
  

 
มหาวิทยาลัยเอกชนทีไ่ ดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการสอน
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สัญลักษณมหาวิทยาลัย
เปนวงกลม 2 วง รวมจุดศูนยกลาง ภายในวงกลมเล็กมีอักษรจีน อยู
ตรงกลางโดยภาษาจีนกลาง อานวา “ซาน” ภาษาจีนแตจิ๋ว อานวา “เสียง”
หมายถึ ง “คุณงามความดี บริสุ ทธิ คุ ณ การกระทําความดี ” อั น
เปนสัญลักษณของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ในระหวางวงกลมทั้งสองมีอักษรไทย จีน
อังกฤษ บอกชือ่ มหาวิทยาลัย สวนอักษรภาษาจีนเปนสําเนียงจีนแตจวิ๋ อานวา
“หั่ว เคี้ยว ฉง เสี่ย ไตฮัก” มีความหมายเดียวกับภาษาไทยขางใตวงกลม
เขียนวา “เรียนรูเ พือ่ รับใชสังคม”

คูมือและหลักสูตรปการศึกษา 2558
สงวนลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอมูลทางบรรณานุกรม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คูมือการศึกษา ปการศึกษา 2558 --กรุงเทพฯ : เอส อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักส จํากัด,
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จัดพิมพโดย
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พิมพครั้งที่ 1 : เมษายน 2558
จํานวนพิมพ : 6,000 แผน
พิสจู นอกั ษร
พิมพตน ฉบับ
ภาพประกอบ
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ออกแบบปก
ระบบการพิมพ
กระดาษปก
กระดาษเนือ้ ใน
ขนาดรูปเลม
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สํานักทะเบียนและประมวลผล
สํานักทะเบียนและประมวลผล
แผนกโสตทัศนูปกรณ ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
แผนกรับนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ออฟเซท
อารตการด น้ําหนัก 260 แกรมตอตารางเมตร
ปอนด น้ําหนัก 70 แกรมตอตารางเมตร
8 หนายก (7.5 x 10.5 นิ้ว)

พิมพที่ : บริษัท เอส อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักส จํากัด
เลขที่ 2/103-106 ซอยแจงวัฒนะปากเกร็ด 13 ถนนแจงวัฒนะ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท : 0-2584-2241

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

ที่ ปรึ กษา

ดร.สมาน โอภาสวงศ
นายกกิตติมศักดิ์ สภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอรปอเรชั่น จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ฮวยชวน กรุป จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยดํารงพัฒนา จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เวิลดไวด คอนเนคชั่น จํากัด
นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สมาคมผูสงออกขาวไทย
กรรมการกิตติมศักดิ์หอการคาไทย
กรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย
อดีตสมาชิกวุ ฒิสภา
อดีตประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
อดีตเลขาธิการสภากาชาดไทย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย
ประธานกิตติมศักดิ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

สภาหอการคาแหงประเทศไทย
หอการค าไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 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
โรงพยาบาลเทียนฟามูลนิธิ
มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
สมาคมเตชะสัมพันธ
บริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พัฒนาความเขมแข็งดานจีนศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท อุเทน แคปปตอล จํากัด
มูลนิธิกฤตานุสรณ
มูลนิธวิ งดุริยางคซิมโฟนีกรุงเทพฯ
มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแหงประเทศไทย (IMET)
มูลนิธิอื้อจื่อเหลียง
มูลนิธิเตชะไพบูลย
กรรมการบริหาร
โรงพยาบาลหัวเฉียว
กรรมการเลขาธิการ สมาคมแตจิ๋วแหงประเทศไทย

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย
องคมนตรี
ประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล
ประธานกรรมการมูลนิธิ พอ.สว.
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ
กรรมการโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย
กรรมการโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ในพระราชประสงค
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
อุปนายกสภาสถาบันบั ณฑิตศึกษาจุฬาภรณ
ประธานมูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
ประธานกรรมการบริหาร สภาวิจัยแหงชาติ
ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ

กรรมการ

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
กรรมการกิตติมศักดิ์ หอการคาไทย
กรรมการ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
ที่ ปรึกษาสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษาสมาคมตํารวจ
ทีปรึกษามหาวิทยาลัยหอการคาไทย
อดีตสมาชิกวุ ฒิสภา
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
อดีตที่ปรึกษาประธานรัฐสภา

กรรมการ

รองศาสตราจารยประพันธพงศ เวชชาชีวะ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหารของสภา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประธานกรรมการคุมครองการทํางานประจํามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรรมการอํานวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ มูลนิธิหมอมเจาวุฒิวิฑู วุฒิชัย (หมาก)
ประธานกรรมการ บริษัท ซี แอนด ซี อินเตอรเนชั่นแนล 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
อดีตที่ ปรึกษารัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย
รศ. ดร.จันทรา ชัยพานิช
รักษาการรองอธิการบดี และคณบดีคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กรรมการ

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

กรรมการ

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

กรรมการ

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
รองอธิการบดี รักษาการคณบดีคณะการแพทยแผนจีน และ
รักษาการคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กรรมการ

นางกรวรรณ วัฒนชัย
ผูชวยอธิการบดี และผูอํานวยการกองคลัง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เลขานุการ


เพื่อใหการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุ
วัตถุประสงคตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดวันหยุดประจําป พุทธศักราช 2558 ดังนี้

วันหยุดประจําป
1. วันขึ้นปใหม
2. วันตรุษจีน
วันตรุษจีน
3. วันมาฆบูชา
4. วันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ
5. วันสงกรานต
วันสงกรานต
วันสงกรานต
6. วันฉัตรมงคล
7. วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
8. วันวิสาขบูชา
9. วั นอาสาฬหบู ชา
10. วันเขาพรรษา
11. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
12. วันปยมหาราช
13. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
14. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
15. วันสิ้นป

วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ 2558
วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ 2558
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558
วันจันทรที่ 6 เมษายน 2558

วันจันทรที่ 13 เมษายน 2558
วันอังคารที่ 14 เมษายน 2558
วันพุธที่ 15 เมษายน 2558
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558
วันจันทรที่ 1 มิถุนายน 2558
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558
วันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2558
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558
วันศุกรที่ 23 ตุลาคม 2558
วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2558
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558

วันหยุดชดเชย
- วันจันทรที่ 7 ธันวาคม 2558

ชดเชยวันเสารที่ 5 ธันวาคม 2558

ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558

ภาคการศึกษาที่ 1
วันจันทรที่ 29 มิถุนายน - วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2558
วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558

นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
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
คาธรรมเนียม และไดรบั คาหนวยกิตคืนครึ่งหนึง่
วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2558
วันลงทะเบียนลาชา เพิม่ /เปลีย่ นกลุม กรณีพิเศษ
โดยเสียคาธรรมเนียม
วันจันทรที่ 31 สิงหาคม - วันศุกรที่ 4 กันยายน 2558
วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันจันทรที่ 31 สิงหาคม - วันศุกรที่ 11 กันยายน 2558
วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบั คาหนวยกิตคืน
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
วันจันทรที่ 14 กันยายน - วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558
วันเสารที่ 3 - วันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 2558
วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2558
วันอังคารที่ 8 - วันเสารที่ 12 ธันวาคม 2558
และวันจันทรที่ 14 - วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2558
วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2558
วันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2558

วันจําหนายชื่อนักศึกษาที่มิไดลงทะเบียน
วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบั คาหนวยกิตคืน
และบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา
วันสอบกลางภาค
วันสุดทายการเรียนการสอน
วันสอบปลายภาค
วันปดภาคเรียน
วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2558

ภาคการศึกษาที่ 2
วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2558
วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2558 - วันจันทรที่ 4 มกราคม 2559
วันศุกรที่ 18 - วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559
วันพุธที่ 6 - วันอาทิตยที่ 10 มกราคม 2559
วันจันทรที่ 11 มกราคม 2559
วันจันทรที่ 11 - วันศุกรที่ 22 มกราคม 2559

วันพุธที่ 13 - วันศุกรที่ 15 มกราคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 21 - วันศุกรที่ 22 มกราคม 2559
วันจันทรที่ 25 มกราคม - วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559

นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต
วันสําหรับการแจงยายคณะ/สาขาวิชา/
การยายรอบ (รอบลงทะเบียนผานอินเทอรเน็ต)
วันตรวจสอบผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2558 ผานอินเทอรเน็ต
(http://reg.hcu.ac.th)
วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียนและนักศึกษา
นําใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด
วันเปดภาคเรียน
วันสําหรับการแจงยายคณะ/สาขาวิชา/
การยายรอบ (รอบลงทะเบียนลาชา)
และวันสําหรับสงเอกสารเทียบโอน
โดยการสอบคัดเลือก (สําหรับนักศึกษาใหม)
วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสีย
คาธรรมเนียมและไดรบั คาหนวยกิตคืนครึง่ หนึง่
วันลงทะเบียนลาชา เพิม่ /เปลีย่ นกลุม กรณีพิเศษ
โดยเสียคาธรรมเนียม
วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบั คาหนวยกิตคืน
แตไมมีการบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา

วันศุกรที่ 29 มกราคม 2559
วันอาทิตยที่ 31 มกราคม 2559
วันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559
วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2559
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ - วันศุกรที่ 18 มีนาคม 2559
วันเสารที่ 27 กุมภาพันธ - วันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2559
วันศุกรที่ 6 พฤษภาคม 2559
วันจันทรที่ 9 - วันเสารที่ 14 พฤษภาคม 2559
และวันจันทรที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
วันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2559
วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559

สง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
พิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2557 - 2558
วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา
วันจําหนายชื่อนักศึกษาที่มิไดลงทะเบียน
วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบั คาหนวยกิตคืน
และบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา
วันสอบกลางภาค
วันสุดทายการเรียนการสอน
วันสอบปลายภาค
วันปดภาคเรียน
วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา 2558

ภาคฤดูรอน
วันจันทรที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2559
วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2559
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
วันพุธที่ 1 - วันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559
วันจันทรที่ 6 มิถุนายน 2559
วันจันทรที่ 6 - วันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2559
วันพุธที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559
วันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2559

นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต
วันตรวจสอบผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา 2558 ผานอินเทอรเน็ต
(http://reg.hcu.ac.th)
วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียนและนักศึกษา
นําใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด
วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม
วันเปดภาคเรียน
วันสําหรับสงเอกสารเทียบโอน โดยการ
สอบคัดเลือก (สําหรับนักศึกษาใหม)
วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสีย
คาธรรมเนียมและไดรบั คาหนวยกิตคืนครึง่ หนึง่
วันลงทะเบียนลาชา เพิม่ /เปลีย่ นกลุม กรณีพิเศษ
โดยเสียคาธรรมเนียม

วันจันทรที่ 13 - วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2559
วันจันทรที่ 13 - วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2559
วันจันทรที่ 20 - วันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2559
วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2559
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559
วันพุธที่ 27 - วันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2559
วันจันทรที่ 1 สิงหาคม 2559
วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2559

วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบั คาหนวยกิตคืน
แตไมมีการบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา
วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบั คาหนวยกิตคืน
และบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา
สง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันสุดทายการเรียนการสอน
วันสอบประจําภาค
วันปดภาคเรียน
วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคฤดูรอน
ปการศึกษา 2558


ภาคการศึกษาที่ 1
วันจันทรที่ 29 มิถุนายน - วันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2558
วันจันทรที่ 20 กรกฎาคม - วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558
วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2558
วันพุธที่ 12 - วันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2558
วันเสารที่ 1 - วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2558
วันเสารที่ 15 สิงหาคม 2558
วันศุกรที่ 21 สิงหาคม 2558
วันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558
วันเสารที่ 29 - วันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2558
วันจันทรที่ 31 สิงหาคม - วันศุกรที่ 4 กันยายน 2558

นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต
วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน และนักศึกษา
นําใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด
วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนนักศึกษาใหม
วันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม
วันตรวจสอบผลการศึกษา ภาคฤดูรอน
ปการศึกษา 2557 ผานอินเทอรเน็ต
(http://reg.hcu.ac.th)
วันเปดภาคเรียน/วันลงทะเบียนลาชา/
วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสีย
คาธรรมเนียม และไดรับคาหนวยกิตคืนครึง่ หนึง่
วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบั คาหนวยกิตคืน
แตไมมีการบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา
วันแจงขอสําเร็จการศึกษา

วันจันทรที่ 31 สิงหาคม - วันศุกรที่ 20 พฤศจิกายน 2558
วันศุกรที่ 11 กันยายน 2558
วันอาทิตยที่ 13 กันยายน 2558
วันจันทรที่ 14 กันยายน 2558
วันเสารที่ 10 - วันอาทิตยที่ 11 ตุลาคม 2558
วันอาทิตยที่ 13 ธันวาคม 2558
วันเสารที่ 19 - วันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2558
วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2558
วันศุกรที่ 25 ธันวาคม 2558

วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบั คาหนวยกิตคืน
และบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา
สง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา
วันจําหนายชื่อนักศึกษาที่มิไดลงทะเบียน
วันสอบกลางภาค
วันสุดทายการเรียนการสอน
วันสอบปลายภาค
วันปดภาคเรียน
วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2558

ภาคการศึกษาที่ 2
วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน - วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2558
วันอังคารที่ 1 - วันศุกรที่ 11 ธันวาคม 2558
วันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2558 - วันจันทรที่ 4 มกราคม 2559
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558

นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนนักศึกษาใหม
วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต
วันตรวจสอบผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษา 2558 ผานอินเทอรเน็ต
(http://reg.hcu.ac.th)
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559
วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันพุธที่ 6 - วันอาทิตยที่ 10 มกราคม 2559
วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน และนักศึกษา
นําใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด
วันเสารที่ 9 มกราคม 2559
วันเปดภาคเรียน และวันลงทะเบียนลาชา/
วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสีย
คาธรรมเนียม และไดรับคาหนวยกิตคืนครึง่ หนึง่
วันเสารที่ 16 - วันอาทิตยที่ 17 มกราคม 2559
วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบั คาหนวยกิตคืน
แตไมมีการบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา
วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559
สง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันอาทิตยที่ 7 กุมภาพันธ 2559
วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา
วันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ 2559
วันจําหนายชื่อนักศึกษาที่มิไดลงทะเบียน
วันจันทรที่ 1 - วันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2559
วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันเสารที่ 13 กุมภาพันธ - วันอาทิตยที่ 28 กุมภาพันธ 2559 วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบั คาหนวยกิตคืน
และบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา

วันเสารที่ 27 - วันอาทิตยที่ 28 กุมภาพันธ 2559
วันอาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2559
วันเสารที่ 14 - วันอาทิตยที่ 15 พฤษภาคม 2559
วันจันทรที่ 16 พฤษภาคม 2559
วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559

วันสอบกลางภาค
วันสุดทายการเรียนการสอน
วันสอบปลายภาค
วันปดภาคเรียน
วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษา 2558

ภาคฤดูรอน
วันจันทรที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2559
วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2559
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
วันพุธที่ 1 - วันอาทิตยที่ 5 มิถุนายน 2559.

วันเสารที่ 4 มิถุนายน 2559
วันเสารที่ 21 - วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม 2559
วันเสารที่ 11 - วันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน 2559
วันเสารที่ 25 - วันอาทิตยที่ 26 มิถุนายน 2559
วันศุกรที่ 10 มิถุนายน 2559
วันจันทรที่ 13 - วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2559
วันอาทิตยที่ 24 กรกฎาคม 2559
วันเสารที่ 30 - วันอาทิตยที่ 31 กรกฎาคม 2559
วันจันทรที่ 1 สิงหาคม 2559
วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2559

นักศึกษาทุกคนพบอาจารยที่ปรึกษา
วันลงทะเบียนเรียนผานอินเทอรเน็ต
วันตรวจสอบผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2
ปการการศึกษา 2558 ผานอินเทอรเน็ต
(http://reg.hcu.ac.th)
วันประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน และนักศึกษา
นําใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน
ไปชําระเงิน ณ ธนาคารที่กําหนด
วันเปดภาคเรียน และวันลงทะเบียนลาชา/
วันสําหรับการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม โดยเสีย
คาธรรมเนียม และไดรับคาหนวยกิตคืนครึง่ หนึง่
วันขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนนักศึกษาใหม
วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบั คาหนวยกิตคืน
แตไมมีการบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา
วันสําหรับการถอนโดยไมไดรบั คาหนวยกิตคืน
และบันทึกสัญลักษณ "W"
ในใบแสดงผลการศึกษา
สง มฉก.13 ใบแจงผลการศึกษา
วันแจงขอสําเร็จการศึกษา
วันสุดทายการเรียนการสอน
วันสอบปลายภาค
วันปดภาคเรียน
วันสุดทายการสงผลสอบ ภาคฤดูรอน
ปการศึกษา 2558
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4. หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate Curricula)
คณะพยาบาลศาสตร
คณาจารยคณะพยาบาลศาสตร
คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
คณาจารยคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
คณะศิลปศาสตร
คณาจารยคณะศิลปศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณาจารยคณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเภสัชศาสตร
คณาจารยคณะเภสัชศาสตร
คณะเทคนิคการแพทย
คณาจารยคณะเทคนิคการแพทย
คณะกายภาพบําบั ด
คณาจารย คณะกายภาพบําบัด
คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
คณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
คณะการแพทยแผนจีน
คณาจารยคณะการแพทยแผนจีน
คณะนิติศาสตร
คณาจารยคณะนิติศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณาจารยคณะนิเทศศาสตร
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณาจารยคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
5. รายวิชาที่เปดสอน (Courses of Instruction)

47
48
50
53-74
55
56
56
57
58
68
73
73
75-390
75
83
87
97
99
143
149
217
225
252
257
271
275
283
287
296
301
322
327
338
343
352
355
375
377
391
393-594
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สัญลักษณของมหาวิทยาลัย
ตัวอักษร
กลางรูปวงกลม นํามาจากสัญลักษณ
ของมู ลนิ ธิ ป อเต็ ก ตึ๊ ง โดยภาษาจี นกลาง อานวา “ซาน”
ภาษาจีนแตจวิ๋ อานวา “เสียง” หมายถึง “คุณงามความดี
บริ สุ ท ธิ คุ ณ การกระทํ า ความดี ” ส ว นวงกลมชั้ นนอก
มี อั กษรไทย จี น อั งกฤษ บอกชื่ อ มหาวิ ทยาลั ยหั วเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ ส วนอักษรภาษาจีน เปนสําเนียงจีนแตจิ๋ ว
อานวา “หั่ว เคี้ยว ฉง เสี่ย ไตฮัก” มีความหมายเดียวกับ
ภาษาไทย ขางใตวงกลมเขียนวา “เรียนรูเพื่อรับใชสังคม”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความเลือ่ มใส
แรงกลาในการใชปญญาเพื่อขจัดปดเปาความทุกขยากในโลก
ด วยความเมตตาการุ ณ และด วยน้ํา ใจใสสะอาดปราศจาก
ความเศราหมอง
ต นโพธิ์ เป นสัญลั กษณแห งรุ งอรุณของความรู แจ ง
เห็นจริง อันนําความสวาง สะอาด และสงบมาสูโลก เพราะ
การตรั ส รู พ ระอนุ ต ตรสั มมาสั มโพธิ ญ าณ เกิ ดขึ้ น ภายใต
ตนไมนี้
ด วยตระหนั กในคุ ณู ปการของโพธิ พฤกษ แ ละด วย
ความสํานึกเต็มเป ยมในความรมเย็นใตพระบรมโพธิสมภาร
แห งพระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว มหาวิ ทยาลั ยหั วเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ จึงกําหนดให “ตนโพธิ์” เปนตนไมประจํา
มหาวิทยาลัย

สีประจํามหาวิทยาลัย “สีเหลืองทอง”
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งขึ้นดวย
ปณิธานอันแนวแนของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ งที่สํานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณบรมกษั ตริ ย ไทย และมุ งบํา เพ็ ญคุ ณประโยชน
ตอสังคมดวยการกระจายโอกาส สรางความเสมอภาคในระดับ
อุดมศึกษา สงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามตามพื้นฐานพระพุทธศาสนา และบูชาคุณธรรมของบรรพชน
มหาวิทยาลัยนีเ้ ลือ่ มใสในบทบาทของความรูร อบ รูล กึ
และความชํานาญงานอันเกือ้ หนุนคุณภาพของทัง้ บุคคล สังคม
และประเทศชาติ จึงมุงมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษา
นําสูความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อสรางสรรคบัณฑิตผูรูจริง
ปฏิบัติงานไดจริงและแสวงหา สะสม ถายทอดวิชาการอันเปน
ประโยชนตอมวลมนุษย
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจักเปนผูป ระกอบดวย ความรู
ควบคู กั บคุ ณ ธรรม เป นแบบฉบั บ สมบู ร ณ ของป ญ ญาชน
ผู พรอมที่ จะอุทิ ศตนรับใชสั งคม เพื่ อความผาสุกของเพื่ อน
รวมโลกไดอยางเต็มภาคภูมิ


1. ผลิ ตและพั ฒ นากํา ลั งคนระดั บปริ ญญาบั ณฑิ ต
และบัณฑิตศึกษา ใหมีมาตรฐานสอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ โดยมี ดุ ลยภาพระหว างกลุ มวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีกับกลุมสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีทักษะดานวิชาการและ
วิ ชาชี พ ควบคู กับการมีคุ ณธรรมและจิตสํานึกของการเป น
พลเมืองดี
3. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อใหเกิด
ความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถบูรณาการการวิจัยเขากับ
ภารกิจดานการสอน และบริการทางวิชาการแกชุมชน
4. บริ ก ารทางวิ ช าการแก ชุ ม ชน โดยจั ด บริ ก าร
ฝกอบรม ใหการปรึกษา ใหขอ มูลขาวสาร หรือจัดหนวยบริการ
เฉพาะเรื่ องเพื่ อสนองตอบความตองการของชุมชน และนํา
ประสบการณมาพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
5. ทํานุบํารุ งศิลปวั ฒนธรรม เอกลั กษณ ไทย และ
เสริมความนิยมไทย
6. พัฒนาการศึกษา ใหมคี วามเปนสากลและสงเสริม
ความรวมมือกับตางประเทศควบคูไ ปกับการสงเสริมวัฒนธรรม
ดีงามตามพืน้ ฐานพระพุทธศาสนา
7. ดําเนิ นกิ จการอย างมี คุ ณภาพในลั กษณะธุ รกิ จ
โดยไม แสวงหากํา ไร และกระจายโอกาสความเสมอภาค
ทางการศึกษาโดยการจัดทุนการศึกษา

   
มหาวิ ทยาลั ยหั วเฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ เป น
มหาวิ ทยาลั ยเอกชนชั้ นนําที่ จั ดตั้ งขึ้ นเพื่ อผลิตบุ คลากรที่ มี
คุ ณภาพที่ จะเป นกํา ลั งสํา คั ญในการพั ฒ นาสั ง คม ภายใต
เจตนารมณ “เรียนรูเพื่อรับใชสังคม” ทั้งเปนการสานตอ
แนวคิดและแนวปฏิบัติของหลวงปูไตฮง ผูกอกําเนิดงานดาน
บําเพ็ญสาธารณประโยชน และมูลนิธปิ อ เต็กตึง๊ ในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กอตัง้ ขึน้ โดยมี
รากฐานมาจากโรงเรียนผดุงครรภ อนามัยที่ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
กอตัง้ ขึน้ และมีพฒ
ั นาการมาเปนลําดับ ซึ่งอาจแบงพัฒนาการ
ออกเปนชวงสําคัญ ๆ ไดเปน 3 ยุค ดังนี้
1. โรงเรี ย นผดุ ง ครรภ อ นามั ย โรงพยาบาล
หัวเฉียว (พ.ศ. 2485 - 2524)
มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ผลิ ตเจ า หน าที่ ผดุ งครรภ ให มี
ความรูความสามารถดานการพยาบาลและการผดุงครรภ และ
นําความรู ไปใช ให เกิ ด ประโยชน แก สั งคมและประเทศชาติ
มีผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผดุงครรภชั้น 1 และชั้น 2
จํานวนทั้งสิ้น 1,494 คน
2. วิทยาลัยหัวเฉียว (พ.ศ. 2524 - 2534)
คณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ไดตระหนักถึงภารกิจ
ของรั ฐบาลในการพั ฒนาประเทศตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) และพรอม
ทีจ่ ะสนองนโยบายของรัฐ จึงไดขยายโรงพยาบาลหัวเฉียวเดิม
ใหเปนโรงพยาบาลทั่ วไป โดยเปดให บริ การรั กษาพยาบาล
และให คําแนะนํา แก ผู ม าขอรั บบริ การทุ กสาขาการแพทย
เมื่อ พ.ศ. 2521 พรอมกับไดขยายโรงเรียนผดุงครรภอนามัย
ให เป น วิ ท ยาลั ย พยาบาล ให ชื่ อวิ ท ยาลั ย ว า “วิ ทยาลั ย
หัวเฉียว” ตามชื่ อเดิ มอั นเป นที่ รู จั กกั นเป นอย างดี ตั้ งแต
ปการศึกษา 2525 โดยเปดคณะพยาบาลศาสตร ในหลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพยาบาลและผดุ ง ครรภ
เพียงคณะเดียว ตอมาในป พ.ศ. 2533 ไดเปดสอนคณะสังคม
สงเคราะหศาสตร ในหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบั ณฑิ ต
ขึ้นอีกคณะหนึ่ง
3. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน)
ป พ.ศ. 2533 เปนวาระที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งดําเนินการ
มาครบ 80 ป และตรงกับวาระครบรอบทศวรรษของวิทยาลัย
หั วเฉี ยว มูลนิ ธิซึ่ งมี นโยบายแน วแน ที่ จะส งเสริ มและขยาย
ขอบขายงานการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับ
อุ ดมศึ กษา และด วยน อมรําลึ กถึ งพระมหากรุ ณาธิ คุ ณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินนี าถ ที่ทรงปกครองอาณาประชาราษฎรทกุ ชาติ
ศาสนา ใหอยูร ว มกันอยางสามัคคีและสงบสุข มูลนิธิปอเต็กตึ๊ ง

ได มี มติ ใ ห พั ฒ นาวิ ท ยาลั ยหั วเฉี ยวใหเขาสู ระบบมาตรฐาน
มหาวิทยาลัย เพือ่ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเปนพระราชกุศล
จึงไดจัดทําโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย)
ให จั ด ตั้ ง เป นมหาวิ ทยาลั ยได บนพื้ น ที่ ป ระมาณ 140 ไร
ทีต่ ําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และไดรบั
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั โปรดเกลา
โปรดกระหม อมพระราชทานชื่ อ “มหาวิทยาลัยหั ว เฉี ย ว
เฉลิ มพระเกี ยรติ” เมื่ อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
นับเปนมิง่ มงคลสูงสุดของสถาบัน
ในปการศึกษา 2535 ซึ่งเปนปแรกนั้น มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปดสอนระดับปริญญาตรี 5 คณะ คือ
1. คณะพยาบาลศาสตร
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
2. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
3. คณะมนุษยศาสตร
สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนีไ้ ดเปดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรสั งคม
สงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการ
สวัสดิการสังคม ดวย
มหาวิ ทยาลั ย ได พั ฒนาการมาเป น ลําดั บ ป จจุ บั น
มหาวิทยาลัยไดเปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก ดังนี้
ระดับปริญญาตรี จํานวน 13 คณะ
1. คณะพยาบาลศาสตร
2. คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
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
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กาวตอไปของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสถาบัน
คุณภาพทางการศึกษาที่ สมบูรณแบบ มีความมั่นคง ยั่ งยืน
พรอมผลิตบัณฑิตที่เปนทั้งคนเกง คนดี มีคุณธรรม รองรับ
ความต องการของตลาดแรงงานในอนาคต โครงการพื้ นที่
สวนขยายมหาวิทยาลั ยหั วเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU 2)
จึ งเกิ ด ขึ้ น บนพื้ นที่ 36 ไร ด านหลั งมหาวิ ทยาลั ย ได รั บ
การพัฒนาและจั ดสรางเปนอาคารเรี ยนและห องปฏิ บั ติการ
เช น ห อ งปฏิ บั ติ การภาษา ห องปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร
ห อ งปฏิ บั ติ การคณะนิ เ ทศศาสตร ห อ งปฏิ บั ติ ก ารจํา ลอง
ด านการโรงแรมและการท องเที่ ยว อาคารหอพั กนั กศึ กษา
อาคารกีฬาเอนกประสงค อาคารจอดรถและศูนยโภชนาการ
บนพื้นที่ใชสอยรวมทั้งสิ้น 101,176 ตารางเมตร เพื่อรองรับ
การขยายหลั กสู ตร จํา นวนนั กศึ ก ษาที่ เพิ่ ม ขึ้ น และเข าสู
ประชาคมอาเซี ยนในอนาคต อี กทั้ งมหาวิ ทยาลั ยยั งได นํา
พลั งงานทดแทนเกี่ ยวกั บพลั งงานแสงอาทิ ตย มาใช ภายใน
ตัวอาคาร และวัสดุที่ชว ยลดปริมาณการใชพลังงาน เชน ระบบ
เครื่ องปรั บอากาศ หลอด LED โดยมี จุ ด มุ งหมายเพื่ อให
นักศึกษาไดรับประโยชนจากการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ไม ว าจะเป น ด า นคุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นการศึ ก ษา รวมทั้ ง
ยังสนับสนุนการอนุรกั ษพลังและสิง่ แวดลอมภายในมหาวิทยาลัย
อีกดวย โดยไดรบั การสนับสนุนและสงเสริมจากมูลนิธปิ อ เต็กตึง๊
ด วยมู ลค า งบประมาณที่ ดิ น และการก อ สร างมากกว า
1,800 ลานบาท
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1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มี MOU
กับสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน
ทัง้ สิน้ 61 แหง
1. Beijing Language and Culture University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. Peking University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. jinan University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. Shantou University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
6. Zhongshan (Sun-Yat-Sen) University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
7. Guangxi Traditional Chinese Medical University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
8. Gannan Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
9. Huaqiao University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
10. Guangxi University For Nationalities
สาธารณรัฐประชาชนจีน
11. Guangxi University of Foreign Languages
สาธารณรัฐประชาชนจีน
12. Guangxi Agricultural Vocation-Technical College
สาธารณรัฐประชาชนจีน
13. Guangxi University Of Finance And Economics
สาธารณรัฐประชาชนจีน

14. Nanning College For Vocational Technology
สาธารณรัฐประชาชนจีน
15. Qinzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน
16. Liuzhou city Vocational College
สาธารณรัฐประชาชนจีน
17. Hezhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน
18. Wuzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน
19. Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน
20. The Central University For Nationalities
สาธารณรัฐประชาชนจีน
21. Yunnan University of Finance And Economics
สาธารณรัฐประชาชนจีน
22. Yunnan Nationalities University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
23. Yunnan University of Traditional Chinese Medicine
สาธารณรัฐประชาชนจีน
24. Kunming University of Science and Technology
สาธารณรัฐประชาชนจีน
25. Yunnan University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
26. Guizhou University of Finance And Economics
สาธารณรัฐประชาชนจีน
27. Guiyang College of Traditional Chinese Medicine
สาธารณรัฐประชาชนจีน
28. Chengdu Traditional of Chinese Medical University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
29. Hainan Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
30. Yulin Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
31. Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน
32. Wenzhou Medical College
สาธารณรัฐประชาชนจีน


1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งอยู 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 ตั้งอยู เลขที่ 121 ถนนอนันตนาค แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย กทม. 10100
โทรศัพท 0-2621-7070-4 โทรสาร 0-2621-7075
3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (อาคารอํานวยการชั้น 3)
ตั้งอยู 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

33. South China Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
34. Lanzhou city University สาธารณรัฐประชาชนจีน
35. Chongqing Industry Polytechnic College
สาธารณรัฐประชาชนจีน
36. Chang'an University สาธารณรัฐประชาชนจีน
37. Xishuangbanna Vocational and Technical Institute
สาธารณรัฐประชาชนจีน
38. Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
39. Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน
40. Yunnan Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
41. Baise University สาธารณรัฐประชาชนจีน
42. HanShan University สาธารณรัฐประชาชนจีน
43. The College Of Arts And Sciences-Ynnu
สาธารณรัฐประชาชนจีน
44. Renmin University Of China
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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
ญีป่ ุน
51. Guangxi Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
52. Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
สาธารณรัฐประชาชนจีน
53. Oxbridge College ,Kunming University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
54. Guangdong Education Service Center for
International Exchange
สาธารณรัฐประชาชนจีน
55. Huanan Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
56. Shanghai University สาธารณรัฐประชาชนจีน
57. Beijing Normal University, ZhuHai
สาธารณรัฐประชาชนจีน
58. Chung Hua University, Taiwan ไตหวัน
59. Guilin University of Aerospace Technology
สาธารณรัฐประชาชนจีน
60. Chong Hua University ไตหวัน
61. Jambi university อินโดนีเซีย
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1. อาคารเรี ยนรวม ของมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความสูง 4 ชั้น
จํานวน 3 หลัง มีทางเดินเชื่อมถึงกันตลอด
2. อาคาร 4 เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง
2 ชั้ น มหาวิทยาลัยได มีการปรับปรุ งอาคาร 4 ชั้ น 2 เปน
หองเรียน และหองปฏิบตั ิการคณะพยาบาลศาสตร
3. อาคารอํานวยการ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความสู ง 4 ชั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง อาคาร
อํานวยการ ชั้น 3 เปนหองเรียนระดับปริญญาโท และชั้น 4
เปนหองเรียนขนาดพิเศษเพื่อใชในการเรียนการสอน
4. อาคารตั งจิ ว อั ค คพงษ กุ ล เป น อาคารคอนกรี ต
เสริ ม เหล็ ก สู ง 3 ชั้ น เป นห อ งเรี ยนและห อ งปฏิ บั ติ การ
คณะการแพทยแผนจีน
5. อาคารปฏิ บั ติ ก าร 5 ชั้ น เป น อาคารคอนกรี ต
เสริ มเหล็ ก ความสู ง 5 ชั้ น เป น ห องปฏิ บั ติ ก ารของ
คณะกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และคณะสาธารณะสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
6. อาคารเรียนที่วิทยาเขตยศเส เปนอาคารคอนกรีต
เสริ มเหล็ ก ความสูง 8 ชั้ น มหาวิ ทยาลัยไดมี การปรับปรุง
ชั้ นล า งเป น ห อ งสมุ ด ชั้ น 2 และชั้ น 3 เป น ห อ งเรี ย น
ระดับปริญญาโท
ห องเรี ยนทุ กห องติ ดตั้ ง เครื่ องปรั บ อากาศ และ
โสตทั ศนู ปกรณ ที่ ทั น สมั ย ขนาดของห องเรี ยนจะแตกต าง
ตามลักษณะของการเรียนการสอน
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มหาวิทยาลัยมีหอ งปฏิบตั กิ ารตาง ๆ ใหบริการการเรียน
การสอนแกนักศึกษาทุกคน ตามสาขาวิ ชาซึ่ งจะต องเรี ยน
ตามที่ กําหนดไว ในหลักสูตร ไดแก
1. หองปฏิบัตกิ ารกายวิภาคศาสตร
2. หองปฏิบัตกิ ารสรีรวิทยา
3. หองปฏิบัติการเคมี 1-4
4. หองปฏิบตั ิการชีววิทยา
5. หองปฏิบัติการฟสิกส 1-2
6. หองปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
7. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1-5
8. หองปฏิบตั กิ ารภาษา
9. หองปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรมและเภสัชกรรม
เทคโนโลยี
10. หองปฏิบัติการเภสัชเวทและเภสัชเคมี
11. หองปฏิบตั กิ ารบริบาลทางเภสัชกรรม
12. หองปฏิบตั ิการกายภาพบําบัด
13. หองปฏิบตั ิการเทคนิคการแพทย
14. หองปฏิบตั กิ ารอนามัยสิง่ แวดลอม
15. หองปฏิบตั กิ ารอนามัยและความปลอดภัย
16. หองปฏิบัติการมัลติมีเดีย
17. หองปฏิบตั กิ ารโทรทัศน
18. หองปฏิบัติการวิทยุ 1-2
19. หองปฏิบตั ิการศูนยการเรียนรูท างการพยาบาล


ศูนยบรรณสารสนเทศ มีหนาที่ในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศประเภทตางๆ ทั้งหนังสือ วารสาร สิง่ พิมพตอเนื่อง
ตลอดจน สื่อโสตทัศนวัสดุ ที่มีเนื้อหาสอดคลองกับการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย มีระบบการสืบคน และการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ทันสมัยใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูล
ไดโดยสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ตรงกับความตองการ
ปจจุบันมีสถานทีส่ ําหรับใหบริการ 2 แหง คือ ที่บางพลี
อาคารบรรณสาร เปนอาคาร 6 ชั้น มีเนื้อที่ใชสอยประมาณ
8,600 ตารางเมตร สามารถจุผู อานไดประมาณ 2,000 คน
มีการจัดใหบริการทุกวันตัง้ แต
วั น จั นทร -ศุ กร เวลา 07.30-20.00 น. ขยายเวลา
กอนสอบกลางภาคและปลายภาค ถึงเวลา 21.00 น. ภาคการ
ศึกษาละ 2 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน
วันเสาร-อาทิตย เวลา 10.00-18.00 น.

