียง สระ พยัญชนะและวรรณยุกต

ในภาษาไทย ฟงการพูดออกเสียงคําประเภทตางๆ กลุมคํา
และประโยค ฟงการสนทนาในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการฟง
ตางๆ ตามสถานการณที่กําหนดให

TC 1023 การพูดภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0)
(Speaking in Thai Language I)

Prerequisite : None
การออกเสียง สระ พยัญชนะและวรรณยุกตในภาษาไทย

การออกเสียงคําประเภทตางๆ ในภาษาไทย ฝกการพูดคํา
กลุมคําและประโยค ตลอดจนการพูดสนทนาในชีวิตประจําวัน

TC 1033 การอานภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0)
(Reading in Thai Language I)

Prerequisite : None
อานพยัญชนะ สระและวรรณยุกตไทย อานประสมอักษร

อานคําประเภทตางๆ กลุมคํา ประโยค ขอความและเร่ืองตางๆ
ตามที่กําหนด

TC 1043 การเขียนภาษาไทย 1 3(2/2-1/2-0)
(Writing in Thai Language I)

Prerequisite : None
เขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตไทย ฝกเขียนคํา

กลุมคํา ประโยค เขียนแนะนําตัว และเขียนเลาประสบการณ
ตางๆ
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TC 1053 การฟง-การพูดภาษาไทย 3(3/3-0-0)
(Listening and Speaking
 in Thai Language)

Prerequisite : None
ฟ งการออกเสี ยง สระ พยั ญชนะและวรรณยุกต

ในภาษาไทย ฟงการพูดออกเสียงคําประเภทตางๆ กลุมคํา
และประโยค ฟ งการสนทนาในชี วิตประจําวัน ตลอดจน
การฟงตางๆ ตามสถานการณที่กําหนดให และพูดออกเสียง
สระ พยัญชนะและวรรณยุกตในภาษาไทย พูดออกเสียง
คําประเภทตางๆ ในภาษาไทย ฝกการพูดคํา กลุมคําและ
ประโยค ตลอดจนการพูดสนทนาในชีวิตประจําวัน

TC 1063 การพูดภาษาไทย 2 3(2/2-1/2-0)
(Speaking in Thai Language II)

Prerequisite :  TC 1023
การแนะนําตัว การสนทนา การเลาประสบการณ และ

การพูดตามสถานการณที่กําหนด

TC 1073 การอานภาษาไทย 2 3(2/2-1/2-0)
(Reading in Thai Language II)

Prerequisite :  TC 1033 การอานภาษาไทย 1
อานออกเสียงและอานจับใจความสําคญั ฝกอานเน้ือเพลง

นิทาน การ ตู น ร อยกรองขนาดสั้ นและข อความสั้ นๆ
จากสือ่สิง่พิมพ

TC 1083 การเขียนภาษาไทย 2 3(2/2-1/2-0)
(Writing in Language II)

Prerequisite :  TC 1043 การเขียนภาษาไทย 1
รูปแบบการเขียน กลวิธีการเขียน การฝกทักษะการเขียน

ประเภทตางๆ

TC 1093 การฟงภาษาไทย 2 3(2/2-1/2-0)
(Listening in Thai Language II)

Prerequisite :  TC 1013
การฟงบรรยาย ฟงขาว สารคดี ภาพยนตร เพลง โฆษณา

ตลอดจนการฟงจากสื่อตางๆ

TC 2033 หลักภาษาไทย 3(3/3-0-0)
(Structure Thai Language)

Prerequisite : None
หลักภาษาไทย โครงสรางของคํา ชนิดของคําตามหนาที่

และตามรูปลักษณ กลุมคํา และประโยคในภาษาไทย

TC 2043 อิทธิพลของภาษาตางประเทศ 3(3/3-0-0)
ในภาษาไทย
(Influences of Foreign Language
on Thai Language)

Prerequisite : None
ศึกษาวิธีการรับคําศัพท ความหมาย วิธีการสรางภาษา

ตางประเทศที่ ไทยรับมาใช  ตลอดจนอิทธิพลของภาษา
ตางประเทศทีม่ีตอภาษาไทย

TC 2053 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Thai Language for Business)

Prerequisite : None
ศัพทและสํานวนทางธุรกิจ หลักการใชภาษาไทยเพื่อ

ธรุกจิ ทัง้การพดูและการเขียน การเขียนจดหมายประเภทตางๆ
การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการประชุม การพูดติดตอ
ทางธรุกจิ

TC 2073 การพัฒนาทักษะการอาน 3(3/3-0-0)
(Reading Skill Development)

Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของการอ าน ทักษะที่

เกี่ยวของกับการอาน การฝกอานประเภทตางๆ ตลอดจน
วิธกีารพัฒนาทักษะการอาน

TC 2083 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน 3(3/3-0-0)
(Introduction Linguistics)

Prerequisite : None
ศึกษาหนวยเสียง โครงสรางคํา และโครงสรางประโยค

TC 2093 การพูดเพ่ือการนําเสนอ 3(3/3-0-0)
(Speaking for Presentation)

Prerequisite : None
การเตรียมการพูด การใชเสียง ทาทาง การใชสื่ อ

ประกอบการพูด การประเมินผลการพูด การพูดรูปแบบตางๆ
ตลอดจนการวิจารณการพูด

TC 2103 ภาษาศาสตรภาษาไทย 3(3/3-0-0)
(In troduction to Thai Linguistics)

Prerequisite : None
หนวยเสียง หนวยคํา ระบบคํา ระบบวลีและโครงสราง

ประโยคในภาษาไทย
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TC 2113 การอานวิเคราะห 3(3/3-0-0)
(Analytical Reading)

Prerequisite : None
อ านขอความที่ สื่ อสารในรูปแบบตางๆ ทั้ งคําขวัญ

คําโฆษณา ความเรียง รอยกรอง วิเคราะห ประเภท รูปแบบ
กลวิธี ความมุงหมาย ทวงทํานองการเขียน และคุณคาของ
ขอความที่อานตลอดจนการนําขอความน้ันๆ มาใชในชีวิต
ประจําวัน

TC 2123 อาหารและขนมไทย 3(3/3-0-0)
(Thai Food and Desserts)

Prerequisite : None
ความหมาย ความเปนมา ประเภท คุณคา ความสัมพันธ

ระหวางภูมิปญญาทองถ่ินกับอาหารและขนมไทย ตลอดจน
วิธกีารทําอาหารและขนมไทย

TC 2133 หัตถกรรมไทย 3(3/3-0-0)
(Thai Handicrafts)

Prerequisite : None
ความหมาย ความเปนมา ประเภท คุณคา ความสัมพันธ

ระหวางภูมิปญญาทองถ่ินกับงานหัตถกรรมไทย ตลอดจน
การสืบทอดและอนุรักษงานหัตถกรรมของไทย

TC 3013 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Writing for Public Relations)

Prerequisite : None
หลักการและวิธีการเขียนเพือ่ประชาสมัพันธ การวางแผน

การเขียนประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ การเลือกใชสื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ

TC 3023 การกลาวสุนทรพจน 3(3/3-0-0)
(Speech)

Prerequisite : None
หลักการกลาวสุนทรพจน และการกลาวสุนทรพจน

ในโอกาสตางๆ

TC 3033 การอานหนังสือพิมพภาษาไทย 3(3/3-0-0)
(Reading Thai Newspapers)

Prerequisite : None
ลักษณะและองคประกอบของหนังสือพิมพไทย การใช

ภาษาของหนังสือพิมพ วิธีการอานขาว บทความ และคอลัมน
ตางๆ ในหนังสือพิมพ

TC 3043 การเขียนสําหรบัการส่ือสารมวลชน 3(3/3-0-0)
(Writing for Mass Media)

Prerequisite : None
หลักเกณฑการเขียนและกลวิธีการเขียนเร่ืองสําหรับ

เผยแพรทางสื่ อสารมวลชนประเภทตางๆ จรรยาบรรณ
วิชาชีพของ สื่อสารมวลชน และฝกทําหนังสือพิมพ

TC 3073 การใชภาษาไทยเพ่ือการแสดง 3(3/3-0-0)
(The Thai Language for Performances)

Prerequisite : None
หลักเกณฑและกลวิธีการใชภาษาเพื่อสงเสริมกิจกรรม

การแสดงรูปแบบตางๆ

TC 3083 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(3/3-0-0)
(Children’s Literature)

Prerequisite : None
ความเปนมา ธรรมชาติและขอบเขตความสนใจของเด็ก

ในวัยตางๆ ลักษณะและรูปแบบของหนังสอืเด็ก หลักการเขียน
และการจัดทําภาพประกอบสําหรับเด็ก

TC 3093 สํานวนไทย 3(3/3-0-0)
(Thai Idioms)

Prerequisite : None
ความหมายและที่มาของสํานวน ลักษณะภาษาของ

สํานวนไทย การเปล่ียนแปลงของสํานวนไทย ตลอดจนความ
สัมพันธของสํานวนกับวิถีชีวิตของคนไทย

TC 3103 ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 3(3/3-0-0)
(Thai Cultures)

Prerequisite : None
ความเปนมาของประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาค

ตางๆ ประเพณีที่ สําคัญของชาวไทย วัฒนธรรม วิถีชี วิต
ความเปนอยูของคนไทยต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน

TC 3113 การเขียนหนังสือราชการ 3(3/3-0-0)
(Formal Correspondence)

Prerequisite : None
ระบบสารบัญหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ

ประเภทตางๆ
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TC 3123 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)
(The Thai Language and Culture)

Prerequisite : None
การเป ล่ี ยนแปลงของสั งคมที่ มี ผลต อภาษาและ

วัฒนธรรม การใช วัจนภาษาและอวัจนภาษาในสังคมไทย
ความสัมพันธระหวางภาษาไทยและวัฒนธรรม

TC 3132 ราชาศัพทไทย 2(2/2-0-0)
(Thai Royal Language)

Prerequisite : None
ศึกษาความหมายของคําราชาศัพท การใชคําราชาศัพท

ตามลําดับชั้นของบุคคลตางๆ

TC 3143 การแปล 3(3/3-0-0)
(Translation)

Prerequisite : None
แปลคํา กลุมคํา ประโยค ขอความภาษาตางประเทศ

เปนภาษาไทย และขอความภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ
แปลความหมายตามตัวอกัษรและแปลความหมายโดยรวม

TC 4011 โครงงานพิเศษ 1(0-1/2-0)
(Thematic Paper)

Prerequisite : None
ศึกษาหัวขอใดหัวขอหน่ึงทางภาษาไทยและวัฒนธรรม

ไทย และมีระบบตามกระบวนการแสวงหาความรูที่ ถูกตอง
และเขียนรายงานผลการศึกษาเปนความเรียงภาษาไทย
โดยนักศึกษาทํางานรวมกับอาจารยผูดูแลโครงงานพิเศษ

TC 4013 คติชนวิทยา 3(3/3-0-0)
(Folklore)

Prerequisite : None
ประวัติความเปนมา ประเภท คุณคา ระเบียบวิธีศึกษา

ความสัมพันธกับศาสตรอื่ นๆ และบทบาทของคติชนใน
สังคมไทยในบริบทสําหรับนักศกึษาชาวตางชาติ

TC 4016 ฝกงาน 6(0/0-0-6/18)
(Practicum)

Prerequisite : None
ฝกปฏิบั ติงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่ มี

ลักษณะงานทีเ่กีย่วของกบัลักษณะวิชาเอก โดยความเห็นชอบ
จากสาขาวิชา และตองมีชั่วโมงฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 300
ชั่วโมง

TC 4023 วรรณกรรมปจจุบัน 3(3/3-0-0)
(Contemporary Thai Literature)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยปจจุบันดานรูปแบบ

ภาษา แนวคดิและเน้ือหา ภาพรวมวรรณกรรมไทยปจจบุนั และ
แนวโนมของวรรณกรรมไทยในบริบทสาํหรับนักศกึษาชาวตางชาติ

TC 4033 รอยกรองไทย 3(3/3-0-0)
(Thai Prose)

Prerequisite : None
วิ วัฒนาการคําประพันธ ไทย รูปแบบคําประพั นธ

การเลือกใชคํา และการแตงคําประพนัธประเภทตางๆ ในบริบท
สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ

TC 4043 วรรณคดีเอกของไทย 3(3/3-0-0)
(Thai Literary Masterpiece)

Prerequisite : None
ประวัติความเปนมาของวรรณคดีไทย องคประกอบตางๆ

ของวรรณคดี ความมุงหมาย รูปแบบ เน้ือหา และความสมัพนัธ
ระหวางวรรณคดีกับสังคมไทย ในบริบทสําหรับนักศึกษา
ชาวตางชาติ

TC 4053 การสอนภาษาไทย 3(3/3-0-0)
(Thai Language Teaching)

Prerequisite : None
หลักการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง การเขียน

แผนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง การสรางและ
การใชสื่ อประกอบการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง
การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยในฐานภาษาที่สองที่เนน
ผูเรียนเปนสําคญั การวัดผลและประเมนิผลการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาทีส่อง

TC 4063 สัมมนาการใชภาษาไทย 3(3/3-0-0)
และวัฒนธรรม
(Seminar in Thai Language and Culture)

Prerequisite : None
วิเคราะหปญหาในการใชภาษาไทยสําหรับนักศึกษา

ชาวตางชาติทีส่มัพนัธกับวัฒนธรรมไทย และวิเคราะหแนวทาง
แกไขปญหาการใชภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ
การอภิปรายด านการใชภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใน
สถานการณตางๆ ในสังคมไทย
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TC 4073 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)
ในบทเพลงไทย
(Thai Language and Culture in Thai Song)

Prerequisite : None
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในเน้ือเพลงไทยประเภท

ตางๆ

TC 4083 วรรณกรรมบทละคร 3(3/3-0-0)
(Drama Literature)

Prerequisite : None
รูปแบบและเน้ื อหาวรรณกรรมบทละครไทย ไดแก

บทละครไทย บทละครตะวันออกและบทละครตะวันตก
ซ่ึงแปลเปนภาษาไทย วิเคราะหบทละครในฐานะภาพสะทอน
ของสงัคม

TC 4103 ภาษาไทยเพ่ือการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)
(Thai for Tourism)

Prerequisite : None
การพูด และการเขียนเลาเร่ือง บรรยาย อธิบาย พรรณา

ชี้แจงในฐานะผูทองเที่ยว และผูนําการทองเที่ยว

TC 4113 ภาษาไทยเพ่ือการโรงแรม 3(3/3-0-0)
(Thai for Hotel)

Prerequisite : None
การพดูและการเขียนเลาเร่ือง  บรรยาย  อธบิาย  พรรณนา

ชีแ้จงในฐานะพนักงานโรงแรม และผูทีเ่กีย่วของกับงานบริการ
ดานโรงแรม

TC 4123 การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวนั 3(3/3-0-0)
(Thai Language in Daily Life)

Prerequisite : None
ฝ กทั กษะการใช ภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสารในชี วิ ต

ประจําวัน ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน
เพื่อใชเปนพื้นฐานในการศึกษาวิทยาการข้ันสูงตอไป

TC 4133 ภาษาไทยเพ่ืออุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
การบริการและการทองเท่ียว
(Thai for Hospitality Industry and Tourism)

Prerequisite : None
การพูดและการเขียนเลาเร่ือง บรรยาย อธิบาย พรรณนา

ชีแ้จงในอตุสาหกรรมการบริการการทองเทีย่ว เชน ธรุกจิการบนิ
ธุรกิจการขนสงคมนาคม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปา ฯลฯ

TC 4143 เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร 3(3/3-0-0)
ภาษาไทย
(Technology for Thai Communication)

Prerequisite : None
หลักเกณฑและกลวิธีใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อการสื่อสาร

การพิจารณาเลือกรับสาร-สงสาร การรับสาร-สงสารภาษาไทย
จากเทคโนโลยีประเภทตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ

TC 4153 การส่ือสารภาษาไทย 3(3/3-0-0)
ผานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Thai Communication through
Information Technology)

Prerequisite : None
ความหมาย ประเภท ลักษณะของสื่ อเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความสําคัญ รูปแบบ และวิธีการสื่อสารภาษาไทย
ผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน
และสื่อสมัยใหม (Internet)

TC 4163 บทความเกีย่วกบัการทองเท่ียวไทย 3(3/3-0-0)
(The Articles about Tourism of Thailand)

Prerequisite : None
ความหมาย ประเภทของบทความ ลักษณะของบทความ

ทองเทีย่ว การอานและการเขียนบทความเกีย่วกบัการทองเทีย่ว
ในฐานะผูทองเที่ยวและผูนําการทองเที่ยว

TH 1023 สุนทรียศาสตรในภาษาไทย 3(3/3-0-0)
(Aesthetics in the Thai Language)

Prerequisite : None
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ภาษาไทยในแงสุนทรียศาสตร

ความสมัพนัธของเสยีง และตัวอกัษรกบัความรูสกึ การวิเคราะห
ความหมาย การใชภาพพจนทีส่ะทอนวัฒนธรรมในวิถีชวิีตไทย

TH 2033 การอานเพ่ือการวิเคราะห 3(3/3-0-0)
(Analytical Reading)

Prerequisite : สอบผานวิชา TH 2113 การฟงและการอาน
หลักการอานเพือ่การวิเคราะห การอานขอความในรูปแบบ

ตาง ๆ  การจําแนกประเภท รูปแบบ กลวิธี ทวงทํานองการเขียน
จุดประสงค และการนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต

TH 2053 ภาษาไทยเพ่ือการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)
(Thai  for  Tourism)

Prerequisite : None
คําศัพทและสํานวนทีใ่ชเกีย่วกับการทองเที่ยว ภาษาไทย

ที่ใชในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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TH 2103 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)
ในบทเพลงไทย
(Language and culture in Thai song)

Prerequisite : None
ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบทเพลงไทยประเภทตาง ๆ

กลวิ ธี การใช ภาษา และภาพสะท อนของสั งคม และ
วัฒนธรรมไทย

TH 2113 การฟงและการอาน 3(3/3-0-0)
(Listening and Reading)

Prerequisite : None
หลักการฟงและการอาน การจบัใจความสําคญั การตีความ

การสรางความเขาใจ จินตนาการ และการใชวิจารณญาณ
การฟงและการอานในสถานการณตาง ๆ

TH 2223 การพูดเพ่ือการส่ือสาร  3(3/3-0-0)
(Communicative Speaking)

Prerequisite : None
หลักการพูด การพูดในสถานการณตาง ๆ การใชภาษา

นํ้าเสียง ทาทาง การใชสื่ อตาง ๆ ประกอบการพูด และ
การประเมนิผลการพูด

TH 2333 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร 3(3/3-0-0)
(Communicative Writing)

Prerequisite : None
หลักและกลวิธีการเขียน การเขียนประเภทตาง ๆ

การเลือกเร่ือง การเตรียมเน้ือหา การวางโครงเร่ือง การอางอิง
และการตรวจแกไขตนฉบับ

TH 2443 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)
(Thai Language and Culture)

Prerequisite : None
รูปแบบและเอกลักษณของภาษาไทย การใชวัจนภาษา

และอวัจนภาษาในวัฒนธรรมไทย ความสัมพนัธระหวางภาษา
กับวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงของสังคมที่มีผลตอภาษาและ
วัฒนธรรม

TH 3073 วิถีไทยในอาหาร 3(2/2-1/2-0)
(Thai way in Food)

Prerequisite : None
วัฒนธรรมที่ สั มพั นธ กั บอาหารไทย ประเภทของ

อาหารไทยในภูมภิาคตาง ๆ  ทีส่ะทอนวิถีชวิีตและวัฒนธรรมไทย
บทบาทอาหารที่มีตอพิธีกรรม ความเชื่อ ชีวิต และสังคมไทย
การปรุงอาหารไทยประเภทตาง ๆ  คุณคาของอาหารไทย

TH 3173 ความคิดสรางสรรคในภาษาไทย 3(3/3-0-0)
(Creativity in  the Thai Language)

Prerequisite : None
ความสมัพนัธระหวางภาษากบัความคดิ การคดิสรางสรรค

การนําความคิดไปใช ในงานสรางสรรคดานภาษาไทยใน
สถานการณตาง ๆ

TH 3363 การเขียนสําหรับ 3(3/3-0-0)
การส่ือสารมวลชน
(Writing for Mass Media)