และที่ วิ ท ยาเขตยศเส ชั้ น 1 มี เนื้ อที่ ใ ช ส อย 238
ตารางเมตร จุผู อานได 104 คน ใหบริการในวันศุกร เวลา
12.00-20.00 น. และวันเสาร - วันอาทิตย เวลา 08.30-18.30 น.
ยกเว น วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ แ ละวั น หยุ ด ของมหาวิทยาลัย
สวนชวงเวลาปดเทอมเปดใหบริการวันจันทร - วันศุกร
เวลา 08.00-17.00 น. ทุกชัน้ วันเสาร - วันอาทิตย ปดใหบริการ
1. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ และบริการ
การอาน
ศูนยบรรณสารสนเทศมีทรัพยากรในสาขาวิชาตาง ๆ
และจั ดเก็ บดวยระบบห องสมุ ดรั ฐสภาอเมริ กั น (Library of
Congress = LC) กับระบบหอสมุดแพทยแหงชาติอเมริกา
(National Library of Medicine = NLM) และแบงการจัดเก็บ
หนังสือ สิ่งพิมพ โสตทัศนวัสดุ และอื่นๆ ดังตอไปนี้
1.1 สื่ อโสตทั ศนวั สดุประเภทเทปบั นทึกเสียง
วีดีโอ ซีดีรอม ทั้งระบบเคเบิลทีวี UBC จัดเก็บและมีใหบริการ
ที่ชั้น 2
1.2 หนั งสื ออ างอิ งประเภทพจนานุ กรม
สารานุ กรม ทั้ งภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ จั ดให บริการ
ที่หองหนังสืออางอิง ชั้น 3 หมวดหมู A-P, Z และหมวดหมู
Q-WZ หองเก็บชั้น 4
1.3 หนั ง สื อ ในสาขาวิ ชามนุ ษ ยศาสตร และ
สังคมศาสตร ใชระบบ Library of Congress ตั้งแตหมวด A-P
และหมวด Z จัดเก็บไวที่ชั้น 3 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.4 หนั ง สื อในสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละ
วิ ทยาศาสตร เ ทคโนโลยี ใช ร ะบบ Library of Congress
ตั้งแตหมวด Q-QR, S-V จัดเก็บไวที่ชั้น 4 ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
1.5 หนั งสื อในสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร สุขภาพ
ใชระบบ National Library of Medicine ตั้งแตหมวด QS-WZ
จัดเก็บไวที่ชั้น 4 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.6 หนังสือทุกสาขาทีเ่ ปนภาษาจีน จัดเก็บไวที่
หองสมุดภาษาจีนที่ชั้น 5
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1.7 วารสาร หนังสื อพิมพ เอกสาร หลั กสูตร
และคู มือการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยตางๆ ในตางประเทศ
จัดเก็บและใหบริการที่ชั้น 6
นอกจากนี้ ยังไดจัดให มีการบริ การหองสมุดเฉพาะ
สาขานิ ติ ศ าสตร (Law Library) ไว ที่ ชั้ น 3 ห อ งสมุ ด
การแพทย แ ผนจี น (Chinese Medicine Library) ไว ที่
ชั้น 5 รวมถึงจัดแสดงหนังสือ สิ่งพิมพ รูปเขียนสะสมสวนตัว
ของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย จํานวนมากกวา 5,000 รายการ
ไวในหอเอกสาร ดร.อุเทน เตชะไพบูลย และจัดแสดงพระราช
นิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไว ณ ห อ งทรงพระอั ก ษรสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมาร ชั้น 5 อีกดวย
2. การยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
ศู น ย บ รรณสารสนเทศใช ร ะบบห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ
VTLS Virtua ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
ซึ่ ง ผู ใช สามารถสื บค น รายชื่ อ ทรั พยากรสารสนเทศได จาก
เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่มีอยูในศูนยบรรณสารสนเทศ
และจากเครื่ องคอมพิ วเตอร ที่ ใ ห บ ริ การในห องปฏิ บั ติ ก าร
โดยสามารถเข า มาสื บ ค น ได จ ากหน า โฮมเพจของศู น ย
บรรณสารสนเทศ ที่ http://www.lib.hcu.ac.th ทั้ งนี้
ผู ใ ช สามารถยื ม-คื นทรั พยากรสารสนเทศเหล า นี้ ไ ด ด ว ย
ตัวเองทีเ่ คานเตอรบริการทีช่ นั้ 1 รวมทัง้ ผูใ ชสามารถยืมหนังสือ
ตอดวยตัวเองผาน Web OPAC ที่ http://www.lib.hcu.ac.th
และ http://virtua.hcu.ac.th นอกจากนี้ ผู ใ ช ยั ง สามารถ
ติดตอขอยืมหนังสือจากหองสมุดอืน่ ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนได โดยใช ร ะบบ Interlibrary Loan ซึ่ งศู น ย
บรรณสารสนเทศ จัดใหมีแบบฟอรมขอยืมระหวางหองสมุด
ที่ชั้น 3-4 และชั้น 6
3. ฐานขอมูลออนไลน
ศูนยบรรณสารสนเทศ มีการบอกรับฐานขอมูล 4 ฐาน
ได แ ก Sciencedirect, Micromedex 2.0, Ovid MD
ระบบฐานข อ มู ล กฎหมาย นอกจากนั้ นยั ง มี ฐานข อ มู ล
เอกสารออนไลน ข อง ThaiLIS ซึ่ งให บ ริ ก าร เอกสาร
ฉบับเต็ มของวิ ทยานิพนธ บทความ รายงานการวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ และยังมีฐานขอมูลออนไลน
ต างๆ ที่ เป ด ให ท ดลองใช บริ ก ารเป นครั้ ง คราว ตลอดจน
ฐานขอมูลออนไลนทเี่ ปดใหบริการโดยไมเสียคาใชจาย รวมทัง้
มีการรวบรวม Web Link ตางๆ เชน วารสารออนไลน Advances
in Physiotherapy และ The American Journal of Chinese
Medicine (AJCM) ไวใหบริการดวย

โทรศัพท 0-2312-6384 และหมายเลขติดตอภายใน คือ 1114,
1144, 1145, 1456 โดยมีภาระหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ควบคุมดูแลใหศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเปน
ศูนยกลางของการผลิตสื่อการศึกษาทุกประเภท และใหบริการ
ยืมโสตทัศนูปกรณประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนเครือ่ งฉายและมิใช
เครื่ องฉาย รวมทั้ งออกแบบระบบโสตทั ศนูปกรณหองเรียน
หองประชุมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. ควบคุ มการให บริ การในการใช โสตทั ศนู ปกรณ
ภายในหอประชุ ม ห องประชุม ห องปฏิ บัติ การภาษา หอง
บรรยายพิ เศษต าง ๆ ห องเรียนรวม และห องเรี ยนภายใน
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
3. ให บ ริ ก ารผลิ ต สื่ อการสอนด า นสื่ อโสตทั ศน
วั สดุ และสื่ อสิ่ งพิ มพ รวมทั้ งงานด านกราฟก ทั้ งหมดของ
มหาวิทยาลัย
4. ให บริ กา รด านวิ ช า กา รแ ก บุ คลากรขอ ง
มหาวิทยาลัย พรอมทั้ งใหคําปรึกษา แนะนํา และฝกทักษะ
การใชโสตทัศนูปกรณและการผลิตโสตทัศนวัสดุประเภทตาง ๆ
5. เก็บรักษาตนฉบับสื่อทุกประเภท เพือ่ เปนตนฉบับ
ในการทําสําเนาไปใชงานยังศูนยบรรณสารสนเทศ
6. จัดโครงการพัฒนาและฝกทักษะดานการผลิตสื่อ
และเทคนิคการนําเสนอสื่อการสอน โดยเนนการบริหารเสนห
ในการนําเสนอ เพือ่ เพิม่ ประสบการณตรงใหกับคณาจารยและ
บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
7. ให บ ริ ก ารจั ด ทํ า ระบบการเรี ย นการสอนแบบ
ออนไลน บนเครื อข ายอิ นเทอร เ น็ ต (e-learning) เพื่ อช วย
สนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย ทําใหคณาจารยและ
นักศึกษาไดศึกษาคนควาบทเรียนในวิชาตาง ๆ ซึ่งสามารถ
สื่อสารกันได โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
8. ควบคุมดูแลการเป ด-ปดอาคารเรี ยน หองเรียน
และหองบรรยาย
9. รวบรวมรายงานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข อ งกั บ สื่ อ และ
การสอนแบบตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการแกคณาจารย
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
10. เนนการใหบริการดวยใจรัก (Service Mind) และ
ณ แรกรับประทับใจในจุดเดียวจบครบทุกขั้ นตอน (One Stop
Service)



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดเห็นความ
สําคัญของการเสริมสรางสมรรถนะทางวิชาการ ใหนักศึกษา
มีความรู และทักษะนอกเหนือไปจากทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร
มหาวิทยาลั ยมีนโยบายมุ งเน นให นักศึกษามี ความสามารถ
และทักษะในดานตอไปนี้

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ตัง้ อยูอ าคารอํานวยการ ชัน้ 1
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (บางพลี) หมายเลข
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1. ทั กษะด านวิ ช าชี พ มหาวิ ท ยาลั ยได สรางเสริม
ทักษะดานวิชาชีพใหกับนักศึกษา โดยเนนใหมีการฝกปฏิบัติ
จากสถานทีจ่ ริง เพือ่ เพิม่ พูนประสบการณ การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เชน การจัดตั้งบริษัทจําลอง การฝกงานแพทยจีน
ในสถานประกอบการดานแพทยจนี
2. ทักษะดานภาษาจีน มหาวิทยาลัยจัดโครงการ
เสริมทักษะดานภาษาจีนใหกับนักศึกษา และผูสนใจไดเรียน
ถึง 6 โครงการ คือ โครงการเสริมทักษะทางภาษาจีนระดับ
พื้นฐาน ภาษาจีน 1, 2 การฟง-พูดภาษาจีน การสนทนา
3. ทักษะดานภาษาอังกฤษ เพื่ อเปนการเพิ่ มพูน
ทักษะภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการเสริมทักษะ
ให กั บนั กศึ กษาและผู สนใจถึ ง 5 โครงการ คื อ โครงการ
เสริ มทั ก ษะภาษาอั งกฤษระดั บพื้ นฐาน การสนทนาภาษา
อังกฤษ 1, 2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1, 2 นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังจัดโครงการสอบเทียบวิชาภาษาอังกฤษ 1, 2 หากนักศึกษา
สอบผานก็สามารถยกเวนการเรียนวิชาดังกลาวได
4. ทั ก ษะด า นคอมพิ ว เตอร มหาวิ ท ยาลั ย ได
กําหนดนโยบายในการเพิ่ มศั กยภาพของนั กศึ กษา เพื่ อให
สอดคลองตามพันธกิจมหาวิทยาลัยที่เนนใหนักศึกษาทุกคน
ของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามรู พื้ น ฐานทางด า นคอมพิ ว เตอร
ที่ สามารถปฏิ บั ติ ง านได ในภู มิ ภาคเอเชี ย พร อมทั้ ง ต องมี
ความรูทางดานเทคโนโลยีตาง ๆ ในสากล มหาวิทยาลัยจึงได
ติ ดตั้ งระบบเครื อข ายคอมพิ วเตอร (HCU-Net) และติดตั้ ง
ระบบเครื อ ข า ยไร ส าย (Wireless LAN) เพื่ อ ให บ ริ ก าร
กับนักศึกษาสําหรับสืบคนขอมูลใน Internet ไดทั่วโลก และ
ใช บ ริ ก าร Intranet ดู ผ ลการศึ ก ษาของตนเองในแต ล ะ

ภาคการศึกษา และใหนักศึกษาสามารถติดตอสื่อสารโดยใช
Electronics Mail ได อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ตลอดจน
ใหความรูในการเชื่อมตอเครือขายจากภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไดจัดหองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร และหองบริการ
สืบคนขอมูลอินเตอรเน็ต (Free Access) เพื่ อบริการใหแก
นั กศึ กษาเข ามาสื บค นข อมู ลด วยตนเอง ที่ ชั้ นล าง อาคาร
บรรณสาร
5. ทั ก ษะด า นวิ ช าการ มหาวิ ทยาลั ยจั ดให มี
การสัมมนาทางวิชาการ บรรยายพิเศษ จากผูทรงคุณวุฒิ และ
ผู มี ประสบการณ เพื่ อให นั กศึ กษาได นํามาประยุ กต ใช กั บ
ความรู ที่ ได จากการเรี ยนการสอน เพื่ อเป นพื้ นฐานในการ
ปฏิบตั งิ านจริง


ศูนยวั ฒนธรรมเปนหนวยงานสนั บสนุนและส งเสริม
ทํานุ บํารุ งศิ ล ปวั ฒนธรรม และสื บสานประเพณี วั ฒนธรรม
ตลอดจนภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ให กั บ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา
โดยผ า นกระบวนการจั ด กิ จ กรรม เพื่ อปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก
คุณธรรมจริยธรรมและประเพณีอันดีงาม ทั้งยังเปนศูนยกลาง
ดานศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการและชุมชน
ทองถิ่น โดยจัดแบงงานของศูนยวัฒนธรรมเปน 4 แผนก คือ
สํานักงานเลขานุการ แผนกวัฒนธรรมศึกษา แผนกสงเสริม
และเผยแพร และแผนกพิพิธภัณฑ
วิสัยทัศน
ศูนย วัฒนธรรมเป นหนวยงานหลักในการขับเคลื่ อน
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ด ว ยความมุ งมั่ น
สูความเปนเลิศดานการทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทย-จี น ทั้ ง ในระดั บ ท อ งถิ่ น ระดั บชาติ ระดั บนานาชาติ
และระดั บ ประชาคมอาเซี ย น ที่ สนั บ สนุ น อั ต ลั กษณ ข อง
มหาวิทยาลัย

พันธกิจ
1. ทํ า นุ บํ า รุ ง อนุ รั กษ เผยแพร แ ละพั ฒ นาศิ ล ป
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนการปลูกฝงและดํารงไว
ซึ่ งเอกลั กษณ และคุ ณค าของวั ฒนธรรมไทย อั นเป นสมบั ติ
ของทองถิน่ และประเทศชาติอยางยั่งยืน
2. สร างเสริ มคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตให ถึ ง พร อมด วย
คุณธรรม 6 ประการ(ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย
กตัญู) และดําเนินชีวิตดวยความพอเพียง
3. รวบรวม วัตถุ องคความรู ขอมูล จากอดีตสูป จ จุบนั
อันนํามาซึ่งอัตลักษณหัวเฉียว เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
4. ใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมทีต่ อบสนอง
ความตองการของชุมชนและสังคม
5. สรางเครื อขายความรวมมื อกั บหน วยงานตางๆ
ทั้ งระดั บ ท องถิ่ น ระดั บ ชาติ ระดั บนานาชาติ และระดั บ
ประชาคมอาเซียน ผานการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม
6. พั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการที่ มุ งเน น
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ยุทธศาสตร
1. สนั บ สนุ น กิ จ กรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ งในการ
ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ใหกับบุคลากร
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและชุมชน
2. พัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหเปนคนดี คนเกง
และมีความสุข
3. พัฒนาศูนยวัฒนธรรม-พิพิธภัณฑ ใหเปนองคกร
การเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
4. ให บริ การวิ ชาการที่ หลากหลายและฟ นฟู
วัฒนธรรม ทองถิ่นหรือภูมิปญญาทองถิ่น
5. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมเปนทีมงานวิจัยกับ
คณะตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
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6. จั ดทํา ความร วมมื อทางด านศิ ลปวั ฒนธรรมกั บ
องคกรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
7. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของศูนยวฒ
ั นธรรม
ใหมศี กั ยภาพและความพรอมในยุคการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
ไปพรอมๆ กับการเรียนรูศ ิลปวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
8. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารการจั ด การ การเงิ น
ทรัพยสิน การตรวจสอบภายใน โดยนําเอาหลักธรรมาภิบาล
มาเปนเครือ่ งมือการกํากับควบคุมใหเกิดความโปรงใส คลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
การใหบริการการศึกษา
1. การฝกอบรมดานศิลปวัฒนธรรม
ศู น ย วั ฒนธรรมจั ดฝ กอบรมศิ ล ปวั ฒนธรรม
ในดานตางๆ เพื่อใหนักศึกษาเขารวมโครงการ โดยมีหลักสูตร
การฝกอบรมนักศึ กษาเป น 6 กลุ ม ดั งนี้ 1.กลุ มดนตรี ไทย
2.กลุ ม ดนตรี จี น 3.กลุ มนาฏศิ ลป ไทย 4.กลุ ม เชิ ดหุ นคน
5.กลุ มนาฏศิลปสมัยใหม 6.กลุ มละครสรางสรรค ซึ่งจะเปด
รั บ สมั ค รในช ว งเดื อ นแรกของป ก ารศึ ก ษา และฝ ก อบรม
ตลอดปการศึกษา รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา
ที่ ผ านการฝ กอบรมออกสู สาธารณชนทั่ วไปทั้ งในประเทศ
และตางประเทศ
2. การบริการใหคําปรึกษาดานศิลปวัฒนธรรม
ศูนยวฒ
ั นธรรมมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรูความสามารถ
ดานศิลปะและวัฒนธรรมหลายแขนง และพรอมทีจ่ ะใหคาํ ปรึกษา
แก นั กศึ กษาในด า นต า งๆ เช น ดนตรี ไทย ดนตรี จี น
นาฏศิ ลป ไทย การแสดงหุ น คน ศิ ลปะการแสดงร วมสมั ย
วัฒนธรรมทองถิ่นตางๆ เปนตน
3. ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร เ ยี่ ย ม ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
ความสัมพันธไทย-จีน
พิพิธภัณฑใหบริการการศึกษาและวิชาการตางๆ
แกนักศึกษา ไดแก บริการในการเรียนการสอนแกนักศึกษา
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ในรายวิ ช าที่ เกี่ ย วข อ ง เช น วั ฒ นธรรมชาวจี น โพ นทะเล
ในประเทศไทย ความสัมพันธไทย-จีน และจัดแสดงนิทรรศการ
ศิลปะและวัฒนธรรมจีนในสังคมไทย ภูมปิ ญญาและวัฒนธรรม
ทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ และบริการขอมูลเอกสาร และ
ใหคําปรึกษาเกี่ ยวกั บศิ ลปวัฒนธรรมและภู มิปญญาท องถิ่ น
ของจังหวัดสมุทรปราการ และภาคตะวันออก ขอมูลเกี่ยวกับ
กลุมชาติพันธุจีนในสังคมไทย รวมทั้งประวัติและพัฒนาการ
ของมหาวิทยาลัย
4. โครงการตางๆ ของศูนยวัฒนธรรม
ศูนยวฒ
ั นธรรมมีการจัดทําโครงการตางๆ ตลอดป
เพื่ อให สอดคล องกับประเพณี และวันสําคั ญตางๆ ของไทย
ทัง้ ยังเปนการทํานุบาํ รุงและสืบสานงานดานศิลปวัฒนธรรม เชน
โครงการอนุรักษประเพณีแหเทียนพรรษา โครงการอนุรักษ
ประเพณีรับบัว โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานต โครงการ
กฐิ น พระราชทาน โครงการประกวดเพลงลู ก ทุ ง โครงการ
ถนนสายวัฒนธรรม โครงการสั มมนาวิชาการ และงานวิจัย
เรื่ องการศึกษาชื่อบานนามคลองของอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุ ทรปราการ เป นต น ศู นย วั ฒนธรรม ยั ง ได ไ ปเผยแพร
ศิ ลปะการแสดงในประเทศต างๆ ได แก ประเทศสิ ง คโปร
เมื อ งกว า งโจว สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น กรุ ง โตเกี ย ว
ประเทศญีป่ นุ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และเมืองเนปดอร
เมียนมาร
5. เครือขายความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรม
ศู น ย วั ฒ นธรรมมี เ ครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ
หนวยงานตางๆ เพือ่ รวมกันสรางกลไกทีส่ ําคัญในการทํานุบํารุง
รักษา ถายทอด และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดวยการจัดกิจกรรม
ทางประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทุ กระดับ ได แก เครือขาย
ศูนยวฒ
ั นธรรมกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
กระทรวงวั ฒนธรรม เครื อข า ยพิ พิ ธภั ณฑ กั บสถาบั น
การเรียนรูแหงชาติ สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
(องคการมหาชน) เครือขายศิลปะและวัฒนธรรมกับสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน เปนตน



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใหความสําคัญ
ตอระบบงานจดหมายเหตุ ของมหาวิ ทยาลั ย โดยประกาศฯ
จั ดตั้ งหอจดหมายเหตุ เมื่ อวั น ที่ 28 มี นาคม 2540
มี คณะกรรมการบริ หารหอจดหมายเหตุ ทํา หน า ที่ กํา หนด
นโยบาย และขอบเขตงานจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย

หอจดหมายเหตุ เปนหนวยงานทีม่ พี นั ธกิจหลักเพือ่ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีหนาที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบด า นการอนุ รั ก ษ และเผยแพร ข อ มู ล เอกสาร
จดหมายเหตุ ซึ่ งเปนหลักฐานแหงประวัติ พัฒนาการ และ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดระบบ และ
บริหารงานจดหมายเหตุใหเปนมาตรฐานตามหลักวิชาการ ทัง้ ใน
ด านการประเมินคุ ณค าและกําหนดอายุ เอกสาร การจัดหา
และรับมอบ การวิเคราะหและจัดระบบ การจัดทําเครื่องมือ
ชวยคน การอนุรักษและจัดเก็บรักษาใหคงอยูถาวรตลอดไป
การบริ หารเพื่ อการศึ กษาค นคว า และการเผยแพร เพื่ อให
หอจดหมายเหตุ ของมหาวิ ทยาลั ยเป น แหล ง ความรู ที่ เ อื้ อ
ประโยชนสูงสุดทั้งดานงานบริหาร และดานการศึกษาคนควา
อย างกว างขวาง ตลอดทั้ งมี บทบาทสํา คั ญ ต อ การปลู กฝ ง
ความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ และการรูจักสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของสถาบันให สืบทอดแกคนรุนหลัง
ป จจุ บั น หอจดหมายเหตุ เป นแหล งอนุ รั กษ มรดก
วัฒนธรรมทางปญญาที่ครอบคลุมขอมูล จดหมายเหตุ 5 กลุม
หลั ก คื อ เอกสารจดหมายเหตุ ของมหาวิ ทยาลั ย เอกสาร
จดหมายเหตุ ส วนบุ คคล เอกสารเกี่ ยวกั บมู ลนิ ธิ ป อเต็ กตึ๊ ง
เอกสารที่ เกี่ ยวกั บเรื่ องจี น และเรื่ องท อ งถิ่ นจั ง หวั ด
สมุ ทรปราการ เปดให บริ การเพื่ อการศึกษาและค นคว าแก
นักศึกษา อาจารย และบุ คลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนผูสนใจทัว่ ไป ทุกวันจันทร- วันศุกร เวลา 08.30-16.30
น. โดยใหบริการคนควา ยืมและอาน ภายในหองอาน บริการ
ยืมเพื่ อการใชอางอิงแกหนวยงาน เจ าของเอกสาร บริ การ
สื บ ค น จากระบบฐานข อ มู ล จดหมายเหตุ บริ ก ารนํ า ชม
หอจดหมายเหตุ บริการศึกษาคนควาขอมูลภาพ และเอกสาร
เกี่ ยวกั บเรื่ องความสั มพั นธ ไ ทย-จี น ตลอดทั้ งข อมู ล
ภาพถายเกาเกี่ ยวกั บจังหวั ดสมุทรปราการ จัดนิ ทรรศการ
เผยแพรเกียรติประวัติสถาบัน เพื่อเสริมสรางความเขาใจใน
ภารกิจของหอจดหมายเหตุตอทุกสวนงาน และตอประชาคม
ของมหาวิ ทยาลัย ให มีความตระหนักในคุ ณค าของเอกสาร
จดหมายเหตุ และรู จั กนําขอมู ลเอกสารในหอจดหมายเหตุ
ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบัน ตอชุมชนและตอสังคม
อยางแพรหลาย
สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารบรรณสาร
เปดบริการ วันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 น.-16.30 น.
ผูใชสามารถนัดหมายลวงหนาไดที่ :
โทร : 0-2312-6300 ตอ 1560, 1561, 1562
E-mail Address : hcuarchives@hcu.ac.th
Website : http://arc.hcu.ac.th


มหาวิ ทยาลั ยมุ งพั ฒนานั กศึ กษาทั้ งในด านความรู
ความสามารถทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ คานิยม
ตลอดจนการเพิ่ มพู นประสบการณที่ เป นประโยชนโดยผาน
กระบวนการกิจกรรมนักศึกษา ทั้งทางดานวิชาการ ดานกีฬา
ดานศิลปวัฒนธรรม และดานจิตสาธารณะ โดยมีคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ เปนองคกรในการขับเคลื่อน
เพื่ อ พั ฒ นานั กศึ กษาในรู ปแบบกิ จกรรมต า งๆ ให เ ป น ผู มี
บุคลิกภาพที่ ดี มีคุ ณลักษณะของการเปนผู นํา โดยยึ ดหลัก
คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย
กตั ญู ) การมี จิตสาธารณะและยึ ดหลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ซึ่ งเป นอั ตลั กษณ ข องนั กศึ กษามหาวิ ท ยาลั ยหั วเฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ และเพื่อใหนักศึกษาจบออกไปเปนบัณฑิต
ตามคุ ณลั กษณะบั ณฑิ ตที่ พึ งประสงค ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (T.Q.F.)
สําหรั บด านกี ฬา มหาวิ ท ยาลั ยสนั บสนุ นนั กศึ กษา
ที่มีความสามารถทางดานกีฬาบาสเกตบอลไดมีโอกาสศึกษา
เลาเรียนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหทุนสนับสนุนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร การจัดกิจกรรมทางดานกีฬาและดานสงเสริม
สุขภาพ เชน กิจกรรมการฝกรํามวยไทเกก แอโรบิคดานซ
การจัดกิจกรรมแขงกีฬา เปนตน รวมถึง การใหบริการอุปกรณ
กีฬาตางๆ เพื่ อให นักศึกษาได มีโอกาสไดเลนกีฬาที่ ตนเอง
มีความถนัด
วินยั นักศึกษา
ระเบียบวินัยถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะชวย
สร างความเป น ระเบี ยบ ความสงบเรี ยบร อยซึ่ ง จะนํา ไปสู
เกียรติยศ และการยอมรับจากบุคคลอื่น ตลอดจนชวยพัฒนา
บุคลิกภาพ และคานิยมที่ดีงาม สํานักพัฒนานักศึกษามีหนาที่
ดู แลนั กศึ กษาให ประพฤติ ปฏิ บั ติ อยู ในกรอบของวิ นั ย และ
ประเพณีอันดีงาม ซึ่งกําหนดไวในขอบังคับวาดวยวินัย และ
การพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2548
การแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา
การใหบริการ เพื่ อช วยใหนั กศึกษาสามารถปรับตัว
ในการใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม สงเสริม
พั ฒนาศั กยภาพนั กศึ กษาให พร อมสํ า หรั บการศึ กษา
และการกาวเขาสูโลกอาชีพ นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการใหกับ
นักศึกษาในดานตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับสิทธิประโยชน
อันพึงไดรบั ทั้งงานแนะแนวและสวัสดิการ ดังนี้
1. แนะแนวนักศึกษา
บริ ก ารข อ มู ลและคํ า แนะนํ า เกี่ ยวกั บการศึ กษา
ภายในมหาวิ ทยาลั ย และการศึ ก ษาต อในระดั บ สู ง กว า
ปริญญาตรี
บริ ก ารให ก ารปรึ ก ษาด า นการเรี ย นการปรั บ ตั ว
เพื่ อเอื้ อ อํา นวยให นั ก ศึ กษาดํา รงชี วิ ตอยู ใ นมหาวิ ทยาลั ย
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ไดอยางมีความสุข บริการใหการปรึกษา มี 3 รูปแบบ ไดแก
- แบบพบหน า ที่ แผนกแนะแนวและสวั ส ดิ ก าร
นักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช
- facebook ของแผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา
- E-mail : mawan.s@hotmail.com,
nuengrutai11@hotmail.com
นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ก ารข อ มู ล ตํ า แหน ง งานให แ ก
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูที่สนใจทํางานพิเศษ และนักศึกษา
ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาโดยมีบริการใหขอมูลตําแหนงงาน
ทาง facebook ของแผนก รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมฝกทักษะ
เตรียมความพรอม เพื่อออกสูตลาดแรงงาน
2. บริการวิชาทหาร
มหาวิทยาลัยจัดบริการใหแกนักศึกษา ดังนี้คือ
1. การศึ กษาวิ ช ารั กษาดิ น แดน (รด.) นั ก ศึ กษา
สามารถศึกษาตอไดตั้งแตชั้ นป ที่ 1 การเขาเรียนวิชารักษา
ดินแดนชั้นป 1 กรณีสถานศึกษาในระดับ ม.ปลาย ไมไดเปน
สถานศึกษาวิชาทหาร กรณีเรียน ม.ปลาย หลักสูตรอินเตอร
ทั้งในประเทศและตางประเทศ - ชั้นปที่ 5 นักศึกษาที่สนใจ
ยืน่ คํารองที่หนวยบริการนักศึกษา ชัน้ 2 อาคารชิน โสภณพนิช
หมายเลขติดตอภายใน 1410
2. การขอผ อนผั น การเรี ย กพลเพื่ อฝ กวิ ชาทหาร
(ทหารกองหนุน) สําหรับนักศึกษาที่เรียนจบวิชารักษาดินแดน
ชั้ นป ที่ 3 นั กศึ กษาต องนํา หลั กฐานต า งๆ มาดําเนิ นการ
เพื่ อจะขอผ อ นผั น ที่ หน วยบริ การนั กศึ กษา ชั้ น 2 อาคาร
ชิ น โสภณพนิ ช ภายในพฤศจิ กายนของทุกป (วั นทําการ)
หมายเลขติดตอภายใน 1410
3. การขอผอนผันการตรวจเลือกการเขารับราชการ
ทหาร นักศึกษานําหลักฐานตาง ๆ มาดําเนินการไดที่หนวย
บริ ก ารนั ก ศึ ก ษา ชั้ น 2 อาคารชิ น โสภณพนิ ช ภายใน
พฤศจิกายนของทุกป (วันทําการ) หมายเลขติดตอภายใน 1410
4. การขออนุ ญาตไม ไปรายงานตั วการเข ารั บ
ราชการทหาร (กรณีตองไปศึกษาที่ตางประเทศ) นักศึกษา
นําหลักฐานตางๆ มาดําเนินการไดที่หนวยบริการนักศึกษา
ชั้ น 2 อาคารชิน โสภณพนิช ภายในพฤศจิกายนของทุกป
(วันทําการ) หมายเลขติดตอภายใน 1410
3. การประกันภัยอุบัติเหตุ
มหาวิทยาลัย จัดทําประกันภัยอุบตั ิเหตุใหกับนักศึกษา
ทุ ก คน มี ผ ลคุ ม ครองตลอด 24 ชั่ ว โมง ยื่ น เคลมประกั น
มีเอกสารประกอบดังนี้ สําเนาบัญชีธนาคารชื่อนักศึกษา 2 ใบ
ใบรับรองแพทย และใบเสร็จคารักษาพยาบาล ใหครบถวน
ทั้ งนี้ สามารถติ ดต อขอรั บรายละเอี ยด และดําเนิ นการได ที่
หนวยบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช
หอพักนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ยได จั ด ให มี ห อพั ก นั ก ศึ กษา เพื่ อ ให
นักศึกษาที่มีความจําเปนเรื่องที่อยูอาศัยไดใชเปนที่พักอาศัย
เพื่อสะดวกตอการเรียนตลอดจนการรวมกิจกรรมตาง ๆ ของ
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มหาวิทยาลัย พรอมทัง้ จัดบริการ สวัสดิการตาง ๆ ไวในหอพัก
นักศึกษาอยางครบครัน และไดดําเนินงานหอพักใหเปนแหลง
ที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ มีบรรยากาศของความเปนครอบครัว
ทีอ่ บอุน เอือ้ อาทร สงเสริมการใชชีวติ ในมหาวิทยาลัยและสังคม
อย างมี วิ นั ย ในตนเอง พร อมทั้ ง จั ด สิ่ ง แวดล อ มให เ อื้ อ ต อ
การศึกษาเลาเรียน และสงเสริมในการทํากิจกรรมเพื่อสราง
ประสบการณชวี ิตใหแกนักศึกษา สําหรับชองทางในการติดตอ
กับแผนกหอพักนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
- หอพักนักศึกษา มฉก.1 เปนหองพัดลม ติดตอ
สอบถามขอมูลไดที่ โทร. 02-3126300 ตอ 1400, 1407
- หอพักนักศึกษา มฉก.2 เปนหองปรับอากาศ ติดตอ
สอบถามขอมูลไดที่ โทร. 02-3126300 ตอ 2700, 2701
ทุนการศึกษา
เพือ่ เปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก นักศึกษา
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทุนตาง ๆ ไวดังนี้
1. ทุนการศึกษาภายใน
1.1 ทุ นส ง เสริ ม การศึ ก ษา เป น ทุ นเพื่ อเป น
ค า ใช จ า ยในการศึ ก ษาเล า เรี ยนของนั ก ศึ ก ษาเรี ย นดี เ ด น
หรือนักศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย
1.2 รางวัลกาญจนาภิเษก เปนรางวัลที่ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
ให ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อมอบเป น รางวั ล ให กั บ
นักศึกษาที่ศึกษาครบทุกรายวิชาในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
หลักสูตรโดยไมมีการลาพักการศึกษา มีผลการเรียนเปนผูที่
สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.75 ขึ้นไป มีความประพฤติดี
จนเปนที่ประจักษ ไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ดวยความตั้งใจ จริงใจ และเสียสละอยางแทจริง
1.3 กองทุ นช วยเหลื อ นั กศึ กษา ยา กจ น
ขาดแคลน หรือประสบภัยพิบตั ิ เปนกองทุนชวยเหลือนักศึกษา
ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
1.3.1 นั ก ศึ ก ษายากจนที่ ต อ งการความ
ชวยเหลือดานอาหารกลางวัน โดยมหาวิทยาลัยจัดคูปองอาหาร
และมอบหมายให นั กศึ กษาได มี โอกาสช วยงานของ
มหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสม
1.3.2 นั กศึกษาที่ เจ็ บป วยกะทั นหัน และ
ขาดแคลนทุ น ทรั พ ย มหาวิ ทยาลั ย จะให ค วามช ว ยเหลื อ
เพือ่ เปนการแกปญหาเฉพาะหนา
1.3.3 นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัตธิ รรมชาติ
หรืออุบัตเิ หตุที่เปนอุปสรรคในเรื่องการดํารงชีพ มหาวิทยาลัย
จะให ความช วยเหลื อในเบื้ องต นตามความจํา เป นแก ก รณี
ซึ่งไมเกี่ยวกับทุนการศึกษา
1.4 กองทุนชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาขาดแคลน
ป 2553 เปนกองทุนชวยเหลือนักศึกษาขาดแคลนหรือประสบ
เหตุฉกุ เฉิน และมีความจําเปนตองใชทนุ ทรัพยเพือ่ การดํารงชีพ
นักศึกษาที่ ประสงคจะสมัครเพื่ อขอรับทุ นการศึกษา
ประเภทตางๆ ติดตอขอรับใบสมัครไดที่ หนวยบริการนักศึกษา

อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 หมายเลขติดตอภายใน 1410
หรือดาวนโหลดจากเว็ปไซตแผนกทุนฯ
2. ทุนจากการบริจาคของบุคคล และมูลนิธิ หรือ
หนวยงานอื่น เปนทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย ไดรับการ
สนับสนุนจากองคกร หรือบุคคลภายนอก ไดแก
2.1 ทุนมูลนิธิตาง ๆ
- มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
- มูลนิธิราชประชาสมาสัย
- มูลนิธิรวมจิตนอมเกลา
- มูลนิธิออื้ จือเหลียง
- มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ
- มูลนิธพิ ระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5
- มูลนิธิ SCG
2.2 ทุนสมาคมศิษยเกา มฉก.
2.3 ทุนคุณธีระศักดิ์ ไพโรจนสถาพร
2.4 ทุน ศ.นพ.บุญธรรม สุนทรเกียรติ
2.5 ทุนคุณแมบุญสม ซอโสตถิกุล
2.6 ทุนคุณดําหริ ดารกานนท
2.7 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา
สําหรับนิสติ นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี
2.8 ทุนการศึกษาผองใส สุนทรา
2.9 ทุน น.ส.วนิดา ศักดิ์สุรทรัพย
2.10 ทุนตันประเสริฐ
2.11 ทุนคุณเย็น คุณน้ําเงิน นิงสานนท
2.12 ทุนคุณเสริม รัตนวงศสวัสดิ์
2.13 ทุน ดร.สลิล เตชะไพบูลย
2.14 ทุนหวานจุย สุขแกว
2.15 ทุนมูลนิธิเฉลิมราชกุมารี
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 ทุนบริจาคจากคาเบีย้ ประชุมสภา
2.23 ทุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
ปลูกตนกลาพยาบาล 3 สถาบัน
2.24 ทุนโรงพยาบาลสําโรงการแพทย
3. รางวัลเหีย กวง เอี่ยม
เปนรางวัลที่คุณอัมพร เอี่ยมสุรีย ไดมอบเงินทุน
ใหกบั ประธานมูลนิธปิ อ เต็กตึง้ ดร.สมาน โอภาสวงศ และมอบให
มฉก. เพือ่ จัดตัง้ เปนกองทุน เหีย กวงเอีย่ ม ตามอุดมการณของ
นายเหีย กวง เอีย่ ม ทีอ่ ุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวมและสังคม
และมอบเปนรางวัลใหนกั ศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนและ
คณะการแพทยแผนจีน ที่ มีผลการเรียนสู งสุ ดของคณะวิชา
มีความประพฤติ ดี มีคุ ณธรรมและจริ ยธรรม เป นผู เสี ยสละ
เห็นแกประโยชนสว นรวมมากกวาสวนตน