Prerequisite : None
หลักการเขียนและกลวิธีการเขียนเพื่ อเผยแพรทาง

สื่ อสารมวลชนประเภทตาง ๆ กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชพีของสือ่สารมวลชน และการทําหนังสือพิมพ

TH 3543 การใชภาษาไทยเพ่ือการแสดง 3(3/3-0-0)
(Thai Language for Performances)

Prerequisite : None
หลักเกณฑและกลวิธีการใชภาษาไทยเพื่ อส งเสริม

กิจกรรมการแสดงในรูปแบบตาง ๆ

TH 4023 การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Thai Language for Business)

Prerequisite : None
ศัพทและสํานวนทางธุ รกิจ  หลักการใชภาษาไทย

เพื่ อธุ รกิจทั้ งการพู ดและการเขียน การเขียนจดหมาย
ประเภทตาง ๆ  การเขียนบันทึก  การเขียนรายงานทางธุรกิจ
การเขียนรายงานการประชุม การเขียนรายงานในพิธีการ
และการพูดติดตอทางธรุกิจ

TH 4363 วรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(3/3-0-0)
(Children Book)

Prerequisite : None
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมสําหรับเด็ก  ลักษณะ

และรูปแบบของหนังสือสําหรับเด็กประเภทตาง ๆ  ทักษะ
ดานการเขียนและจัดทําภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็ก
การสรางสรรคหนังสือสําหรับเด็ก

TR 2013 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ 3(3/3-0-0)
งานสายการบิน
(Introduction to Airline Business)

Prerequisite : None
ประวัติ องคประกอบของธุรกิจการบิน บริษัทสายการบิน

ทาอากาศยาน เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
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ประเภทอากาศยาน งานบริการภาคพืน้ดิน งานบริการตอนรับ
บนเคร่ืองบิน องคกรที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน

TR 2103 อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)
(Tourism Industry)

Prerequisite : None
ความสําคัญและความหมายของการทองเที่ ยว องค

ประกอบ และปจจัยสนับสนุนตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ประเภทของทรัพยากรการทองเทีย่ว บทบาท หนาทีแ่ละความ
สําคัญขององคกรการทองเที่ยว ความสัมพันธและผลกระทบ
ระหวางอตุสาหกรรมการทองเทีย่วกบัเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง
และ สิง่แวดลอม แนวโนมและทิศทางการทองเที่ยวใน อนาคต

TR 2123 การจัดการธุรกิจนําเท่ียว 3(3/3-0-0)
(Tour Business Management)

Prerequisite : None
ศึกษาวิ เคราะหและประเมินสถานการณของธุ รกิจ

นําเที่ยวทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  ตัวแทนจําหนาย
ธุรกิจนําเที่ยว ศึกษาประเภท รูปแบบ โครงสราง การวางแผน
กอต้ัง  และการบริหารงานภายในองคกร การดําเนินงานธุรกิจ
นําเที่ยว การวางแผนการตลาด การควบคุม การคิดคํานวณ
ตนทนุกําไร การจดัการการเงินและบัญช ี   กลยุทธการวางแผน
ผลิตบริการนําเที่ยว รูปแบบการจัดนําเที่ยว ตลอดจนความ
สัมพันธและธุรกิจที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการ
ดําเนินธุรกิจนําเที่ยว

TR 2143 สารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียว 3(2/2-/1/2-0)
(Information for Tourism)

Prerequisite : None
ลักษณะและโครงสรางสารสนเทศทางการทองเทีย่ว ระบบ

ฐานขอมูลดานการทองเที่ยว ระบบเครือขาย เทคโนโลยีเว็บ
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบการจัดจําหนายแบบเบ็ดเสร็จ ระบบสํารองที่น่ัง ระบบ
จัดการธุรกิจตัวแทนจําหนายดานการทองเที่ยว ระบบการ
จัดการโรงแรมระบบการจั ดการธุ รกิจการจั ดสัมนาและ
นิทรรศการ ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ การประยุกตใช
ระบบการจัดการสารสนเทศทางการทองเที่ยว และการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศดานการทองเทีย่ว

TR 2163 ธุรกิจสินคาท่ีระลึก 3(3/3-0-0)
(Souvenir Business)

Prerequisite : None
การจดัต้ังธุรกิจการจดัจําหนายสินคาทีร่ะลึก การวางแผน

การสรรหาแหลงวัตถุดิบจากแหลงพืน้บาน การควบคมุตนทนุ/
กําไร การวิเคราะห และประเมินผล ชองทางการจัดจําหนาย
การพิจารณาแนวโนมของสนิคาที่ระลึกในอนาคต

TR 2173 ทรัพยากรการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)
ทางธรรมชาติของโลกและของประเทศไทย
(Global and Thai Natural Tourism Resources)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคญั ประเภท ลักษณะของทรัพยากร

การทองเที่ยวทางธรรมชาติ ปจจัยที่มีผลกระทบตอทรัพยากร
การทองเที่ยวทางธรรมชาติของโลกและประเทศไทย ขอมูล
ดานภูมศิาสตรและระบบนิเวศของแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติ
ที่ สําคัญของโลกและประเทศไทย หลักการ แนวทางและ
เทคนิคการสือ่ความหมายทางธรรมชาติ หลักการและแนวทาง
ในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีการ
ศึกษานอกสถานที่

TR 2193 ทรัพยากรการทองเท่ียว 3(2/2-1/2-0)
ทางวัฒนธรรมของโลกและของประเทศไทย
(Global and Thai Cultural
Tourism Resources)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคญั ประเภท ลักษณะของทรัพยากร

การทองเทีย่วทางวัฒนธรรม ปจจัยทีม่ีผลกระทบตอทรัพยากร
การทองเที่ ยวทางวัฒนธรรม เสนทางการทองเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมของโลกและประเทศไทย ขอมูลทางประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม ศิลปกรรม และวิถีชีวิตในชุมชนของสถานที่
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญของโลกและของประเทศไทย
หลักการ แนวทาง และเทคนิคการสือ่ความหมายทางวัฒนธรรม
หลักการและแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรการทองเทีย่วทาง
วัฒนธรรม มีการศึกษานอกสถานที่

TR 2203 การขนสงและการบริการการบิน 3(3/3-0-0)
(Transportation and Airlines Services)

Prerequisite : None
ความรู เบื้ องตนเกี่ ยวกับการขนส งทางบก ทางเรือ

ทางอากาศ ระบบของการขนสงผูโดยสารเพื่อการทองเที่ยว
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของระบบโลจิสติกสที่มี
ตอการทองเที่ยว ขอมูลที่ใชในการใหบริการการบิน การจัด
ตารางเวลา งานบริการบนเคร่ืองบนิ และภาคพืน้ดิน การสํารอง



574 





















ที่ น่ั งและการออกบัตรโดยสาร ระเบียบพิธีการเขา-ออก
ระหวางประเทศ  บทบาทของภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการขนสง การบริหารจัดการและการวางแผนการขนสง
ผูโดยสาร มีการศึกษานอกสถานที่

TR 2213 งานมัคคุเทศก 3(2/2-1/2 -0)
(Tour Guiding)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคญั บทบาท หนาที ่ความรับผิดชอบ

และมารยาทของมัคคุเทศก การตระหนักถึงจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบั ติงานในระดับอาเซียน
และหนาที่ ความรับผิดชอบของวิชาชีพตอสั งคมรวมถึง
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว การใชวาทศิลปในอาชีพ
มัคคุเทศก ความสามารถในการเปนผู นํา ความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของนักทองเที่ยว ความรูเกี่ยวกับเอกสารประกอบ
การเดินทาง การตรวจลงตรา และระเบียบพิธีศุ ลกากร
จรรยาบรรณและกฎหมายที่ เกี่ยวของ มีการฝกปฏิบัติและ
การศึกษานอกสถานที่

TR 2223 การทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน 3(3/3-0-0)
และโลก
(ASEAN and Global Tourism)

Prerequisite : None
ความเปนมาของประชาคมอาเซียน ขอมูลทัว่ไปเกี่ยวกับ

ภูมิภาคอาเซียน เชน ภูมิศาสตร ประวัติศาตร เศรษฐกิจ
การเมื อง สั งคม วัฒนธรรม สถานการณป จจุ บั นและ
แนวโนมการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และภาพรวมของ
การทองเที่ ยวโลก การแขงขันและความรวมมือดานการ
ทองเที่ ยวระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับประเทศ
ในภูมิภาคอื่น ผลกระทบจากการวมกลุมประชาคมอาเซียน
ที่มีตอประเทศไทย กรณีศึกษา

TR 2233 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 3(2/2-1/2-0)
การทองเท่ียวและการโรงแรม
(Information Technology for
Tourism and Hotel)

Prerequisite : None
ลักษณะและโครงสรางสารสนเทศทางการทองเที่ ยว

และโรงแรม ระบบฐานขอมูลดานการทองเที่ยวและโรงแรม
ระบบเครือขาย เทคโนโลยีเวปธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบการจดัจําหนายแบบเบด็เสร็จ
ระบบสํารองที่ น่ั ง ระบบจัดการธุรกิจตัวแทนจําหนายดาน
การทองเที่ยว ระบบการจัดการโรงแรม การจัดทําเว็บไซต
เพือ่การขายและประชาสมัพนัธธรุกจิการทองเทีย่ว การประยุกต

ใชระบบการจัดการสารสนเทศทางการทองเที่ยวและโรงแรม
ปญหาและอปุสรรคของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการแกไข

TR 3003 พฤติกรรมนักทองเท่ียว 3(3/3-0-0)
(Tourist Characteristics and Behavior)

Prerequisite : None
ประเภท และลักษณะของนักทองเที่ ยว แนวคิดและ

ทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยาที่ประยุกตใชในการวิเคราะห
แรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยว พฤติกรรมการบริโภค และ
พฤติกรรมทางสังคมของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา

TR 3013 การจัดนําเท่ียวเขาและ 3(2/2-1/2-0)
ออกนอกประเทศ
(Operation of  Inbound and Outbound Tour)

Prerequisite : None
หลักการ องคประกอบและกระบวนการของการจัด

นําเที่ยวเขาและออกนอกประเทศ การสืบคนขอมูลสารสนเทศ
เพื่อจัดเสนทางการทองเที่ยว การประสานงานกับบุคคลและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ รูปแบบและการเขียนรายการนําเทีย่วเขา
และออกนอกประเทศ การคิดตนทุน การกําหนดราคา และ
การขายรายการนําเทีย่ว การจดับริการภาคพืน้ดิน จรรยาบรรณ
และกฎหมายที่ เกี่ยวของ ระเบียบพิธีการเขา-ออกระหวาง
ประเทศ พธิกีารศลุกากร  ปญหา อปุสรรค และการแกไขปญหา
การประเมินผล การจัดนําเที่ยว มีการฝกปฎิบัติและการศึกษา
นอกสถานที่

TR 3133 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ 3(3/3-0-0)
ธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร
(Introduction to Lodging and
Food  Service Business)

Prerequisite : None
วิวัฒนาการ แนวโนมความสําคัญการดําเนินงานของ

ธุรกิจที่พักและการบริการอาหาร แนวคิดและหลักการจัดการ
ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร โครงสรางการบริหาร รูปแบบ
การจัดหนวยงาน บทบาท หนาที่ และการดําเนินงานของฝาย
หรือแผนกตางๆ การควบคมุคุณภาพการบริการ จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวของ

TR 3163 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
(Human Resource Management in
Tourism Industry)

Prerequisite : None
บทบาท ความสําคัญ หนาที่ของการจัดการทรัพยากร-

มนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การางแผน การสรรหา
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การคดัเลือกบรรจแุละแตงต้ัง การบริหารคาตอบแทน ประโยชน
และบริการทรัพยากรมนุษย ทฤษฎีการจูงใจ การพัฒนา และ
การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบั ติงานของบุคลากร
กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ กรณีศึกษา

TR 3183 การตลาดการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)
(Tourism Marketing)

Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดการทองเที่ยว  สิ่งแวดลอมที่มี

อิทธิพลทางการตลาดการทองเที่ ยว การแบงสวนตลาด
การกําหนดตลาดเป าหมาย พฤติกรรมการบริ โภคของ
นักทองเที่ยว สวนประสมของการตลาดการทองเที่ยว กลยุทธ
และการวางแผนการตลาดการทองเทีย่ว การวิเคราะหแนวโนม
การตลาดการทองเที่ยว กรณีศึกษา

TR 3203 การจัดการการประชุม 3(2/2-1/2-0)
การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล
และนิทรรศการ
(MICE Operation and Management)

Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการและบทบาทของ

ธรุกจิการจดัประชมุ นิทรรศการและการทองเทีย่วเพือ่เปนรางวัล
การเสนอขอเปนเจาภาพจดัประชมุ ประเภทของการจดัประชมุ
และนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน การดําเนินงาน
นโยบายและบทบาทของหนวยงานที่ เกี่ ยวของทั้ งภาครัฐ
และเอกชน  การตลาดและการสงเสริมการตลาด แนวโนม ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษา
นอกสถานที่

TR 3213 การจัดการการทองเท่ียว 3(2/2-1/2-0)
เชิงผจญภัย
(Adventure Tourism Management)

Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรูปแบบการทองเที่ยว

เชิงผจญภัย แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
ผจญภัยของไทย หลักการและกระบวนการวางแผนเพื่อการ
จัดการและพัฒนาการทองเที่ ยวเชิ งผจญภัยอย างย่ั งยืน
นโยบายและบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน การตลาดและการส งเสริมการตลาด แนวโน ม
การทองเทีย่วเชงิผจญภัยของโลกและของไทย ปญหา อปุสรรค
และแนวทางแกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่

TR 3223 การจัดการการทองเท่ียว 3(2/2-1/2-0)
เชิงเกษตร
(Agro-tourism Management)

Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรูปแบบการทองเที่ยว

เชิ งเกษตร แหล งทองเที่ ยวและกิ จกรรมการท องเที่ ยว
เชิงเกษตรของไทย หลักการและกระบวนการวางแผนเพื่อ
การจัดการและพัฒนาการทองเที่ ยวเชิงเกษตรอยางย่ังยืน
นโยบายและบทบาทของหนวยงานที่ เกี่ ยวของทั้ งภาครัฐ
และเอกชน การตลาดและการสงเสริมการตลาด แนวโนม
การทองเที่ยวเชิงเกษตรของโลกและของไทย ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่

TR 3233 การจัดการกิจกรรมพิเศษ 3(2/2-1/2-0)
(Event Management)

Prerequisite : None
ความหมาย ประเภทและลักษณะของการจัดกิจกรรม

พิเศษ ข้ันตอนและกระบวนการ การวางแผน การบริหารงาน
การประสานงาน การจัดการดานสถานที่  การจัดการดาน
การตลาด การจัดกําลังคน เทคโนโลยีและอุปกรณที่ ใช
ในการจัดงาน การใหบริการและการอํานวยความสะดวก
แกผูเขารวมงาน การแกไขปญหาเฉพาะหนา และการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน การศึกษานอกสถานที่

TR 3243 การจัดการการทองเท่ียว 3(2/2-1/2-0)
เชิงสุขภาพและสปา
(Spa and Health Tourism Management)

Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรูปแบบการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพและสปา หลักการและกระบวนการวางแผนเพื่ อ
การจัดการและพัฒนาการทองเที่ ยวเชิงสุขภาพและสปา
นโยบายและบทบาทของหนวยงานที่ เกี่ ยวของทั้ งภาครัฐ
และเอกชน การตลาดและการสงเสริมการตลาด แนวโนม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปาของโลกและของไทย ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษา
นอกสถานที่

TR 4153 การวางแผนและการพัฒนา 3(2/2-1/2-0)
การทองเท่ียวอยางย่ังยืน
(Sustainable Tourism Planning
and Development)

Prerequisite : None
ศึกษาแนวคิดและหลักการการพัฒนาการทองเที่ ยว

อยางย่ังยืน ศกึษาและประเมนิผลกระทบการทองเทีย่วทางดาน
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สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอม กลยุทธและการวางแผนพฒันา
การทองเทีย่วอยางย่ังยืน ความเชื่อมโยงระหวางองคประกอบ
และผูมีสวนเกี่ ยวของในการทองเที่ ยวกับการพัฒนาการ
การทองเที่ยวอยางย่ังยืน ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข
ปญหาในการวางแผนและการพัฒนาการทองเทีย่วอยางย่ังยืน

TR 4163 การวิจัยพ้ืนฐาน 3(2/2-1/2-0)
สําหรับการทองเท่ียว
(Fundamental Research for Tourism)

Prerequisite : MA 1073
หลักการ กระบวนการ ข้ันตอนและจรรยาบรรณในการ

วิจยั การกําหนดกรอบแนวคิด การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
สมมติฐานและตัวแปร ประชากร กลุมตัวอยาง การวัดกับ
วิธกีารทางสถิติ การสรางเคร่ืองมอืและทดสอบคณุภาพเคร่ืองมอื
เทคนิ คการเก็ บรวบรวมข อมู ลเพื่ อการศึ กษาป ญหา
การวิ เคราะห เชิ งปริมาณและเชิ งคุณภาพ การสรุปผล
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ การเขียนและนําเสนอ
รายงานการวิจัย

TR 4173 สัมมนาเพ่ือการทองเท่ียว 3(3/3-0-0)
และโรงแรม
(Seminar on Tourism and Hotel)

Prerequisite : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
ศึ กษาและวิ เค รา ะห สถานกา รณ ที่ เ กิ ด ข้ึ นใน

การทองเที่ ยวและการโรงแรม โดยใชกรณีศึกษาประเด็น
ในปจจุบนั คนควา วิเคราะห อภิปราย แลกเปล่ียนความคดิเหน็
และเสนอแนะแนวทางแก ไขปญหา ร วมแลกเปล่ี ยน
ความคิดเห็นกับผูมีประสบการณในการบริหารการทองเที่ยว
และการโรงแรม กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่

TR 4183 การจัดการการทองเท่ียว 3(2/2-1/2-0)
เชิงวัฒนธรรม
(Cultural Tourism Management)

Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรูปแบบการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของไทย หลักการและกระบวนการวางแผน
เพื่อการจัดการและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยาง
ย่ั งยืน นโยบายและบทบาทของหน วยงานที่ เกี่ ยวข อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน การตลาดและการสงเสริมการตลาด
แนวโนมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของโลกและของไทย
ปญหา อปุสรรคและแนวทางแกไข กรณศีึกษา และมีการศึกษา
นอกสถานที่

TR 4193 การจัดการการทองเท่ียวทางทะเล 3(2/2-1/2-0)
(Marines Tourism Management)

Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรูปแบบการทองเทีย่วทาง

ทะเล แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเล
ของไทย หลักการและกระบวนการวางแผนเพือ่การจดัการและ
พฒันาการทองเทีย่วทางทะเลอยางย่ังยืน นโยบายและบทบาท
ของหนวยงานที่ เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน การตลาด
และการสงเสริมการตลาด แนวโนมการทองเที่ยวทางทะเล
ของโลกและของไทย ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข
กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่

TR 4203 การจัดการการทองเท่ียวเชิงกฬีา 3(2/2-1/2-0)
(Sport Tourism Management)

Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรูปแบบการทองเที่ยว

เชิงกีฬา กจิกรรมการทองเที่ยวเชงิกีฬาของไทย  หลักการและ
กระบวนการวางแผนเพื่อการจัดการและพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงกีฬา นโยบายและบทบาทของหนวยงานที่ เกี่ ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน การตลาดและการสงเสริมการตลาด
แนวโนมการทองเที่ยวเชิงกีฬาของโลกและของไทย ปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษา
นอกสถานที่

TR 4206 สหกิจศึกษา 6 (0-0-6/40)
(Co-operation Education)

Prerequisite : 1. ผานการเรียนในหลักสูตรไมนอยกวา 120
หนวยกิต และมีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA)
ไมตํ่ากวา 2.00

2. ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ของสาขาวิชาการทองเที่ยว

การปฎิบัติงานในสถานประกอบการดานการทองเที่ยว
โดยการวางแผนรวมกนัระหวางมหาวิทยาลัยกบัสถานประกอบการ
นักศึกษาตองเขาไปปฎิบัติงานเต็มเวลาในฐานะพนักงาน
ชั่ วคราวของหนวยงานน้ั น ภายใตการควบคุมดูแลของ
อาจารยทีป่รึกษา และพนักงานทีส่ถานประกอบการมอบหมายให
และจะตองจัดทํารายงานพรอมการนําเสนอภายหลังเสร็จสิ้น
การปฎิบัติงานเพื่อประเมินผลการศึกษา

TR 4213 การจัดการอาหารนานาชาติ 3(2/2-1/2-0)
และทองถ่ิน
(International/Local Cuisine Management)

Prerequisite : None
ลักษณะและประเภทของอาหารนานาชาติและทองถ่ิน

เคร่ืองมือและอุปกรณที่สําคัญในการประกอบอาหาร การจัด
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รายการอาหาร การออกแบบอาหาร การจัดและตกแตงอาหาร
ตลอดจนการจดัเสริฟและวิธกีารรับประทานอาหารตามมารยาท
มปีฏบิติัการประกอบอาหาร

TR 4223 การจัดการสโมสรและบาร 3(2/2-1/2-0)
(Club and Bar Mangement)

Prerequisite : None
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสโมสรและบาร ไดแก ประเภท

และโครงสรางการดําเนินงาน ความสัมพันธกับแผนกตางๆ
ที่เกีย่วของ แนวโนมของธุรกจิ การบริการ พฤติกรรมผูบริโภค
การตลาด การจัดการดานการเงิน และการบริหารบุคลากร
กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่

VB 2003 ภาษาเวียดนามสําหรับธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0)
(Vietnamese for Business I)

Prerequisite : None
ศึกษาระบบเสียงและการออกเสียงในภาษาเวียดนาม

คําศัพท และประโยคพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวันและในเชิง
ธุ รกิจ ศึกษาไวยากรณภาษาเวียดนามในระดับพื้ นฐาน
ฝกทกัษะ การพดู การฟง และการอานขอความสัน้ๆ แปลความ
และเขาใจในเร่ืองที่อานได
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Bachelor of Arts (English-Chinese)

CN  1113 Chinese I 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  None

Vocabularies, phrases, frequently use simple and
compound sentenses. Fundamental grammar and
methods of writing and memorizing Chinese characters.
Usage of Chinese - Thai dictionary. 300 new Chinese
words.

CN  1123 Chinese II 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  CN1113

Vocabular ies, phrases, and frequently used
complex sentences. Fundamental grammar and 350
additional Chinese words.

CN  1213 Listening - Speaking in 3(2/2-1/2-0)
Chinese

Prerequisite  :  None
Chinese listening and speaking skills with the

emphasis on spoken and semi-formal language. Usage
of short sentences or short situational Chinese conversa-
tion. Listening and speaking for main ideas.

CN  2113 Chinese III 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  CN1123

Vocabular ies, phrases, and frequently used
complex sentenses. The differences between spoken
and written Chinese. 400 additional Chinese words.

CN  2123 Chinese IV 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  CN2113

Vocabularies, phrases and structures of complex
sentenses. Reading comphrehension. Text drawn from
essays, stories and short articles. 450 additional Chinese
words.

CN  2213 Chinese Conversation I 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  None

Chinese conversational skills. Chinese dialogs in
various simulated daily situations vocabularies, idioms,
and basic sentence structures.

CN  2223 Chinese Conversation II 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  CN 2213

Continuation of CN 2213. Chinese conversational
skills. Chinese dialogs in various simulated daily
situations. Vocabulary, idioms, lengthy and more
complex sentence structures.

CN  2313 Chinese Reading I    3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Reading comprehension. Text drawn from short
passages or fables reflecting Chinese culture and
civilization. Memorizing vocabularies and usage of
various sentence structures.

CN  2323 Chinese Reading II    3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 2313

Reading skill for sentence and main ideas. Criticism
and expression of opinions on essays, stories, proverbs
and short poems containing  Chinese philosophy.
Memorizing vocabularies and usage of various sentence
structures.

CN  2613 Chinese Grammar    3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 1123

Fundamental Chinese grammar, word formation,
word usage, various types of sentence formation.

CN  2673 Chinese Proverbs    3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 2313

Study of the frequently used Chinese proverbs.
Background, meaning, and usage, emphasizing the moral
and philosophy of life including study of Chinese idioms,
proverbs, and sayings used in daily life.



579



CN 2763 Evolution of Chinese 3(3/3-0-0)
Characters

Prerequisite  :  CN 1123
Birth and evolution of the Chinese alphabets, basic

theory in constructing Chinese characters which includes
structure, sound and meaning, the principles in memorizing
the structures, and the role of the Chinese characters in
the present time.

CN 2783 Three-Word Chant 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 1123

The rationale and significance of studying the Three-
Character Classic, learning the Three-Character Classic
with emphasis on memorizing the content, studying the
meaning of about 1,000 traditional Chinese words to
easily understand the content and to get the main gist of
the Three-Character Classic as used at present.

CN  3063 Chinese for Tourism    3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 1123

Vocabulary, idioms, and general knowledge of the
service industry related to tourism. Chinese jargon and
expressions used in tourism services, i.e., travel and
transportation, currency exchange, and information
inquiry made at hotels or places of entertainment.

CN 3083 Chinese for Airline Business 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 2223

Vocabulary, Chinese idioms and background
knowledge on various service industries related to airline
business such as the duties of flight and ground
attendants, duties of the service crews both in the arrival
and departure areas, and speaking skill practiced from
simulated situations.

CN 3093 Chinese for Hotel Business 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 2223

Common Chinese terms and expressions used
in the hotel business. Conversational skills used in
communication with guests. Practice of the Chinese
language in simulated situations.

CN  3253 Chinese Business 3(3/3-0-0)
Conversation

Prerequisite  :  CN 2223
Skills in conversational Chinese in various business

occasions-from basic trade negotiation to the final
conclusions of trade agreements by practicing from
simulatd situations.

CN  3343 Chinese Business News 3(3/3-0-0)
Reading

Prerequisite  :  CN 2323
Study of vocabulary, idioms, sentence patterns of

business news from such sources as publications and
information resources.

CN  3413 Chinese Writing I    3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 1123

Appropriate usage of language in writing short simple
basic Chinese essays. Analysis of articles. Samples of
descriptive writing, summary writing and different types
of letter writing.

CN  3423 Chinese Writing II    3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 3413

Appropriate usage of language in writing more
complex Chinese essays. The use of idiomatic and
figurative expressions. Essays describing emotional
responses. Expository and opinion essay writing.

CN  3533 Chinese Arts and Culture 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 2323

History, civilization, way of life, custom and
tradition, ideology, belief, thought, language, literature,
and arts and culture.

CN 3563 Overseas Chinese in ASEAN 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 2323

The history of the settlement and lifestyles of
overseas Chinese in ASEAN countries. The spread of
Chinese dialects and culture in Thailand. The role of
Chinese organizations, foundations, school, and networks



580 










CN  3843 Chinese for Secretaries 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 1123

Roles, duties, and qualifications of a secretary,
essential Chinese vocabulary, idioms, and basic
knowledge of secretar ial jobs as applied in job
applications and interviews, typing, receiving and filing
documents, organizing meetings, and recording/ writing
minutes of  meetings, telephoning and employing other
telecommunication media, and conversational skill
practiced using simulated situations.

CN 4043 Chinese for Tour Guides 1 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 2223

Roles and responsibilities of a tour guide. Chinese
vocabulary and expressions and knowledge basic to being
a tour guide, such as the techniques of conducting a
tour and tourist attraction information in Bangkok and
other provinces in Central Thailand. Practice as a guide
for Chinese tourists in both constructed and authentic
situations.

CN 4063 Chinese for Tour Guides 2 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 4043

Chinese vocabulary and expressions and
knowledge important for being a tour guide, such as the
techniques of conducting a tour and tourist attraction
information in different regions of Thailand. Practice as a
guide for Chinese tourists in both constructed and
authentic situations.

CN 4303 Chinese Public Speaking 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 2113

Vocabulary, idioms, gestures, in delivering speeches
using Chinese language for different occasions, and public
speaking skills.

CN  4453 Chinese Business Writing 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 3413

Forms and skills of letter writing and business
correspondence between business organizations such
as letters of invitation, ordering, price quotation,
bargaining, and business agreement and contract.

CN  4843 Chinese for Public Relations 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 2113

The importance and features of Public Relations,
PR theories, PR procedures, PR advertising, PR
propaganda, using appropriate Chinese language
rhetorics for different kinds of public relation tasks,
reading announcements, including the practice of good
manners and right conduct of public relation officers in
public places.

CN 4963 Seminars in Business Chinese 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  CN 2223

Seminar organization, including forms, procedures
and techniques. Collecting, integrating and analyzing data
for a seminar and presenting it. Brainstorming, discus-
sion, criticism and sharing opinions in a seminar setting.
Organizing seminars on Thai-Chinese business or on the
Chinese language in a business context.

CN 4983 Thai and Chinese Business 3(3/3-0-0)
Management

Prerequisite  :  CN 3563
Culture and tradition in Chinese business

operation: preparation for the role of exporter; Chinese
investment and business operation; procedures in trade
registration in China; methods of application for specific
types of business license; dos and don’ts in business
transaction with Chinese; possibilities of business
opportunities in the form of joint venture and limited
company partnership through the study and analysis of
physical gepgraphy of each region and county of China.

EG  1033 English Structure I    3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Analysis of basic structure of the English language
with an emphasis on grammatical use of vocabulary,
idioms, simple sentence structures and basic parts of
speech.

EG  l043 English Structure II 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  EG 1033

Continuation of IEG 103, analysis of complex
structures of the English language, grammatical use of
vocabulary, expressions, and complex sentence
structures.
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EG 2063 Basic Writing in English 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  EG 1033

Components and characteristics of various styles of
paragraph writing. Paragraph writing using simple
sentences to explain, to describe and to narrate.

EG  2133 Conversational English 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  IGE 106

English listening comprehension and conversation
skills at a low intermediate level in limited practical
situations: in restaurants and shopping, confidence
building, vocabulary development, and application of
grammar.

EG  2143 Listening and Speaking 3(2/2-1/2-0)
in English

Prerequisite  :  EG 2133
English listening comprehension and conversation

skills at an intermediate level in open-ended practical
situations: making requests, explaining past experiences,
etc., appropriate use of vocabulary and expressions in
similar situations.