4. กองทุนเงินใหกยู ืมเพือ่ การศึกษา (กยศ./กรอ.)
เปนกองทุนของรัฐบาลทีจ่ ดั สรรใหแกมหาวิทยาลัย
เป น ประจํา ทุ กป ให นั ก ศึ ก ษาที่ ครอบครั วมี รายได ไม เกิ น
คุณสมบัติ ตามที่สํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
กําหนด กูยืมเพื่อใชในการศึกษา
ขั้นตอนการขอรับทุนจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการ
ศึกษา (ทุนรัฐบาล) มีดังนี้
4.1 กรณีที่นักศึกษาเคยขอกูย ืมเงิน จากกองทุน
เงินใหกู ยืมเพื่อการศึกษา (ทุนรัฐบาลที่ กูตอเนื่องจากสถาน
ศึ ก ษาเดิ ม / ม.6) นั กศึ กษาต องมี คุ ณสมบั ติ ต ามเกณฑ
ที่ ทบวงมหาวิ ทยาลั ยกํา หนด และต องเป นผู ที่ เคยขอกู ยื ม
เงินจากกองทุนฯ ในปการศึกษาทีผ่ า นมา และจะตองสมัครผาน
เว็บไซดกองทุน www.studentloan.or.th กอน
หลักฐานที่นักศึกษาตองนํามายื่นประกอบ เพื่อขอรับ
ทุนตอไดแก
(1) สําเนาสัญญากูยืมที่นักศึกษาเคยทําสัญญา
จากสถาบันเดิม
(2) รูปถายของผูยื่นคําขอกูขนาด 2 นิ้ว จํานวน
1 รูป
(3) สําเนาทะเบียนบ าน สําเนาบั ตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาบัตรผูเสียภาษีของ
3.1 ผูยื่นคําขอกู (นักศึกษา)
3.2 บิดา/มารดา หรือผูป กครอง และ คูส มรส
หรือผูอุปการะ และคูสมรส (ใชในกรณีที่บิดา/มารดาเสียชีวิต
หรือหายสาบสูญ)
(4) หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรอง
รายไดของครอบครัวผูกูจากขาราชการ (ทุกระดับชั้น)
(5) สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการและสําเนา
ทะเบียนบานของผูรับรองรายได
(6) แผนผั งแสดงที่ ตั้ งของที่ อยู อาศัยของบิดา
มารดา หรือผูป กครองและคูสมรสหรือผูอปุ การะ และคูสมรส
(7) ใบแสดงผลการศึกษาในปการศึกษาที่ผาน
มาของผูยื่นคําขอกู
(8) หนั ง สื อ แสดงความคิ ด เห็ น ของอาจารย
ทีป่ รึกษา
4.2 กรณีนักศึกษาที่ไมเคยขอกูยืมจากกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (ทุนรัฐบาล) ซึ่งจะเปนผูขอกูใหม
นักศึกษาตองมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑทสี่ ํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด โดยใหนําหลักฐานตางๆ ตามขอ 4.1
ตั้ งแตขอ 2-8 มาประกอบเพื่ อขอรับทุนจากกองทุนใหกู ยืม
เพื่อการศึกษา
5. กองทุ น เงิ น กู ยื ม เพื่ อการศึ กษาที่ ผู ก กั บ
รายไดในอนาคต (กรอ.)
เปนกองทุนของรัฐบาลจัดสรรเงินใหแก ม. ใหกับ
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้
5.1 เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 เทานั้น
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5.2 ลงทะเบียนเรียนในคณะ/สาขาที่ขาดแคลน
(ตามทีก่ องทุนกําหนด)
5.3 ไมดรู ายไดครอบครัว แตถา รายไดครอบครัว
ไมเกิน 200,000 บาท ก็สามารถกูคาครองชีพไดดวย
5.4 นักศึกษาจะตองสมัครผานเว็ปไซดกองทุน
www.studentloan.or.th กอน
หลักฐานที่นักศึกษาตองนํามายื่นประกอบเพื่อขอ
รับทุนตามขอ 4.1 ตั้งแตขอ 2-8 มาประกอบ
นักศึกษาที่ประสงคจะสมัครเพื่อขอรับทุนจากกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ติดตอขอรับใบสมัครไดที่ หนวย
บริ การนั กศึ กษา อาคารชิ น โสภณพนิ ช ชั้ น 2 หมายเลข
ติดตอภายใน 1410 หรือดาวนโหลดจากเว็ปไซดแผนกทุนฯ
(http://ssd.hcu.ac.th)
หนวยบริการนักศึกษา
ตั้งอยูที่ อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 เปนหนวยงาน
ใหบริการนักศึกษา ดังนี้
1. งานรับใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
2. งานทําสัญญาทุน
3. งานเซ็ น ต แ บบยื น ยั น ค า ลงทะเบี ย น และ
คาครองชีพ
4. งานรับเงินคืนคาลงทะเบียน
5. งานรับใบคํารอง/ขอเอกสารตางๆ
6. งานรั บชํา ระค า น้ํ า -ค า ไฟฟ า-จํา หน า ยบั ต ร
Internet
7. งานรับสมัครนักศึกษาใหมเขาอยูห อพัก
8. งานนักศึกษาเกาขออยูหอพักตอ
9. งานรับสมัครขออยูหอพัก (ยศเส)
10. งานรับเคลมประกันอุบัตเิ หตุ
11. งานขอรับใบรับรองตางๆ เชน ใบรับรองความ
ประพฤติ ใบรับรองเขารวมกิจกรรม
12. งานขอเพิ่มคะแนนความประพฤติ
13. งานนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
14. งานขอผอนผันรับราชการทหารและขอผอนผัน
หมายเรียกพล
15. งานรับแจงเก็บของได
16. งานรับไปรษณียภัณฑ
17. งานขอใชหองประชุมสํานักพัฒนานักศึกษา
18. งานขอใชสนามกีฬา-อุปกรณกฬี า
ติดตามขาวสาร ขาวประชาสัมพันธ และกําหนดการ
ตางๆ ไดที่ http://sdo.hcu.ac.th / ssd.hcu.ac.th / E-mail :
hcusd03@gmail.com
หรื อสอบถามรายละเอี ยดได ที่ โทร. 0-2312-6300
ตอ 1410
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1. คณะพยาบาลศาสตร เปดสอน 1 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. คณะสั งคมสงเคราะห ศาสตร และสวั สดิ การสั งคม
เปดสอน 1 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต
3. คณะศิลปศาสตร เปดสอน 7 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการทองเที่ยว
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
เพื่อการทองเที่ยว
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสือ่ สารภาษาไทย
เปนภาษาทีส่ อง
 Bachelor of Arts (English - Chinese)
(International Program)
4. คณะบริหารธุรกิจ เปดสอน 10 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรบั ญชีบัณฑิต
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหวางประเทศ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 Bachelor of Business Administration
(International Program)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทาน
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจจีน

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปดสอน 4 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
6. คณะเภสัชศาสตร เปดสอน 1 หลักสูตร คือ
 หลัก สูตรเภสั ชศาสตรบั ณฑิต
7. คณะเทคนิคการแพทย เปดสอน 1 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
8. คณะกายภาพบําบัด เปดสอน 1 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด
9. คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
เปดสอน 3 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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

13. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เปดสอน 2 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
14. บัณทิตวิทยาลัย เปดสอน 15 หลักสูตร คือ
 หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารสวัสดิการสังคม
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน
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หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน
สาขาวิชาการสือ่ สารภาษาไทยเปนภาษาทีส่ อง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับสูงเพือ่ การสือ่ สาร
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาจีนเพือ่ การสื่อสารเชิงธุรกิจ
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายและการบริหารงาน
สวัสดิการสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
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1. คาหนวยกิต
1.1 หมวดวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษาและวัฒนธรรมไทย
1.2 หมวดวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
1.3 หมวดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางชาติ
และอุตสาหกรรมการบริการเพือ่ การทองเทีย่ ว
1.4 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ , การทองเที่ยว
1.5 หมวดวิชาจีนศึกษา
1.6 หมวดวิชาภาษาจีน
1.7 หมวดวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
1.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน (นานาชาติ)
- หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
- หมวดวิชาภาษาจีน
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (นานาชาติ)
- วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
- วิชาปรับพื้นฐานภาษาจีน
1.9 หมวดวิชาการบัญชี, การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน และธุรกิจจีน
1.10 หมวดวิชาบริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตรธุรกิจ
1.11 หมวดวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการ, การตลาด, การเงิน,
ธุรกิจระหวางประเทศ และการจัดการอุตสาหกรรม)
1.12 หมวดวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
1.13 หมวดวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
1.14 หมวดกลุมรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
1.15 หมวดกลุมรายวิชาการจัดการประชาคมอาเซียน
1.16 หมวดวิชานิติศาสตร
1.17 หมวดวิชานิเทศศาสตร
1.18 หมวดวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
1.19 หมวดวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1.20 หมวดวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
1.21 หมวดวิชาพยาบาลศาสตร
1.22 หมวดวิชาเทคนิคการแพทย
1.23 หมวดวิชากายภาพบําบัด
1.24 หมวดวิชาเภสัชศาสตร
1.25 หมวดวิชาสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
1.26 หมวดวิชาการจัดการโรงพยาบาล
1.27 หมวดวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
1.28 หมวดวิชาอาชีวอนามันและความปลอดภัย
1.29 หมวดวิชาการแพทยแผนจีน
1.30 รายวิชาภาษาจีนพื้นฐานในหลักสูตรการแพทยแผนจีน
(ตลอดหลักสูตร 1,740 ชั่วโมง)
2. คาบํารุงการศึกษา
2.1 คาบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาปกติ
2.2 คาบํารุงการศึกษาภาคฤดูรอน

หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ

900
1,200
1,200

บาท
บาท
บาท

หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ

1,100
1,800
1,400
1,400

บาท
บาท
บาท
บาท

หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
วิชาละ
วิชาละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ

1,100
1,400
1,400
3,000
3,000
1,200
800
1,100

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ

1,500
1,500
1,100
1,200
1,000
1,500
1,400
1,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
ชั่วโมงละ

1,600
1,800
2,100
2,000
3,000
2,000
1,800
2,000
2,000
3,000
80

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ภาคละ
ภาคละ

5,000
2,500

บาท
บาท

3. คาบํารุงพิเศษ
3.1 คาบํารุงปฏิบัติการพลศึกษา / วิชาชีพ
3.2 คาบํารุงหองปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร
3.3 คาบํารุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร Pre-Med (AN, BH, MI, PS)
และจุลชีวิทยาอุตสาหกรรม
3.4 คาบํารุงหองปฏิบัตกิ ารรายวิชาโครงงานพิเศษ/สัมมนา
3.5 คาบํารุงฝกภาคปฏิบตั ิสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
3.6 คาบํารุงหองปฏิบตั ิการเภสัชศาสตร
3.7 คาบํารุงหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย
3.8 คาบํารุงหองปฏิบัติการกายภาพบําบัด
3.9 คาบํารุงหองปฏิบตั ิการสาธารณสุขศาสตรฯ
3.10 คาบํารุงหองปฏิบัตกิ ารพยาบาลศาสตร
3.11 คาบํารุงหองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร
3.12 คาบํารุงหองปฏิบัตกิ ารภาษา
3.13 คาบํารุงโสตทัศนูปกรณสําหรับรายวิชาภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานและ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3.14 คาบํารุงหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน / มัลติมีเดีย
3.15 คาบํารุงหองปฏิบัติการสิ่งพิมพ / ถายภาพ
3.16 คาลงทะเบียนเพื่อรวมฟงระดับปริญญาตรี
3.17 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติ
1 หนวยกิต ถึง 3 หนวยกิต
4 หนวยกิต ถึง 6 หนวยกิต
7 หนวยกิต ถึง 9 หนวยกิต
10 หนวยกิต ถึง 12 หนวยกิต
13 หนวยกิต ถึง 15 หนวยกิต
3.18 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติดานการทองเที่ยว (เฉพาะกลุมวิชาเอกบังคับ)
รายวิชา TR 2193, TR 2213
รายวิชา TR 4153
รายวิชา TR 4163
รายวิชา TR 3013
3.19 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติของสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
สําหรับชาวตางชาติในรายวิชา TC 4016
3.20 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติของสาขาวิชาภาษาอังกฤษในรายวิชา EG 4903
3.21 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัตดิ านอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ ว
(เฉพาะกลุมวิชาเอกบังคับ) รายวิชา HI 2153, HI 2173, HI 2183,
HI 3293, HI 3373, HI 4313
3.22 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัตดิ านอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ ว
(เฉพาะกลุมวิชาเอกเลือก) รายวิชา HI 3303, HI 4283, HI 4293,
HI 4323, HI 4333, HI 4343, HI 4353, HI 4363, HI 4373, HI 4383
3.23 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัตดิ านอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ ว
3.24 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
รายวิชา SW 2144
รายวิชา SW 3266
รายวิชา SW 4279
3.25 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
รายวิชา MI 4233, MI 4243
3.26 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร CS4913

วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ

1,200
1,600
1,800

บาท
บาท
บาท

วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ
ปละ
วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ

1,800
2,500
3,000
3,500
2,000
2,500
6,000
1,600
500
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิชาละ
2,000 บาท
วิชาละ
1,000 บาท
ตามจํานวนหนวยกิตที่จัดเก็บ
ในแตละหลักสูตร
วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ

4,000
3,000
500
5,000
1,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิชาละ
วิชาละ

1,500
2,000

บาท
บาท

วิชาละ

2,000

บาท

วิชาละ

2,500

บาท

วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ

3,000
8,000
5,000
2,500

บาท
บาท
บาท
บาท

วิชาละ

2,500

บาท
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3.27 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติคณะกายภาพบําบัด
รายวิชา 1 หนวยกิต ถึง 2 หนวยกิต
รายวิชา 3 หนวยกิต ถึง 4 หนวยกิต
รายวิชา PT in clinic (PT 3741, PT 3751, PT 3761)
3.28 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติคณะเทคนิคการแพทย MT 4713, MT 4715
3.29 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร
3.30 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติคณะพยาบาลศาสตร ทุกรายวิชา ยกเวน
รายวิชา NG 3443, NG3503, NG, 4512
3.31 คาบํารุงฝกภาคปฏิบตั ิคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
ทุกรายวิชา
3.32 คาบํารุงฝกภาคปฏิบตั ิคณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
3.33 คาบํารุงการฝกงานคลินิกในประเทศไทยของคณะการแพทยแผนจีน
15 หนวยกิต 960 ชั่วโมง (สําหรับนักศึกษารหัส 2553 เปนตนไป
เหมาจาย 60,000)
3.34 คาใชจา ยในการเรียนและการฝกงานทางคลินิกในประเทศจีนของ
คณะการแพทยแผนจีน
3.35 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติสาขาวิชานิติศาสตร LA 3313
3.36 คาบํารุงฝกงานสหกิจศึกษา
3.37 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัติดานการทองเที่ยว (เฉพาะกลุมวิชาเอกเลือก)
รายวิชา TR 3203, TR 3213, TR 3223, TR 3233, TR 3243,
TR 4183, TR 4193, TR 4203, TR 4213, TR 4223
3.38 คาบํารุงฝกภาคปฏิบัตวิ ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
4. คาธรรมเนียมปกติ
4.1 คาสมัครสอบเขาศึกษา
4.2 คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา
4.3 คาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน
4.4 คาขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการประสาทปริญญาบัตร
4.5 คาธรรมเนียมบริการอินเตอรเน็ต
- ภาคปกติ
- ภาคฤดูรอน
5. คาธรรมเนียมพิเศษ
5.1 คาธรรมเนียมยายคณะ/สาขาวิชา
5.2 คาธรรมเนียมในการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุม
5.3 คาธรรมเนียมในการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุมลาชา
5.4 คาลงทะเบียนชากวากําหนด/คาชําระเงินลงทะเบียนลาชา
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

สอบลาชากวากําหนด
คารักษาสถานภาพนักศึกษา
คาคืนสถานภาพนักศึกษา (กรณีถูกจําหนายหรือถูกสั่งพัก)
คาจัดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน (กรณีการศึกษาในระบบและ
ศึกษามาไมเกิน 10 ป)
5.10 คาธรรมเนียมการสอบเทียบความรู (กรณีการศึกษาในระบบและ
ศึกษามาเกิน 10 ป)
5.11 คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน (กรณีการศึกษานอกระบบ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย)
5.12 คาธรรมเนียมการสอบประเมินผล (กรณีการศึกษานอกระบบ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย)

วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ
หนวยกิตละ
หนวยกิตละ
วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ

3,000
5,000
4,000
4,000
3,500
4,000
6,000
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิชาละ

6,000

บาท

60,000

บาท

230,000

บาท

วิชาละ
วิชาละ
วิชาละ

2,000
4,000
2,000

บาท
บาท
บาท

วิชาละ

2,500

บาท

500
1,000
200
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท

500
250

บาท
บาท

เหมาจาย

ภาคละ
ภาคละ
ครั้งละ
วิชาละ
วิชาละ

1,000
200
500
วันแรก 500บาท
วันตอไปวันละ 200 บาท
วิชาละ
500
ภาคละ
1,000
ครั้งละ
1,000
ครั้งละ
1,000
วิชาละ
500

บาท
บาท
บาท

วิชาละ

2,000

บาท

หนวยกิตละ

500

บาท

รายวิชาละ

3,000

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18

5.19
5.20
5.21
5.22

5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32

คาปรับการเทียบโอนผลการเรียนลาชา
คาธรรมเนียมแจงสําเร็จการศึกษา
คาปรับการแจงขอสําเร็จการศึกษาลาชา
คาธรรมเนียมการใหบริการเพื่อการอยูต อชั่วคราว
สําหรับนักศึกษาตางชาติ
คาธรรมเนียมนักศึกษาสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม
ภาคการศึกษาปกติ
คาธรรมเนียมนักศึกษาศิลปศาสตร
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาปกติ
- สาขาวิชาการทองเที่ยว ภาคการศึกษาปกติ
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคการศึกษาปกติ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพือ่ การทองเที่ยว ภาคการศึกษาปกติ
- สาขาวิชาภาษาจีน - อังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาปกติ
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย ภาคการศึกษาปกติ
- นักศึกษาตางชาติ ภาคการศึกษาปกติ
ภาคฤดูรอน
คาธรรมเนียมนักศึกษาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาปกติ
คาธรรมเนียมนักศึกษานิติศาสตร ภาคการศึกษาปกติ
คาธรรมเนียมนักศึกษานิเทศศาสตร ภาคการศึกษาปกติ
คาธรรมเนียมนักศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน
- สาขาวิชาภาษาจีน ภาคการศึกษาปกติ
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคการศึกษาปกติ
- สาขาวิชาจีนศึกษา ภาคการศึกษาปกติ
คาธรรมเนียมนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคการศึกษาปกติ
คาธรรมเนียมนักศึกษาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาปกติ
คาธรรมเนียมนักศึกษาวิทยาศาสตรการแพทย ภาคการศึกษาปกติ
คาธรรมเนียมนักศึกษาพยาบาลศาสตร ภาคการศึกษาปกติ
คาธรรมเนียมนักศึกษาเภสัชศาสตร ภาคการศึกษาปกติ
คาธรรมเนียมนักศึกษาเทคนิคการแพทย ภาคการศึกษาปกติและ
ภาคฤดูรอนที่ทําภาคนิพนธ
คาธรรมเนียมนักศึกษากายภาพบําบัด ภาคการศึกษาปกติและ
ภาคฤดูรอนที่ฝกงาน
คาธรรมเนียมนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
ภาคการศึกษาปกติ
คาธรรมเนียมนักศึกษาการแพทยแผนจีน ภาคการศึกษาปกติ
คาธรรมเนียมนักศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

6. คาอื่นๆ
6.1 คาใบแสดงผลการศึกษา/คาหนังสือสําคัญ ไมเปนทางการ
6.2 คาใบแสดงผลการศึกษา/คาหนังสือสําคัญ ฉบับทางการ
6.3 คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
6.4 คาทําบัตรนักศึกษาแทนเขาหองสอบ
6.5 คาแปลใบปริญญาบัตร
6.6 คาจัดสงเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณียด ว นพิเศษ ในประเทศ
6.7 คาจัดสงเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณียด ว นพิเศษ ตางประเทศ
6.8 คาบริการจัดสงปริญญาบัตรพรอมปกทางไปรษณียล งทะเบียน ในประเทศ
6.9 คาบริการจัดสงปริญญาบัตรพรอมปกทางไปรษณียล งทะเบียน ตางประเทศ
6.10 คาใบแทนปริญญาบัตร
6.11 คาเอกสารกรณีเรงดวน
6.12 คาประกันอุบัตเิ หตุ
6.13 เงินประกันของเสียหาย (คืนใหเมื่อพนสภาพนักศึกษา)

ครั้งละ
ครั้งละ
ครั้งละ
ครั้งละ

1,000
100
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ภาคละ

1,000

บาท

ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ

1,500
2,000
1,500
2,000
2,000
1,500
5,000
2,500
1,000
1,500
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ
ภาคละ

1,500
1,500
1,800
2,500
2,500
2,500
4,000
6,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ภาคละ
ภาคละ

4,000
4,000

บาท
บาท

ภาคละ

2,000

บาท

ภาคละ
ภาคละ

5,000
2,500

บาท
บาท

ฉบับละ
ฉบับละ
บัตรละ
บัตรละ
ฉบับละ
ซองละ
ซองละ
ซองละ
ซองละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ปละ

50
100
200
100
200
100
1,000
100
1,000
200
100
200
2,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รหัสวิชาของคณะ/สาขาวิชา

บาท/หนวยกิต

ระดับปริญญาตรี
รายวิชาภาษาจีนพื้นฐานในหลักสูตรแพทยแผนจีน ชั่วโมงละ

80

BA (บริหารธุรกิจ) EC (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)

800

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

900

LA (นิติศาสตร)

1,000

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

1,100

AC (การบัญชี) ASC (การจัดการประชาคมอาเซียน) CB (ธุรกิจจีน)
HI (อุตสาหกรรมการบลริการเพือ่ การทองเทีย่ ว) LM (การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน)
SW (สังคมสงเคราะหศาสตร) TC (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาทีส่ อง)

1,200

BI (ชีววิทยา) CH (เคมี) CN (ภาษาจีน) ICE (ProFessional Courses) IGE (General Education)
MA (คณิตศาสตร) PH (ฟสิกส) SC (วิทยาศาสตร) ST (สถิติศาสตร)

1,400

AD (โฆษณาและสื่อสารการตลาด) BC (คอมพิวเตอรธุรกิจ) CA (นิเทศาสตร)
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)

1,500

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

1,600

CNS (จีนศึกษา) NG (พยาบาลศาสตร) HM (การจัดการโรงพยาบาล)

1,800

EH (อนามัยสิ่งแวดลอม) OH (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
PB (สาธารณสุขศาสตร) PT (กายภาพบําบัด)

2,000

MT (เทคนิคการแพทย)

2,100

CM (การแพทยแผนจีน) PP (เภสัชศาสตร) PY (เภสัชศาสตร)

3,000

รายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน วิชาละ

3,000
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ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

หมวด 1
บททัว่ ไป
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
ขอ 4

ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552"
ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และระเบียบ
คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัด / หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการใด ๆ ที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ตองผอนผัน
ขอกําหนดตามระเบียบนี้เปนกรณีพเิ ศษ เพือ่ ใหการจัดการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ
วินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัตติ ามที่เห็นสมควรและใหถือเปนทีส่ ุด แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

หมวด 2
ระบบการศึกษา
ขอ 5
ขอ 6
ขอ 7

มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดยแบงปการศึกษาหนึง่ ๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษา
ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับและอาจเปดภาคฤดูรอนได
ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาห ภาคฤดูรอน มีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8
สัปดาห โดยจัดชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
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 การฝ กงานหรื อการฝ กภาคสนาม ที่ ใช เวลาฝ ก 3 ถึ ง 6 ชั่ วโมงต อสั ปดาห หรื อไม น อยกว า 45 ชั่ วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
7.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่ นใดตามที่ ได รับมอบหมายที่ ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้ น ๆ
ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ มีคาเทากับ 1 หนวยกิต



โดยที่ เป นการสมควรปรั บปรุงระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยหั วเฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ ว าดวย การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2547 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552
เห็นสมควรวางระเบียบ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้
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ขอ 8



ขอ 9

  
หลักสูตรการศึกษา
8.1 หลักสูตรปริญญาตรี เทียบเทา 4 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต
8.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต
8.3 หลักสูตรปริญญาตรี เทียบเทา 5 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 150 หนวยกิต
8.4 หลักสูตรปริญญาตรี เทียบเทา 6 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 180 หนวยกิต
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 (ตอเนือ่ ง) ตองใชเวลาศึกษาตามทีร่ ะบุไวในหลักสูตรไมนอ ยกวา 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
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรูเทียบเทาตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(2) หลักสูตรปริญญาตรี “ตอเนือ่ ง” จะตองเปนผูส ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือเทียบเทา
หรืออนุปริญญา (3 ป) หรือเทียบเทา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
10.2 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณี โทษนั้ นเกิดจากความผิ ดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
10.3 มีความประพฤติดี ไมเคยถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
10.4 ไมเปนคนวิกลจริต
10.5 ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ
10.6 มีสขุ ภาพสมบูรณทงั้ รางกายและจิตใจ
ขอ 11 การสมัครและการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอ 12 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
12.1 ผูที่ไดรบั การคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง พรอมชําระ
คาหนวยกิต คาบํารุง คาธรรมเนียมและคาประกันของเสียหาย โดยนําหลักฐานตาง ๆ ไปรายงานตัวตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จึงจะมีสถานภาพเปนนักศึกษา
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12.2 ผู ที่ ไดรั บการคั ดเลือกเข าเป นนั กศึ กษา แต ไม อาจขึ้ นทะเบี ยนเปนนักศึกษาได ตามวันที่ กําหนด จะต องแจง
เหตุขัดของใหสํานักทะเบียนและประมวลผลทราบเปนลายลักษณอักษร และตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาภายใน
7 วัน นับจากวันที่กําหนดมิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์

หมวด 4
สถานภาพนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน



ขอ 13 การลงทะเบียนตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
ขอ 14 นักศึกษาตองมาลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด มิฉะนั้นจะตองเสียคาลงทะเบียนเรียน
ชากวากําหนดตามอัตราที่วางไว
ขอ 15 สถานภาพนักศึกษา
การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแตละภาค
15.1 นักศึกษาสภาพปกติ คือ นักศึกษาที่ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.75 ขึ้นไป
15.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ไดแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75
15.3 ฐานะชั้นปของนักศึกษาใหเทียบจากจํานวนหนวยกิตที่สอบไดตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของหลักสูตรนั้น
ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
ขอ 16 จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได มีดังนี้
16.1 นักศึกษาสภาพปกติลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได ภาคละไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22
หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
16.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได ภาคละไมต่ํากวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 15
หนวยกิต สวนภาคฤดูรอนไมเกิน 6 หนวยกิต
16.3 ในกรณีที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนมากกวาที่กําหนดไวไดไมเกิน 3 หนวยกิต และ
ตองไดรับอนุมัติจากคณบดี
16.4 นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็ จการศึกษาหรือมีเหตุสุ ดวิสัยประสงคจะลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่ กําหนดไวจะตอง
ไดรับอนุมัติจากคณบดี
ขอ 17 ในกรณีทมี่ ีเหตุจําเปน มหาวิทยาลัยอาจประกาศปดรายวิชาใดรายวิชาหนึง่ หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาใดรายวิชาหนึง่ ก็ได การประกาศปดรายวิชาจะกระทําเมือ่ สิน้ สุด 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือเมือ่
สิน้ สุดสัปดาหแรกของภาคฤดูรอ น
ขอ 18 นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนตามกําหนด จะไมมีสิทธิ์เขาเรียนในภาคการศึกษานั้น
ขอ 19 หากนักศึกษาไมประสงคจะลงทะเบียนเรียนตามทีก่ ําหนด ตองทําคํารองขอลาพักการศึกษาตอคณบดี ภายใน 4 สัปดาห
นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาคฤดูรอน โดยตองชําระคารักษาสถานภาพ
ขอ 20 หากนักศึกษามิไดดําเนินการดังกลาว หรือไมไดรักษาสถานภาพ ดวยเหตุสุดวิสัยใด ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปน
กรณีพิเศษ จึงจะลงทะเบียนเรียนได
ขอ 21 ในกรณีทนี่ ักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปแลว หากมีความจําเปนอยางยิง่ อาจขอลาพักการศึกษาไดโดยยื่นคํารองตอคณบดี
ในชวงกอนสอบปลายภาค มหาวิทยาลัยจะไมบันทึกรายวิชาทีไ่ ดลงทะเบียนเรียน ไวในใบแสดงผลการศึกษาและไมตอง
ชําระคารักษาสถานภาพ
ขอ 22 การขอเพิ่ม ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุม
22.1 นักศึกษาขอเพิ่ม ถอนรายวิชาหรือเปลี่ยนกลุ มไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรก ไมอนุญาตใหเพิ่ม ถอนรายวิชาหรือ
เปลี่ยนกลุม ยกเวนนักศึกษาที่เทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต กรณีสอบเขาใหม และการเขาศึกษาเพื่อปริญญา
ที่ 2
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22.2 รายวิชาที่ขอถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน จะไมมี
การบันทึกรายวิชาไวในใบแสดงผลการศึกษา โดยไดรับเงินคาหนวยกิตรายวิชานั้นคืนครึ่งหนึ่ง
22.3 รายวิชาทีข่ อถอนภายหลัง 2 สัปดาหแรก แตไมเกิน 4 สัปดาห ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลัง 1 สัปดาหแรก
ของภาคฤดูรอน แตไมเกิน 2 สัปดาห ของภาคฤดูรอนจะไมมีการบันทึกรายวิชานั้นในใบแสดงผลการศึกษา และ
มหาวิทยาลัยจะไมคืนคาหนวยกิตสําหรับรายวิชานั้น
22.4 รายวิชาทีข่ อถอนภายหลัง 4 สัปดาห ของภาคการศึกษาปกติ หรือ 2 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอ น จะมีการบันทึก
สัญลักษณ W ไวในใบแสดงผลการศึกษา ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยจะไมคืนหนวยกิตสําหรับรายวิชานั้น
22.5 ภายหลังจากขอเพิ่ม หรือถอนรายวิชา จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตองเปนไปตามขอ 16
ขอ 23 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเรียนซ้ําได เพื่อใหไดแตมเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้รายวิชา
ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ําตองเปนรายวิชาที่สอบไดคะแนน C D+ หรือ D เทานั้น

หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 24 การวัดผลการศึกษา
24.1 นักศึกษามีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและไดรับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนแลวเทานั้น
24.2 นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและ/หรือฝกงานไมนอยกวารอยละ 80
ของเวลาเรียน จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวิชานั้น ยกเวนเหตุจําเปนอยางยิ่ง และไดรับอนุมัติจากคณบดี คณะที่
อํานวยการสอนรายวิชานั้น
24.3 ใหมกี ารวัดผลเมือ่ สิน้ สุดภาคการศึกษา ในระหวางภาคการศึกษาอาจมีการวัดผลดวยก็ได ยกเวนรายวิชาทีห่ ลักสูตร
กําหนดไวเปนอยางอืน่ ในกรณีนกั ศึกษาขาดสอบอันเกิดจากเหตุจําเปนอยางยิง่ อาจผอนผันใหเขาสอบในรายวิชา
ที่ขาดสอบนั้น โดยการจัดสอบเปนกรณีพิเศษ และไดรับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด
ขอ 25 การประเมินผลการศึกษา
25.1 การประเมินผลการศึกษา ใชระบบระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grade) ซึ่งมีแตมประจําระดับคะแนน (Grade
Point) ดังตอไปนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แตมประจํา ระดับ
คะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
คอนขางดี (Fairly Good)
พอใช (Fair)
คอนขางออน (Rather Poor)
ออน (Poor)
ตก (Failed)
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25.2 สัญลักษณและความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ใหกําหนด ดังนี้

25.3

ความหมาย
พอใจ (Satisfactory)
ไมพอใจ (Unisatisfactory)
ผูเขารวมศึกษา (Visitor)
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In Progress)

นักศึกษาที่มีผลการศึกษาตั้งแตระดับคะแนน D ขึ้นไป ถือวาสอบไดในรายวิชานั้น ยกเวนรายวิชาที่หลักสูตร
กําหนดไวเปนอยางอื่น
25.4 ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ใชสําหรับกรณีตอไปนี้
(1) รายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบ และ/ หรือมีผลงานที่ประเมินผลไดเปนระดับคะแนน
(2) เปลี่ยนจากสัญลักษณ “I” เปนระดับคะแนน
25.5 การให F นอกเหนือจากขอ 25.4 จะใชไดสําหรับกรณีตอไปนี้
(1) นักศึกษาทุจริตในการสอบ
(2) นักศึกษามีเวลาเรียนภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และ/หรือฝกงานไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น
(3) เปลีย่ นจากสัญลักษณ “I” เปนระดับคะแนน F เพราะนักศึกษาไมทําการสอบหรือไมทํางานทีอ่ าจารยผสู อน
กําหนดให
25.6 สัญลักษณ “I” ใชสําหรับกรณีตอไปนี้
(1) นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานัน้ ใหสําเร็จสมบูรณได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุจําเปน
อยางยิ่ง การใหสัญลักษณ I ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน และการอนุมัติจากคณบดี คณะที่
อํานวยการสอนรายวิชานั้น
(2) นักศึกษาทํางานทีเ่ ปนสวนประกอบการศึกษาของรายวิชานัน้ ๆ ยังไมสมบูรณ และอาจารยผสู อนเห็นสมควร
ใหรอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาและคณบดีคณะทีอ่ ํานวยการสอนรายวิชานัน้ ๆ
(3) นักศึกษาจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพือ่ แกสญ
ั ลักษณ I ใหสมบูรณ ภายใน 2 สัปดาหแรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอนถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ I เปนระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U
25.7 สัญลักษณ S หรือ U ใชสําหรับรายวิชาทั้งที่ไมมีหนวยกิต หรือกําหนดหนวยกิต แตหลักสูตรกําหนดใหมีการ
ประเมินผลการศึกษาที่ไมเปนระดับคะแนน
25.8 สัญลักษณ V ใชสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาขอเขารวมศึกษาโดยไมนับหนวยกิต โดยมีเวลาเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 หากเวลาเรียนไมครบตามกําหนดใหเปลี่ยนสัญลักษณ V เปน W ทั้งนี้นักศึกษาอาจเขารับการวัด
และประเมินผลหรือไมก็ได
25.9 สัญลักษณ P ใชสําหรับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู และยังไมมีการวัด และประเมินผลในภาค
การศึกษานั้น
สัญลักษณ P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดและประเมินผลแลว ทั้งนี้ ไมเกินวันสุดทายของกําหนดการสอบ
ปลายภาคการศึกษา ภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ ยน
สัญลักษณ P ใหเปนระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U
25.10 สัญลักษณ W ใชสําหรับรายวิชาทีน่ กั ศึกษาขอถอนรายวิชาทีไ่ ดลงทะเบียนเรียนไวแลวทัง้ นี้ ใหเปนไปตามเงือ่ นไข
ที่กําหนด



สัญลักษณ
S
U
V
W
I
P
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ขอ 26 การคํานวณแตมเฉลี่ย (Grade Point Average) กระทําไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแตละภาค ดังนี้
26.1 แตมเฉลี่ ยรายภาค (Semester Grade Point Average) คํานวณจากผลการศึกษาในแตละภาคการศึ กษา
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําระดับคะแนนที่นักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง
แลวหารดวยหนวยกิตรวมที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น การหารใหสิ้นสุดทีท่ ศนิยม 2 ตําแหนงโดยปดเศษทิ้งไป
ในทุกกรณี
26.2 แต มเฉลี่ ยสะสม (Commulative Grade Point Average) คํานวณจากผลการศึ กษาของนั กศึ กษาตั้ งแต
เริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคํานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําระดับ
คะแนนทีน่ ักศึกษาไดรบั ในแตละรายวิชาเปนตัวตัง้ แลวหารดวยหนวยกิตรวมทีล่ งทะเบียนเรียนทัง้ หมด การหาร
ใหสิ้นสุดที่ทศนิยม 2 ตําแหนง โดยปดเศษทิ้งไปในทุกกรณี รายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกวา 1
ครั้ง ใหนับหนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว และใหนําผลการศึกษาครั้งลาสุดมาใชคํานวณแตมเฉลี่ยสะสม