EG  2163 English Essay Writing 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  EG 2153

Basic essay structure and organization, various  essay
styles for diverse functional communicative purposes,
practice in idea eneration, information gathering, and
analysis, as well as expression of information.

EG 2173 English Phonetics and 3(3/3-0-0)
Phonology

Prerequisite  :  IGE 106
Oral practice in pronouncing English consonants and

vowels with an emphasis on the organs of articulation,
the phonetic alphabet, phonetic transcriptions, syllable
stress and tones in English.

EG  2213 Reading Strategies in English 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  IGE 106

Strategies for guessing meaning from context and
comprehending complex sentences, sentence cohesion,
distinguishing facts and opinions, analysis of main ideas
and details at both paragraph and essay levels.

EG  2663 Business English I 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  IGE 106

English listening and speaking in a business
context, business vocabulary and idiom development,
listening and reading comprehension for main idea and
business presentation with accuracy in both contents
and expression.

EG  2673 Business English II 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  EG 2663

English reading and writing in a business context:
correspondence, e-mail, faxes, telexes, memos, letters,
job applications, and office announcements.

EG  3123 Advanced Listening - Speaking
in English 3(2/2-1/2-0)

Prerequisite  :  EG 2143
English conversational skil ls at an upper

intermediate level, academic lecture and discussion,
listening for specific information, and expressing
opinions, appropriate use of vocabulary and idiomatic
expressions for agreement and argumentation,
organization and presentation of concepts.

EG  3133 Academic Listening and 3(2/2-1/2-0)
Speaking in English

Prerequisite  :  EG 3123
Advanced English conversation, presentation and

defense of original thoughts, development and delivery
of academic presentations and discussions, appropriate
use of vocabulary and idiomatic expressions for such
purposes. Listening for inferred meaning, listening
comprehension and note taking in lecture context.

EG 3153 Critical Reading in English 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  EG 2213

Analysis of different kinds of writing representing
complex ideas and involving complicated styles and
language. Distinguishing between fact and opinion.
Ability to give reasoned criticisms of the written pieces
examined.
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EG  3163 Advanced Essay Writing 3(3/3-0-0)
in English

Prerequisites  :  EG 2163
Essay writing for explanation, argument and

criticism, with an emphassis on correct grammatical
constrution, essay development with relevant and
cohesive content.

EG  3173 Report Writing in English 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  EG 3163

Components and methods of academic writing,
research methods and techniques including note taking
and outlining, written academic reports on a given topic
or a topic of students' interest.

EG 3403 Classical Mythology and 3(3/3-0-0)
The Bible

Prerequisite  :  EG 2213
Traditions, beliefs, ideas and historical events

forming the foundation of English literature. Greek and
Roman mythology and the Christian Bible.

EG 3553 English for Secretaries 3(3/3-0-.0)
Prerequisite  :  EG 2673

English for secretarial tasks, such as dialogue,
telephone note-taking, dictation and minutes writing.

EG  3563 English for Public Relations 3(3/3-0-0)
Prerequisites  :  EG 2673

The basic use of English in public relations.
Common forms and strategies of writing and speaking in
public relations: accurate presentation of information,
appropriate choice of expressions, preparing news
release, interviews and leaflets, or other forms of public
relations.

EG 3723 English for Airline Business 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  EG 2673

Vpcabulary, expressions and language forms used
in the airline business and administration of on-board
and ground services.

EG  3803 English for Hotels and 3(3/3-0-0)
Restaurants

Prerequisites  :  EG 2673
Technical terms, idioms, expressions, and forms of

language used in specific departments of hotels and
restaurant: reception, food and  beverage, housekeep-
ing, public relations, sales promotion, marketing,
administration, and management.

EG 3873 Intercultural Communication 3(3/3-0-0)
Prerequisites  :  EG 3153

Effective English usage in communication between
individuals or groups of people who speak different lan-
guages and have different cultural backgrounds, the
nature of language, principles governing the use of lan-
guage, culture and the use of language, and analysis of
problems in intercultural communication.

EG  4613 English for Tourism 3(3/3-0-0)
Prerequisites  :  EG 2673

Technical terms and expressions used in the
tourism industry, general knowledge of tourist attractions
in Thailand: geography, history, religions, cultures,
traditions, customs, folk games. Practice speaking
English for jobs in tourism industry as well as field trip.

ICE 001 Principals of Translation: 3(3/3-0-0)
English-Chinese, Chinese-English

Prerequisite : EG 2213 / CN 2323
Theories, principles, procrsses and basic techniques

of translating English into Chinese and Chinese into
English. Problem solving during the translation process.
Practice in translation sentences and simple paragraphs.

ICE 002 Pre-Cooperative Education 3(3/3-0-0)
Prerequisite : At least 120 credits must have been

attained prior to registering for this course.
Preparation for working with other people.

Personalities, human relations and communication skills.
Basic knowledge and ethics in the workplase,
organizational culture, principles of administration and
management, and the organizational quality assurance
system.
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ICE 003 Co-operative Education 6(0-0-6/40)
Prerequisite : ICE 002

Internship in a workplace involving the use of
English and/ or Chinese, with the responsibilities of an
actual staff member for at least one semester and for a
minimum of 600 hours.

IGE  001 Foundation English -(2/2-1/2-0)
Prerequisite : None

Practice in the four language skills, emphasizing
reading for main ideas and details ; vocabulary develop-
ment ; sentence and short paragraph writing ; listening
for main points ; and basic oral communication.

IGE  002 Foundation Chinese -(2/2-1/2-0)
Prerequisite : None

Hanyu pinyin ; structures and methods of writing
Chinese characters ; fundamental grammar and
sentence structures with 250 Chinese words.

IGE  101 Man and Society 3(3/3-0-0)
Prerequisite : None

Social characteristics, structure, component, and
processes ; changes and development in the society
resulting from changes in technology, environment, and
other factors ; analysis and study of several topics
concerning problems in Thai society.

IGE  102 World View and Ways  of Life 3(3/3-0-0)
Prerequisite : None

General trends and goals in life ; analysis of
attitudes towards way of life ; moral criteria ; attitude of
Eastern and Western philosophers ; way of life selection
regarding   ethics ; virtue and devotion to social service ;
analysis and judgement of beliefs ; critical thinking ;
difference between science and religion, way of life,
culture and law.

IGE  104 Man and Environment 3(3/3-0-0)
Prerequisite : None

The origin and evolut ion of man ; natural
environment and balance of nature ; human
environment ; society and population growth ; effects of
man on natural environment ;  solutions to the problems
such as environmental management and conservation

IGE  105 English for Communication I 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite : None

Four language skil ls : listening, speaking,
reading and writing an emphasis on listening and
speaking in daily communication, reading
comprehension and simple note writing for
communication.

IGE  106 English for Communication II 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  IGE 105 English for Communication I

Skills in the use of vocabulary, idioms, slang, and
proverbs, conversation in everyday life on various topics,
reading comprehension, writing of paragraphs. letters,
and different types of essays.

IGE  107 Thai - Chinese Culture 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Development and unfolding of Thai culture from
the past to the present; cultural dimensions; way of life
and Thai social foundation; Confucius, Lao Tzu, and Mo
Tzu; religious principles and Mahayana Buddhist's
Beliefs; the beliefs in deities; kinship ties; social
organizations; knowledge on arts, literature, paining,
architecture; comparative study of Thai-Chinese cultures.

IGE  108 Leadership and Management 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Characteristics and conditions of leadership;
development and integration; process of management
for the development of thinking skills and teamwork
capacity,
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IGE  109 Logic : Reasoning for 3(3/3-0-0)
Daily Life

Prerequisite  :  None
The meaning and significance of reasoning;

methods of presentat ion of logical thinking and
arguments; analysis of argumentative structure; factors
and evaluation criteria for logic; deductive and inductive
reasoning; deductive reasoning and scientific method;
fallacies in logic and formation of definition.

IGE  110 Thai Language and 3(3/3-0-0)
Communication

Prerequisite  :  None
Practical skills in Language for listening, speaking .

reading and writing, listening and reading for main idea,
public speaking, various forms of writing, language for
mass communication, reading the printed materials as
tool in the search for knowledge and the Thai language
used in daily communication, keeping abreast in Thai
society both as a receiver and sender of messages.

IGE  112 Information Technology 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  None

The meaning and type of information technology ;
data communication and computer network ; information
resources ; internet components, intranet ; tools and
techniques for searching and retrieving information ; trend
and impact of information technology.

MY 1003 Elementary Burmese 3(3/3-0-0)
Prerequisite : None

Reading and writ ing the burmese alphabet.
Fundamental grammar and basic sentence structures.
Burmese listening and speaking in daily life.
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Bachelor of  Business Administration Program (International Program)

GE  1043 Thai and Communication 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Knowledge of Thai communicative skills: listening,
speaking, reading and writing; comprehensive listening
and reading; public speaking, essay writing, Thai usage
in mass media, news reading for facilitating study and
using communicative language, effective  knowledge of
Thai language in a changing society as a receiver and
sender.

IAC  103 Principles  of  Accounting I 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Knowledge of principles, objectives and the
accounting process. ; recording ; classifying ;
summarizing and interpreting to financial statements ;
accounting for service, merchandising and
manufacturing operations ; value added tax accounting ;
adjusting the accounts and closing entries, cash and
internal control.

IAC  201 Managerial Accounting 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  IAC 103

Role of accounting on management ; cost
concepts and classifications ; product costing ; job
costing ; process costing ; activity-based costing ; full
costing and variable costing ; cost-volume-profit
analysis ; analysis of costs for decision making ;
standard costing and variance analysis ; budgeting ;
responsibility accounting and performance evaluation.

IAC  301 International Accounting
Prerequisite  :  IAC 103

International accounting including law and
regulation in accounting and finance ; the preparation of
the consolidated income statement and balance sheet ;
effects of foreign currency translation on accounting ;
effort of international professional organization in
developing the accounting profession and account
transferring.

IBA  201 Quantitative Business 3(3/3-0-0)
Analysis

Prerequisite  :  None
Principles and theories of quantitative model and

their application in business ; linear programming,
business forecasting model, inventory model, queuing
theory, transportation model, network analysis, decision
theory model, game theory, Markov analysis and
simulation.

IBA  202 Production and Operations 3(3/3-0-0)
Management

Prerequisite  :  None
Introduction to the operations in manufacturing and

service organizations ; facility location ; layout ; production
process ; safety management ; forecasting ; operation
planning and control ; work measurement ; quality
management ; inventory control management and
just-in-time production.

IBA  203 Business Law and Taxation 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Meaning, sources, categories and applicability of
law ; relationship between law and business ; sources of
business law ; introduction to investment law ; introduction
to contract ; significant business contracts ; types of
business organization ; laws on management of
business organization ; business finance and marketing ;
principles and categories of tax ; effects of tax on
business ; personal income tax ; corporate income tax :
value added tax ; specific business tax ; stamp duties ;
customs duties ; excise tax ; introduction to tax planning
for business.
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IBA  401 Business Research 3(3/3-0-0)
Methodology

Prerequisite  :  IST 202
Role of business research ; research process ;

research problems ; objective and hypothesis ; research
design ; research proposal ; sampling methods ;
questionnaire design ; data collection ; processing and
analyzing data ; research report writing and presentation.

IBA  402 Seminar in Business 3(3/3-0-0)
Management

Prerequisite  :  Senior Standing
Problems and current issues in business

management. The approach will be class discussion,
case study analysis, guest lecturers from the business
field, research and others.

IBA  403 Business and Social Etiquette 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Fundamentals of good behavior, social and
everyday manners ; etiquette in business and politics ;
greetings ; self-introduction ; planning and scheduling ;
meetings and agendas ; dealing with staff ; table
manners ; telephone manners ; invitation and thanks ;
dress sense ; gift selection ; cultural courtesy ; body
language and eye contact.

IBA  405 Sustainable Enterprise 3(3/3-0-0)
Management

Prerequisite  :  None
New business concepts focusing on external and

internal environments of  business which are in line with
changes at the global level;concepts which seek the
ways to manage business sustainable by emphasizing
the long-term profit, social responsibility and protection
of global environments ; being responsible and
ethics-conscious member of society.

IBC  101 Information Technology 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Meaning and type of information technology ; data
communication and computer network ; information
resources ; internet components, intranet ; tools and
techniques for searching and retrieving information ; trend
and impact of information technology.

IBC  302 Management of Information 3(3/3-0-0)
Systems

Prerequisite  :  IBC 101
The foundation of the development and

management of Computer-based Information System s
(CBIS) in business ; basic concepts of computer
hardware, software, database, data communication,
system development life cycle, information system
planning, ethic, security and privacy from the perspective
of managers and users ; use of Computer-based
Information Systems to support operations and
decision- making in business organizations.

ICB  401 Doing Business in China 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Culture and tradition in Chinese Trading ; Chinese
business management style ; importance and use of
"guanxi" ; intricacies of Chinese bureaucracies ; modern
Chinese trading tradition ; Chinese laws and regulations
in key trading provinces.

ICB  402 Chinese Trade Policy 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Development of trade policy in China ; China and
World Trade Organization ; relationship between the
Communist Party, the central and local government and
private sectors with regards to investment ; co operation
between state-owned enterprises, domestic private
business and foreign participants to develop and expand
Chinese markets ; role and function of the new Super
Commerce Ministry.

ICB  404 Current  Issues in Chinese 3(3/3-0-0)
International Business

Prerequisite  :  None
Selected topics of interest in current international

business management in China : Chinese international
trade, policy and practice, international business
environment and management strategies, Chinese
business culture and management style, financial
market and institutions, technology transfer and foreign
investment opportunities.
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ICB  405 Thai - Chinese Business 3(3/3-0-0)
Relations

Prerequisite  :  None
History and development of trade relations between

Thailand and China ; factors influencing Thai - Chinese
trade : political power, economy, lifestyles, values,
attitudes  and social protocol ; Chinese business
investment in Thailand and vice versa ; interesting
current issues in Thai-Chinese relations.

ICB  406 Chinese Business 3(3/3-0-0)
Organization

Prerequisite  :  None
Corporation law, regulations related to Chinese

business transactions including takeovers,joint ventures
and mergers in China.

ICN  101 Listening and Speaking 3(2/2-1/2-0)
in Chinese I

Prerequisite  :  None
Correct Chinese pronunciation ; basic listening and

speaking skil ls ; short daily situational Chinese
conversation with 300 Chinese words.

ICN  102 Listening and Speaking 3(2/2-1/2-0)
in Chinese II

Prerequisite  :  ICN 101
Continuation of listening and speaking in Chinese I

with 350 additional Chinese words.

ICN  201 Reading and Writing 3(3/3-0-0)
in Chinese I

Prerequisite  :  None
Reading comprehension of text drawn from short

passages of fables reflecting Chinese culture and
civilization ; writing of short simple basic Chinese essays
of daily events.

ICN  202 Reading and Writing 3(3/3-0-0)
in Chinese II

Prerequisite  :  ICN 201
Continuation of reading and writing in Chinese I ;

Chinese reading comprehension with more vocabularies
and expressions ; appropriate writing of letters, summary
and memorandum.

IDB  301 Indonesian for Business I 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  None

Learning the phonetic system and pronunciation,
basic grammar and structure, vocabulary for daily use
and in business; practice listening, reading, writing, and
translation; basic conversation about business topics
using the structures and grammar learned in class.

IEC  201 Micro Economics 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Principles and concepts of microeconomics, factors
that influence the demand and supply, resources
allocation, consumer behaviors, theory of production,
pricing in both perfect and imperfect competitive
markets.

IEC  202 Macro Economics 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Principles of monetary systems ; banking ; interest ;
factors determining national income, consumption and
employment ; inflation ; balance of payment ; relations
of local economic growth, depression in regional and
global economy.

IEC  203 Economy  in ASEAN 3(3/3-0-0)
Community  and China

Prerequisite  :  IEC 201, IEC 202
The course develops  students' understanding on

regional economies especially in South-East Asia and
China enable to improve their competitiveness among
member countries. It explores the ASEAN community
that aspires to integrate the economy across South-East
Asia into a single region. The course covers the following
topics: History of formation of ASEAN, structures of the
economies of each countries, ASEAN's contribution to
political stability, development of main countries economy
among member countries, new international economic
order, the future of ASEAN, and other regional
organizations such as the European Union.



588 










IEG  101 Effective English 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  None

Practice in four language skills : writing, reading,
listening and speaking ; emphasizing writing different
types of paragraph ; reading for main ideas and details ;
vocabulary development ; sentence ; critical reading ;
note-taking ; listening for main points ; communicating in
various situational contexts and expressing of opinions.

IEG  102 Academic Listening - 3(2/2-1/2-0)
Speaking in English

Prerequisite  :  IEG 101
Practice lecturing, presenting, discussing daily news

and academic topics ; use of appropriate vocabularies
and idioms in business context ; practice listening,
speaking and note-taking comprehension.

IEG  201 Communicative Business 3(2/2-1/2-0)
English I

Prerequisite  :  IEG 102
Business terms and content in listening, speaking,

conversation ; vocabulary in business ; E-business ;
practice comprehension from business talks and articles.

IEG  202 Communicative Business 3(3/3-0-0)
English II

Prerequisite  :  IEG  201
Writing business correspondence ; letter of product

introduction, sales and promotion letter, letter of  catalog
and information request, e-mail, fax, memorandum, note
taking and business report.

IEP  302 Entrepreneurial  Marketing 3(3/3-0-0)
Strategy

Prerequisite  :  IMK 101
This course is designed to help students learn about

best practices in Entrepreneurial Marketing. Entrepreneurs,
in companies large and small, face unique challenges in
successfully building competitive advantages with limited
marketing resources. This course covers the analysis of
marketing opportunities, identification of the target
audience, and the development a marketing strategy,
brand positioning and an integrated marketing plan. It

reviews product and service development processes. It
provides a basis for establishing pricing policies and
pricing plans.

IEP  303 Business and Social 3(3/3-0-0)
Entrepreneurial

Prerequisite  :  IMG 101
This course is a study of concepts and qualifications

for business entrepreneurs, problem analysis, opportunities
in business environments, feasibility studies, business
cultivation process, determination  and development of
new challenges in business. It determines the business
structure and investment models of a business plan,
financial funding, business entry and exit. This course
will enable students to establish a  business  and lead in
social change based on sustainable growth both in the
business owner and society. Students will learn how to
measure their social and environmental cost as well.

IEP  305 Cross-Cultural  Management 3(3/3-0-0)
 in  the ASEAN Community and China

Prerequisite  :  None
This course will explore various business models

that enable managers to adapt to social differences and
leverage resources in a cross-cultural setting. Students
will explore the range of management, marketing,
financing, and service processes that currently affect the
AC and China. Social responsibility, sustainability,
employee satisfaction, leadership, brand value, and
stakeholder returns in AC and Chinese enterprises will
also be discussed.

IEP  402 Small and  Medium  Enterprise 3(3/3-0-0)
in ASEAN Community and China

Prerequisite  :  Senior Standing
This course focuses on implementing and developing

small and medium enterprises for a new challenge in
business areas of the ASEAN Economic Community and
China. I t determines the business opportunity,
formulations of investment models, business plans,
business partners, financial funding, establishment and
leading through social differences in the ASEAN
Economic Community and China.
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IEP  407 ASEAN Community and 3(3/3-0-0)
China  Entrepreneurs and
their Business

Prerequisite  :  None
The course draws heavily on the experiences of

ASEAN and Chinese entrepreneurs, to help students
develop the management skills needed to compete
effectively as an entrepreneur in the future. It focuses on
the critical aspects of business in both success and
failure. The course is organized around their business
management styles

IFN  201 Business Finance 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  IAC 103

Goals of financial management ; techniques used
in financial analysis ; financial planning and control ;
working capital management ; capital budgeting ;
long-term financing ; cost of capital and capital structure.

IGE  001 Foundation English 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  None

Practice in the four language skills, emphasizing
reading for main ideas and details ; vocabulary
development ; sentence and short paragraph writing ;
listening for main points ; and basic oral communication.

IGE  002 Foundation Chinese 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  None

Hanyu pinyin ; structures and methods of writing
Chinese characters ; fundamental grammar and
sentence structures with 250 Chinese words.