หมวด 6
การศึกษาขามสถาบัน การยายสาขาวิชา การยายรอบ
และการโอนหนวยกิตจากสถาบันอืน่
ขอ 27 การศึกษาขามสถาบัน
27.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้อาจศึกษาขามสถาบันได โดยตองเปนสถาบันศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
27.2 นักศึกษาทีจ่ ะศึกษาขามสถาบัน ตองเปนนักศึกษาทีค่ าดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานัน้ ซึง่ มหาวิทยาลัย
ไมสามารถเปดสอนในรายวิชาทีน่ กั ศึกษาประสงคจะลงทะเบียนเรียนหรือมีเหตุจําเปนอืน่ ๆ ทีต่ อ งลงทะเบียนเรียน
ขามสถาบัน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณบดีที่นักศึกษาสังกัด และไดรับอนุมัติโดยอธิการบดี
27.3 การเทียบรายวิชาใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสาขาวิชา และคณบดีคณะที่อํานวยการสอนรายวิชานั้น ทั้งนี้
โดยถือเกณฑเนื้อหารายละเอียดของรายวิชา ระยะเวลาการศึกษา และระบบการประเมินผลเปนหลัก
27.4 ผลการศึกษาทีไ่ ดรับตองปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา จากสถาบันที่ใหการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ
27.5 นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองสามารถขอเขาศึกษาเฉพาะ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอน โดยใหถือเกณฑปฏิบัติดังกลาวขางตน
ขอ 28 การยายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะหรือนอกคณะ
28.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอยาย และเงื่อนไขของการยายหลักสูตรสาขาวิชา
(1) ไดลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ
(2) ตองมีแตมเฉลี่ยสะสม และเงื่ อนไขอื่นตามที่ สาขาวิชา และคณะที่ ขอยายเขากําหนดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(3) ตองไดรับอนุมัติจากสาขาวิชาและคณะเดิม และสาขาวิชาและคณะที่ขอยายเขา
(4) ตองมีเวลาศึกษาในหลักสูตรของสาขาวิชาใหม ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จ
การศึกษา
(5) นักศึกษาตองยื่นคํารองเพื่อขอยาย หลักสูตรสาขาวิชาที่สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยดําเนินการ
ใหสิ้นสุดภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ
(6) สาขาวิชาและคณะมีสิทธิ์พิจารณารับนักศึกษาที่ขอยายเขาได เฉพาะกรณีที่จํานวนนักศึกษายังไมครบ
ตามที่กําหนด และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
28.2 การเทียบโอนรายวิชาใหใชเกณฑและขอปฏิบัติดังนี้
(1) เปนรายวิชาทีป่ รากฏในหลักสูตรสาขาวิชาที่ขอยายเขาศึกษา
(2) เปนรายวิชาทีม่ เี นือ้ หาวิชาเทียบเคียงกันได หรือมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไมต่ํากวาสามในสีข่ องรายวิชาเดิม
ทีข่ อเทียบโอน
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ขอ 29 การยายรอบ นักศึกษาขอยายรอบการศึกษาจะตองเปนนักศึกษา ในหลักสูตรทีจ่ ัดการศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ
โดยมีหลักเกณฑดังนี้
(1) ลงทะเบียนมาแลวไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ
(2) การขอยายรอบจะกระทําไดเพียงครั้งเดียว โดยยื่นคํารองตอสํานักทะเบียนและประมวลผลภายในกําหนด
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(3) การยายรอบจะตองดําเนินการใหสิ้นสุดภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ
(4) สาขาวิชาและคณะมีสิทธิ์พิจารณารับนักศึกษาที่ขอยายรอบได เฉพาะกรณีที่จํานวนนักศึกษายังไมครบ
ตามทีก่ ําหนด และไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และไดรบั อนุมตั จิ ากอธิการบดี
ขอ 30 การเทียบโอนรายวิชา กรณีนักศึกษาสอบคัดเลือกใหม และการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
30.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิต กรณีนักศึกษาเดิมสอบคัดเลือกเขาใหม และขอโอน
ยายจากสถาบันอืน่
(1) เคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและสอบคัดเลือกเขาศึกษาใหม
(2) เปนหรือเคยเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่น หรือเทียบเทาที่สํานักงาน ก.พ. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(3) เปนผูมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในหมวด 3 ขอ 10
30.2 การเทียบโอนรายวิชาใหใชเกณฑ และขอปฏิบัติดังนี้
(1) เปนรายวิชาในหลักสูตรอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(2) เปนรายวิชาทีม่ ีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา
ที่ขอเทียบ
(3) เปนรายวิชาทีศ่ กึ ษามาแลวไมเกิน 10 ป นับตัง้ แตวนั ลงทะเบียนเรียนวิชานัน้ ๆ จนถึงวันทีย่ นื่ คําขอเทียบโอน
หากจะขอเทียบโอนรายวิชาทีศ่ กึ ษามาเกิน 10 ป ตองยืน่ คํารองเพือ่ ขอสอบเทียบความรูไ ด ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
(4) เปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพ และหมวดวิชา
เลือกเสรีที่สอบไลไดระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grade) ไมต่ํากวา C หรือแตมระดับคะแนน (Grade
Point) 2.00 หรือเทียบเทา
30.3 นักศึกษาจะไดรับการเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร
ทีร่ ับโอน และจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอ ยกวาหนึง่ ปการศึกษาและลงทะเบียนเรียน
รายวิชาตามหลักสูตร / สาขาวิชาทีเ่ ขาศึกษารวมไมนอ ยกวารอยละยีส่ บิ หาของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
และตองใชเวลาศึกษาไมเกินสองเทาของเวลาทีก่ ําหนดไวในสวนทีเ่ หลือของหลักสูตร จึงจะมีสทิ ธิส์ ําเร็จการศึกษา
30.4 รายวิชาทีเ่ ทียบและโอนหนวยกิตจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา เฉพาะชื่อและรหัสรายวิชา จํานวนหนวยกิต
ระดับคะแนนตัวอักษรที่รับโอน และชื่อสถาบันอุดมศึกษาเดิม แยกไวสวนหนึ่งตางหาก ถาเปนการเทียบโอน
ตางสถาบันไมนํามาคํานวณแตมเฉลี่ยสะสม แตถาเปนการเทียบโอนภายในสถาบันเดียวกันใหนํามาคํานวณ
แตมเฉลี่ยสะสมดวย
30.5 การรับโอนนักศึกษาตางสถาบันใหกระทําได เมือ่ หลักสูตรสาขาวิชานัน้ มีจํานวนนักศึกษาไมครบตามทีก่ ําหนดไว
ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ และไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
30.6 นักศึกษาตองยื่นคํารองเพื่อขอเทียบรายวิชา และโอนหนวยกิตที่สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยดําเนินการ
ใหสิ้นสุดภายใน 2 สัปดาห ของการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก
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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 นักศึกษาตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 2 เดือน กอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเขา
ศึกษา พรอมทั้งหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา และคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิม
ขอ 33 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเขา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะที่นักศึกษาขอเขาศึกษา และ
ไดรับอนุมัติโดยอธิการบดี
ขอ 34 การเทียบโอนรายวิชา
34.1 ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีที่ขอศึกษาปริญญาที่สอง
ในกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาผูขอศึกษาปริญญาที่สองยังขาดความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็อาจกําหนด
ใหศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหลานั้นได โดยใหนับหนวยกิตแยกตางหาก ไมถือเปนหนวยกิตสะสม
34.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาเอก วิชาแกนหรือวิชาชีพ จะเทียบโอนไดตองเปนรายวิชาที่ศึกษามาแลว
ไมเกิน 10 ป นับตั้งแตวันลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ จนถึงวันที่ยื่นคําขอเทียบโอน หากจะขอเทียบโอนรายวิชา
ที่ศึกษามาเกิน 10 ป ตองยื่นคํารองเพื่อขอสอบเทียบความรูไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
34.3 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีจะเทียบโอนไดตอ งเปนรายวิชาทีศ่ กึ ษามาแลวไมเกิน 10 ป นับตัง้ แตวนั ลงทะเบียน
เรียนวิชานั้น ๆ จนถึงวันที่ยื่นคําขอเทียบโอน และสามารถเทียบโอนไดกับรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเทานัน้ ทัง้ นี้ หากจะขอเทียบโอนรายวิชาทีศ่ กึ ษามาเกิน 10 ป ตองยืน่ คํารอง
เพื่อขอสอบเทียบความรูได ภายในระยะเวลาที่กําหนด
34.4 ตองลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมอีกไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
34.5 รายวิชาใดที่ศึกษาแลวทั้งหมดในปริญญาเดิมจะไดรับการพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตเพื่อใชในแผนกําหนด
การศึกษาของสาขาวิชาใหม รายวิชาที่โอนไมไดใหตัดออก
34.6 รายวิชาที่จะเทียบโอนหนวยกิตสะสมได จะตองมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสีข่ องรายวิชาที่ขอ
เทียบโอน และมีผลการเรียนเทียบไดไมต่ํากวาระดับ C
34.7 การพิจารณารายวิชาทีเ่ คยศึกษามาแลว ในปริญญาเดิมและการเทียบโอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะทีน่ ักศึกษาขอเขาศึกษาและคณะกรรมการบริหารวิชาการตามลําดับ และไดรบั
อนุมตั ิโดยอธิการบดี
34.8 กรณีทคี่ ณะกรรมการวิชาการประจําคณะที่นักศึกษาขอเขาศึกษา พิจารณาแลวเห็นวา ผูขอศึกษาปริญญาทีส่ อง
ยังขาดความรูเ บือ้ งตนบางวิชา ก็อาจกําหนดใหศกึ ษาเพิม่ เติมวิชาเหลานัน้ ได
34.9 การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา และการคํานวณแตมเฉลี่ ยสะสมให เป นไปตามหลักเกณฑ
เชนเดียวกับขอ 30.4 นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาปริญญาทีส่ อง และมีการเทียบโอนรายวิชา จะไมมสี ิทธิไ์ ดรบั เกียรตินยิ ม

หมวด 8
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูก ารศึกษาในระบบ
ขอ 35 การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูก ารศึกษาในระบบ
35.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
(1) เปนผูมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวใน หมวด 3 ขอ 10



35.2

35.4
35.5

(2) ผานกระบวนการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(3) ตองมีประสบการณ จากการทํางานและประสบการณชีวิตมีนัยสําคัญ หรือผานการรับรองการฝกอบรมจาก
หนวยงานโดยผานการประเมินจากสถาบันอุดมศึกษา
การเทียบโอนรายวิชาใหใชเกณฑ และขอปฏิบัติดังนี้
(1) การเทียบความรู จะเทียบเปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
(2) การประเมินผลการเทียบโอนจะทําไดโดยการทดสอบมาตรฐาน หรือการทดสอบทีไ่ มใชมาตรฐาน การประเมิน
หรืออบรมทีจ่ ดั โดยหนวยงานตาง ๆ และการเสนอแฟมสะสมงาน ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยจะแตงตัง้ คณะกรรมการ
ประเมินการเทียบโอนผลการเรียน จํานวน 3 คน ทั้งนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ
ประจําคณะ
(3) ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือ เทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุม
รายวิชา แต จะไมใหระดับคะแนนตั วอั กษรและไม นํามาคิดคะแนนผลการเรี ยนหรือคํานวณแต มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม
การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(1) หน ว ยกิ ต จากการทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) ให บั น ทึ 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)
นักศึกษาจะไดรับการเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร
ที่รับโอน และจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งปการศึกษาจึงจะมีสิทธิ์สําเร็จ
การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการการขอเทียบโอนผลการเรียนรู ที่ใชในการประเมินผลการเรียนรู และแจงผลการประเมิน
ใหผูขอเทียบโอนทราบ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาถัดไป

หมวด 9
การขาดการศึกษา การลาพักการศึกษา การถูกสั่งใหพักการศึกษา และการพนสภาพ
ขอ 36 การขาดการศึกษา
36.1 นักศึกษาทีม่ ีเวลาเรียนในรายวิชาไมถงึ รอยละ 80 ตามที่กําหนดไวในขอ 24.2 โดยมิไดรบั อนุมตั จิ ากคณบดีคณะที่
อํานวยการสอนรายวิชานัน้ ใหถือวาขาดการศึกษา
36.2 รายวิชาที่นักศึกษาขาดการศึกษา ใหไดระดับคะแนน F
ขอ 37 การลาพักการศึกษา
37.1 นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการศึกษาไดในกรณีตอไปนี้
(1) ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
(2) ไดรบั ทุนแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใดที่คณบดีเห็นชอบ
(3) เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสัง่ แพทย โดยมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ
โรงพยาบาลของเอกชน
(4) มีเหตุจําเปนและสําคัญยิ่ง อันควรไดรับการพิจารณาใหลาพักการศึกษา
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37.2
37.3

นักศึกษาทีจ่ ะไดรบั การพิจารณาใหลาพักการศึกษาได ตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
นักศึกษาทีป่ ระสงคจะลาพักการศึกษา ตองยืน่ คํารองขอลาพักการศึกษา และตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั้นจะพนสภาพการศึกษา
37.4 ใหคณบดีอนุมัติใหลาพักการศึกษาไดครั้งละหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ถานักศึกษายังมีความจําเปนที่จะตอง
ลาพักตอไปอีกใหขออนุมัติเปนกรณีพิเศษจากอธิการบดี
37.5 ระยะเวลาการลาพักการศึกษาใหนบั อยูใ นระยะเวลาการศึกษาตาม ขอ 9 ยกเวนกรณีทขี่ อลาพักตามขอ 37.1 (1)
ขอ 38 การถูกสัง่ ใหพกั การศึกษา นักศึกษาอาจถูกสั่งใหพักการศึกษาในกรณีที่ประพฤติทจุ ริตในการสอบ หรือ ประพฤติผิดวินัย
นักศึกษา
ขอ 39 การพนสภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาภายใตเงื่อนไข ดังนี้
39.1 ขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาเปนนักศึกษา ตามขอ 10
39.2 นักศึกษาไดแตมเฉลีย่ สะสมต่าํ กวา 1.50 เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาปกติ ยกเวนภาคการศึกษาแรกของนักศึกษาปที่ 1
39.3 นักศึกษาไดแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.75 สองภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาแรกของ
นักศึกษาปที่ 1
39.4 นักศึกษาไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม ขอ 9
39.5 นักศึกษาไมมาลงทะเบียนเรียน หรือไมไดรักษาสถานภาพนักศึกษาภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีนี้ ภายใต
เหตุสุดวิสัย หรือความจําเปนอยางยิ่งนักศึกษาอาจขอคืนสภาพไดโดยทําคํารอง 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 นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองยื่นคํารอง ขอแจงจบที่สํานักทะเบียนและประมวลผลภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขอ 41 ผูมีสิทธิ์ขอรับปริญญา ตองอยูภายใตเงื่อนไขดังนี้
(1) เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชา และไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 หรือเปน
ไปตามเงื่ อนไขเฉพาะของแต ละคณะวิ ชา สํา หรั บ กรณี ที่ นั ก ศึ กษาเรี ยนครบตามหลั กสู ตรสาขาวิ ช าแต ไ ด
แตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 แตไมต่ํากวา 1.75 อาจขอรับอนุปริญญาได
(2) มีความประพฤติดีสมกับศักดิ์ศรีแหงปริญญานั้น ๆ
(3) ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
ขอ 42 ใหนักศึกษายืน่ คํารองแสดงความจํานงขอรับปริญญา หรืออนุปริญญาตอสํานักทะเบียนและประมวลผล เมือ่ เปนนักศึกษา
ภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
ขอ 43 การใหปริญญาเกียรตินยิ ม นักศึกษาที่ไดรับการเสนอใหรับปริญญาเกียรตินิยมตองมีคุณสมบัติตาม ขอ 41 และมีเงือ่ นไข
ดังนี้
43.1 ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ใหแกนักศึกษาที่
(1) ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
(2) ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้นไป
(3) ไมมีรายวิชาใดที่ไดระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U
(4) ไมเคยศึกษาซ้ําในรายวิชาใด
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43.2

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ใหแกนักศึกษาที่
(1) ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
(2) ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป
(3) ไมมีรายวิชาใดที่ไดระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U
(4) ไมเคยศึกษาซ้ําในรายวิชาใด
ขอ 44 นักศึกษาทีข่ อเทียบโอนจากสถาบันอื่น นักศึกษาที่ขอศึกษาปริญญาที่สอง นักศึกษาทีข่ อเทียบโอนการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และมีการเทียบโอนรายวิชา รวมทัง้ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตอเนือ่ งไมมสี ทิ ธิไ์ ดรับปริญญา
เกียรตินิยม
ขอ 45 การอนุมัตปิ ริญญา
45.1 คณบดีเปนผูเ สนอชือ่ ผูสมควรไดรับปริญญาหรืออนุปริญญา
45.2 สภามหาวิทยาลัยเปนผูพ ิจารณาอนุมัตปิ ริญญาหรืออนุปริญญา
ขอ 46 การใหเหรี ยญรางวั ลแกผู เรี ยนดี ใหคณะ/สาขาวิ ชาเสนอชื่ อผู สําเร็จการศึกษาที่ มี คุณสมบั ติตามขอ 43 เพื่ อขอรับ
เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร ตามเงื่อนไขตอไปนี้
46.1 เหรียญทอง ใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
สูงสุดในแตละหลักสูตรสาขาวิชา
46.2 เหรียญเงิน ใหแกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และจะตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม
สูงสุดรองจากเหรียญทองในแตละหลักสูตรสาขาวิชา
46.3 กรณี ที่ ผู สําเร็ จการศึ กษาได รั บค าระดั บคะแนนเฉลี่ ยสะสมสู งสุ ด แต ได ปริ ญญาตรี เกี ยรติ นิ ยมอั นดั บสอง
ในแตละหลักสูตรสาขาวิชาใหไดเหรียญเงิน
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ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ 68/2547
เรื่อง เกณฑเฉพาะและเงื่อนไขในการยายหลักสูตรสาขาวิชา
ภายในคณะหรือนอกคณะ
เพื่อใหการยายหลักสูตรสาขาวิชาของนักศึกษา เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545 (ฉบับแกไข) หมวด 6 ขอ 28 จึงยกเลิกประกาศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ 01/2546 และใหใชประกาศเกณฑเฉพาะและเงื่อนไขในการยายหลักสูตรสาขาวิชาภายในคณะหรือนอกคณะฉบับนี้แทน ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. คณะพยาบาลศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร และคณะเทคนิคการแพทยตอ งมีแตมเฉลีย่
สะสมไมต่ํากวา 2.50 และมีเกณฑเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้
1.1 คณะพยาบาลศาสตร ในกรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จะตองไดระดับคะแนน
ไมต่ํากวา C
1.2 คณะเภสัชศาสตร ตองผานการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุม วิชาเคมี และกลุม วิชาชีววิทยามาแลว กลุม วิชา
ละไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไดระดับคะแนนในแตละรายวิชาไมต่ํากวา B
2. คณะกายภาพบําบัด ตองมีแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และตองผานการประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ หรือ
วิธีอื่นใด โดยคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
3. ไมอนุญาตใหยายหลักสูตรสาขาวิชากลับไปในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมที่เคยศึกษา
4. สําหรับนักศึกษาทีไ่ ดรบั ทุนการศึกษา จะตองไดรบั ความเห็นชอบจากแผนกทุนการศึกษา โดยมีสํานักพัฒนานักศึกษา
ใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร
5. รายวิชาซึง่ เปนวิชารวมในหลักสูตรเดิมทีเ่ คยศึกษามาและหลักสูตรใหมทกี่ าํ ลังจะยายเขามาศึกษา ตองโอนยาย
ในหลักสูตรใหมทุกรายวิชา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีในโครงสรางของหลักสูตรที่ยายเขา
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

(รองศาสตราจารยประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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เพือ่ ใหการสอบเทียบความรูแ ละการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาเปนไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 จึงกําหนดหลักเกณฑ การสอบเทียบความรูและการประเมิน
การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ดังนี้
1. การเทียบโอนผลการศึกษารายวิชาในระบบ เขาสูการศึกษาในระบบ กรณีที่รายวิชามีผลการเรียนเกินเวลากําหนด
10 ป นับตั้งแตวันลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ จนถึงวันที่ยื่นคําขอเทียบโอนโดยมีผลการเรียนรายวิชานั้นไมต่ํากวา
C และใหสอบเทียบรายวิชานั้น ๆ (สอบขอเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ และ/หรือสอบปฏิบัติ) โดยตองสอบผาน
60% ขึ้นไป
2. การเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบเขาสูก ารศึกษาในระบบ กรณีผานการอบรมในหลักสูตรระยะสั้น
จากหนวยงานของสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน หรือองคกรวิชาชีพที่รัฐบาลรับรอง มีกําหนดเวลาฝกอบรม
ไมนอ ยกวาเวลาทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร และมีการประเมินผลออกเปนคาระดับคะแนน เทียบไดไมต่ํากวา C และผาน
การอบรมมาเกินเวลากําหนด 10 ป นับจากวันที่ ไดผานการอบรมนั้น จนถึงวันที่ ยื่นคําขอเทียบโอน ใหเขารับ
การสอบเทียบความรูรายวิชา (สอบขอเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ และ/หรือสอบปฏิบัติ) โดยตองสอบผาน 60%
ขึ้นไป
3. การเทียบโอนผลการศึกษา จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูก ารศึกษาในระบบ กรณี
เปนการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือผานการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นจากหนวยงานอื่น
ตองเขารับการประเมินผล โดยการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ พรอมตองเสนอแฟมสะสมผลงานทีเ่ กี่ยวของกับ
รายวิชานัน้ เพือ่ ประกอบการพิจารณา โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน
กําหนด
4. กรณีเกิดปญหาตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

(รองศาสตราจารยประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ 146/2547
เรื่อง หลักเกณฑการสอบเทียบความรู
และการประเมินการเทียบโอนผลการเรียน
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ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วาดวย การปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. 2546
โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงระเบียบ วาดวย การปฏิบตั ขิ องนักศึกษาในการสอบใหเหมาะสมยิง่ ขึน้ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 สภามหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 เห็นสมควรวางระเบียบวาดวยการปฏิบัติ
ของนักศึกษาในการสอบ ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การปฏิบัตขิ องนักศึกษาในการสอบ
พ.ศ. 2546”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต ปการศึกษา 2546 เปนตนไป
ขอ 3 ให ยกเลิ กระเบี ยบมหาวิ ทยาลัยหั วเฉียวเฉลิ มพระเกี ยรติ ว าดวย การปฏิ บั ติ ของนั กศึกษาในการสอบ
พ.ศ. 2541 และระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การปฏิบัตขิ องนักศึกษาในการสอบ
พ.ศ. 2541 (ฉบับแกไข) และระเบียบคําสั่ง หรือประกาศอืน่ ใดทีข่ ัดหรือแยงกับระเบียบนีใ้ หใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
“คณะกรรมการวินิ จฉั ยการทุจริตในการสอบ” หมายถึง คณะกรรมการที่ มหาวิ ทยาลัยแตงตั้ งขึ้ น เพื่ อ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
“การสอบ” หมายถึง การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค รวมทั้งการสอบที่คณะ/สาขาวิชา และอาจารย
ผูส อนจัดสอบ
ขอ 5 นักศึกษาผูมีสิทธิ์เขาสอบจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
5.1 เปนผูลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และตองเปนผูที่ไมถูกตัดสิทธิ์การเขาสอบในรายวิชานั้นดวย
5.2 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ/หรือฝกงานไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เวลาเรียน
ขอ 6 นักศึกษาจะตองปฏิบัติตวั ในการเขาหองสอบ ดังนี้
6.1 แตงกายสุภาพเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย เครื่อง
แตงกายนักศึกษา พ.ศ. 2540
6.2 ตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาแสดงในการสอบทุกครั้ง
6.3 ในกรณีที่ นักศึกษาไม มีชื่ อเขาสอบในรายวิชาใด นักศึกษาอาจแสดงใบเสร็จรับเงินที่ ลงทะเบียน
ในรายวิชานั้น เพื่อขอเพิ่มรายชื่อเขาสอบและทําการตรวจสอบเพื่อความถูกตองตอไป
6.4 หามเขาหองสอบกอนเวลาสอบ เวนแตไดรับอนุญาตจากกรรมการผูควบคุมการสอบประจําหองสอบ
นักศึกษาผูใ ดฝาฝนจะตองถูกตัดสิทธิก์ ารเขาสอบในรายวิชานัน้
6.5 เมื่อการสอบผานไปแลว 30 นาที นักศึกษาผูใดที่ยังไมเขาหองสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนั้น
เวนแตประธานควบคุมการสอบจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะกรณี
6.6 หามนําเอกสาร เครือ่ งมือสือ่ สาร และอุปกรณใด ๆ เขาหองสอบ เวนแตเครือ่ งใชทกี่ รรมการผูอ อกขอสอบ
กําหนดไวในคําสั่ง
6.7 ตองนั่งตามทีม่ หาวิทยาลัยจัดไว หามเคลื่อนยายที่นั่งออกจากทีท่ ี่จัดไวให
ขอ 7 การปฏิบตั ใิ นระหวางการสอบ
7.1 หามนักศึกษาออกจากหองสอบจนกวาการสอบจะผานไปแลว 45 นาที
7.2 นักศึกษาตองลงลายมือชือ่ การเขาสอบใน มฉก.31 รายชือ่ เขาหองสอบของแตละรายวิชา เพือ่ เปนหลักฐาน
ในการเขาสอบ
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ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



7.3 กรรมการผูค วบคุมการสอบมีอํานาจตรวจคนนักศึกษาผูม เี หตุอนั สมควรสงสัยวาทุจริตในการสอบ
7.4 หามนําขอสอบหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการสอบออกนอกหองสอบ
ขอ 8 การทุจริตในการสอบ หมายถึง การกระทําของนักศึกษาในกรณีตอไปนี้
8.1 นําขอสอบหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการสอบออกนอกหองสอบ
8.2 มีขอความใด ๆ อยูในสิ่งของหรือที่ตัวของนักศึกษา หรือมีเอกสารอันอาจเปนประโยชนตอการสอบ
8.3 มีเจตนาคัดลอกคําตอบของผูอ นื่ และ/หรือใหคําตอบของตนเปนประโยชนเกื้อกูลตอผูอ นื่
8.4 มีการกระทําใด ๆ ทีส่ อ เจตนาทีจ่ ะใชขอ สอบและเอกสารในการสอบ เพือ่ ผลประโยชนตอ ตนเองหรือผูอ นื่
8.5 มีการรับ - สงสัญญาณทุกประเภท
8.6 มีการเขาสอบแทนกันนับเปนการทุจริตทัง้ ผูเ ขาสอบแทนและผูใ หสอบแทน
ขอ 9 บทลงโทษในกรณีทุจริต
9.1 นักศึกษาที่ทุจริตเปนครั้งแรก
(1) นักศึกษาที่ทุจริต ขอ 8.1 ใหปรับตก (F) ในรายวิชานั้น
(2) นักศึกษาที่ทจุ ริตในขอ 8.2 - 8.6 ขอใดขอหนึง่ ใหปรับตก (F) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษานั้น
(3) ทําทัณฑบนเปนลายลักษณอักษรทุกกรณี
(4) ตัดคะแนนความประพฤติ 50 คะแนน
9.2 นักศึกษาที่กระทําทุจริตเปนครั้งที่ 2
(1) ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
(2) มหาวิทยาลัยจะไมรับเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีก
ขอ 10 ขั้นตอนการพิจารณาลงโทษนักศึกษา มีดังนี้
10.1 ผูค วบคุมการสอบรวบรวมขอมูลเบือ้ งตนพรอมพยานหลักฐาน เสนอประธานกรรมการควบคุมการสอบ
เพือ่ พิจารณาและนําเสนอคณะกรรมการวินจิ ฉัยการทุจริตในการสอบ เพือ่ พิจารณาโทษ
10.2 ใหคณะกรรมการวินิจฉัยการทุจริตในการสอบ ดําเนินการสอบขอเท็จจริง พรอมทั้งกําหนดลักษณะ
ความผิดและเสนอการลงโทษ
10.3 ใหคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา แลวนําเสนออธิการบดี เพือ่ อนุมตั กิ ารลงโทษ
10.4 เมื่อไดรับอนุมัติการลงโทษแลว ใหสํานักทะเบียนและประมวลผล แจงสํานักพัฒนานักศึกษารับทราบ
เปนลายลักษณอักษร
10.5 สํานักพัฒนานักศึกษาสรุปผลคะแนนความประพฤติและการลงโทษ แจงผูป กครอง คณบดี และอาจารย
ที่ปรึกษาทราบ เปนลายลักษณอักษร
ขอ 11 ระเบียบขอใดที่มีขอความเคลือบคลุมไมชัดเจน ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย
ขอ 12 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ 63/2544
เรื่อง การจัดสอบกรณีพิเศษ
เพือ่ ใหการจัดการสอบกลางภาคและปลายภาคประจําภาคการศึกษา ดําเนินการดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย ขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. 2541 และระเบียบ
มหาวิ ทยาลั ยหั วเฉียวเฉลิ มพระเกี ยรติ วาด วย การศึ กษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลั ยจึงขอยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ 22/2544 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2544 เรือ่ ง ขอปฏิบัติกรณีนักศึกษาขาดสอบ และผอนผัน
ใหจัดสอบเปนกรณีพิเศษ และใหใชประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติฉบับนี้แทน
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบัติการจัดสอบกรณีพิเศษ ดังนี้
1. นักศึกษาที่ไมเขาสอบตามกําหนด อาจยื่ นคํารองขอสอบเปนกรณีพิเศษเนื่ องดวยเงื่ อนไขที่ถือวา มีเหตุจําเปน

2.
3.
4.
5.

ในวันสอบ ดังนี้
1.1 บิดา – มารดา เสียชีวิต
1.2 ประสบอุบตั ิเหตุจนตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
1.3 ประสบอุบัติภัย สาธารณภัย เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
1.4 ถูกประทุษรายตอรางกายและจิตใจจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
1.5 เจ็บปวยรุนแรงจนตองเขารับการรักษาและพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย ภายในโรงพยาบาล
1.6 มีเหตุจําเปนและสําคัญยิ่งอันไมอาจที่จะคาดหมายและหลีกเลี่ยงได ไมวาดวยเหตุผลดานกฎหมาย ศีลธรรม
จริยธรรม อันเปนที่ยึดถือปฏิบัติของบุคคลทั่วไป
นักศึกษาหรือผูปกครองตองแจงใหมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็วที่สดุ ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล
สํานักทะเบียนและประมวลผลแจงใหคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณา หากอนุมัติใหมีการจัดสอบกรณีพิเศษ
ใหแจงตอคณบดีคณะที่อํานวยการสอนและประสานงานอาจารยผูสอน เพื่อจัดสอบเปนกรณีพิเศษ
นักศึกษาตองมาติดตออาจารยผสู อนรายวิชาทีน่ กั ศึกษาขาดสอบโดยเร็วทีส่ ดุ พรอมหลักฐานประกอบซึง่ ตองไมเกิน 1
สัปดาหหลังการสอบรายวิชานัน้ ๆ เพือ่ รับทราบกําหนดวัน – เวลาการจัดสอบกรณีพเิ ศษ หากเกิน 1 สัปดาหไปแลว
มหาวิทยาลัยจะถือวาเปนกรณีการขาดสอบ
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหสอบกรณีพิเศษตองมาสอบตามวัน – เวลาที่อาจารยผูสอนรายวิชานั้นกําหนด มิฉะนั้ น
จะถือวาขาดสอบ

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

(รองศาสตราจารยประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ตามทีท่ บวงมหาวิทยาลัย ไดมปี ระกาศ เรือ่ ง นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษา เมือ่ วันที่
3 พฤษภาคม 2544 แลวนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีมาตรฐานสอดคลอง
ตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ไวดังนี้
1. ใหมี การพิจารณาใชคะแนนสอบวั ดความรู ภาษาอังกฤษของทบวงมหาวิทยาลั ยเป นส วนหนึ่ ง ในการพิจารณา
รับนั กศึ กษา ในกรณีที่ นั กศึ กษาไมมี คะแนนสอบวั ดความรู ภาษาอังกฤษจากทบวงมหาวิ ทยาลัย ให ใชคะแนนสอบคัดเลือก
วิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งในการพิจารณา
2. ใหนําคะแนนสอบวัดความรูภาษาอังกฤษของทบวงมหาวิทยาลัยมาใชเปนแนวทางในการจัดกลุม ผูเ รียนใหเขาเรียน
ตามระดับความสามารถ โดยกําหนดไวเปน 4 ระดับ ดังนี้
- (0.25 SD.)
ใหเขาเรียน Remedial Course
ระดับที่ 1 คะแนนนอยกวา
ระดับที่ 2 คะแนนตัง้ แต
- (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 งนี้ ในการจั ด Remedial Course ให มี การประเมิ น ผลเป นพอใจ S (Satisfactory) และไม พอใจ U (Unsatisfactory)
โดยนักศึกษาตองสอบใหไดในระดับพอใจ S กอน จึงจะสามารถเขาเรียนวิชา GE 1053 ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 1 ได
3. ใหทุกหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยางนอย 12 หนวยกิต โดยเปนการเรียน
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 6 หนวยกิต อีก 6 หนวยกิต เปนการเรียนในลักษณะ ESP (English for Specific Purposes)
โดยจัดไวในหมวดวิชาเฉพาะ ทั้งนี้ใหทุกหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2548
4. มหาวิ ทยาลัยกําหนดใหนั กศึ กษาทุ กคนทําการสอบวัดความรู ภาษาอั งกฤษก อนที่ จะสําเร็ จการศึกษา โดยการ
ทดสอบวัดความรูดังกลาวไมถือเปนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา แตเปนการทดสอบวัดระดับความรู ความสามารถทางภาษา
อังกฤษเทานั้น ทั้งนี้ใหเริ่มใชกับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2545 เปนตนไป
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545

(รองศาสตราจารยประสิทธิ์ โฆวิไลกูล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ 107/2545
เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ 068/2551
เรือ่ ง เงือ่ นไขการสําเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ตามที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 062/2551 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551
เรื่อง เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรบัณฑิต ไปแลวนั้น
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 10 เมษายน
2551 หมวด 10 ขอ 41 ผูมีสิทธิ์ขอรับปริญญา ตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
ขอ 41.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตทีก่ ําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาและไดแตมเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา 2.00 หรือเปน
ไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแตละคณะวิชา สําหรับกรณีทนี่ ักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรสาขาวิชา แตไดแตม
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 แตไมต่ํากวา 1.75 อาจขอรับอนุปริญญาได
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 มีมติ
เห็นชอบใหคณะวิชากําหนดเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2551 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
และควบคุมบัณฑิตใหมีคณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 จึงใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 062/2551 และใหใชประกาศฉบับนี้แทน ดังนี้
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
เภสัชศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
ตองไดแตมเฉลี่ยสะสมในกลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 2.00
ตองไดแตมเฉลี่ยสะสมในกลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 2.00
ตองไดแตมเฉลี่ยสะสมในกลุมวิชาชีพ ไมต่ํากวา 2.00
ตองไดแตมเฉลี่ยสะสมในกลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 2.00
ตองไดแตมเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาในรหัส EH ไมต่ํากวา 2.00
ตองไดแตมเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาในรหัส OH ไมต่ํากวา 2.00
ตองไดแตมเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาในรหัส HM ไมต่ํากวา 2.00

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

(รองศาสตราจารย ดร. ประจักษ พุมวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ตามทีม่ หาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กําหนดเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
“ตองไดแตมเฉลี่ยสะสมในกลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 2.00W ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 068/2552 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 นั้น
เนื่ องจากสภาการพยาบาลไดปรับขอบั งคั บ ว าด วย การใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิ ชาชี พการพยาบาล
และการผดุงครรภ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยฯ
จึ งกําหนดเกณฑ การสําเร็ จการศึ กษาของหลั กสูตรพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ต ให สอดคล องกับข อบั งคั บของสภาการพยาบาล
โดยใหเริ่มใชกับนักศึกษารหัส 55XXXX เปนตนไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
ตองศึกษาครบตามจํานวนหนวยกิตทีก่ ําหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร
และตองไดแตมไมต่ํากวา 2.00 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาชีพ และคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลั กสูตร ไม ต่ํา กว า 2.00 จากระบบ 4 แต มระดั บคะแนน
จึงถือวาสําเร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

(รองศาสตราจารย ดร. ประจักษ พุมวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ 024/2555
เรือ่ ง เงือ่ นไขการสําเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับแกไข)
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ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ 006/2556
เรือ่ ง เงือ่ นไขการสําเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบําบัด
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 หมวด 10 การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา ระบุวา
ขอ 41 ผูมีสิทธิ์ขอรับปริญญา ตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
41.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาและไดแตมเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00
หรือเปนไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแตละคณะวิชา สําหรับกรณีที่นักศึกษาเรียนครบหลักสูตรสาขาวิชา แตไดแตมเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวา 2.00 แตไมต่ํากวา 1.75 อาจขอรับอนุปริญญาได
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม
พ.ศ. 2556 เห็ น สมควรให ค ณะกายภาพบํา บั ด กํา หนดเงื่ อนไขการสํา เร็ จ การศึ กษาของหลั ก สู ต ร วิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชากายภาพบําบัด ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบําบัด สําหรับนักศึกษาตั้งแต
รหัส 56XXXX เปนตนไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด

เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
ตองไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 และในกลุมวิชาชีพ
ไมต่ํากวา 2.00

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

(รองศาสตราจารย ดร. ประจักษ พุมวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 หมวด 10 การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา ระบุวา
ขอ 41 ผูมีสิทธิ์ขอรับปริญญา ตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
41.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรสาขาวิชาและไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
หรือเปนไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแตละคณะวิชา สําหรับกรณีที่นักศึกษาเรียนครบหลักสูตรสาขาวิชา แตไดแตมเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวา 2.00 แตไมต่ํากวา 1.75 อาจขอรับอนุปริญญาได
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและควบคุมบัณฑิตใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี้
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2551 เห็นสมควรใหคณะเภสัชศาสตรปรับปรุงเงือ่ นไขการสําเร็จการศึกษาพรอมกับปรับปรุงใชหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 จึงใหยกเลิกเงือ่ นไขการสําเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ที่ 068/2551 และใหใชประกาศฉบับนี้แทน โดยกําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาตั้งแตรหัส 52XXXX เปนตนไป ใหมีความสอดคลองกับหลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี้
หลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต

เงื่อนไขการสําเร็จกา ศึกษา
1. ผู มี สิ ทธิ์ ขอรั บปริ ญญาต องอยู ภายใต เงื่ อนไขเรี ยนครบตามหลั กสู ตร
สาขาวิชาและไดแตมเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.00
2. แตมเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาในรหัส PP ไมต่ํากวา 2.00
3. ผลการสอบประมวลความรู สํา หรั บนั กศึ กษาเภสั ชศาสตร ชั้ นป ที่ 6
อยูในเกณฑผาน



ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ 118/2556
เรือ่ ง เงือ่ นไขการสําเร็จการศึกษาเฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
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หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาจี น และหลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาและ
วัฒนธรรมจีน



คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน
พ.ศ. 2556 เห็ นสมควรให คณะภาษาและวั ฒนธรรมจีนกําหนดเงื่ อนไขการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สําหรับนักศึกษาตั้ งแตรหัส 56XXXX
เปนตนไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

เงื่อนไขการสําเร็จกา ศึกษา
นักศึกษาจะตองผานการสอบวัดความรูภ าษาจีน HSK ระดับ 5 จึงจะสามารถ
สําเร็จการศึกษาได

ทั้งนี้ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนไดกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาเพื่อเตรียมสอบ HSK จํานวน 2 รายวิชา ซึ่งไมนับ
หนวยกิต และใหศึกษาในชั้นปที่ 2/2 และชั้นปที่ 4/1 ดังนี้
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
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เพื่อใหการเทียบโอนผลการศึกษารายวิชาในระบบ และ/หรือการศึกษานอกระบบ เขาสู การศึกษาในระบบ สําหรับ
ผูสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยจึงกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนและอัตราจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษในการเทียบโอน
ผลการเรียนแรกเขา ดังนี้
1. หลักเกณฑการเที ยบโอนผลการศึกษารายวิชาในระบบ เข าสู การศึกษาในระบบ สํา หรั บผู สมั ครเรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
1.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิต
(1) เป นผู มี ความรู สอบไล ไ ด ไ ม ต่ํ า กว ามั ธยมศึ กษาตอนปลาย ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรูเทียบเทา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว
(2) เปนผูมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
หมวด 3 ขอ 10.2-10.6
(3) เปนผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ที่ตองเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) กับหลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในหลักสูตร
และสาขาวิชาดังตอไปนี้
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุมวิชาชีพดานการจัดการ กลุมวิชาชีพดานการตลาด กลุมวิชาชีพ
ดานการเงิน กลุมวิชาชีพดานธุรกิจระหวางประเทศ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
1.2 การเทียบโอนรายวิชา ใหใชเกณฑและขอปฏิบัติดังนี้
(1) รายวิ ชาในหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลื อกเสรี จะเทียบโอนจากหลักสูตร
ประกาศนียบั ตรวิ ชาชี พชั้ นสู ง (ปวส.) ได ต องเปนรายวิ ชาที่ ศึกษามาแล วไม เกิ น 10 ป นั บตั้ งแต
วันลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ จนถึงวันที่ยื่นคําขอเทียบโอน หากเปนรายวิชาที่ศึกษามาแลวเกินเวลา
กําหนด 10 ปนับจากวันที่ ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น จนถึงวันที่ ยื่นคําขอเทียบโอน โดยมีผลการเรียน
รายวิชานั้นไมต่ํากวา C ใหสอบเทียบรายวิชานั้นๆ (สอบขอเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ สอบปฏิบัติ)
โดยตองสอบผาน 60% ขึ้นไป



ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ 050/2553
เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน และอัตราจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการเที ยบโอนผลการเรี ยนแรกเข า
สําหรั บผู สมั ครเรียนหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี (ตอเนื่ อง)
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(2) รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เทียบโอนผลการเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกิน 21 หนวยกิต และ
ตองศึกษาเพิ่มเติม จํานวน 3 ราชวิชา ดังนี้
- GE 1053
- GE 1063 และ
- MA 1073
เพื่อใหครบจํานวนหนวยกิตตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(3) รายวิชาในหมวดวิ ชาเฉพาะ เที ยบโอนผลการเรี ยนและโอนหนวยกิ ตได ตามจํานวนที่ พิ จารณาจาก
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน โดยตองเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม
ไมนอยกว าสามในสี่ ของรายวิ ชาที่ ขอเทียบ และเปนรายวิชาหรื อกลุ มรายวิชาที่ สอบไลไดไมต่ํากวา
ระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตมระดับ 2.00 หรือเทียบเทา
2. อั ตราการจั ด เก็ บค าธรรมเนี ยมการเที ยบโอนผลการศึ กษารายวิ ชาในระบบเข า สู การศึ กษาในระบบ
สําหรับผูสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
2.1 กรณีเปนรายวิชาที่ศึกษามาแลวไมเกิน 10 ปนับจากวันที่ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้น จนถึงวันยื่ นคําขอ
เทียบโอน ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนแรกเขาจํานวน 500 บาท
2.2 กรณี เปนรายวิ ชาที่ ศึ กษามาแล วเกิ นเวลากําหนด 10 ป นั บจากวั นที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ชานั้ น จนถึ ง
วันยื่นคําขอเทียบโอน ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมในการสอบเทียบความรูวิชาละ 1,500 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารย ดร. ประจักษ พุมวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 หมวด 8 การเที ยบโอนผลการเรี ยนจากการศึ ก ษานอกระบบ และการศึ กษาตามอั ธยาศั ย
เขาสูการศึ กษาในระบบ มหาวิ ทยาลัยจึงกําหนดอัตราจัดเก็ บค าธรรมเนี ยมพิเศษการเทียบโอนผลการเรียนแรกเขาสําหรับ
นักศึกษาตางชาติ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้
1. กรณีเปนนักศึกษาตางชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
เปนระยะเวลา 3 ป ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการเทียบโอนผลการเรียนแรกเขาแบบเหมาจาย จํานวน
5,000.-บาท
2. กรณีเปนนักศึกษาตางชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
เปนระยะเวลา 2 ป ใหจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการเทียบโอนผลการเรียนแรกเขาแบบเหมาจาย จํานวน
3,000.-บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

(รองศาสตราจารย ดร. ประจักษ พุมวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ที่ 069/2554
เรือ่ ง กําหนดอัตราจัดเก็บคาธรรมเนียมพิเศษการเทียบโอน
ผลการเรียนแรกเขาสําหรับนักศึกษาตางชาติ หลักสูตรปริญญาตรี
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วาดวย การใหปริญญาตรีเกียรตินิยม
พ.ศ. 2548
เพื่อเปนการกําหนดหลักเกณฑการใหปริญญาตรีเกียรตินิยมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 เห็นสมควร ออกขอบังคับกําหนดหลักเกณฑ
การใหปริญญาเกียรตินิยม ดังตอไปนี้
ขอ 1 ข อบั งคั บนี้ เรี ยกว า "ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยหั วเฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ ว าด วย การให ปริ ญญาตรี
เกียรตินิยม พ.ศ. 2548”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใชบังคับสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ขอ 3 ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่น ๆ ที่มีขอความขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายถึง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
"สภามหาวิทยาลัย"
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
"อธิการบดี"
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
"คณบดี"
หมายถึง คณบดีประจําคณะวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
"นักศึกษา"
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขอ 5 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
(1) ตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
(2) ตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้นไป
(3) ไมมีรายวิชาใดที่ไดระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U
(4) ไมเคยศึกษาซ้ําในรายวิชาใด
(5) ตองเปนผูที่มีความประพฤติสมศักดิ์ศรีแหงปริญญานั้น ๆ
(6) ตองเปนผูที่ไมมีพันธะหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
ขอ 6 นักศึกษาที่มีสิทธิขอรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
(1) ตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
(2) ตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป
(3) ไมมีรายวิชาใดที่ไดระดับคะแนน F หรือสัญลักษณ U
(4) ไมเคยศึกษาซ้ําในรายวิชาใด
(5) ตองเปนผูที่มีความประพฤติสมศักดิ์ศรีแหงปริญญานั้น ๆ
(6) ตองเปนผูที่ไมมีพันธะหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
ขอ 7 นักศึ กษาที่ ประสงคจะขอรั บปริ ญญาตรีเกียรตินิ ยม ใหยื่ นคํารองตอสํานั กทะเบียนและประมวลผล
ในภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด



49

ในกรณีมีปญหาตองวินิจฉัย ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีเปนผูพิจารณา และใหถือเปนอันยุติ แลวรายงาน
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2548

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ขอ 8 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น นักศึกษาปริญญาที่สอง และนักศึกษาที่ขอเทียบโอน
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีการเทียบโอนรายวิชา รวมทัง้ นักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตอเนื่อง ไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ 9 การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม
(1) ใหคณบดีประจําคณะวิชาทีน่ ักศึกษาสังกัดอยู เปนผูพิจารณาเสนอชื่อผูท ี่สมควรไดรับปริญญาตรี
เกียรตินิยม
(2) ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติปริญญาตรีเกียรตินิยม
ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผู รักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกคําสั่ง หรือประกาศ เพื่ อดําเนินการ
ตามขอบังคับนี้
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วาดวย การใหอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
พ.ศ. 2548
เพื่ อเป นการกําหนดหลั กเกณฑ ก ารให อนุ ปริ ญญา หรื อประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ตของมหาวิ ทยาลั ยหั วเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 52 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 สภามหาวิทยาลัย
หั ว เฉี ย วเฉลิ มพระเกี ยรติ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2548 เมื่ อวั น ที่ 10 มี นาคม 2548 เห็ นสมควร ออกข อบั งคั บกําหนด
หลักเกณฑการใหอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วาดวย การใหอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2548"
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 3 ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่น ๆ ที่มีขอความขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายถึง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
"สภามหาวิทยาลัย"
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
"อธิการบดี"
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
"คณบดี"
หมายถึง คณบดี ประจําคณะวิ ชาที่ เป ด สอนในมหาวิ ทยาลั ยหั วเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ
"นักศึกษา"
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขอ 5 นักศึกษาที่มีสิทธิขอรับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ตองมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
(1) นักศึกษาทีม่ สี ิทธิขอรับอนุปริญญา ตองศึกษาครบตามหลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึง่ ภายในระยะ
เวลาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด แตไดคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา 2.00 แตไมต่ํากวา 1.75 และประสงค
จะขอรับอนุปริญญา
(2) นักศึกษาทีม่ สี ทิ ธิขอรับประกาศนียบัตรบัณฑิต ตองศึกษาครบตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึง่ วิชาใด
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
(3) ตองเปนผูทมี่ ีความประพฤติสมศักดิ์ศรีแหงอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตนั้น
(4) ตองเปนผูที่ไมมีพันธะหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
ขอ 6 นักศึกษาที่ประสงค จะขอรับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหยื่นคํารองตอสํานักทะเบียน
และประมวลผล ในภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 7 การอนุมัติอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
(1) ใหคณบดีประจําคณะวิชาที่นกั ศึกษาสังกัดอยู เปนผูพ ิจารณาเสนอชือ่ ผูท สี่ มควรไดรบั อนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
(2) ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมตั ิอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต



51

ขอ 8. ใหอธิการบดีเปนผู รักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกคําสั่ง หรือประกาศ เพื่ อดําเนินการ
ตามขอบังคับนี้
ในกรณีมปี ญหาตองวินิจฉัย ใหอยูในดุลยพินจิ ของอธิการบดีเปนผูพ ิจารณา และใหถอื เปนอันยุติ แลวรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบ

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2548
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IIB
IMA
IMG
IMK
IST

=
=
=
=
=

AN
BH
BI
CH
CS
FS

=
=
=
=
=
=

IT
MA
MI
NS
PH
PS
SC
ST
MS

=
=
=
=
=
=
=
=
=

PM =
PP =
PY =
MT =
MD
OT
PA
PI
PT
SU

=
=
=
=
=
=

EH =
HM =
OH =
PB =
CM =
LA =
AD =
CA =
CD =
MN =
PF =
PR =
RT =
CN =
KR =

Courses in International Business
Courses in Mathematics
Courses in Management
Courses in Marketing
Courses in Statistics
05 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กายวิภาคศาสตร (Anatomy)
ชีวเคมี (Biochemistry)
ชีววิทยา (Biology)
เคมี (Chemistry)
วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
(Food Science and Technology)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
คณิตศาสตร (Mathematics)
จุลชีววิทยา (Microbiology)
ประสาทวิทยาศาสตร (Neuroscience)
ฟสกิ ส (Physics)
สรีรวิทยา (Physiology)
วิทยาศาสตร (Science)
สถิตศิ าสตร (Statistics)
วิทยาศาสตรการแพทย (Medical Science)
06 คณะเภสัชศาสตร
เภสัชวิทยา (Pharmacology)
เภสัชศาสตร (Pharmacy)
เภสัชศาสตร (Pharmacy)
07 คณะเทคนิคการแพทย
เทคนิคการแพทย (Medical Technology)
08 คณะกายภาพบําบัด
อายุรศาสตร (Medicine)
ออรโธปดกิ ส (Orthopedics)
พยาธิวทิ ยา (Pathology)
จิตเวชศาสตร (Psychiatry)
กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
ศัลยศาสตร (Surgery)
09 คณะสาธารณสุขศาสตรและสิง่ แวดลอม
อนามัยสิง่ แวดลอม (Environmental Health)
การจัดการโรงพยาบาล (Hospital Management)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)
สาธารณสุขศาสตร (Public Health)
10 คณะการแพทยแผนจีน
การแพทยแผนจีน (Chinese Medicine)
11 คณะนิตศิ าสตร
นิตศิ าสตร (Laws)
12 คณะนิเทศศาสตร
การโฆษณาและสือ่ สารการตลาด
(Advertising and Marketing Communications)
นิเทศศาสตร (Communication Arts)
ออกแบบนิเทศศิลป (Communication Design)
สือ่ มัลติมเี ดียและสือ่ ใหม
(Multimedia and New Media)
ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
ประชาสัมพันธ (Public Relations)
วิทยุและโทรทัศน (Radio and Television)
13 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
ภาษาจีน (Chinese)
ภาษาเกาหลี (Korean)
14 บัณฑิตวิทยาลัย






GE = การศึกษาทัว่ ไป (General Education)
01 คณะพยาบาลศาสตร
CO = รายวิชาพืน้ ฐานทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร
NG = พยาบาลศาสตร (Nursing Science)
NU = โภชนาการ (Nutrition)
PA = พยาธิวทิ ยา (Pathology)
02 คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
และสวัสดิการสังคม
SW = สังคมสงเคราะหศาสตร (Social Work)
03 คณะศิลปศาสตร
ED = การศึกษา (Education)
EG = ภาษาอังกฤษ (English)
ET = บูรณาการภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย (English-Thai)
HI = อุตสาหกรรมการบริการเพือ่ การทองเทีย่ ว
(Hospitality Industry for Tourism)
HU = มนุษยศาสตร (Humanities)
PC = จิตวิทยา (Psychology)
PE = พลศึกษา (Physical Education)
PL = ปรัชญา (Philosophy)
SS = สังคมศาสตร (Social Science)
TC = การสือ่ สารภาษาไทยเปนภาษาทีส่ อง
(Communicative Thai as a Secend Language)
TH = ภาษาไทย (Thai)
TR = การทองเทีย่ ว (Tourism)
MY = ภาษาพมา (Burmese)
04 คณะบริหารธุรกิจ
AC = การบัญชี (Accounting)
AS = กลุม วิชาการจัดการประชาคมอาเซียน
(ASEAN Economic)
BA = บริหารธุรกิจ (Business Administration)
BC = คอมพิวเตอรธรุ กิจ (Business Computer)
CB = ธุรกิจจีน (Chinese Business)
DB = ภาษาอินโดนีเซียสําหรับธุรกิจ
(Indonesian for Business)
EC = เศรษฐศาสตรธรุ กิจ (Business Economics)
FN = การเงิน (Finance)
HR = การจัดการทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management)
IB = ธุรกิจระหวางประเทศ (International Business)
IM = การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
JB = ภาษาญีป่ นุ สําหรับธุรกิจ (Japanese for Business)
KB = ภาษาเกาหลีสําหรับธุรกิจ (Korean for Business)
MB = ภาษามาเลเซียสําหรับธุรกิจ (Malay for Business)
MG = การจัดการ (Management)
MK = การตลาด (Marketing)
LM = การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
VB = ภาษาเวียดนามสําหรับธุรกิจ (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
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การจัดการศึ กษาหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไป ตามเกณฑ มาตรฐานหลั กสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ไดกําหนด
ใหมี จํานวนหน วยกิตรวมไม นอยกว า 30 หนวยกิต โดยจั ดในลักษณะจําแนกเป นรายวิชาหรือลั กษณะบูรณาการใดๆ ก็ได
โดยผสมผสานเนือ้ หาวิชาทีค่ รอบคลุมสาระของกลุม วิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุม วิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร
ในสัดสวนที่พอเหมาะสม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเปนวิชาที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูอยางกวางขวาง
มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความสนใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษา
ในการติดตอ สือ่ สารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทัง้ ของไทยและของประชาคมนานาชาติ
สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี
วิชาศึกษาทั่วไปจึงเปนสวนสําคัญของหลักสูตรมุงสรางบัณฑิตใหเปนผูมีลักษณะดังนี้
1. มีความรอบรูอ ยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
2. มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เพื่อนําไปสูการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี
3. มีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล และมีความสามารถในการแกปญ
 หา
4. มีความสามารถในการใชภาษาในการติดตอ สือ่ สาร และแสวงหาความรู
5. มีคณ
ุ ธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซือ่ สัตย และกตัญู) ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเรียนรูเพื่อรับใชสังคม
6. มีความรูและตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย จีน
7. มีความรู ความเขาใจและสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก


นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแตปการศึกษา 2556 ทุกสาขาวิชา
จะตองเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่ วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยจําแนกเปนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 24 หนวยกิต
และรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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โครงสรางหลักสูตร
ระดับมหาวิทยาลัยกําหนด (วิชาบังคับ)
วิชาเลือก ศึกษาไมนอยกวา

วิชาเลือก
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผลในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่ สารระหวางวัฒนธรรม
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ

24 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
7 หนวยกิต

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
2 หนวยกิต

หนวยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite
9 หนวยกิต

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

Prerequisite
GE 1053

ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-






ระดับมหาวิทยาลัยกําหนด
วิชาบังคับ
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
24 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
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
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในชีวติ ประจําวัน 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
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
Prerequisite
Prerequisite
GE 2133




นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาโทในสาขาวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยไดโดยจะตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 15
หนวยกิต ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
1. วิชาโทภาษาจีน
ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
1.1 นักศึกษาคณะอืน่ ทีป่ ระสงคศกึ ษาวิชาภาษาจีนเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษาจีน
จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังนี้
1. รายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต ดังนี้
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....... อื่ นๆ ที่ คณะภาษา
และวัฒนธรรมจีนเปดสอนอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
2.

วิชาโทภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
นักศึกษาทีเ่ ลือกศึกษาวิชาโทภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ตองศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเงือ่ นไขดังตอไปนี้
ก. รายวิชาบังคับ 6 หนวยกิต
ข. รายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต
ก. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับ 6 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
EG 2683 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3/3-0-0)
GE 1063
EG 2693 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3/3-0-0)
EG 2683
ข. นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ 9 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
EG 3553 ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ
3(3/3-0-0)
EG 2673 หรือ EG 2693
EG 3563 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
EG 2673 หรือ EG 2693


รหัสวิชา
EG 3713
EG 3723
EG 3803
EG 3843
EG 4613
EG 4843

รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารดานสุขภาพ
ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรมการบริการ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
การแปลเพือ่ งานธุรกิจ

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
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Prerequisite
GE 1063
EG 2673 หรือ EG 2693
EG 2673 หรือ EG 2693
GE 1063
EG 2673 หรือ EG 2693
EG 2673 หรือ EG 2693

หมายเหตุ นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษไมมีสิทธิ์เลือกศึกษาเปนวิชาโท
3.

หมายเหตุ นักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษไมมีสิทธิ์เลือกศึกษาเปนวิชาโท
4.

วิชาโทการบัญชี
นักศึกษาทีป่ ระสงคจะศึกษาวิชาการบัญชีเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาของสาขาวิชาการบัญชี ไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต

ดังนี้
4.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ศึกษา
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
AC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2
3(2/2-1/2-0)
AC 1303 or AC 1233
AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2/2-1/2-0)
AC 1313
วิชาเลือก
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกไมนอยกวา 9 หนวยกิต



วิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
นักศึกษาที่เลือกศึกษาวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตองศึกษารายวิชา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
ก. รายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต
ข. รายวิชาเลือก 6 หนวยกิต
ก. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
EG 1033 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1
3(3/3-0-0)
EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2/2-1/2-0)
EG 2213 หลักการอานภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
GE 1063
ข. นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ 6 หนวยกิต ดังนี้
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
GE 1043 หรือ EG 2213
EG 3773 หลักการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
3(3/3-0-0)
EG 3903 การใชภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน
3(3/3-0-0)
EG 2713
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4.2 นักศึกษาคณะอืน่ ๆ ที่ประสงคจะศึกษาวิชาการบัญชี เปนวิชาโท ตองศึกษาวิชาของสาขาวิชาการบัญชี ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
AC 1233 หลักการบัญชี
3(2/2-1/2-0)
AC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2
3(2/2-1/2-0)
AC 1303 or AC 1233
AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2/2-1/2-0)
AC 1313
วิชาเลือก
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
5. วิชาโทการจัดการ
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการจัดการเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเงื่อนไข ดังนี้
แบบที่ 1
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษา ดังนี้
วิชาบังคับ ศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
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 ศึกษาจากรายวิชาเอกบั งคับหรื อวิ ชาเลื อกของกลุ มวิ ชาการจัดการ อีกไมน อยกว า 9 หน วยกิ ต
ยกเวนรายวิชาเอกบังคับ 2 รายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
MG 1303 and MK 1503
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3/3-0-0)
MG 4033 สัมมนาการจัดการ
3(3/3-0-0)
แบบที่ 2
นักศึกษาคณะอื่น ตองศึกษา ดังนี้
วิชาบังคับ ศึกษา 9 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
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 ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3/3-0-0)
MG 1303 and MK 1503
MG 4033 สัมมนาการจัดการ
3(3/3-0-0)
MG 4153 การบริหารและประเมินโครงการ
3(3/3-0-0)
MG 1303 and FN 1603
MG 4163 ผูป ระกอบการทางธุรกิจและสังคม
3(3/3-0-0)
MG 1303 and MK 1503
(รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐาน/วิชาชีพ/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอก และไมใหนบั รวมอยูในกลุม วิชาโท)
6.

วิชาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15-18 หนวยกิต
ตามเงื่อนไข ดังนี้
แบบที่ 1
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษา ดังนี้
วิชาบังคับ ศึกษา 3 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
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/วิชาชีพ/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกแลว ไมใหนับรวมอยูในกลุม วิชาโท)
แบบที่ 2
นักศึกษาคณะอื่น ศึกษาจํานวน 18 หนวยกิต ตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
วิชาบังคับ ศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
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.

8.

วิชาโทการเงิน
นักศึกษาที่ ประสงคจะศึกษาวิชาการเงินเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในกลุ มวิชาเอกบั งคับหรือกลุ มวิ ชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
8.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษารายวิชากลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
8.2 นักศึกษาคณะอื่นๆ ตองศึกษาในรายวิชา ดังนี้



วิชาโทการตลาด
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการตลาดเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเงื่อนไข ดังนี้
แบบที่ 1
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษา ดังนี้
วิชาบังคับ ศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
MK 2503 พฤติกรรมผูบริโภค
3(3/3-0-0)
MK 1503
MK 2533 การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา
3(3/3-0-0)
MK 1503
วิ ชาเลือก ศึ กษาจากรายวิ ชาเอกบั งคั บหรื อวิ ชาเลื อกของกลุ มวิ ชาการตลาด อี กไม น อยกว า 9 หน วยกิ ต
ยกเวนรายวิชาเอกบังคับ 3 รายวิชา ดังนี้
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 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด
3(3/3-0-0)
แบบที่ 2
นักศึกษาคณะอื่น ตองศึกษา ดังนี้
วิชาบังคับ ศึกษา 9 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
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
วิ ชาเลือก ศึ กษาจากรายวิ ชาเอกบั งคั บหรื อวิ ชาเลื อกของกลุ มวิ ชาการตลาด อี กไม น อยกว า 9 หน วยกิ ต
ยกเวนรายวิชาเอกบังคับ 3 รายวิชา ดังนี้
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 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด
3(3/3-0-0)
-
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วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
FN 1603 การเงินธุรกิจ
3(3/3-0-0)
FN 2613 ตลาดเงินตลาดทุน
3(3/3-0-0)
FN 3633 การจัดการทางการเงิน
3(3/3-0-0)
วิชาเลือก
ศึกษาวิชากลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

Prerequisite
AC 1233 or AC 1313
FN 1603



9.

วิชาโทธุรกิจระหวางประเทศ
นั ก ศึ กษาที่ ประสงค จะศึ กษาวิ ชาธุ ร กิ จระหว างประเทศเป นวิ ช าโท ต องศึ กษารายวิ ชาในกลุ มวิ ชาเอกบั งคั บหรื อ
กลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
9.1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับดานธุรกิจระหวางประเทศหรือกลุมวิชาเอกเลือก
ดานธุรกิจระหวางประเทศ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต (รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาชีพ/วิชาชีพเฉพาะดาน
หรือวิชาเอกแลว ไมใหนบั รวมอยูในกลุม วิชาโท)
9.2 นักศึกษาคณะอื่นๆ ตองศึกษาในรายวิชาดังตอไปนี้
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
IB 2713 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน
3(3/3-0-0)
วิชาเลือก
เลือกศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือกดานธุรกิจระหวางประเทศ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
10. วิชาโทธุรกิจจีน
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาธุรกิจจีนเปนวิชาโท ตองศึกษาไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
CB 2013 พัฒนาและปฏิรปู ระบบเศรษฐกิจจีน
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
ทั้งนี้ รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาชีพเฉพาะดาน/วิชาเอก หรือวิชาเลือกเสรีแลว
ไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท
11. วิชาโทบริหารธุรกิจ
นักศึกษาคณะอืน่ ทีป่ ระสงคจะศึกษาวิชาทางการบริหารธุรกิจเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาบังคับ ไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต
ดังนี้
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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รายวิ ชาใดที่ นั กศึ กษาเคยได ศึกษารายวิชาดังกลาวเปนวิชาแกน/วิชาเอกบั งคั บ/วิชาเอกเลือก/วิ ชาเลื อกเสรีไปแล ว
ใหเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเลือกดังตอไปนี้ (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 ตามเงื่อนไขดังนี้
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
AS 3013 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและคูเจรจา
3(3/3-0-0)
วิชาเลือก
ศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการประชาคมอาเซียนอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต

13. วิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 24 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังนี้
13.1 นักศึกษาตองศึกษารายวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังมีรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต Prerequisite
Corequisite
CS 1302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
2(2/2-0-0)
CS 1311 การปฏิบตั ิการโปรแกรมคอมพิวเตอร 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 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ
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
ทั้งนี้ รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/พื้นฐานวิชาชีพ วิชาเอกบังคับ/วิชาชีพเฉพาะดาน วิชาเอกเลือก/วิชา
เลือกเฉพาะดานวิชาเลือกเสรีไมนับรวมอยูในกลุมวิชาโท



หมายเหตุ
- นักศึกษาที่สนใจศึกษารายวิชาในหมวด CN, JB, DB, KB, MB, VB เปนวิชาโทใหเลือกศึกษาไดไมเกิน 2 รายวิชาเทานั้น
- รายวิชา CN 1023 เปดใหศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และเคยศึกษารายวิชา GE 2133 แลวเทานั้น
- รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐาน/วิชาชีพ/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกแลว ไมใหนับนวมอยูในกลุมวิชาโท
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14. วิชาโทปรัชญา
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษากลุมยวิชาโทปรัชญา ตองเลือกศึกษารายวิชาปรัชญาจํานวน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
PL 2113 ปรัชญาเบื้องตน
3(3/3-0-0)
PL 2123 ตรรกวิทยา
3(3/3-0-0)
PL 2163 ปรัชญาการเมือง
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 จิตอาสาในปรัชญาและศาสนา
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 พุทธศาสนากับการแกไขปญหาสังคม
3(3/3-0-0)
15. วิชาโทจิตวิทยา
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษากลุมวิชาจิตวิทยาเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาจิตวิทยา จํานวน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
PC 2113 พฤติกรรมมนุษยกับการเรียนรู
3(3/3-0-0)
PC 2123 จิตวิทยากับการศึกษา
3(3/3-0-0)
PC 2133 แรงจูงใจกับการพัฒนาตน
3(3/3-0-0)
PC 2203 พัฒนาการมนุษย
3(3/3-0-0)
PC 2303 พฤติกรรมสังคม
3(3/3-0-0)
PC 2403 ความแตกตางระหวางบุคคล
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 จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
PC 3353 จิตวิทยาการฝกอบรม
3(3/3-0-0)
PC 3403 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องตน
3(3/3-0-0)
16. วิชาโทภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
นักศึกษาที่ ประสงค จะศึกษาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาภาษาไทย เพื่ อการสื่อสาร
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
16.1 นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
TH 2113 การฟงและการอาน
3(3/3-0-0)
TH 2223 การพูดเพือ่ การสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
TH 2333 การเขียนเพื่อการสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
-


16.2 นักศึกษาตองเลือกรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
TH 2033 การอานเพือ่ การวิเคราะห
3(3/3-0-0)
TH 2443 ภาษากับวัฒนธรรมไทย
3(3/3-0-0)
TH 3363 การเขียนสําหรับการสื่อสารมวลชน
3(3/3-0-0)
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)
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Prerequisite
TH 2113
TH 2333
-

18. วิชาโทการทองเที่ยว
นั กศึ กษาหลั กสู ตรอื่ นที่ ประสงค จ ะศึ กษาวิ ชาการท องเที่ ยวเป นวิ ชาโท ต องศึ กษารายวิ ชาการท องเที่ ย ว จํานวน
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังตอไปนี้
18.1 กลุมวิชาบังคับ
12 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาการทองเที่ยว จํานวน 12 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
TR 2103 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
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)
-



17. วิชาโททักษะการสอน
นักศึกษาทีป่ ระสงคจะศึกษาวิชาทักษะการสอนเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
นักศึกษาทุกหลักสูตรสามารถเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ในหมวดวิชาเลือกเพิ่มเติม ใหครบตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขของโครงสราง
หลักสูตรนั้น ๆ
โครงสรางหลักสูตร จําแนกเปน 2 แผนก ดังนี้
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 การพัฒนาหลักสูตร
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 จรรยาบรรณและสมรรถนะวิชาชีพครู
2(2/2-0-0)
ED 1153 การจัดกระบวนการเรียนรู
3(3/3-0-0)
17.2 หมวดวิชาเลือก
9 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
ED 2063 การศึกษารายบุคคล
3(0-0-3/9)
ED 2103 การวิจัยการศึกษา
3(3/3-0-0)
ED 2113 การบริหารจัดการสถานศึกษา
3(3/3-0-0)
ED 2123 การฝกปฏิบัติวิชาชีพ
3(0-0-3/24)
-
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18.2 กลุม วิชาโทเลือก
6 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาการทองเที่ยวอื่น ๆ จากกลุมวิชาเอกบังคับ หรือกลุมวิชาเอกเลือกของหลักสูตร
จํานวน 6 หนวยกิต
19. วิชาโทนิเทศศาสตร
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาหลักสูตรวิชาโทนิเทศศาสตร ตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ดังนี้
1. วิชาบังคับ 9 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
CA 1033 ความรูเ บือ้ งตนทางการสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
CA 1123 ความรูเ บือ้ งตนทางวิทยุ โทรทัศน วารสารศาสตร
3(3/3-0-0)
และสือ่ ใหม
CA 1173 หลักการตลาดและสือ่ สารการตลาดเบือ้ งตน
3(3/3-0-0)
2. วิชาเลือก ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาตอไปนี้ 1 กลุมวิชา ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้
2.1 กลุมวิชาชีพดานการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
AD 2033 การเขียนบทโฆษณา
3(3/3-0-0)
AD 3023 การวางแผนสือ่ โฆษณา
3(3/3-0-0)
AD 4133 การบริหารงานและธุรกิจโฆษณา
3(3/3-0-0)
AD 4213 การสือ่ สารแบรนด
3(3/3-0-0)
2.2 กลุมวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
PR 2003 การประชาสัมพันธและการสือ่ สารองคกร
3(3/3-0-0)
PR 2033 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2/2-1/2-0)
PR 3053 การบริหารงานประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
PR 3063 การประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ
3(3/3-0-0)
2.3 กลุมวิชาชีพดานศิลปะการแสดง
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
PF 3013 การฝกปฏิบตั ิงานศิลปะการแสดง
3(2/2-1/2-0)
PF 3043 ทฤษฎีและการวิจารณการแสดง
3(3/3-0-0)
PF 3053 พืน้ ฐานการแสดง
3(2/2-1/2-0)
PF 4353 ละครไทยในสังคมรวมสมัย
3(3/3-0-0)
20. วิชาโทการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
นักศึกษาทีป่ ระสงคจะศึกษาหลักสูตรวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทานเปนวิชาโท ตองศึกษาเฉพาะดานการจัดการ
โลจิสติกสและโซอุปทาน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเงื่อนไข ดังนี้
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
LM 2013 การจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทาน
3(3/3-0-0)
LM 3023 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา
3(3/3-0-0)
LM 3093 โลจิสติกสไทย-จีน
3(3/3-0-0)
-
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วิชาเลือก
ศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน อีกไมนอยกวา 6
หนวยกิต ไดแก
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
LM 3033 การจัดการการขนสง
3(3/3-0-0)
LM 3013 การจัดซือ้ ในระบบโซอปุ ทาน
3(3/3-0-0)
LM 3103 การจัดการโซอปุ ทานเชิงกลยุทธ
3(3/3-0-0)
LM 3503 การจัดการธุรกิจขนาดยอมไทย-จีน
3(3/3-0-0)
LM 3803 กลยุทธการกระจายสินคาในโซอุปทาน
3(3/3-0-0)
-



21. วิชาโทอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว
นักศึกษาหลักสูตรอื่นที่ประสงคจะศึกษาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยวเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชา
อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยวจํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังตอไปนี้นี้
1. วิชาบังคับ 12 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยวจํานวน 12 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
HI 1103 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและการโรงแรม
3(3/3-0-0)
HI 1113 ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร 3(3/3-0-0)
HI 3293 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา 3(2/2-1/2-0)
HI 2153 การดําเนินงานและการบริการอาหารและเครือ่ งดืม่
3(2/2-1/2-0)
2. วิชาเลือก
นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาอุตสาหกรรมบริการเพื่อการทองเที่ยวอื่นๆ จากกลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชา
เอกเลือกของหลักสูตรจํานวน 6 หนวยกิต
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หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึงวิชาที่มุงใหผูเรียน มีความรูความเขาใจตามที่ตนเองถนัด หรือสนใจ โดยเปดโอกาส
ใหผเู รียนเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 กําหนดโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดกําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้เปน วิชาเลือกเสรี ทั้งนี้
ตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในโครงสรางหลักสูตรแตละวิชาเอก โดยตั้งแตปการศึกษา 2544 ใหนักศึกษา
ทุกหลักสูตรเลือกเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี จากรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเทานัน้ ซึง่ รายวิชาเลือกเสรีที่กําหนดใหเลือกเรียน
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ยหั วเฉี ยวเฉลิ ม พระเกี ยรติ 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 มีดังนี้
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 ศิลปะการดนตรีกบั ชีวิตและสังคม
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 นาฎศิลปไทยเบือ้ งตน
2(2/2-0-0)
HU 2242 การถายภาพเบื้องตน
2(1/1-1/3-0)
HU 2253 ผลิตภัณฑชุมชน
3(3/3-0-0)
PC 2133 แรงจูงใจกับการพัฒนาตน
3(3/3-0-0)
PC 2303 พฤติกรรมสังคม
3(3/3-0-0)
PC 2403 ความแตกตางระหวางบุคคล
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 สมาธิกับการพัฒนาชีวิต
3(3/3-0-0)
PL 2113 ปรัชญาเบื้องตน
3(3/3-0-0)
PL 2123 ตรรกวิทยา
3(3/3-0-0)
PL 2163 ปรัชญาการเมือง
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 พุทธศาสนากับการแกไขปญหาสังคม
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 เทคโนโลยีพนื้ บานกับการดํารงชีวติ ในทองถิ่น
3(3/3-0-0)
-


รหัสวิชา
SW 3453
SW 3093
SW 4403
SW 4883
SW 4903
SW 4923

รายวิชา
เพศศึกษากับการครองเรือน
ภาวะผูนํากับการขับเคลื่อนพลังสังคม
ผูนํากลุมสัมพันธ
เสถียรภาพของสถาบันครอบครัวในสังคมไทย
การจัดการความรูแ ละการสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวติ
อาเซียนและสวัสดิการสังคมศึกษา

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
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Prerequisite
-