IGE  003 Basic  Mathematics 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  None

Real numbers ; polynomials ; exponentials and
radicals ; equations, ratio and proportion ; introduction to
functions and graphs ; factoring and fractions ;
introduction to determinants and matrices ; inequalities ;
analytic geometry ; straight line and parabola.

IGE  101 Man and Society 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Social characteristics, structure, component, and
processes ; changes and development in the society
resulting from changes in technology, environment, and
other factors ; analysis and study of several topics
concerning problems in Thai society.

IGE  102 World View and Ways  of Life 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

General trends and goals in life ; analysis of atti-
tudes towards way of life ; moral criteria ;  attitude of
Eastern and Western philosophers ; way of life selection
regarding ethics ; virtue and devotion to social service ;
analysis and judgement of beliefs ; critical thinking ;
difference between science and religion, way of life,
culture and law.

IGE  103 Academic Report Writing 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  None

Effective use of information resources ; access to
information through the library catalog, periodical indexes,
references and database ; basic research methods ;
note-taking ; bibliography and footnotes ; analytical and
argumentative writing ; proper use of words ; clarity of
language ; report writing with the use of word processing
programs.

IGE  104 Man and Environment 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Origin and evolution of man ; natural environment
and balance of nature ; human environment ; society
and population growth ; effects of man on natural
environment ;  solutions to the problems such as
environmental management and conservation

IGE  111 ASEAN Community 3(3/3-0-0)
and China Study

Prerequisite  :  None
The course concentrates on the history and

development of relations between ASEAN and China ;
main factors influencing ASEAN Community and
Chinese trade : political power, economy, lifestyles,
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values, attitudes and social protocol ; investment among
ASEAN Community and China ; interesting current
issues or conflicts, political influences.

IGE  113 Health Preservation of 3(3/3-0-0)
Traditional Chinese Medicine

Prerequisite  :  None
Health Preservation of Tradit ional Chinese

Medicine based on the principles of Traditional Chinese
Medicine inherited from the ancient literatures, in view of
various aspects such as gender, age, body basics, the
application of Chinese medicines and the meridians for
health care including exercises and beautytreatment.

IGE  114 Thai Culture and Wisdom 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Development and expansion of culture from the
past to the present. The characteristics of Thai society
and culture, Thai religions, beliefs, customs, arts and
wisdom. The role of traditional aspects of Thai culture and
the direction of Thai culture in the age of globalization.

IGE  115 Intercultural Communication 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Customs, values, beliefs and ways of life of people
in different cultures that influence communication. Verbal
and non-verbal communication.

IGE  116 Introduction to Thai Study 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

The subject provides for those students from
Mainland China, to appreciate what it is to be Thai in the
context of Thailand's rapidly changing economy, society,
and cultural life. It provides integrated basic knowledge
for understanding Thai Natural environment, Geography,
Humanity, History, Political, Industry (Tourism), Thailand-
China relation, ASEAN+1 (China), and the development
of the Thai nation.

IIB  201 Principles of International 3(3/3-0-0)
Business Management

Prerequisite  :  None
Principles and methods of managing multinational

companies ; models and strategies of multinational
corporate management ; business functions : international
marketing ; international finance ; comparative management
and international business policy.

IIB  301 Export and Import Management 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Rules and regulations, planning, process of export
and import and customs ; organization structure ;
strategic decision making in market segmentation,
product selection, pricing, procedures, credit and
payment terms, packaging, sales promotion ;
transportation insurance and  document preparation.

IIB  302 Negotiation for International 3(3/3-0-0)
Business

Prerequisite  :  IMG 101
Theories and principles of business negotiation ;

development of strategic prescription to build up
negotiation expertise and for desired outcomes through
current research study, extensive video feedback both
verbal and non-verbal and role playing ; requirement of
interactive case exploration and analysis for development
of the plan and preparation of skills.

IMA  101 Mathematics for Business 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Limit and continuity ; an elementary differentiation
and integration ; functions and graphs ; maximum and
minimum of functions ; matrices and determinants ;
functions of several variables ; partial derivative ;
applications in business and finance ; basic time value of
money.

IMB  301 Malay for Business I 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  None

Learning the phonetic system and pronunciation,
basic grammar and structure, vocabulary for daily use
and in business; practice listening, reading, writing, and
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translation; basic conversation about business topics
using the structures and grammar learned in class;
studying cultural factors that affect business in Malaysia.

IMG  101 Organization and Management 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Principles and structures of organization ;
management concepts and theories ; major management
function : planning,organizing, leading  and controlling;
managerial ethics and social responsibility.

IMG  301 Human Resource Management 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  IMG 101

Concepts and principles of human resource
management ; roles and responsibilities of human
resource management ; human resource policy and
planning ; employment ; development and training ;
discipline ; welfare ; basic knowledge on wage ;
compensation; safety and health  and  labor relations.

IMG  302 Organizational   Behavior 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Student will gain  knowledge in how to manage
individuals; learning,perception, motivation, personality and
interpersonal and organizational process; group, conflict
management,leadership patterns; communication and
organizational change.

IMG  303 Business Ethics and 3(3/3-0-0)
Corporate Social Responsibility

Prerequisite  :  None
Ethical theories and  Business Corporate Social

Responsibility. Internal analysis and external business
problems effecting business ethics, business policy for
sustainable enterprise and stakeholders.

IMG  401 Leadership 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  IMG 101

Upper-level seminar course ; leadership theory and
concepts, research study ; development of leadership
and interpersonal skills through self-assessment case
analysis, and experiential exercises.

IMG  402 Strategic Management 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  Senior Standing

Synthesis of material from accounting, economics,
finance, operation management, human resources, law
and marketing ; technology to consider problems in
corporate and business level strategy ; discussion of
actual business areas.

IMG  403 Team Management 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  IMG 101

Theory & principles of team management ; design,
development and maintenance of effective teamwork ;
team composition, norm, decision making models and
strategies; intra-team and inter- team conflicts ;
team-based organizational structure.

IMG  404 Multinational Corporation 3(3/3-0-0)
Management

Prerequisite  :  IMG 101
Economic and monetary environment study of

multinational business corporation ; business and
government interface ; organization and strategic
management of multinational enterprises (MNE) and
multinational corporation : technology transfer, short and
long-range planning, organizing, managing, marketing
and financing.

IMG  406 Managerial Skill Development 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  IMG 101

Development of necessary skills for managers to
cultivate and implement good ideas in an organization :
self-awareness ; personal stress management, analytical
and creative problem solving models, supportive
communication, power gain and influences, motivation,
conflict management, power delegation and effective team
management.

IMG  407 International  Human 3(3/3-0-0)
Resource Management

Prerequisite  :  IMG 101
Role and significance of HRM in international

firms ; challenges and opportunities for HR. strategic
management planning : manpower, job analysis,
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recruitment, training and development, compensation
and benefits, performance appraisal and labor relations.
Exploration of HR, international cases, readings,
globalization vs localization issues  required to enhance
cultural variations and real business situation analysis.

IMG  408 Entrepreneurship and 3(3/3-0-0)
Innovation

Prerequisite  :  IMG 101
Roles and significance of  entrepreneurship ; new

venture creation and innovation for economic growth ;
development process of new ventures, intra/entrepre-
neurship ; entrepreneur's characteristics, source of new
ideas, differentiation of good ideas and real business
opportunities, startup process, source of finance,
business environment analysis ; formulation of a  realistic
written business plan : marketing, production, human
resource and financial planning ; group presentations of
applied Knowledge.

IMG  410 Hospitality Management 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Concepts and theories of hospitality management :
organizing, marketing and servicing ; practical examples
of organizations such as hotels, restaurants, hospitals,
home-cares, home-stays and other related industries ;
the fundamentals of managing these organizations within
tourism, entertainment and service industries ; actual
experiences gained through job training or field trips.

IMG  411 Project  Management 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  Senior Standing

This course is a practical course in which students
work in the field,individually or occasionally in pairs, on
real or simulated  entrepreneurial projects. Students  will
apply concepts that they have learned in the classroom
by either, drafting and implementing the student's own
business plan or by working with an entrepreneur on a
special project

IMG  444 Co operative Education 6(0-0-6/40)
Prerequisite  : Study Major Minimum Requirement

18 Credits
Cooperative Education in a business organization

for 15 weeks

IMG  445 Field Work Practices 3(0-0-3/15)
Prerequisite  : Study Major Minimum Requirement

18 Credits
Field Work Practice in a business organization for 8

weeks.

IMK  101 Principles of Marketing 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Theories and basic concepts of marketing ;
marketing role and functions ; market and market
segmentation ; marketing environments ; consumer
behavior ; marketing information systems ; product
classification ; marketing mix strategies : product, price,
place and promotion.

IMK  303    Logistics  and Supply Chain 3(3/3-0-0)
Management

Prerequisite  :  IMK 101
Principles and theories of logistics and supply chain

management ; value added concept, system approach :
raw material movement,  product distribution, investment
management and cost control ; integrated new
technology ; co-operative network and cost efficiency.
Students  will be acquainted with tools , which help to
respond to intense business competition and increasing
consumer demand.

IST  201 Basic Statistics 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Statistics and its uses in business ; characteristics
of business data and their collection, elementary
probability theory, random variables ; hypergeometric,
binomial, poisson and normal distributions, sampling
distribution ; estimation of parameter and variance,
testing  hypothesis for one and two populations.



593



IST  202 Business Statistics 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  IST 201

Analysis of variance ; simple and mult iple
regression and correlation ; classical time series
analysis ; index numbers; tests on contingency table ;
introduction to statistical quality  control ; non-parametric
statistics.

IVB  301 Vietnamese for Business I 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite  :  None

Learning the phonetic system and pronunciation,
basic grammar and structure, vocabulary for daily use
and in business; practice speaking, listening, and
reading; reading short passages for meaning and
comprehension

TH  2113 Listening and Reading 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Methods of listening and reading to comprehend
and interpret main ideas for understanding, conceiving,
criticizing, and perceiving concepts in listening and
reading.

TH  2223 Communicative Speaking 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Theory and main aspects of speech preparation:
choosing, planning outlines (Plot) and speaking
strategies to communicate effectively.

TH  2333 Communicative Writing 3(3/3-0-0)
Prerequisite  :  None

Principles and techniques in writing: choosing
topics, preparing outlines, drafting and writing references
for communicative writing
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