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 สนทนาภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน*
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 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม**
3(3/3-0-0)
CN 2223
CN 3063 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว**
3(3/3-0-0)
CN 2223
CN 3203 ภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ*
3(2/2-1/2-0)
CN 4843 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ**
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 หลักการอานภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
GE 1063
EG 2223 การอานภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
EG 2213
EG 2143 and EG 2153 (เฉพาะเอกคู )
EG 3563 ภาษาอังกฤษเพือ่ การประชาสัมพันธ**
3(3/3-0-0)
EG 3803 ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร** 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 ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจการบิน**
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 การพูดเพือ่ การสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
TH 2333 การเขียนเพื่อการสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
TH 2443 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม
3(3/3-0-0)
TH 3073 วิถไี ทยในอาหาร
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 ภาษาพมาเบือ้ งตน
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 เป นรายวิ ชาเลื อกเสรี สํา หรั บนั กศึ กษาหลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษา
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 องคการและการจัดการ*
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 การตรวจทางหองปฏิบตั ิการกับการดูแลสุขภาพ**
2(2/2-0-0)
MT 4912 สารพิษและสารเสพติด**
2(2/2-0-0)
NG 1153 การดูแลตนเองดานสุขภาพ***
3(3/3-0-0)
OH 1023 สารสนเทศและการนําเสนอผลงานในงานอาชีวอนามัย 3(2/2-1/1-0)
และความปลอดภัย
PB 2133 โภชนาการกับสุขภาพ
3(3/3-0-0)
PT 1003 ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับการบําบัดเพือ่ สุขภาพและความงาม 3(3/3-0-0)
PT 1013 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3/3-0-0)
PT 1023 หลักการผอนคลายความเครียด*****
3(3/3-0-0)
PT 1033 การดูแลอาการปวดคอและหลังเบือ้ งตน*****
3(3/3-0-0)
PY 1302 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
2(2/2-0-0)
SC 1322 ชีวิตกับนิเวศวิทยา
2(2/2-0-0)
หมายเหตุ * นั กศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ ทยาการคอมพิ วเตอร ห า มเลื อ กเรี ย นวิ ชา CS 1123 และวิ ชา CS 1133
เปนวิชาเลือกเสรี
** นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย หามเลือกเรียนวิชา MT 4902 และ MT 4912 เปนวิชาเลือกเสรี
*** นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร หามเลือกเรียนวิชา NG 1153 เปนวิชาเลือกเสรี
**** รายวิ ชา OH 1023 เป นรายวิชาเลื อกเสรีสําหรับนักศึกษาหลั กสูตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
***** นักศึกษาคณะกายภาพบําบัด หามเลือกเรียนวิชา PT 1023 และวิชา PT 1033 เปนวิชาเลือกเสรี
5. กลุมวิชาพลศึกษา
รหัสวิชา รายวิชา
PE 1031 วอลเลยบอล
PE 1042 การละเลนพื้นบานไทย
PE 1051 บาสเกตบอล
PE 1061 เทนนิส
PE 1071 ฟุตบอล

หนวยกิต
1(0-1/2-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/2-0)
1(0-1/2-0)
1(0-1/2-0)

Prerequisite
-


รหัสวิชา
PE 1101
PE 1111
PE 1121
PE 1151
PE 1171
PE 1261
PE 1262
PE 1291
PE 3502

รายวิชา
ลีลาศ
เกมเบ็ดเตล็ด
แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส
แอโรบิกดานซ
เปตอง
ไทเกก
หมากลอม
การอยูคายพักแรม

หนวยกิต
1(0-1/2-0)
1(0-1/2-0)
1(0-1/2-0)
1(0-1/2-0)
1(0-1/2-0)
1(0-1/2-0)
2(1/1-1/2-0)
1(0-1/2-0)
2(1/1-1/2-0)
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Prerequisite
-

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

Prerequisite
-

8. กลุมวิชานิเทศศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
CA 1803 วิทยุและโทรทัศนกับสังคมไทย
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 การออกแบบแฟชัน่ และเครือ่ งประดับ
3(2/2-1/2-0)
CA 1843 การพูดเพือ่ การประชาสัมพันธ
3(2/2-1/2-0)
CA 1853 การพัฒนาบุคลิกภาพนักประชาสัมพันธ
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 การเปนผูประกาศและพิธีกร
3(2/2-1/2-0)
CA 1913 การโตแยงแสดงเหตุผล
3(3/3-0-0)
CA 1923 การพูดในทีส่ าธารณะ
3(3/3-0-0)
หมายเหตุ * นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร หามเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชานิเทศศาสตรเปนวิชาเลือกเสรี



6. กลุมวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
HI 3503 การจัดการสวนสนุก*
3(3/3-0-0)
อยูใ นดุลยพินจิ ของอาจารยผสู อน
HI 3513 การจัดการสโมสร*
3(3/3-0-0)
อยูใ นดุลยพินจิ ของอาจารยผสู อน
HI 3523 การจัดการธุรกิจสนามกอลฟ*
3(3/3-0-0)
อยูใ นดุลยพินจิ ของอาจารยผสู อน
HI 3533 การจัดการธุรกิจเรือสําราญ*
3(3/3-0-0)
อยูใ นดุลยพินจิ ของอาจารยผสู อน
HI 3543 การจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี*
3(3/3-0-0)
อยูใ นดุลยพินจิ ของอาจารยผสู อน
TR 2003 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับธุรกิจโรงแรม**
3(3/3-0-0)
TR 2013 ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับงานสายการบิน**
3(3/3-0-0)
หมายเหตุ * รายวิชา HI 3503, HI 3513, HI 3523, HI 3533 และ HI 3543 เปนรายวิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว
** นักศึกษาสาขาวิชาการทองเทีย่ วและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ ว หามเลือกเรียน
วิชา TR 2003 และ TR 2013 เปนวิชาเลือกเสรี
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รายละเอียดการปรับปรุงรหัสวิชา EG 2103 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
และ EG 2233 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ



สาขาวิชา
นิเทศศาสตร

วุฒิ รหัสวิชา
นศ.บ. EG 2243
EG 2253
นิติศาสตร
น.บ. EG 2413
EG 2423
พยาบาลศาสตร
พย.บ. EG 5013
EG 5023
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
ศ.บ. EG 5033
การจัดการโรงพยาบาล
ส.บ. EG 5043
เทคนิคการแพทย
วท.บ. EG 5053
EG 5063
กายภาพบําบัด
วท.บ. EG 5333
อนามัยสิ่งแวดลอม
วท.บ. EG 5093
EG 5103
อาชีวอนามัยฯ
วท.บ. EG 5113
EG 5123
การแพทยแผนจีน
วท.บ. EG 5133
EG 5143
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วท.บ. EG 5153
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
EG 5163
การอาหาร
ภาษาจีน
ศศ.บ. EG 5173
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
EG 5183
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สังคมสงเคราะห
สส.บ. EG 5193
EG 5203
วิทยาการคอมพิวเตอร
วท.บ. EG 5213
EG 5223
การบัญชี, คอมพิวเตอรธรุ กิจ บช.บ. EG 5233
การตลาด, บริหารธุรกิจ,
บธ.บ. EG 5243
การจัดการ, ธุรกิจระหวางประเทศ,
โลจิสติกสและโซอปุ ทาน, การเงิน,
ธุรกิจจีน, การจัดการอุตสาหกรรม
เภสัชศาสตร
ภ.บ. EG 5273
EG 5283
ทองเที่ยว
ศศ.บ. EG 5313
อุตสาหกรรมการบริการ
EG 5323
เพื่อการทองเที่ยว
วิทยาศาสตรการแพทย วท.บ. EG 5413
EG 5423

ชือ่ วิชา
การฟง-พูดภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
การอาน-เขียนภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การพูด-การฟงภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

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

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร 1
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร 2
การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
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รหัสวิชาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติประกอบดวยอักษรโรมัน 2 ตัว และเลข 4 หลัก อักษรโรมันตัวแรก
ไดจากอักษรตัวตนของชื่อสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ) และตัวที่สองเลือกใชตามความเหมาะสม ตั้งแต A-Z สําหรับเลข 4 หลัก
กําหนดดังนี้
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, ปริญ, ญาเอก
เมื่อ X คือจํานวนหนวยกิต

การกําหนดชั่วโมงกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดกําหนดชั่วโมง
การเรียนการสอนตามหนวยกิตรายวิชา ดังตัวอยางเชน
ตัวอยาง A(B1/B2-C1/C2-D1/D2)
A
หมายถึง
จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา
B1
หมายถึง
จํานวนหนวยกิตการบรรยาย
B2
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงบรรยายตอสัปดาห
C1
หมายถึง
จํานวนหนวยกิตการฝกปฏิบัติในหองทดลอง
C2
หมายถึง
จํานวนชัว่ โมงการฝกปฏิบัตใิ นหองทดลองตอสัปดาห
D1
หมายถึง
จํานวนหนวยกิตการฝกงานหรือการฝกภาคสนาม
D2
หมายถึง
จํานวนชั่วโมงฝกงานหรือการฝกภาคสนามตอสัปดาห
หมายเหตุ
จํานวนหนวยกิตในวงเล็บรวมกันตองเทากับจํานวนหนวยกิตทั้งหมด B1+C1+D1 = A
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ที่ตั้ง อาคารโภชนาการ ชั้น 2 โทร. 0-2312-6300 ตอ 1231

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
Bachelor of Nursing Science
B.N.S.

ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เชือ่ วาการพยาบาลเปนวิชาชีพที่สําคัญและจําเปนตอสังคม
สามารถพัฒนาสุขภาพซึ่งเปนองคประกอบของคุณภาพประชากร ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว กลุมคน และชุมชนที่มีภาวะปกติ
และเจ็บปวย โดยสุขภาพเปนผลจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
บุคลากรพยาบาลจึงตองมีความรู ทักษะ และปฏิบัติการพยาบาลดวยหัวใจที่เอื้ออาทร มีความรับผิดชอบ และสามารถ
ทํางานรวมกับผู อื่ นไดดี ครอบคลุมการสรางเสริ มสุขภาพ การปองกั นการเจ็บป วย การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ
ดวยกระบวนการพยาบาลแบบองครวมอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม การมีสวนรวม การมีคุณธรรม
จริยธรรมแหงวิชาชีพภายใตกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงจัดการเรียนการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเนนผูเ รียน
เปนสําคัญดวยวิธกี ารที่หลากหลาย สงเสริมการแสวงหาความรูและพัฒนาศักยภาพตนเองอยางตอเนื่อง สงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาคนควา เพื่อใหครอบคลุมสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ สงเสริมการปฏิบัติคุณธรรมเพื่อนําไปสูการสราง
บัณฑิตที่ปฏิบัติการพยาบาลดวยหัวใจและเปนปญญาชนผูพ รอมจะรับใชสงั คม



ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:
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วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้
1. ปฏิบัติตนตามคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย เมตตา กตัญู
2. มีจิตอาสา เสียสละ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห แยกแยะความถูกตอง ความดีงาม และ
เปนแบบอยางทีด่ ีตอ ผูอนื่
3. มีความรู ความเขาใจ และแสวงหาความรูใ นศาสตรทางวิชาชีพและศาสตรทเี่ กีย่ วของ เพือ่ นํามาคิดวิเคราะห ตัดสินใจ
และแกปญ
 หาในการปฏิบตั ิการพยาบาลใหสอดคลองกับสถานการณ และบริบทสุขภาพที่เปลี่ยนไปอยางเหมาะสม
4. ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภแบบองครวมอยางตอเนื่อง ครอบคลุมบทบาทวิชาชีพแกบุคคล ครอบครัว
กลุ มคนและชุ มชนที่ สอดคลองกับนโยบายและระบบการบริการสุขภาพ โดยใช กระบวนการพยาบาล ภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่มีคุณภาพและปลอดภัย
ตอผูใชบริการ
5. ปฏิบั ติ การพยาบาลและการผดุงครรภด วยความเอื้ ออาทร เมตตา กรุณา เคารพในสิ ทธิ คุ ณคาและศั กดิ์ ศรี
ความเปนมนุษยโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
6. สามารถสื่อสารและสรางสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับผูใชบริการ ผูร วมงานและผูที่เกีย่ วของไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. แสดงภาวะผูนําไดอยางเหมาะสมและสามารถทํางานรวมกับผูอนื่ ไดดี
8. มีการแสวงหาความรู มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
9. มีความภู มิใจในความเปนไทย รั กษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิ ลปวั ฒนธรรม ศาสนา และยึ ดมั่ นในระบอบ
ประชาธิปไตย

โครงสรางหลักสูตร



1.

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
GE 1072 สุขภาพพลานามัย
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
EG 5013 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
EG 5023 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาชีพ

146 หนวยกิต
ไมนอ ยกวา 33 หนวยกิต
30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(1/1-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053
GE 1063
GE 1063

Co-requisite
-

7 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
15 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)


วิชาเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
ST 1053 สถิติเบือ้ งตน
2.

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
AN 1213 กายวิภาคศาสตร
BH 2363 ชีวเคมีเบื้องตน
BI 1012 ชีววิทยา
CH 1343 เคมีเบื้องตน
CH 1351 ปฏิบัตกิ ารเคมีเบือ้ งตน
MI 1014 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
PA 2223 พยาธิสรีรวิทยา
PM 2103 เภสัชวิทยา
PS 2323 สรีรวิทยา

3 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

ไมนอ ยกวา 107 หนวยกิต
28 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
3(2/2-1/3-0)
3(3/3-0-0)
CH 1343
2(2/2-00)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
CH 1343
4(3/3-1/3-0)
AN 1213 and PS 2323
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
PS 2323
3(2/2-1/3-0)
BI 1012 or BI 1033
or BI 1313
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)
79 หนวยกิต
51 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

3(2/2-1/3-0)

AN 1213 and PS 2323

-

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

NG 2442
NG 2433
PA 2223
NG 2503
PA 2223 and NG 2542
NG 2612
NG 2612
PA 2223
PA 2223 and NG 2433
PC 1332
NG 3632
-

2(2/2-0-0)

PA 2223

-



PC 1332 พัฒนาการมนุษยทุกชวงวัย
NG 2111 วิทยาการระบาด
2.2 วิชาชีพ
รายวิชาทฤษฎี
รหัสวิชา รายวิชา
NG 1402 วิชาชีพการพยาบาล
และแนวคิดทฤษฎีพนื้ ฐาน
NG 1532 การพยาบาลในระบบสุขภาพ
NG 2452 จริยธรรมทางการพยาบาล
และกฎหมาย
NG 2433 การประเมินภาวะสุขภาพ
และกระบวนการพยาบาล
NG 2442 การพยาบาลพื้นฐาน 1
NG 2542 การพยาบาลพื้นฐาน 2
NG 2613 การสรางเสริมสุขภาพ
NG 2503 การพยาบาลมารดาและทารก
NG 3454 การผดุงครรภ
NG 2612 การพยาบาลผูใหญ 1
NG 3533 การพยาบาลผูใหญ 2
NG 3632 การพยาบาลผูใหญ 3
NG 3652 การพยาบาลผูสงู อายุ
NG 2713 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
NG 3433 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
NG 4612 การพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉิน
และสาธารณภัย
NG 4412 การรักษาขั้นตน

79
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NG 4543 การพยาบาลชุมชน
NG 4503 ภาวะผูนําและการจัดการ
ทางการพยาบาล
NG 4853 การวิจยั และนวัตกรรมทางการพยาบาล
รายวิชาปฏิบัติ
รหัสวิชา รายวิชา
NG 2502 ปฏิบัตกิ ารการพยาบาลพืน้ ฐาน
NG 3453 ปฏิบตั กิ ารการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ 1
NG 3463 ปฏิบตั กิ ารการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ 2
NG 3713 ปฏิบัตกิ ารการพยาบาลเด็กและวัยรุน
NG 3422 ปฏิบัตกิ ารการพยาบาลผูใ หญ 1
NG 3623 ปฏิบัตกิ ารการพยาบาลผูใ หญ 2
NG 3662 ปฏิบัตกิ ารการพยาบาลผูส งู อายุ
NG 3542 ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
NG 4532 ปฏิบัตกิ ารการรักษาขั้นตน
NG 4653 ปฏิบัตกิ ารการพยาบาลชุมชน
NG 4712 ปฏิบตั กิ ารการจัดการทางการพยาบาล
NG 4611 ปฏิบตั กิ ารการพยาบาลวิกฤต ฉุกเฉิน
และสาธารณภัย



3. หมวดวิชาเลือกเสรี

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)

Senior Standing

-

ST 1053

-

28 หนวยกิต
หนวยกิต
2(0-0-2/8)
3(0-0-3/12)

Prerequisite Co-requisite
PM 2103 and NG 2542
NG 2502 and NG 2503 NG 3454

3(0-0-3/12)

NG 3453

3(0-0-3/12)
2(0-0-2/8)
3(0-0-3/12)
2(0-0-2/8)
2(0-0-2/8)

NG 2502 and NG 2713
NG 2502 and NG 2612 NG 3533
NG 3422 and NG 3533 NG 3632
NG 3652
NG 3433
-

2(0-0-2/8)
3(0-0-3/12)
2(0-0-2/8)
1(0-0-1/4)
ไมนอ ยกวา

-

NG 3623
6 หนวยกิต

NG
NG
NG
NG

4412
4543
4503
4612
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2556
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

GE 1063

-

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
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 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- CH 1343
เคมีเบื้องตน
ST 1053 สถิติเบื้องตน 3(3/3-0-0)
รวม 19(16/16-3/7-0)
23 ชั่วโมง / สัปดาห

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
EG 5013 การฟง-พูด
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
BH 2363 ชีวเคมีเบื้องตน 3(3/3-0-0)
PM 2103 เภสัชวิทยา
3(3/3-0-0)
PA 2223 พยาธิสรีรวิทยา 3(3/3-0-0)

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
GE 1122 เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศกับ
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 ชั่วโมง / สัปดาห

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
GE 1082 โลกทัศนกับ
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
จิ ตเวช
NG 2612 การพยาบาล 2(2/2-0-0) PA 2223
ผูใหญ 1
and NG 2542
NG 2502 ปฏิบตั ิการ
2(0-0-2/8) PM 2013
การพยาบาลพืน้ ฐาน
and NG 2542
..... ........ วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0)
รวม 18(16/16-0-2/8)
24 ชั่วโมง / สัปดาห

-

-

NG 2542 การพยาบาล
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 ชั่วโมง / สัปดาห

-

-



-

CH 1343 PS 2323 AN 1213 and PS 2323
2(1/1-1/3-0) NG 2442 NG 2433
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre



ชั้นปที่ 1 ภาคฤดูรอน
PC 1332 พัฒนาการมนุษย 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 ชั่วโมง / สัปดาห

Co
-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 2 ภาคฤดูรอน
NG 2713 การพยาบาล 3(3/3-0-0) PA 2223 and NG 2433
เด็กและวัยรุน
NG 3533 การพยาบาล 3(3/3-0-0) NG 2612 ผูใหญ 2
NG 3422 ปฏิบตั ิการ
2(0-0-2/8) NG 2502 NG 3533
การพยาบาล
and NG 2612
ผูใหญ 1
รวม 8(6/6-0-2/8)
14 ชั่วโมง / สัปดาห

ชั้นปที่ 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 ปฏิบตั ิการ
3(0-0-3/12) NG 3422 NG 3632
พยาบาลผูใหญ 2
and NG 3533
NG 3713 ปฏิบตั ิการ
3(0-0-3/12) NG 2502 การพยาบาลเด็ก
and NG 2713
และวัยรุน
รวม 11(5/5-0-6/24)
29 ชั่วโมง / สัปดาห

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
NG 4412 การรักษาขั้นตน 2(2/2-0-0) PA 2223 NG 4853 การวิจัยและ
3(2/2-1/2-0) ST 1053 นวัตกรรมทางการพยาบาล
NG 4532 ปฏิบตั ิการ
2(0-0-2/8)
- NG 4412
การรักษาขั้นตน
NG 4612 การพยาบาล 2(2/2-0-0) NG 3632 วิกฤตฉุกเฉินและสาธารณภัย
NG 4611 ปฏิบตั ิการ
1(0-0-1/4) NG 3623 NG 4612
การพยาบาลวิกฤต
ฉุกเฉินและสาธารณภัย
รวม 10(6/6-1/2-3/12)
20 ชั่วโมง / สัปดาห

ชั้นปที่ 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 ผูสงู อายุ
NG 3453 ปฏิบตั ิการ
3(0-0-3/12) NG 2502 NG 3454
การพยาบาลมารดา
and NG 2503
ทารกและการผดุงครรภ 1
NG 3542 ปฏิบตั ิการ
2(0-0-2/8) NG 3433 การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชฯ
รวม 14(9/9-0-5/20)
29 ชั่วโมง / สัปดาห

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
NG 4543 การพยาบาล 3(3/3-0-0)
ชุมชน
NG 4503 ภาวะผูนําและ 3(3/3-0-0) Senior
การจัดการทางการพยาบาล Standing
NG 4653 ปฏิบตั ิการ
3(0-0-3/12) - NG 4543
การพยาบาลชุมชน
NG 4712 ปฏิบตั ิการ
2(0-0-2/8)
- NG 4503
การจัดการทาง
การพยาบาล
รวม 11(6/6-0-5/20)
26 ชั่วโมง / สัปดาห

ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
NG 3463 ปฏิบตั ิการ
3(0-0-3/12) NG 3453
การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ 2
NG 3662 ปฏิบตั ิการ
2(0-0-2/8) NG 3652
การพยาบาลผูสงู อายุ
รวม 5(0-0-5/20)
20 ชั่วโมง / สัปดาห

-
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คณาจารยคณะพยาบาลศาสตร
7. อ.ฉวีวรรณ ตั้งอมตะกุล
 อนุปริญญา (พยาบาลและอนามัย)
ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ
ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
 วท.บ. (พยาบาลศาสตร) ม.มหิดล
 วท.ม. (พยาบาลศาสตร) ม.มหิดล
8. อ.อารีย มั่งเกียรติสกุล
 วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) ม.เชียงใหม
 พย.ม. (การพยาบาสลแมและเด็ก) ม.มหิดล
9. อ.ทิพยา พันธุมกาญจน
 อนุปริญญา (พยาบาลและอนามัย)
ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
 ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ
ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
 วท.บ. (สุขศึกษา) ม.มหิดล
 กศ.ม. (สุขศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
10. อ.สุจิตรา ชัยกิตติศิลป
 พย.บ. ว.พยาบาลสภากาชาดไทย
 วท.ม. (พยาบาลศาสตร) ม.มหิดล
11. อ. ดร.นภาพร แกวนิมิตชัย
 อนุปริญญา (พยาบาลอนามัย)
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
 ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง
(หัวใจและทรวงอก) ม.มหิดล
 นบ. (นิติศาสตร) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 วท.ม. (โภชนศาสตร ) ม.มหิดล
 อนุมต
ั ิบัตร การพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ม.มหิดล



อาจารยประจํา
1. รศ.ดร.วนิดา ดุรงคฤทธิชัย
คณบดี
 วท.บ. (พยาบาลศาสตร) ว.พยาบาลเกื้อการุณย
 สค.ม. (ประชากรศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล
 อนุมัตบ
ิ ตั รการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
2. รศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ ที่ปรึกษาคณบดี
 อนุปริญญา การพยาบาลอนามัยและ
ประกาศนียบัตรการผดุงครรภ
ศิริราช ม.แพทยศาสตร
 วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
 ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) ม.มหิดล
 ประกาศนียบัตร (พยาบาลเวชปฎิบัติ) ม.มหิดล
3. อ.ดร.กมลทิพย ขลังธรรมเนียม ผู ชวยคณบดี
 พย.บ. ว.พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว) ม.ขอนแกน
 ปร.ด. (การพยาบาล) ม.ขอนแกน
 อนุมัตบ
ิ ตั รการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ม.มหิดล
4. อ.รัชนี ผิวผอง
ผู ชวยคณบดี
 พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ) ม.บูรพา
 พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) ม.มหิดล
5. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กสิผล
 พย.บ. (พยาบาล) ม.บูรพา
 กศ.ม. (สุขศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 พย.ม. (การพยาบาลชุมชน) ม.บูรพา
 ปร.ด. (สาขาวิชาวิทยาศาสตรทางการแพทย
แขนงวิชาเวชศาสตรครอบครัว) ม.ธรรมศาสตร
6. อ.พิจิตรา ชุณหฐิติธรรม
 วท.บ. (พยาบาล) ม.ขอนแกน
 กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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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
 อนุมต
ั ิบัตร 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
 ประกาศนียบัตร (พยาบาลผดุงครรภและอนามัย)
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.เชียงใหม
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
 วุฒิบต
ั ร (การพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป) ม.มหิดล
 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)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 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.หัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
29. อ.ปริศนา อัครธนพล
 พย.บ. ว.พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
 พย.ม. (บริหารพยาบาล) ม.บูรพา
30. อ.พรทิพย ลิ้มธีระยศ
 พย.บ. ว.พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
 วท.ม. (จิตวิทยาพฤติกรรม) ม.มหิดล



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
 ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาเวชปฏิบัติทวั่ ไป (การจัดการโรคเบือ้ งตน)
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
 ประกาศนียบัตรชัน
้ สูงทางวิทยาศาสตรการแพทย
 วุฒิบัตรแพทยเชี่ยวชาญ สาขาสูติ-นรีเวช
คณะแพทยศาสตรศิริราช
2. อ.พญ.เพียงทิพย หังสพฤกษ
 พ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 แพทยเฉพาะทางกุมารแพทย มอ.
 แพทย เฉพาะทางจิตเวชเด็ กและวัยรุน
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
 วุฒิ บัตรผูเชี่ยวชาญ สาขาจิ ตเวชเด็ กและวัยรุน
รพ.รามาธิบดี
5. อ.นพ.สมเจตน มณีปาลวิรัตน
 พ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วุฒิบัตรสู ติ-นรีเวช
 วุฒิบัตรเวชศาสตรการเจริ ญพันธุ



31. อ.ปทุมทิพย อดุลวัฒนศิริ
 พย.บ. ม.หัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
 พย.ม. (การพยาบนลผูใหญ) ม.มหิดล
32. อ.พรรณงาม เลิศเพ็ญพักตร
 พย.บ. ม.รังสิต
 สม. (เทคโนโลยีการสาธารณสุข) ม.มหิดล
 ประกาศนียบัตรเฉพาะทางเวชปฏิบัติ
(การรักษาโรคเบือ้ งตน) ม.มหิดล
33. อ.สุภาภรณ คงพรหม
 พย.บ. ม.หัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
 พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) ม.มหิดล
34. อ.อรอนงค บัวลา
 พย.บ. ม.มหิดล
 วท.ม. (การเจริญพันธุแ
 ละการวางแผนประชากร)
ม.มหิดล
35. อ.จริยา ทรัพยเรือง
 พย.บ. ม.หัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
36. อ.นพนัฐ จําปาเทศ
 ส.บ. ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 พย.บ. (ตอเนื่อง) 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

85



86

  



89


ที่ตั้ง อาคารเรียน 2 ชั้น 3 โทร. 0-2312-6300 ตอ 1177

หลักสูตร สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต
สส.บ.
Bachelor of Social Work
B.S.W.

วัตถุประสงค

โครงสรางหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 139 หนวยกิต ดังนี้
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ไมนอ ยกวา 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)
-



เพื่อผลิตนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร สามารถปฏิบัติงานใหผูใชบริการ
มีการพัฒนาและมีความพึงพอใจ รวมทั้งทํางานรวมกับสหวิชาชีพอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการเรียนรู
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม



2.

6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)

-

-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
GE 1063

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)

SW 1113

-

4 หนวยกิต

1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

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

หมวดวิชาเฉพาะ

ไมนอ ยกวา 103 หนวยกิต

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
EG 5193 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 5203 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
SW 1023 มานุษยวิทยาพื้นฐาน
SW 1033 พืน้ ฐานระบบและกลไก
ภายในสังคม
SW 1043 พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคม
SW 1053 ปรัชญา แนวคิดและจริยธรรมในการ
ปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะหวิชาชีพ
SW 2313 สิทธิมนุษยชนกับกฎหมาย
สวัสดิการสังคม

9 หนวยกิต

21 หนวยกิต

2.2 วิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับภาคทฤษฎี
รหัสวิชา รายวิชา
SW 1113 สังคมสงเคราะหเบื้องตน
SW 2003 จิตเวชศาสตรในงาน
ในงานสังคมสงเคราะห
SW 2033 ทฤษฎีและการปฏิบตั ิงาน
สังคมสงเคราะหเฉพาะราย

64 หนวยกิต
42 หนวยกิต


รหัสวิชา รายวิชา
SW 2053 ปญหาสังคมกับความมัน่ คง
ของสังคม
SW 2083 สังคมไทยกับการพัฒนาสังคม
SW 2123 ทฤษฎีและการปฏิบตั ิงาน
สังคมสงเคราะหกลุม
SW 2263 การใหการปรึกษา
ในงานสังคมสงเคราะห
SW 3013 ทฤษฎีและการปฏิบตั ิงาน
สังคมสงเคราะหชุมชน
SW 3023 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
งานสังคมสงเคราะห
SW 3043 การบริหารโครงการในงาน
สังคมสงเคราะห
SW 3183 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห
SW 4113 การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
และระบบสวัสดิการสังคม
SW 4123 การบริหารองคการสังคมสงเคราะห
SW 4133 ความรับผิดชอบตอสังคม
กับการปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะห

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)

SW 1113

-

3(2/2-1/2-0)

GE 1092, SW 1113

-

3(2/2-1/2-0)

SW 2144

-

3(2/2-1/2-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

22 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
4(0-0-4/24 )
6(0-0-6/36)
1(1/1-0/0-0)
9(0-0-9/40)

2.3 วิชาเฉพาะดาน
18 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะดานกลุมใดกลุมหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.3.1 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหครอบครัว
ก. กลุมวิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
SW 3003 เพศภาวะและความรุนแรง
3(2/2-1/2-0)
ในครอบครัว
SW 3333 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก
3(3/3-0-0)
SW 3993 ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมกับการ 3(3/3-0-0)
เสริมสรางความมั่นคงของครอบครัว

Prerequisite Co-requisite
SW 1043, SW 2033,
SW 2123, SW 2263
SW 2144, SW 3013
SW 3183
SW 4279
ผานทุกรายวิชา SW 4141
ในหมวดวิชาเฉพาะ
ตามหลักสูตร

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-



2.2.2 วิชาบังคับภาคปฏิบัติ
รหัสวิชา รายวิชา
SW 2132 การศึกษาดูงานและสัมมนา
SW 2144 การฝกปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห
เฉพาะรายและกลุม
SW 3266 การฝกปฏิบัตงิ าน
สังคมสงเคราะหชุมชน
SW 4141 การสัมมนาสังคมสงเคราะห
SW 4279 การฝกปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห
ตามวิชาเฉพาะดาน
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ข. วิชาเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
SW 3113 สังคมสงเคราะหการศึกษา
SW 3143 เทคนิคการสังคมสงเคราะห
เด็กและเยาวชน
SW 3153 เทคนิคการสังคมสงเคราะหผูสงู อายุ
SW 4003 เทคนิคการปฏิบัตงิ าน
สังคมสงเคราะหกับผูเสียหาย
จากการคามนุษย
SW 4253 เทคนิคการสังคมสงเคราะห
บุคคลพิการและทุพพลภาพ
SW 4263 การศึกษาอิสระในงานสังคม
สงเคราะหครอบครัว

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)

-

-

3(0-3/9-0)

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-



2.3.2 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหการแพทย
ก. กลุมวิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
SW 3103 การสาธารณสุขและ
3(3/3-0-0)
ระบบสวัสดิการสุขภาพ
SW 3133 การสังคมสงเคราะหการแพทยฝา ยจิต 3(2/2-1/2-0)
SW 3403 การสังคมสงเคราะหการแพทย
3(3/3-0-0)
ข. กลุมวิชาเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
SW 3223 เทคนิคการสังคมสงเคราะห
3(2/2-1/2-0)
ผูถูกทารุณกรรมทางเพศ
SW 4313 การพิทักษและการคุมครอง
3(2/2-1/2-0)
สิทธิผูปวย
SW 4323 เทคนิคการสังคมสงเคราะห
3(2/2-1/2-0)
ผูปวยโรคเรื้อรังและผูปวยระยะสุดทาย
SW 4343 การประเมินทางสังคมและวินิจฉัย 3(2/2-1/2-0)
ในงานสังคมสงเคราะหการแพทย
SW 4353 เทคนิคการปฏิบัตงิ านสังคม
3(2/2-1/2-0)
สงเคราะหกับผูต ิดสารเสพติด
SW 4363 การศึกษาอิสระในงาน
3(0-3/9-0)
สังคมสงเคราะหการแพทย
2.3.3 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหสาธารณภัย
ก. กลุมวิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
SW 3233 การสังคมสงเคราะหผปู ระสบ
3(2/2-1/2-0)
สาธารณภัย
SW 3523 สาธารณภัยเบื้องตน
3(3/3-0-0)
SW 3593 การจัดการในงานสาธารณภัย
3(2/2-1/2-0)


ข. กลุมวิชาเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
SW 3243 การประสานและการระดม
ทรัพยากรในงานบรรเทาสาธารณภัย
SW 3253 องคการสาธารณประโยชน
กับงานสาธารณภัย
SW 3263 อาสาสมัครในงานสาธารณภัย
SW 3273 เทคนิคการสังคมสงเคราะห
ผูป ระสบปญหาวิกฤต
SW 4013 องคกรปกครองสวนทองถิน่
กับงานสาธารณภัย
SW 4033 ชุมชนเปนฐานการจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
SW 4583 การศึกษาอิสระในงาน
สังคมสงเคราะหสาธารณภัย

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(0-3/9-0)

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

-

-

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

SW 3723, SW 3733
SW 3723, SW 3733

-

3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(0-3/9-0)

SW 3723, SW 3733
-

-



หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)

2.3.4 วิชาเฉพาะดานสังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม
ก. กลุมวิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
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
SW 3793 การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
กับกระบวนการยุติธรรม
SW 4023 ความยุติธรรมและ
ความสมานฉันททางสังคม
SW 4043 เทคนิคการอบรมแกไขผูตองขัง
SW 4053 การคุมประพฤติ อภัยโทษ
พักการลงโทษและการสงเคราะห
หลังปลดปลอย
SW 4563 เหยื่อวิทยา
SW 4573 เทคนิคการทํางานกับผูกระทําผิด
SW 4593 การศึกษาอิสระในงาน
สังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม
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หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 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 ภาวะผูนํากับการขับเคลื่อนพลังสังคม 3(3/3-0-0)
SW 4923 อาเซียนและสวัสดิการสังคมศึกษา 3(2/2-1/2-0)
-



3.
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรสั งคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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 กฎหมายกับสังคม 2(2/2-0-0)
GE 2222 ตรรกวิทยา : 2(2/2-0-0)
การใชเหตุผล
ในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับ
2(2/2-0-0)
สิง่ แวดลอม
SW 1033 พืน้ ฐานระบบ 3(3/3-0-0)
และกลไกภายในสังคม
SW 1113 สังคมสงเคราะห 3(3/3-0-0)
เบื้องตน
รวม 19(18/18-1/2-0)

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
GE 1122 เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศกับการเรียนรู
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
SW 2053 ปญหาสังคมกับ 3(3/3-0-0)
ความมั่นคงของสังคม
SW 2263 การใหการปรึกษา 3(2/2-1/2-0) GE1092
SW1113
ในงานสังคมสงเคราะห
SW 2132 การศึกษาดูงาน 2(1/1-1/2-0) และสัมมนา
SW 2313 สิทธิมนุษยชน 3(3/3-0-0)
กับกฎหมาย
สวัสดิการสังคม
รวม 16(13/13-3/6-0)

Co
-

-

-

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
EG 5193 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
SW 2003 จิตเวชศาสตร 3(3/3-0-0)
ในงานสังคมสงเคราะห
SW 2033 ทฤษฎีและ
3(2/2-1/2-0) SW1113
การปฏิบตั งิ านสังคม
สงเคราะหเฉพาะราย
SW 2083 สังคมไทยกับ 3(3/3-0-0)
การพัฒนาสังคม
SW 2123 ทฤษฎีและการ 3(2/2-1/2-0) SW 1113
ปฏิบตั งิ านสังคม
สงเคราะหกลุม
รวม
18(17/17-1/2-0)
ชั้นปที่ 2 ภาคฤดูรอน
SW 2144 การฝกปฏิบัติ 4(0-0-/24) SW 1043
งานสังคมสงเคราะห
SW 2033
เฉพาะรายและกลุม
SW 2123
SW 2263
รวม 4(0-0-4/24)

-

-



ชั้นปที่ 1 ภาค 2
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1- 1/2-0) กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
GE 1112 ชีวิตกับ
2(2/2-0-0)
เศรษฐกิจพอเพียง
SW 1023 มานุษยวิทยา 3(3/3-0-0
พืน้ ฐาน
SW 1043 พลวัตพฤติกรรม 3(3/3-0-0)
มนุษยในสังคม
SW 1053 ปรัชญา แนวคิด 3(3/3-0-0)
และจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
สังคมสงเคราะหวชิ าชีพ
รวม 18(16/16-2/4-0)

Co
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre



ชั้นปที่ 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
ปฏิบตั งิ านสังคม
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)
ชั้นปที่ 3 ภาค 2
SW 3043 การบริหาร
3(2/2-1/2-0) โครงการในงาน
สังคมสงเคราะห
SW 3023 เทคโนโลยี
3(2/2-1/2-0) สารสนเทศสําหรับ
งานสังคมสงเคราะห
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)
ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
SW 3266 การฝกปฏิบัติ 6(0-0- 6/36) SW 2144
งานสังคมสงเคราะห
SW 3013
ชุมชน
SW 3183
รวม 6(0-0-6/24)

Co
-

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
SW 4113 การเปลี่ยนแปลง 3(3/3-0-0)
ทางสังคมและระบบ
สวัสดิการสังคม
SW 4123 การบริหาร
3(3/3-0-0)
องคการสังคมสงเคราะห
SW 4133 ความรับผิดชอบ 3(3/3-0-0)
ตอสังคมกับการปฏิบตั ิงาน
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)

Co
-

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
SW 4279 การฝกปฏิบัติ 9(0-0-9/40) ทุกราย SW 4141
งานสังคมสงเคราะห
วิชาในหมวด
ตามวิชาเฉพาะดาน
วิชาเฉพาะ
SW 4141 การสัมมนา
1(1/1-0/0-0) - SW 4279
สังคมสงเคราะห
รวม 10(1/1-0-9/40)
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คณาจารยคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม

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 กลิ่นสุวรรณ
 กศ.บ. (คณิตศาสตร) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 พบ.ม. (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 ปร.ด. (จิตวิทยา) ม.เกษมบัณฑิต
7. อ.พรรณปพร ลีวิโรจน
 ประกาศนี ยบัตรผดุงครรภ อนามัย
ร.ร.ผดุงครรภหัวเฉียว
 คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 สส.ม. (พัฒนาชุมชน) ม.ธรรมศาสตร
8. อ.นุชนาฎ ยูฮันเงาะ
 สส.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 สส.ม.(สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
9. อ.น้ําผึ้ง มีศีล
 ศบ. (เศรษฐศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
 สส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ)
ม.ธรรมศาสตร



อาจารยประจําหลักสูตร
1. อ.นวลใย วัฒนกูล
คณบดี
 สส.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง ม.ธรรมศาสตร
 M.S. in Social Development Ateneo
de Manila, U Philippines
2. อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย
ผู ชวยคณบดี
 ศศ.บ. (เอกประวัติศาสตร โทสังคมวิทยา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตพิษณุโลก)
 สส.ม. (พัฒนาชุมชน) ม.ธรรมศาสตร
3. อ.ไตรพัฒน อึ๊งปรมธนากูล
 ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) ม.เชียงใหม
 สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. อ.ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ
 สส.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) ม.มหิดล
5. อ.กฤตวรรณ สาหราย
 ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) ม.สงขลานครินทร
เอกภาษาฝรั่งเศส
 สส.ม. (บูรณาการนโยบายสวัสดิการสังคม)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6. อ.ทัศนีย นิลสูงเนิน
 สส.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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10. อ.เบญจพร บัวสําลี
 สศ.บ. (พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ม.กรุงเทพ
 อบรมหลักสูตรฯ นายตํารวจ
 สส.ม. (การบริหารสังคม)
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)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 สส.ม. (สังคมสงเคราะหศาสตร) ม.ธรรมศาสตร
8. อ.ชินชัย ชี้เจริญ
 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 พึ่งโคกสูง
 อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ดานการตรวจสอบสิทธิและการละเมิดสิทธิเด็ก
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ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค โทร. 0-2312-6300-79 ตอ 1178, 1431 โทรสาร 0-2312-6417

คณะศิลปศาสตรเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 6 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ การทองเทีย่ ว ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
(หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ ว และการสือ่ สารภาษาไทยเปนภาษาทีส่ อง

วัตถุประสงค
เพื่ อผลิตบัณฑิตที่ มีความรู ในการใช ภาษาสําหรับสื่ อ
ความหมายไดอยางถูกตองและเหมาะสม ทั้งทางดานการฟง
การพูด การอาน การเขียนและการแปล โดยบัณฑิตสามารถ
นําความรูทางดานภาษาไปใชประกอบอาชีพ หรือประยุกตใช
สําหรับการดํารงชีพในสังคมปจจุบัน เปนบัณฑิตที่มีโลกทัศน
กวางขวาง มีความเปนเลิศในดานวิชาการควบคูกับเปนผูมี

คุณธรรม เขาใจในความคิดและปรัชญา ตลอดจนวัฒนธรรม
ของเจ า ของภาษา มี จิ ต สํ า นึ ก ในการให บ ริ ก ารแก สั ง คม
ตลอดจนเป น บั ณ ฑิ ตที่ มี พื้ น ฐานความรู ภาษาที่ พอเพี ย ง
ต อการศึ กษาค นคว าในระดั บที่ ลึ กซึ้ ง สามารถใช ภาษาจี น
เปนเครือ่ งมือในการศึกษาศาสตร และศิลปวิทยาการดานตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ English
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
B.A. (English)

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง ป พ.ศ. 2555)



1.

นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสม ไมนอยกวา 141 หนวยกิต ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
วิชาบังคับ
24 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
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
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู

หนวยกิต
2(2/2-0-0)

1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

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

วิชาเลือก
1. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2182 สุนรียภาพแหงชีวิต
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล
ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่ สารระหวางวัฒนธรรม

7 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)

-

-

2 หนวยกิต

9 หนวยกิต

6 หนวยกิต


2. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
GE 2142 อาเซียนศึกษา
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
MA 1003 คณิตศาสตร
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
ST 1053 สถิติเบื้องตน
4. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
2.

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

หนวยกิต
1(0-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
GE 2133

Co-requisite
-

ไมนอ ยกวา 90 หนวยกิต
63 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite Co-requisite
EG 1033
EG 1033
EG 2133
EG 2063
GE 1063
GE 1063
EG 2683
EG 2713
EG 2143
EG 3123
EG 2213
EG 2163
EG 2213
EG 3403
GE 1043 และ
EG 2213



หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
EG 1033 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1
EG 1043 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2
EG 2063 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน
EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ
EG 2143 การฟง-พูดภาษาอังกฤษ
EG 2163 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
EG 2213 หลักการอานภาษาอังกฤษ
EG 2683 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
EG 2693 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
EG 2713 ภาษาศาสตรเบื้องตน
EG 2723 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
EG 3123 การฟง-พูดภาษาอังกฤษระดับสูง
EG 3133 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
EG 3153 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ
EG 3183 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
EG 3403 เทวตํานานและคัมภีรไบเบิล
EG 3443 วรรณคดีวิจักขณ
EG 3773 หลักการแปลภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทย

103

104

  
รหัสวิชา รายวิชา
EG 3783 หลักการแปลภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษ
EG 3873 การสือ่ สารระหวางวัฒนธรรม
EG 4113 การพูดในที่ประชุมชน

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
EG 3773

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)

EG 3153
EG 3133

-

2.2. วิชาฝกประสบการณ
9 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษา จํานวน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ *
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
EG 4006 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
ศึกษารายวิชาเอก
EG 4293 โครงงานพิเศษ
3(0-3/6-0)
มาแลวไมต่ํากวา
EG 4883 สัมมนาภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
45 หนวยกิต



* คําชี้แจง นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได 2 รูปแบบ คือ
ก. เลื อ กศึ กษา 2 รายวิ ช า คื อ EG 4006 สหกิ จ ศึ ก ษา (6 หน ว ยกิ ต ) 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
ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเอกเลือก จากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
EG 3523 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
EG 3443
EG 3553 ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ
3(3/3-0-0)
EG 2673 หรือ EG 2693
EG 3563 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 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 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
3(3/3-0-0)
GE 1063
ดานสุขภาพ
EG 3723 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจการบิน 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 2673 หรือ EG 2693
EG 3803 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม 3(3/3-0-0)
และภัตตาคาร
EG 3843 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
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 ภาษาอังกฤษเพื่องานหนังสือพิมพ 3(3/3-0-0)
EG 2163 และ EG 2213
EG 4343 หลักการสอนภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
ศึกษารายวิชาเอกมาแลว
ไมต่ํากวา 30 หนวยกิต
EG 4593 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
3(3/3-0-0)
EG 3403
วรรณคดีวิจารณ


รหัสวิชา
EG 4603
EG 4613
EG 4703
EG 4793
EG 4843
EG 4853

รายวิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบเบื้องตน
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
ภาษาศาสตรสงั คม
การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษา
การแปลเพือ่ งานธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
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Prerequisite Co-requisite
EG 3403
EG 2673 หรือ EG 2693
EG 2713
EG 2713
EG 2673 หรือ EG 2693
EG 5233 หรือ EG 2673
หรือ EG 2693

3.

หมวดวิชาโท
ไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต
นั กศึ กษาเลื อกศึ กษารายวิชาในสาขาใดสาขาหนึ่ งที่ เป ดสอนในมหาวิทยาลัยเป นวิ ชาโท โดยศึ กษาตามข อกําหนด
และเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้นๆ รวมกัน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือเลือกศึกษาจากรายวิชาเอกเลือกของ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อีกไมนอยกวา 15 หนวยกิต
4.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดรายวิ ชาเลือกเสรีที่ เป ดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิ ทยาลั ยหั วเฉี ยวเฉลิมพระเกี ยรติ
ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับการสือ่ สาร
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)
ในระดับอุดมศึกษา
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



CS 1001
GE 1063
GE 1072
GE 1082
GE 1102
GE 1112
EG 1043
EG 2133

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
การใชโปรแกรม 1(0-1/2-0)
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
ชีวิตกับ
2(2/2-0-0)
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงสราง
3(3/3-0-0) EG 1033
ภาษาอังกฤษ 2
สนทนา
3(2/2-1/2-0) ภาษาอังกฤษ
รวม 18(16/16-3/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา

EG 2163

-

EG 2693

-

EG 2723
EG 3123

-

XX xxxx

-

XX xxxx

-

XX xxxx

-

Pre

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
GE 2242 การสือ่ สาร
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)

-

-

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
การเขียน
3(3/3-0-0) EG 2063
ความเรียงภาษา
อังกฤษ
การเขียนภาษา 3(3/3-0-0) EG 2683
อังกฤษธุรกิจ
ระบบเสียง
3(3/3-0-0) EG 2713
ภาษาอังกฤษ
การฟง - พูด 3(2/2-1/2-0) EG 2143
ภาษาอังกฤษ
ระดับสูง
วิชาโท / วิชา 3(3/3-0-0)
เลือกเสรี
วิชาโท / วิชา 3(3/3-0-0)
เลือกเสรี
วิชาโท / วิชา 3(3/3-0-0)
เลือกเสรี
รวม 21(20/20-1/2-0)

Co
-

-


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 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)

* นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได 2 รูปแบบ คือ
ก. เลือกศึกษา EG 4006 สหกิจศึกษา และ EG 4293
โครงงานพิเศษ
ข. เลือกศึกษา EG 4006 สหกิจศึกษา และ EG 4883
สัมมนาภาษาอังกฤษ

-

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
EG 4006 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40) ศึกษา
รายวิชาเอก
มาแลวไมต่ํากวา
45 หนวยกิต
รวม ..... (...............)

-

-

XX
XX
XX
XX
XX
XX

xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก
วิชาโท / วิชา 3(3/3-0-0)
เลือกเสรี
รวม (...............)

-

-

-

-



ชั้นปที่ 3 ภาค 2
EG 3783 หลักการแปล 3(3/3-0-0) EG 3773
ภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ
EG 3873 การสือ่ สาร
3(3/3-0-0) EG 3153
ระหวางวัฒนธรรม
EG 4113 การพูดในที่
3(2/2-1/2-0) EG 3133
ประชุมชน
EG 3443 วรรณคดีวิจกั ขณ 3(3/3-0-0) EG 3403
EG 4293 โครงงานพิเศษ * 3(0-3/6-0) ศึกษา
หรือ
รายวิชาเอก
EG 4883 สัมมนา
3(3/3-0-0)มาแลวไมตา่ํ กวา
ภาษาอังกฤษ *
45 หนวยกิต
XX xxxx วิชาเอกเลือก
รวม 18(17/17-1/2-0)

-

รหัสวิชา รายวิชา
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สาขาวิชาการทองเทีย่ ว Tourism
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

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

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ที กั ษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชยอเิ ลคทรอนิคส การใชภาษาไทย
และภาษาต างประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน พร อมทั้ งสื่ อสารกั บชาวตางชาติ ได อยางเหมาะสม
ตามสถานการณ และวัฒนธรรม
2. เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตมีองคความรูใ นเชิงวิชาการทัง้ ดานทฤษฎีและปฏิบตั ิ ซึง่ สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความเปนไทย ทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรม
3. เพือ่ ใหบัณฑิตมีภาวะผูน ํา จิตบริการ มนุษยสัมพันธ ประกอบดวย และทํางานรวมกับผูอ นื่ ในสังคมไดอยางมีความสุข
4. เพื่ อใหบัณฑิตสามารถใชเทคนิคพื้นฐานการวิจัย ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เพื่อใชในกระบวนการ
วางแผนจัดทําโครงการแกไขปญหาในวิชาชีพและอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ
5. เพื่ อให บั ณฑิ ตมี ค วามรอบรู แ ละทั กษะวิ ชาชี พ ในศาสตร การท องเที่ ยวและความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
การบริการ และการจัดการที่มมี าตรฐานในตลาดแรงงานระดับภูมิภาคอาเซียน
6. เพื่อใหบัณฑิตตระหนัก รับผิดชอบตอสังคมและอนุรักษความเปนไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม
ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว



โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
โครงสร างหลักสู ตร แบ งเป นหมวดวิ ชาที่ สอดคล องกับที่ กําหนดไว ในเกณฑ มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2548 และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 โดยมีหนวยกิตสะสม
ไมนอยกวา 132 ดังนี้
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

ไมนอ ยกวา 32 หนวยกิต
27 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)

6 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

7 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-


ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

109

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
3(0-0-3/3)

5 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

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

9 หนวยกิต
Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

1.2 วิชาเลือก
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
* นักศึกษาที่ตองการเลือกเรียน กลุมทักษะเสริมวิชาชีพ ภาษาจีน จะตองเลือกเรียนกลุม ง. กลุมวิชาภาษา เทานั้น
** นักศึกษาที่ตองการเลือกเรียน กลุมทักษะเสริมวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ สามารถเลือกเรียนรายวิชาใดก็ไดใหครบ
6 หนวยกิต ในกลุมวิชาดังตอไปนี้
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 การสือ่ สารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
-

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
MA 1003 คณิตศาสตร
ST 1053 สถิติเบื้องตน
ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

หนวยกิต
1(0-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-



ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
GE 2142 อาเซียนศึกษา
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
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2.

  
หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
EG 5313 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 5323 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
PC 2143 จิตวิทยาในการบริการและการสือ่ สาร
ขามวัฒนธรรม
TR 2103 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
TR 2223 การทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
และโลก
TR 2233 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การทองเทีย่ วและการโรงแรม
TR 3003 พฤติกรรมนักทองเที่ยว
TR 3133 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
และบริการอาหาร
TR 3163 การจัดการทรัพยากรมนุษย
ในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว

ไมนอ ยกวา 87 หนวยกิต
27 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
GE 1063

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

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 การขนสงและการบริการการบิน
3(3/3-0-0)
TR 2213 งานมัคคุเทศก
3(2/2-1/2-0)
TR 3013 การจัดนําเทีย่ วเขาและออกนอกประเทศ 3(2/2-1/2-0)
TR 3183 การตลาดเพื่อการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
TR 4153 การวางแผนและการพัฒนา
3(2/2-1/2-0)
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
TR 4163 การวิจัยพืน้ ฐานสําหรับการทองเที่ยว 3(2/2-1/2-0)
MA 1073
TR 4173 สัมมนาเพือ่ การทองเทีย่ วและโรงแรม 3(3/3-0-0)
นักศึกษาชั้นปที่ 4
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
TR 3203 การจัดการการประชุม การทองเที่ยว
เพือ่ เปนรางวัลและนิทรรศการ
TR 3213 การจัดการการทองเที่ยวเชิงผจญภัย
TR 3223 การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร
TR 3233 การจัดการกิจกรรมพิเศษ
TR 3243 การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และสปา

15 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

-

-


รหัสวิชา
TR 4183
TR 4193
TR 4203
TR 4213
TR 4223

รายวิชา
การจัดการการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
การจัดการการทองเทีย่ วทางทะเล
การจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬา
การจัดการอาหารนานาชาติและทองถิน่
การจัดการสโมสรและบาร

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

Prerequisite
-

2.4 กลุมทักษะภาษาเสริมวิชาชีพ
15 หนวยกิต
(สําหรับนักศึกษาไทยใหเลือกศึกษากลุมภาษาจีนหรือกลุมภาษาอังกฤษกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น)
2.4.1 ภาษาจีน
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite
CN 3033 ภาษาจีนเพือ่ อุตสาหกรรมการบริการ 3(3/3-0-0)
GE 2143
CN 3073 ภาษาจีนเพือ่ ธุรกิจโรงแรม
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

Co-requisite
-

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
GE 1063

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

GE 1063
EG 4013
GE 1063

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2.4.3 กลุมวิชาภาษาไทย (สําหรับนักศึกษาตางชาติ)
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
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)
การบริการและการทองเทีย่ ว
3.

Co-requisite
-

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ



2.4.2 ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา รายวิชา
EG 3853 ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม
และภัตตาคารในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
EG 3843 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
การบริการ
EG 4013 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1
EG 4023 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2
EG 4693 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
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4.

  
หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
TR 4206 สหกิจศึกษา

ไมนอ ยกวา
หนวยกิต
6(0-0-6/40)

6 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-



กลุมวิชาโทการทองเที่ยว
นักศึกษาหลักสูตรอื่นที่ประสงคจะศึกษาวิชาการทองเที่ยวเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาสาขาวิชาการทองเที่ยว จํานวน
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังตอไปนี้
1. กลุมวิชาโท
12 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาการทองเที่ยว จํานวน 12 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
TR 2103 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
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
นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาการทองเที่ยวอื่นๆ จากกลุม วิชาเอกบังคับ หรือกลุมวิชาเอกเลือกของหลักสูตร จํานวน
6 หนวยกิต
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แผนการศึกษา ตามหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาการทองเที่ยว)
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043
GE 1053
GE 1072
GE 1082
GE 1092
GE 1112
TR 2103

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
จิตวิทยา
2(2/2-0-0)
เพื่อการดํารงชีวิต
ชีวิตกับ
2(2/2-0-0)
เศรษฐกิจพอเพียง
อุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
การทองเที่ยว
รวม 17(15/15-2/4-0)

Co

รหัสวิชา รายวิชา

-

CN 3033
หรือ
EG 3843
EG 5313
PC 2143
TR 2123
TR 2233
TR 2173

GE 1102
GE 1122
GE
GE
GE
TR

1113
......
......
3133

-

Pre

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143
อุตสาหกรรม
การบริการ
ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063
เพือ่ อุตสาหกรรม
การบริการ
การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
จิตวิทยาในการ 3(3/3-0-0)
บริการและการ
สือ่ สารขามวัฒนธรรม
การจัดการธุรกิจ 3(3/3-0-0)
นําเที่ ยว
เทคโนโลยี
3(2/2-1/2-0) สารสนเทศสําหรับ
การทองเทีย่ วและการโรงแรม
ทรัพยากร
3(3/3-0-0)
การทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติของโลกและ
ของประเทศไทย
รวม 18(17/17-1/2-0)

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
CN 3073 ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143
ธุรกิจโรงแรมและ
หรือ
ภัตตาคาร
EG 3853 ภาษาอังกฤษเพือ่ 3(3/3-0-0) GE 1063
การโรงแรมและภัตตาคาร
ในอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
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 การจัดการ
3(3/3-0-0)
ทรัพยากรมนุษยใน
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
TR 2213 งานมัคคุเทศก 3(2/2-1/2-0) รวม 18(17/17-1/2-0)

Co
-

-



GE 1063

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศ
กับการเรียนรู
จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
วิชาเลือก (1) 3(3/0-0-0)
วิชาเลือก (2) 3(3/3-0-0)
ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
เกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
และบริการอาหาร
รวม 19(18/18-1/2-0)

หนวยกิต
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre



ชั้นปที่ 3 ภาค 1
CN 3963 ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143
หรือ
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)
การบริการการบิน
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)
ชั้นปที่ 3 ภาค 2
หรือ 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)

Co
-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
CN 4063 ภาษาจีน
3(3/3-0-0) CN 4043
หรือ
สําหรับมัคคุเทศก 2
EG 4023 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 4013
สําหรับมัคคุเทศก 2
TR 4153 การวางแผนและ 3(2/2-1/2-0) การพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน
TR 4163 การวิจัยพื้นฐาน 3(2/2-1/2-0) MA 1073
สําหรับการทองเทีย่ ว
TR 4173 สัมมนาเพือ่
3(3/3-0-0) นศ. ป 4
การทองเทีย่ วและโรงแรม
TR ...... วิชาเอกเลือก (5) 3(2/2-1/2-0) ..... ...... วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0)
รวม 18(16/16-2/4-0)
ชั้นปที่ 4 ภาค 2
TR 4206 สหกิจศึกษา
6(6/6-0-0)
รวม 6(0-0-6/40)

-

Co
-

-
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สาขาวิชาอุ ตสาหกรรมการบริการเพื่ อการทองเที่ ยว (Hospitality Industry for Tourism)
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ ว)
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเทีย่ ว)
Bachelor of Arts (Hospitality Industry for Tourism)
B.A. (Hospitality Industry for Tourism)

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ีทกั ษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชยอเิ ลคทรอนิคส การใชภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน พรอมทั้งสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและ
วัฒนธรรม
2. เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตมีองคความรูใ นเชิงวิชาการทัง้ ดานทฤษฎีและปฏิบตั ิ ซึง่ สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความเปนไทยทั้งดานคุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่อใหบัณฑิตมีภาวะผูนําที่สรางสรรค จิตบริการ และมนุษยสัมพันธ ประกอบดวยสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ในสังคมไดอยางมีความสุข
4. เพื่อใหบัณฑิตตระหนัก รับผิดชอบตอสังคมและอนุรักษความเปนไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม
ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
5. เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตสามารถใชเทคนิคพืน้ ฐานการวิจยั ในการประมวลผลและวิเคราะหขอ มูล เพือ่ ใชในกระบวนการวางแผน
จัดทําโครงการแกไขปญหาในวิชาชีพและอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ
6. เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตมีความรอบรูแ ละทักษะวิชาชีพในศาสตรการบริการและความสามารถในการปฏิบตั งิ าน และการจัดการ
ที่มมี าตรฐานในตลอดแรงงานสากลในระดับภูมภิ าคอาเซียน

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

ไมนอ ยกวา 33 หนวยกิต
27 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

7 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
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ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0)
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)

5 หนวยกิต

ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

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

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-



ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
1.2 วิชาเลือก
* นักศึกษาทีต่ อ งการเลือกเรียน กลุม ทักษะเสริมวิชาชีพ ภาษาจีน จะตองเลือกเรียนกลุม ง. กลุม วิชาภาษา เทานัน้
** นักศึกษาที่ตอ งการเลือกเรียน กลุม ทักษะเสริมวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ สามารถเลือกเรียนรายวิชาใดก็ไดใหครบ
6 หนวยกิต ในกลุมวิชาดังตอไปนี้
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 การสือ่ สารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
GE 2141 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
GE 2142 อาเซียนศึกษา
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
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
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
GE 2133

Co-requisite
-


2.

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
EG 5313 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 5323 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
HI 1013 การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ
HI 1103 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วและโรงแรม
HI 1113 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
และบริการอาหาร
HI 2133 การทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
และโลก
HI 2143 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การทองเทีย่ วและการบริการ
HI 2193 การจัดการทรัพยากรมนุษย
ในอุตสาหกรรมการบริการ
HI 3273 พฤติกรรมนักทองเที่ยว
PC 2143 จิตวิทยาในการบริการและการสือ่ สาร
ขามวัฒนธรรม

Prerequisite
GE 1063

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)

MA 1073

-

3(3/3-0-0)

นักศึกษาชั้นปที่ 4

-

3(2/2-1/2-0)

-

-

36 หนวยกิต



2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
HI 2003 ศิลปะการตอนรับและการสือ่ สาร
ในงานบริการ
HI 2153 การดําเนินงานบริการอาหาร
และเครือ่ งดื่ม
HI 2163 การตลาดโรงแรมและการขาย
HI 2173 การดําเนินงานและการจัดการครัว
HI 2183 การดําเนินงานภัตตาคารและบริการ
จัดเลี้ ยง
HI 3283 การบัญชีและการเงินสําหรับ
ธุรกิจโรงแรม
HI 3293 การดําเนินงานและการจัดการ
งานบริการสวนหนา
HI 3373 การดําเนินงานและการจัดการ
งานแมบา น
HI 4253 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
HI 4263 การวิจัยพื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรม
การบริการเพื่อการทองเทีย่ ว
HI 4273 การสัมมนาในอุตสาหกรรมการบริการ
เพื่อการทองเที่ยว
HI 4313 การจัดการธุรกิจการบิน

ไมนอ ยกวา 99 หนวยกิต
30 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
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2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
HI 3303 การจัดการสปา
HI 4283 การดําเนินงานและการจัดการ
ธุรกิจ MICE
HI 4293 การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
HI 4323 การจัดการอาหารนานาชาติและ
อาหารทองถิน่
HI 4333 การออกแบบอาหาร
HI 4343 การจัดสโมสรและบาร
HI 4353 การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ในธุรกิจที่พักแรม
HI 4363 การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
HI 4373 การจัดการทองเทีย่ วทางทะเล
HI 4383 การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร

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

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

-

-



2.4 กลุมทักษะภาษาเสริมวิชาชีพ
15 หนวยกิต
(สําหรับนักศึกษาไทยใหเลือกศึกษากลุมภาษาจีนหรือกลุมภาษาอังกฤษกลุมใดกลุม หนึ่งเทานั้น)
2.4.1 ภาษาจีน
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
CN 3303 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจโรงแรม 1
3(3/3-0-0)
GE 2143
CN 3033 ภาษาจีนเพือ่ อุตสาหกรรมการบริการ 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 ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา รายวิชา
EG 3843 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรม
การบริการ
EG 4303 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 1
EG 4313 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 2
EG 4363 ภาษาอังกฤษเพื่อภัตตาคาร
และงานครัว
EG 4693 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
2.4.3
รหัสวิชา
TC 1033
TC 1043
TC 1053
TC 4113
TC 4133

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
GE 1063

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

GE 1063
EG 4303
GE 1063

-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

กลุมวิชาภาษาไทย (สําหรับนักศึกษาตางชาติ)
รายวิชา
หนวยกิต
การอานภาษาไทย 1
3(2/2-1/2-0)
การเขียนภาษาไทย 1
3(2/2-1/2-0)
การฟง-การพูดภาษาไทย
3(3/3-0-0)
ภาษาไทยเพือ่ การโรงแรม
3(3/3-0-0)
ภาษาไทยเพื่ออุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
การบริการและการทองเทีย่ ว
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3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ
4.

หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
HI 4396 สหกิจศึกษา

ไมนอ ยกวา
หนวยกิต
6(0-0-6/40)

6 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

กลุมวิชาโทอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว
นักศึกษาหลักสูตรอืน่ ทีป่ ระสงคจะศึกษาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพือ่ การทองเทีย่ วเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาสาขาวิชา
อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังตอไปนี้
1. กลุมวิชาบังคับ
12 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษารายวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว จํานวน 12 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
HI 1103 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
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)
และเครือ่ งดื่ม
2. กลุมวิชาโทเลือก
6 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาการทองเที่ยวอื่นๆ จากกลุม วิชาเอกบังคับ กรือกลุมวิชาเอกเลือกของหลักสูตร จํานวน
6 หนวยกิต
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว)

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre



ชั้นปที่ 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับ
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 อุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
การทองเที่ยวและ
การโรงแรม
รวม 20(18/18-2/4-0)

GE 1063
GE 1102
GE 1122
GE 1113
GE ......
GE ......
HI 1113

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
กระบวนการคิด
วิชาเลือก (1) 3(3/3-0-0)
วิชาเลือก (2) 3(3/0-0-0)
การสือ่ สาร 2
ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
เกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
และบริการอาหาร
รวม 19(18/18-1/2-0)

Co
-

รหัสวิชา รายวิชา

-

Pre

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
CN 3963 ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143
ธุรกิจการทองเที่ยว
หรือ
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)
บริการและการสือ่ สาร
ขามวัฒนธรรม
HI 2003 ศิลปะการตอนรับ 3(3/3-0-0)
และการสือ่ สาร
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
และเครือ่ งดื่ม
รวม 21(19/19-2/4-0)

- หรือ
-

หนวยกิต

CN 3033
EG 3843
EG 5323
MA 1073
HI 2163
HI 2173
HI 2183
HI 2193

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143
อุตสาหกรรมการบริการ
ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063
เพือ่ อุตสาหกรรมการบริการ
การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
คณิตศาสตร
3(3/3-0-0)
และสถิติ
การตลาด
3(3/3-0-0)
โรงแรมและการขาย
การดําเนินงาน 3(2/2-1/2-0) และการจัดการครัว
การดําเนินงาน 3(2/2-1/2-0) ภัตตาคารและ
บริการจัดเลี้ยง
การจัดการ
3(3/3-0-0)
ทรัพยากรมนุษยใน
อุตสาหกรรมการบริการ
รวม 21(19/19-2/4-0)

Co
-

-

-


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
CN 3303 ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143
หรือ
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 การบัญชีและ 3(3/3-0-0)
การเงินสําหรับ
ธุรกิจโรงแรม
HI 3293 การดําเนินงาน 3(2/2-1/2-0) และการจัดการงาน
บริการสวนหนา
HI 3373 การดําเนินงาน 3(2/2-1/2-0) และการจัดการ
งานแมบา น
..... ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(2/2-1/2-0) ..... ....... วิชาเอกเลือก (2) 3(2/2-1/2-0) รวม 21(17/17-4/8-0)
CN 3313
หรือ
EG 4363
HI 4253

.....
.....
.....
.....

.......
.......
.......
.......

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
HI 4396 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
รวม 6(0-0-6/40)

-

Pre

Co

-

-

-

-

หรือ

CN 3323
EG 4313
HI 4263

-

HI 4273

-

..... .......
..... .......

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
ภาษาจีนเพื่อ 33/3-0-0) CN 3303
ธุรกิจโรงแรม 2
ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 4303
เพื่อธุรกิจโรงแรม 2
วิจัยพื้นฐาน
3(2/2-1/2-0) MA 1073
สําหรับอุตสาหกรรม
การบริการเพือ่
การทองเที่ยว
การสัมมนาใน 3(3/3-0-0)
อุตสาหกรรม
การบริการเพือ่
การทองเที่ยว
วิชาเอกเลือก (6) 3(2/2-1/2-0) วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0)
รวม 15(13/13-2/4-0)

-

-

-



HI 4313

ชั้นปที่ 3 ภาค 2
ภาษาจีนเพื่อ 3(3/3-0-0) GE 2143
ภัตตาคารและ
งานครัว
ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063
เพื่อภัตตาคาร
และงานครัว
การวางแผนและ 3(3/3-0-0)
พัฒนาธุรกิจโรงแรม
การจัดการธุรกิจ 3(2/2-1/2-0) การบิน
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)

Co
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สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาทีส่ อง (Communicative thai as a Secend Language)
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:

ภาษาอังกฤษ

:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาทีส่ อง)
ศศ.บ. (การสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาทีส่ อง)
Bachelor of Arts (Communicative thai as a Secend Language)
B.A. (Communicative thai as a Secend Language)

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปนชาวตางชาติใหมีความรูความเขาใจภาษาไทยและวัฒนธรรมการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
ในบริบทของสังคมไทย
2. เพื่อใหบัณฑิตชาวตางชาติมีความสามารถในการใชภาษาเปนเครื่องมือสื่อสาร ทั้งดานการฟง การพูด การอาน
และการเขียน
3. เพือ่ ใหบัณฑิตชาวตางชาติสามารถประยุกตใชภาษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับสูง

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังนี้



1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบังคับ
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
24 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)

8 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

4 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
CS 1011 การใชคอมพิวเตอรภาษาไทย
1(0-1/2-0)
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0)

3 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

9 หนวยกิต
Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 2262 ภูมิศาสตรประวัติศาสตรไทย

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


1.2 กลุมวิชาเลือก
เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 2153 วัฒนธรรมไทย-จีน
3(3/3-0-0)
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1(1/1-0-0)
GE 2252 การเมืองการปกครองไทย
2(2/2-0-0)
GE 2272 เศรษฐกิจไทย
2(2/2-0-0)
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผลในชีวิต 2(2/2-0-0)
ประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
2.

6 หนวยกิต

ไมนอ ยกวา 99 หนวยกิต
ไมนอ ยกวา 81 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
TC 1013
TC 1023
TC 1033
TC 1043
-

Co-requisite
-

-

-



หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
TC 1013 การฟงภาษาไทย 1
TC 1023 การพูดภาษาไทย 1
TC 1033 การอานภาษาไทย 1
TC 1043 การเขียนภาษาไทย 1
TC 1093 การฟงภาษาไทย 2
TC 1063 การพูดภาษาไทย 2
TC 1073 การอานภาษาไทย 2
TC 1083 การเขียนภาษาไทย 2
TC 2033 หลักภาษาไทย
TC 2043 อิทธิพลภาษาตางประเทศ
ในภาษาไทย
TC 2053 ภาษาไทยธุรกิจ
TC 2103 ภาษาศาสตรภาษาไทย
TC 2113 การอานวิเคราะห
TC 3023 การกลาวสุนทรพจน
TC 3033 การอานหนังสือพิมพภาษาไทย
TC 3043 การเขียนสําหรับการสื่อสารมวลชน

123

124

  



รหัสวิชา
TC 3073
TC 3143
TC 3123
TC 4013
TC 4023
TC 4033
TC 4043
TC 4053
TC 4063

3.

รายวิชา
การใชภาษาไทยเพื่อการแสดง
การแปล
ภาษาไทยกับวัฒนธรรม
คติชนวิทยา
วรรณกรรมปจจุบัน
รอยกรองไทย
วรรณคดีเอกของไทย
การสอนภาษาไทย
สัมมนาการใชภาษา
และวัฒนธรรมไทย
TC 4016 ฝกงาน

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

6(0-0-6/18)

-

-

2.2 กลุม วิชาเอกเลือก
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา
TC 2073 การพัฒนาทักษะการอาน
TC 2083 ภาษาศาสตรเบื้องตน
TC 2093 การพูดเพื่อการนําเสนอ
TC 3013 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
TC 3083 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
TC 3093 สํานวนไทย
TC 3103 ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
TC 3113 การเขียนหนังสือราชการ
TC 3132 ราชาศัพทไทย
TC 4073 ภาษาและวัฒนธรรม
ในบทเพลงไทย
TC 4083 วรรณกรรมบทละคร
TC 4103 ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว
TC 4153 การสือ่ สารภาษาไทยผานสือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
TC 4123 การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
TC 4163 บทความเกี่ยวกับการทองเที่ยวไทย
TC 4143 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารภาษาไทย
TC 4011 โครงงานพิเศษ

ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/2-0)

-

-

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดตามความสนใจ
หรือรายวิชาใหมดังนี้
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. (สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเปนภาษาที่สอง)
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1053
TC 1013
TC 1023
TC 1033
TC 1043
..... .......

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
การฟง
3(2/2-1/2-0) ภาษาไทย 1
การพูด
3(2/2-1/2-0) ภาษาไทย 1
การอาน
3(2/2-1/2-0) ภาษาไทย 1
การเขียน
3(2/2-1/2-0) ภาษาไทย 1
วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
รวม 18(13/13-5/10-0)

รหัสวิชา รายวิชา

-

GE 1043

-

TC 2103

-

TC 2033
TC 2113
TC 3123

-

TC .......

-

-

หนวยกิต

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับการสือ่ สาร
ภาษาศาสตร 3(3/3-0-0)
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย 3(3/3-0-0)
การอานวิเคราะห 3(3/3-0-0)
ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
รวม 18(18/18-0-0)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
CS 1011 การใช
1(0-1/2-0)
คอมพิวเตอร
ภาษาไทย
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
TC 2043 อิทธิพลภาษา 3(3/3-0-0)
ตางประเทศ
ในภาษาไทย
TC 2053 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3/3-0-0)
TC 3023 การกลาว
3(3/3-0-0)
สุนทรพจน
TC 3043 การเขียนสําหรับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สารมวลชน
TC ....... วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0)
รวม 18(16/16-2/4-0)

-



ชั้นปที่ 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)

Co
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รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122
GE 1082
GE .......
TC 3033
TC 3073



TC 3143
TC ......

หนวยกิต

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
หมวดศึกษาทัว่ ไป 2(2/2-0-0)
กลุมวิชาเลือก
การอานหนังสือ 3(3/3-0-0)
พิมพภาษาไทย
การใชภาษาไทย 3(3/3-0-0)
เพือ่ การแสดง
การแปล
3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
รวม 18(18/18-0-0)

ชั้นปที่ 3 ภาค 2
GE 2182 สุนทรียภาพ
2(2/2-0-0)
แหงชีวิต
GE 2262 ภูมิศาสตร 2(2/2-0-0)
ประวัติศาสตรไทย
GE ....... หมวดศึกษาทัว่ ไป 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)
ปจจุบนั
TC 4063 สัมมนาการใช 3(3/3-0-0)
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
TC ....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
รวม 21(21/21-0-0)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102
GE 2192
GE .......
TC 4033
TC 4043
TC .......
TC .......

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
วัฒนธรรมและ 2(2/2-0-0)
ภูมิปญญาไทย
หมวดศึกษาทัว่ ไป 2(2/2-0-0)
กลุมวิชาเลือก
รอยกรองไทย 3(3/3-0-0)
วรรณคดีเอก 3(3/3-0-0)
ของไทย
วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
รวม 18(18/18-0-0)

TC 4016 ฝกงาน

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
6(0-0-6/18)
รวม 6(0-0-6/18)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



127

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย (English - Thai)
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:

ภาษาอังกฤษ

:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย)
Bachelor of Arts (English - Thai)
B.A. (English - Thai)

วัตถุประสงคของรายวิชา
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการใชทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทั้งในดาน การฟง พูด
อาน เขียน และแปล ไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถนําความรูท างดานภาษาอังกฤษและภาษาไทยไปใชในการประกอบอาชีพ และประยุกตใช
ในการดํารงชีพในสังคมปจจุบัน ดวยความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. เพื่ อผลิ ตบั ณฑิตที่ มีจิ ตสํานึกในการให บริ การแกสั งคม ในฐานะที่ เปนตัวกลางในการสื่ อสาร เพื่ อความเข าใจ
อันดีงามระหวางมวลมนุษยชาติ

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ดังนี้
1.

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
24 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)

6 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

7 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

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

2 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

9 หนวยกิต
Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

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



หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบังคับ
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
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1.2 กลุมวิชาเลือก
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2242 การสือ่ สารระหวางวัฒนธรรม

6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2142 อาเซียนศึกษา

หมายเหตุ : 1. นศ.ที่มีคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษไมผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตองเรียนวิชา EG 0003 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานกอน โดยไมมีหนวยกิต
2. นศ.ที่มีคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทยไมผานเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตองเรียนวิชา TC 0003 ภาษาไทยปรับพื้นฐานกอน โดยไมมีหนวยกิต



2.

หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอ ยกวา 114 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ไมนอ ยกวา 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 หลักการอานภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
EG 1063
EG 2683 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
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 หลักการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 3(3/3-0-0)
EG 1043 และ EG 2213
EG 3783 หลักการแปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
EG 1043 และ EG 2213
EG 3843 ภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรมการบริการ 3(3/3-0-0)
EG 1063
EG 4613 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทองเทีย่ ว
3(3/3-0-0)
EG 2683
EG 4843 การแปลเพือ่ งานธุรกิจ
3(3/3-0-0)
EG 2693
2.2 กลุมวิชาภาษาไทย
รหัสวิชา รายวิชา
TC 1013 การฟงภาษาไทย 1
TC 1023 การพูดภาษาไทย 1
TC 1033 การอานภาษาไทย 1
TC 1043 การเขียนภาษาไทย 1

ไมนอ ยกวา 42 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-


รหัสวิชา
TC 1063
TC 1073
TC 1083
TC 1093
TC 2033
TC 2053
TC 2103
TC 3033
TC 3083
TC 3103
TC 3123
TC 4023
TC 4103

รายวิชา
การพูดภาษาไทย 2
การอานภาษาไทย 2
การเขียนภาษาไทย 2
การฟงภาษาไทย 2
หลักภาษาไทย
ภาษาไทยธุรกิจ
ภาษาศาสตรภาษาไทย
การอานหนังสือพิมพภาษาไทย
วรรณกรรมสําหรับเด็ก
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ภาษาไทยกับวัฒนธรรม
วรรณกรรมปจจุบัน
ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว

2.3 กลุมวิชาบูรณาการ
รหัสวิชา รายวิชา
ET 4063 การใชภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เพื่อการนําเสนอ
ET 4073 การพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ในทีป่ ระชุมชน
ET 4083 การใชภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เพือ่ การประชาสัมพันธ
ET 4093 การสัมมนาการใชภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย
EG 4793 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษา
EG 4843 ภาษาอังกฤษเพื่องานหนังสือพิมพ

Prerequisite
TC 1023
TC 1033
TC 1043
TC 1013
-

Co-requisite
-

ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
EG 2133 และ TH 2223
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

EG 2133 และ TH 2223

-

3(3/3-0-0)

EG 2143, EG 2063,
TC 1083
ศึกษารายวิชาในแตละกลุม
ละไมนอ ยกวา 33 หนวยกิต
EG 2713
EG 2163, EG 2213

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ



3.

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย)

รหัสวิชา รายวิชา
EG 1033
GE 1043
GE 1053
GE 1082
TC 1013



TC 1023

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
โครงสราง
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
การฟง
3(2/2-1/2-0) ภาษาไทย 1
การพูด
3(2/2-1/2-0) ภาษาไทย 1
รวม 17(17/17-3/6-0)

ชั้นปที่ 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 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
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)

Co

รหัสวิชา รายวิชา

-

EG 2143

-

EG 2213

-

EG 2713

-

TC 1033

-

TC 1043

-

GE 1113

-

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
การฟง-พูด
3(2/2-1/2-0) EG 2133
ภาษาอังกฤษ
หลักการอาน 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร 3(3/3-0-0)
เบื้องตน
การอาน
3(2/2-1/2-0) ภาษาไทย 1
การเขียน
3(2/2-1/2-0) ภาษาไทย 1
จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
รวม 18(15/15-3/6-0)

ชั้นปที่ 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)
ชั้นปที่ 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)

-

Co
-

-

-


รหัสวิชา รายวิชา
EG 2693
EG 3153
EG 3783
ET 4063

TC 2033
TC 3083
TC 3123

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
การเขียนภาษา 3(3/3-0-0) EG 2683
อังกฤษธุรกิจ
การอานภาษา 3(3/3-0-0) EG 2213
อังกฤษเชิงวิจารณ
หลักการแปล 3(3/3-0-0) EG 1043
และ EG 2213
ภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ
การใชภาษา
3(3/3-0-0) EG 2133
อังกฤษและ
และ TH 2223
ภาษาไทย
เพื่อการนําเสนอ
หลักภาษาไทย 3(3/3-0-0)
วรรณกรรม
3(3/3-0-0)
สําหรับเด็ก
ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับวัฒนธรรม
รวม 21(21/21-0-0)

ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
GE 2242 การสือ่ สาร
2(2/2-0-0)
ระหวางวัฒนธรรม
XX xxxx เลือกเสรี
3(3/3-0-0)
รวม 5(5/5-0-0)

รหัสวิชา รายวิชา

-

EG 3843

-

TC 3033

-

GE 1092

-

GE 2232
XX xxxx

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1063
เพือ่ อุตสาหกรรมบริการ
การอาน
3(3/3-0-0)
หนังสือพิมพภาษาไทย
จิตวิทยา
2(2/2-0-0)
เพื่อการดํารงชีวิต
มนุษยกับ
2(2/2-0-0)
สิง่ แวดลอม
วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0)
รวม 13(13/13-0-0)

Co
-

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
EG 4843 การแปล
3(3/3-0-0) EG 2693
เพือ่ งานธุรกิจ
ET 4083 การใชภาษา
33(3/3-0-0) EG 2143
อังกฤษและ
และ EG 2063
ภาษาไทย
และ TC 1083
เพือ่ การประชาสัมพันธ
ET 4093 สัมมนาการใช 3(3/3-0-0) ศึกษารายวิชา
ในแตละกลุม
ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย
ไมนอ ยกวา
33 หนวยกิต
TC 3103 ประเพณีและ 3(3/3-0-0)
วัฒนธรรมไทย
TC 4023 วรรณกรรม
3(3/3-0-0)
ปจจุบนั
รวม 15(15/15-0-0)

-

-

-



ชั้นปที่ 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
ในทีป่ ระชุมชน
รวม 17(17/17-0-0)

Co
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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
Full Name (Thai)
Abbreviation
Abbreviation (Thai)

:
:
:
:

Bachelor of Arts (English-Thai)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)
B.A. (English-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
1.1 Core Subjects
A. Humanities
Code
Subject
GE 1072 Health and Development of
Quality of Life
GE 1082 Worldview and Ways of Life
GE 1092 Psychology for Living
B. Social Sciences
Code
Subject
GE 1102 Thailand in Contemporary
World Events
GE 1112 Life and Sufficiency Economy
GE 1113 Chinese Studies

30 credits
24 credits
Credit
2(1/1-1/2-0)

6 credits
Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

Credit
2(2/2-0-0)

7 credits
Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-


C. Sciences and Mathematics
Code
Subject
GE 1122 Information Technology
and Learning
D. Languages
Code
Subject
GE 1043 Thai Language and
Communication
GE 1053 English for Communication I
GE 1063 English for Communication II
1.2 Free Elective
A. Humanities
Code
Subject
GE 2242 Intercultural Communication
B. Social Sciences
Code
Subject
GE 2142 Asian Studies
C. Sciences and Mathematics
Code
Subject
GE 2232 Humans and Environment
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Credit
2(2/2-0-0)

2 credits
Prerequisite
-

Co-requisite
-

Credit
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

GE 1053

-

Credit
2(2/2-0-0)

6 credits
Prerequisite
-

Co-requisite
-

Credit
2(2/2-0-0)

6 credits
Prerequisite
-

Co-requisite
-

Credit
2(2/2-0-0)

6 credits
Prerequisite
-

Co-requisite
-

6 credits

2.

Professional Education
2.1 English Major
Code
Subject
EG 1033 English Structure 1
EG 1043 English Structure 2
EG 2063 Basic Writing in English
EG 2133 Conversational English
EG 2143 Listening and Speaking in English
EG 2163 English Essay Writing
EG 2213 Reading Strategies in English
EG 2683 Business English Conversation
EG 2693 Business English Correspondence
EG 2713 Introduction to Linguistics
EG 3123 Advanced Listening and
Speaking in English

114 credits
51 credits
Credit
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
EG 1033
EG 1033
EG 2133
EG 2063
EG 1063
EG 1063
EG 2683
EG 2143

Co-requisite
-



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.
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Code
Subject
EG 3153 Critical Reading in English
EG 3773 Principles of Translation:
English to Thai
EG 3783 Principles of Translation:
Thai to English
EG 3843 English for Hospitality Industry
EG 4613 English for Tourism
EG 4843 Translation for Business

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite Co-requisite
EG 2213
EG 1043 and
EG 2213
EG 1043 and
EG 2213
EG 1063
EG 2683
EG 2693
-

2.2 Thai Major
Code
Subject
TC 1013 Listening in Thai Language 1
TC 1023 Speaking in Thai Language 1
TC 1033 Reading in Thai Language 1
TC 1043 Writing in Thai Language 1
TC 1063 Speaking in Thai Language 2
TC 1073 Reading in Thai Language 2
TC 1083 Writing in Thai Language 2
TC 1093 Listening in Thai Language 2
TC 2033 Structure Thai Language
TC 2053 Thai Language for Business
TC 2103 Introduction to Thai Linguistics
TC 3033 Reading Thai Newspapers
TC 3083 Children's Literature
TC 3103 Thai Culture
TC 3123 The Thai Language and Culture
TC 4023 Contemporary Thai Literature
TC 4103 Thai for Tourism

Credit
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
TC 1023
TC 1033
TC 1043
TC 1013
-

2.3 Integrated Courses
Code
Subject
ET 4063 Language for Presentation

3.

Credit
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Co-requisite
-

12 credits
Credit
3(3/3-0-0)

ET 4073 Public Speaking

3(3/3-0-0)

ET 4083 Languages for Public Relations

3(3/3-0-0)

ET 4093 English and Thai Seminars

3(3/3-0-0)

EG 4793 Contrastive Analysis
EG 4843 English for Journalism

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite Co-requisite
EG 2133 and
TH 2223
EG 2133 and
TH 2223
EG 2143, EG 2063,
TC 1083
Study in each course
Not less than 33 credits
EG 2713
EG 2163, EG 2213
-

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.
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Study Plan
CODE

SUBJECT

CREDIT

PRE

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)

-

-

CODE

SUBJECT

CREDIT

PRE

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)

CO
-

-

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)



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)

CO
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CODE

SUBJECT

CREDIT

PRE

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)
EG
EG
GE
TC



TC
ET

THIRD YEAR / SECOND SEMESTER
2163 English Essay 3(3/3-0-0) EG 2063
Writing
4613 English for
3(3/3-0-0) EG 2683
Tourism
1112 Life and
2(2/2-0-0)
Sufficiency Economy
2053 Thai Language 3(3/3-0-0)
for Business
4103 Thai for Tourism 3(3/3-0-0)
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)

CO
-

CODE

SUBJECT

CREDIT

PRE

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)

CO
-

-

-

EG

-

ET

-

-

ET
TC
TC

FOURTH YEAR / SECOND SEMESTER
4843 Translation
3(3/3-0-0) EG 2693
for Business
4083 Languages for 3(3/3-0-0) EG 2143
public Relations
and EG 2063
and TC 1083
4093 English and 3(3/3-0-0) study in each
Thai Seminars
course not less
than 33 credits
3103 Thai Culture 3(3/3-0-0)
4023 Contemporary 3(3/3-0-0)
Thai Literature
Total 15(15/15-0-0)

-
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B.A. (English - Chinese) International Program
Title of the Curriculum
Bachelor of Arts Program in English-Chinese (International Program)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

Title of the Degree
Full Name
Full Name (Thai)
Abbreviation
Abbreviation (Thai)

:
:
:
:

Bachelor of Arts (English-Chinese)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)
B.A. (English- Chinese)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

Rationale

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.



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.
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Letter Code
CN
EG
IGE
ICE
MY

-

Chinese Language Courses
English Language Courses
General Education Courses (International Program)
ProFessional Courses
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
2.1 Humanities
รหัสวิชา รายวิชา
IGE 102 World View and Way of Life
IGE 107 Thai - Chinese Culture
2.2 Social Sciences
รหัสวิชา รายวิชา
IGE 101 Man and Society
IGE 108 Leadership and Management
2.3 Sciences and Mathematics
รหัสวิชา รายวิชา
IGE 112 Information Technology
IGE 104 Man and Environment
IGE 109 Logic : Reasoning for
Daily Life

30 Credits minimum
6 Credits
หนวยกิต
Prerequisite
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
-

Co-requisite
-

6 Credits
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

9 Credits
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

* 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.


2.4 Languages
รหัสวิชา รายวิชา
IGE 105 English for Communication I
IGE 106 English for Communication II
IGE 110 Thai Language and
Communication
3.
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9 Credits
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
IGE 105
-

Co-requisite
-

3.2 Chinese Major
รหัสวิชา รายวิชา
CN 1113 Chinese I**
CN 1123 Chinese II**
CN 1213 Chinese Listening - Speaking**
CN 2113 Chinese III**
CN 2123 Chinese IV
CN 2213 Chinese Conversation I**

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

57 Credits minimum
Prerequisite
CN 1113
CN 1123
CN 2113
-

Co-requisite
-



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 Listening3(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
-
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รหัสวิชา
CN 2223
CN 2313
CN 2323
CN 2613
CN 3253
CN 3343
CN
CN
CN
CN
CN



4.

3413
3423
3533
3563
4983

รายวิชา
Chinese Conversation II**
Chinese Reading I**
Chinese Reading II
Chinese Grammar
Chinese Business
Conversation
Chinese Business News
Reading
Chinese Writing I
Chinese Writing II
Chinese Arts and Culture
Overseas Chinese in ASEAN
Business Management
between Thai and Chinese

Free Elective Courses

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

Prerequisite
CN 2213
CN 1113
CN 2313
CN 1123
CN 2223

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

CN 2323

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

CN
CN
CN
CN
CN

-

1123
3413
2323
2323
3563

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
หนวยกิต
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

Summer Session
IGE 001 Foundation
- (2/2-1/2-0)
English
(Non-Credit)*
IGE 002 Foundation
- (2/2-1/2-0)
Chinese
(Non-Credit)*

Pre

Co

-

-

-

-

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)

CN 2313
IGE 110
IGE 106
EG 1043

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)

-

-

-

หนวยกิต

Pre

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)

Co

-

-

-



CN 1123
CN 2213

First Year / Second Semester
Chinese II** 3(2/2-1/2-0) CN 1113
Chinese
3(2/2-1/2-0) Conversation I**
Chinese
3(3/3-0-0) CN 1113
Reading I
Thai Language 3(3/3-0-0)
and Communication
English for
3(2/2-1/2-0) IGE 105
Communication II
English
3(3/3-0-0) EG 1033
Structure II
Total 18(15/15-3/6-0)

-

รหัสวิชา รายวิชา
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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

Fourth Year / First Semester
ICE 003 Cooperative 6(0-0-6/40) ICE 002
Education

CN 3253
CN 3343
CN 3533
CN 4983

..... .......

Total 6(0-0-6/40)
Fourth Year / Second Semester
Chinese Business3(3/3-0-0) CN 2223
Conversation
Chinese Business3(3/3-0-0) CN 2323
News Reading
Chinese Art 3(3/3-0-0) CN 2323
and Cultuve
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)

Co
-

-

-
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คณาจารยคณะศิลปศาสตร
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 หมื่นฤทธิ์
รักษาการผูชวยคณบดี
 บธ.บ. (การจัดการการทองเทีย
่ วและโรงแรม)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเทีย
่ ว)
ม.นเรศวร



สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. อ.สุรียรัตน มาระโพธิ์ รักษาการหัวหนาสาขาวิชา
 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)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 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.
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15. อ.กรวรรณ พรมนาถ
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
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 จันทรเพิ่มพูนผล
 กศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ) ม.อัสสัมชัญ (ABAC)
 M.A. (TESOL) University of New South
Wales, Sydney, Australia
23. อ.ขวัญชนก สืบสุข
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
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.กิตติ์รวี 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



สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
41. อ.ดร.พัชรินทร บูรณะกร
หัวหนาสาขาวิชา
 ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.ศิลปากร
 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.บูรพา
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.ธรรมศาสตร
45. อ.วิไล ธรรมวาจา
 กศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.บูรพา
 รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 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



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) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง)
ม.บูรพา
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
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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
หัวหนาสาขาวิชา
 ป.ธ. 9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค)
 พธ.บ. (ศาสนา) เกียรตินิยม
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) ม.มหิดล
 พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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
 ประกาศนียบัตรนาฎศิลปชน
ั้ สูง
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) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.ขอนแกน
 ภ.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
58. อ.ดร.ธงชัย หงษจร
 กศ.บ. (คณิตศาสตร, เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
 ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 กศ.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ม.นเรศวร
59. ผศ.จริยาวัฒน โลหะพูนตระกูล
 บธ.บ. (การตลาด) ม.รามคําแหง
 ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) ม.ธรรมศาสตร
60. อ.จันทนา ยิ้มนอย
 ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
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
 ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชน
ั้ สูง
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


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

75. อ.สริตา ศรีสุวรรณ
 บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) ม.สงขลานครินทร
วิ ทยาเขตภู เก็ ต
 MSc (Hospitality with Tourism Management)
The University of Birmingham, UK.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย
76. อ.ดร.สุทธิดา สุนทรวิภาต
ประธานหลักสูตร
 ศศ.บ. เกียรตินิยม (ภาษาอังกฤษ) ม.รามคําแหง
 อ.ม. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 อ.ด. (ภาษาศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
77. อ.ระวิ ปญจสวัสดิ์
 บธ.บ. (การเงิน-การธนาคาร) (หลักสูตรนานาชาติ)
ม.อัสสัมชัญ
 บธ.ม. (การบริหารทั่วไป) (หลักสูตรนานาชาติ)
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.ศิลปากร
 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. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาษาไทย) ม.บูรพา
 ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.ธรรมศาสตร
81. อ.จิตติณชุลี บุญชวย
 ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) ม.เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วข.บพิตรพิมุขจักวรรดิ
 ศศ.ม. (การทองเที่ยว) ม.รังสิต
82. อ.สุดารัตน จันทรเพิ่มพูนผล
 กศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ) ม.อัสสัมชัญ (ABAC)
 M.A. (Tesol) University of New South Wales,
Sydney, Australia



สาขาวิชาการทองเที่ยว
และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว
68. อ.ดร.พันธุรวี ณ ลําพูน
หัวหนาสาขา
 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. (โบราณคดีสมัยประวัตศ
ิ าสตร) ม.ศิลปากร
70. อ.วริยา ภัทรภิญโญพงศ
 ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
ม.ธรรมศาสตร
 M.Sc. (Tourism Policy and Management)
The University of Birmingham, U.K.
71. อ.ศาริณี ตั้งอุทัยสุข
 ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.เชียงใหม
 ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว)
ม.เชียงใหม
72. อ.บงกช เดชมิตร
 บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเทีย
่ ว)
ม.นเรศวร
73. อ.อัญชลี สมใจ
 ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ศ.ศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการทองเทีย
่ ว)
ม.นเรศวร
74. อ.จิตติณชุลี บุญชวย
 ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) ม.เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
 ศศ.ม. (การทองเที่ยว) ม.รังสิต
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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) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง)
ม.บูรพา
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. (ภาษาและการสือ
่ สาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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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วัตถุประสงค
ผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี ความรู ทางธุ รกิจในเชิงทฤษฎี มี ทั กษะการใช ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ มี ทักษะ
ในการปฏิ บั ติ งานสามารถประยุ กต ความรู กั บศาสตร ต าง ๆ มี ความคิ ดสร างสรรค มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และมี จิ ตสํานึ ก
ในการใหบริการและรับใชสังคม มีความสามารถเปนผูประกอบการและประกอบวิชาชีพอิสระ ตลอดทั้งมีพื้นฐานความรูเพื่อใช
ในการศึกษาตอทัง้ ในและตางประเทศ คณะยังสงเสริมใหบคุ ลากรของคณะผลิตผลงานวิชาการ รวมทัง้ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และมุง พัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะใหมปี ระสิทธิภาพแบบมุง เนนผลงาน



คณะบริหารธุรกิจเปดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การตลาด การเงิน
ธุ รกิ จ ระหว างประเทศ คอมพิ ว เตอร ธุ รกิ จ การจั ด การอุ ตสาหกรรม การจั ด การโลจิ สติ กส แ ละโซ อุ ปทาน และธุ ร กิ จจี น
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (International Program) ซึ่งมี การจัดการเรียนการสอน 2 โปรแกรม คือ English Program และ
Chinese Program
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:

ภาษาอังกฤษ

:

บัญชีบัณฑิต
บช.บ
Bachelor of Accountancy
B.Acc.

โครงสรางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปการศึกษา 2555
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิต ไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังนี้
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต



1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053
-

Co-requisite
-

7 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ

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

1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

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

12 หนวยกิต


2.

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
AC 1223 การบัญชีการเงิน*
AC 1303 หลักการบัญชีขั้นตน 1
AC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2
AC
BA
BA
BC
EC
EG
EG
FN
IB
IM
LA
MG
MG
MK
ST

4113
3143
4103
3303

การภาษีอากร 1
การวิเคราะหเชิงปริมาณ
การวิจัยธุรกิจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
1603 การเงินธุรกิจ
1013 ธุรกิจอาเซียน-จีน
2153 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
2803 กฎหมายธุรกิจ
1303 องคการและการจัดการ
4013 การจัดการเชิงกลยุทธ
1503 หลักการตลาด
2053 สถิติธุรกิจ
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ไมนอ ยกวา 99 หนวยกิต
51 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
AC 1303 หรือ AC 1233
(กรณีเลือกวิชาโทบัญชี)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
ST 2053
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

AC 1233 หรือ AC 1313
MG 1303 และ MK 1503
MA 1073

-

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1
AC 2223 การบัญชีขั้นกลาง 2
AC 3203 การบัญชีตนทุน
AC 3243 การบัญชีขั้นสูง 1
AC 3253 การบริหารตนทุน
AC 4123 การบัญชีขั้นสูง 2
AC 4133 การภาษีอากร 2
AC 4223 การสอบบัญชี
AC 4253 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC 4323 รายงานการเงินและการวิเคราะห
AC 4393 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน

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

Prerequisite Co-requisite
AC 1313
AC 1313
AC 1313
AC 1313
AC 3203
AC 2203 และ AC 2223
AC 4113
AC 2203 และ AC 2223
AC 2203 และ AC 2223
AC 2203 และ AC 2223
AC 1313
-



หมายเหตุ
* AC 1223 เปนรายวิชาแกนเฉพาะนักศึกษาเทียบโอนจากหลักสูตร ปวส. เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ซึง่ นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชา AC 1303
และ AC 1313 ไดรวม 3 หนวยกิต
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2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ใหนักศึกษาเลือกเรียน 1 กลุมวิชา ดังนี้
กลุม 1
รหัสวิชา รายวิชา
AC 4106 สหกิจศึกษา
หรือ
กลุม 2
รหัสวิชา รายวิชา
AC 3103 การฝกงานทางการบัญชี



2.4 กลุมวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
AC 4233 การสัมมนาทางการบัญชี *
AC 4263 การบัญชีเฉพาะกิจการ
AC 4303 การวางแผนภาษีอากร
AC 4313 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
AC 4333 การบัญชีระหวางประเทศ
AC 4343 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
AC 4353 การควบคุมและการตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ
AC 4363 การวิจัยทางการบัญชี
AC 4373 สัมมนาการสอบบัญชี *
AC 4403 การวางแผนและควบคุม
โดยงบประมาณ

3 หรือ 6 หนวยกิต
หนวยกิต
6(0-0-6/40)

Prerequisite Co-requisite
เรียนวิชาเอกบังคับแลว
ไมต่ํากวา 18 หนวยกิต

หนวยกิต
3(0-0-3/15)

Prerequisite Co-requisite
เรียนวิชาเอกบังคับแลว
ไมต่ํากวา 15 หนวยกิต

12 หรือ 9 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
3(3/3-0-0)
AC 2203 และ AC 2223
3(3/3-0-0)
AC 1313
3(3/3-0-0)
AC 4133
3(3/3-0-0)
AC 2203 และ AC 2223
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
AC 4253
AC 4223 และ AC 4253
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

BA 4103
AC 4223
AC 3203

-

หมายเหตุ นักศึกษาทีเ่ ลือกศึกษาในกลุม วิชาฝกประสบการณวชิ าชีพ
กลุม 1 ตองเลือกรายวิชา *AC 4233 การสัมมนาทางการบัญชี หรือ *AC 4373 สัมมนาการสอบบัญชี
และเลือกอีก 6 หนวยกิต ในกลุม วิชาเอกเลือก
กลุม 2 ตองเลือกรายวิชา *AC 4233 การสัมมนาทางการบัญชี หรือ *AC 4373 สัมมนาการสอบบัญชี
และเลือกอีก 9 หนวยกิต ในกลุม วิชาเอกเลือก

3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ
4.

กลุมวิชาโท ดานการบัญชี
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการบัญชีเปนวิชาโท ตองศึกษาวิชาของสาขาวิชาการบัญชีไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
1) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ศึกษา
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
AC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2
3(2/2-1/2-0)
AC 1303 หรือ AC 1233
AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2/2-1/2-0)
AC 1313
-
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วิชาเลือก
ใหนักศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
2) นักศึกษาคณะอื่น ๆ ที่ประสงคจะศึกษาวิชาการบัญชี เปนวิชาโทตองศึกษาวิชาของสาขา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ดังนี้
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
AC 1233 หลักการบัญชี
3(2/2-1/2-0)
AC 1303 หรือ AC 1233
AC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2
3(2/2-1/2-0)
AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2/2-1/2-0)
AC 1313
วิชาเลือก
ใหนักศึกษาในกลุมวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
AC 1303 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0)
ขั้นตน 1
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
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)
การจัดการ
รวม 18(15/15-3/6-0)
AC 1313
GE 1043



GE 1063
LA 2803
IB 1013
MA 1073

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) AC 1303
ขั้นตน 2
ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0)
ธุรกิจอาเซียน-จีน 3(3/3-0-0)
คณิตศาสตร
3(3/3-0-0)
และสถิติ
รวม 18(16/16-2/4-0)

Co
-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
AC 2203 การบัญชี
3(2/2-1/2-0) AC 1313
ขั้นกลาง 1
EC 1023 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0)
เบื้องตน
GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจ 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)

Co
-

-

-

AC 2223

-

BA 3143

-

BC 3303

-

FN 1603
GE 1082
GE 1102
..... ......

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
การบัญชี
3(2/2-1/2-0) AC 1313
ขั้นกลาง 2
การวิเคราะห 3(3/3-0-0)
เชิงปริมาณ
การพัฒนาระบบ 3(2/2-1/2-0) สารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0) AC 1313
หรือ AC 1233
โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
เลือกเสรี (2)
3(3/3-0-0)
รวม 19(17/17-2/4-0)

-


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre
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สําหรับนักศึกษาที่เลือกกลุมประสบการณวิชาชีพ กลุม 1 สหกิจศึกษา
ชั้นปที่ 3 ภาค 1
AC 3203 การบัญชีตนทุน 3(2/2-1/2-0) AC 1313
AC 3243 การบัญชีขนั้ สูง 1 3(2/2-1/2-0) AC 1313
AC 4253 ระบบสารสนเทศ 3(2/2-1/2-0) AC 2203
และ AC 2223
ทางการบัญชี
AC 4113 การภาษีอากร 1 3(3/3-0-0)
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
IM 2153 การจัดการ
3(3/3-0-0)
การผลิตและ
การดําเนินการ
รวม 18(15/15-3/6-0)
ชั้นปที่ 3 ภาค 2
AC 3253 การบริหารตนทุน 3(2/2-1/2-0) AC 3203
AC 4133 การภาษีอากร 2 3(3/3-0-0) AC 4113
AC 4223 การสอบบัญชี 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)

-

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
AC 4106 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40) เรียนวิชาเอก หรือ
บังคับแลวไมตา่ํ กวา
18 หนวยกิต
รวม 6(0-0-6/40)

-

-

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
AC 4123 การบัญชี
3(2/2-1/2-0) AC 2203
ขั้นสูง 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 การจัดการ
3(3/3-0-0) MG 1303
เชิงกลยุทธ
และ MK 1503
รวม 18(17/17-1/2-0)

-

-






ชั้นปที่ 3 ภาค 3
โครงการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง

-
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

-

-

สําหรับนักศึกษาที่เลือกกลุมประสบการณวิชาชีพ กลุม 2 การฝกงานทางการบัญชี
ชั้นปที่ 3 ภาค 1
AC 3203 การบัญชีตนทุน 3(2/2-1/2-0) AC 1313
AC 3243 การบัญชีขนั้ สูง 1 3(2/2-1/2-0) AC 1313
AC 4253 ระบบสารสนเทศ 3(2/2-1/2-0) AC 2203
และ AC 2223
ทางการบัญชี
AC 4113 การภาษีอากร 1 3(3/3-0-0)
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
IM 2153 การจัดการ
3(3/3-0-0)
การผลิตและ
การดําเนินการ
รวม 18(15/15-3/6-0)



ชั้นปที่ 3 ภาค 2
AC 3253 การบริหารตนทุน 3(2/2-1/2-0) AC 3203
AC 4133 การภาษีอากร 2 3(3/3-0-0) AC 4113
AC 4223 การสอบบัญชี 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)

-

ชั้นปที่ 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)

-

-

ชั้นปที่ 3 ภาค 3
AC 3103 การฝกงาน
3(0-0-3/15) เรียนวิชาเอก ทางการบัญชี
บังคับแลวไมตา่ํ กวา
15 หนวยกิต
รวม 3(0-0-3/15)

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
AC 4123 การบัญชี
3(2/2-1/2-0) AC 2203
ขั้นสูง 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 การจัดการ
3(3/3-0-0) MG 1303
เชิงกลยุทธ
และ MK 1503
รวม 15(14/14-1/2-0)

-

-
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:

ภาษาอังกฤษ

:

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

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2556)
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังนี้
1.

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

ไมนอ ยกวา
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

7 หนวยกิต

1.3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ

ไมนอ ยกวา
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

5 หนวยกิต

1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
AC 1233 หลักการบัญชี
AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
GE 1053
-

Co-requisite
-

ไมนอ ยกวา 99 หนวยกิต
54 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
AC 1233

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)



2.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
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รหัสวิชา
BA 3143
BA 4103
BA 4113
BC 3303
EC
EC
EG
EG

1003
1013
4853
5233

EG 5243



FN
IB
IM
LA
MG
MK
ST

1603
1013
2153
2803
1303
1503
2053

รายวิชา
การวิเคราะหเชิงปริมาณ
การวิจัยธุรกิจ
การภาษีอากร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
เศรษฐศาสตรจุลภาค
เศรษฐศาสตรมหภาค
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
การฟง - พูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
การอาน - เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
การเงินธุรกิจ
ธุรกิจอาเซียน - จีน
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
กฎหมายธุรกิจ
องคการและการจัดการ
หลักการตลาด
สถิติธุรกิจ

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย
IB 4373 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
MG 3123 ผูนําและมนุษยสัมพันธในธุรกิจ
MG 3313 พฤติกรรมองคการ
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ
MG 4033 สัมมนาการจัดการ
MG 4133 จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ตอสังคม
MG 4153 การบริหารและประเมินโครงการ
MG 4163 ผูป ระกอบการทางธุรกิจและสังคม
MG 4223 การบริหารความขัดแยง
และการเจรจาตอรอง
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ใหนักศึกษาเลือกเพียง 1 กลุมดังนี้
2.3.1 กลุมที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา
MG 4906 สหกิจศึกษา

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

Prerequisite
ST 2053
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0
3(3/3-0-0)

Co-requisite
-

EG 5233 หรือ EG 2673
GE 1063

-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

AC 1233
MA 1073

-

30 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0

Prerequisite Co-requisite
MG 1303
MG 1303
MG 1303
MG 1303, MK 1503
และศึกษาวิชาเอกไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
ศึกษาวิชาเอกไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต -

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

MG 1303 และ FN 1603
MG 1303 และ MK 1503
MG 1303

-

Prerequisite
ตามเงื่อนไข *

Co-requisite
-

3 หรือ 6 หนวยกิต
หนวยกิต
6(0-0-6/40)


2.3.2 กลุมที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา
MG 4903 ฝกปฏิบตั งิ านนอกสถานที่
หมายเหตุ

หนวยกิต
3(0-0-3/15)

Prerequisite
ตามเงื่อนไข **
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Co-requisite
-

* เงือ่ นไขสําหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกกลุม ที่ 1 (สหกิจศึกษา)
1. สอบผานทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกสหกิจศึกษาในชัน้ ปที่ 1 ถึง 3 (ยกเวนวิชาเลือกเสรี)
2. เกรดเฉลีย่ สะสมในภาคกอนทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาไมนอ ยกวา 2.50
3. ไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อนใหศกึ ษารายวิชาสหกิจศึกษาได
4. ใหศกึ ษากลุม วิชาเอกเลือกเพิม่ เติมอีก 9 หนวยกิต หรือวิชาโทอีก 15 หนวยกิต
** เงือ่ นไขสําหรับนักศึกษาทีเ่ ลือกกลุม ที่ 2 (ฝกปฏิบตั นิ อกสถานที)่
1. ศึกษารายวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือกหรือวิชาโทรวมกันแลวไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต (วิชาเอกเลือกหรือวิชาโทนับใหเฉพาะกลุม วิชา
ทีเ่ ปดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจเทานัน้ ) หรือไดรบั เห็นชอบจากอาจารยผสู อน
2. ใหศกึ ษากลุม วิชาเอกเลือกเพิม่ เติมอีก 12 หนวยกิต
3. นักศึกษาทีป่ ระสงคจะเลือกวิชาโทจะตองศึกษารายวิชาในกลุม วิชาโทจํานวน 15 หนวยกิต หรือเปนไปตามเงือ่ นไขของสาขาวิชา/
กลุม วิชาทีน่ กั ศึกษาเลือกเปนวิชาโท แตทงั้ นีจ้ ะตองศึกษาไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต

2.4.2 กลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
HR 3213 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
การสรรหา และคัดเลือก
HR 3223 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
HR 3233 การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
3(3/3-0-0)
HR 3243 การบริหารแรงงานสัมพันธ
3(3/3-0-0)
HR 3253 การบริหารคาตอบแทน
3(3/3-0-0)
HR 3263 ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 3(3/3-0-0)
ในสถานประกอบการ
HR 4133 การจัดการขีดความสามารถและ
3(3/3-0-0)
ผลการปฏิบตั ิงาน

Prerequisite
MG 1303
-

Co-requisite
-

-

-

MG 1303

-

MG 1303

-

Prerequisite
HR 2113

Co-requisite
-

HR
HR
HR
HR
HR

2113
2113
2113
2113
2113

-

HR 2113

-



2.4 กลุมวิชาเอกเลือก
9 หรือ 12 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษารายวิชาจากกลุมวิชาเอกเลือกใน 3 กลุม (วิชาใดก็ได)
2.4.1 กลุมวิชาการจัดการองคการ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
LM 2013 การจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทาน 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 3373 การสือ่ สารทางการบริหาร
3(3/3-0-0)
MG 3403 การจัดการความรูและองคการ
3(3/3-0-0)
แหงการเรียนรู
MG 4233 นวัตกรรมและการจัดการ
3(3/3-0-0)
การเปลี่ยนแปลง
MG 4333 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3/3-0-0)
MG 4343 การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการ
3(3/3-0-0)
ควบคุม
MG 4393 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ
3(3/3-0-0)
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2.4.3 กลุมวิชาการจัดการประชาคมอาเซียน
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
AS 3013 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3/3-0-0)
และคูเจรจา
AS 3023 โอกาสทางการคาและการลงทุน
3(3/3-0-0)
ในอาเซียน
AS 3033 การจัดการขามวัฒนธรรมประชาคม 3(3/3-0-0)
เศรษฐกิจอาเซียน
AS 3043 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
3(3/3-0-0)
ขนาดยอมในอาเซียน
AS 4013 การจัดการสงออกและนําเขา
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 ภาษาญีป่ นุ เบือ้ งตนสําหรับนักธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0)
KB 2003 ภาษาเกาหลีเบือ้ งตนสําหรับนักธุรกิจ 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)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



หมายเหตุ - นักศึกษาที่สนใจศึกษารายวิชาในหมวดวิชาภาษาเอเชียธุรกิจ (CN, JB, DB, KB, MB และ VB) เปนวิชาเอกเลือก ใหเลือกศึกษาวิชาที่สนใจ
ไดไมเกิน 2 รายวิชา

2.5 กลุมวิชาโท
2.5.1 กลุมวิชาโทการจัดการ
นักศึกษาทีป่ ระสงคจะศึกษาวิชาการจัดการเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต ตามเงือ่ นไข ดังนี้
แบบที่ 1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษา ดังนี้
วิชาบังคับ ศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
MG 3123 ผูนําและมนุษยสมั พันธทางธุรกิจ
3(3/3-0-0)
วิชาเลือก ศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการจัดการองคการ อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ยกเวน รายวิชาเอกบังคับ 2 รายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3/3-0-0)
MG 4033 สัมมนาการจัดการ
3(3/3-0-0)
แบบที่ 2 นักศึกษาคณะอื่น ตองศึกษา ดังนี้
วิชาบังคับ ศึกษา 9 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
MG 1303 องคการและการจัดการ
3(3/3-0-0)
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
MG 3123 ผูนําและมนุษยสมั พันธทางธุรกิจ
3(3/3-0-0)
-
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วิชาเลือก ศึกษาจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเลือกของกลุมวิชาการจัดการองคการ อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ยกเวนรายวิชาเอกบังคับ 4 รายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3/3-0-0)
MG 4033 สัมมนาการจัดการ
3(3/3-0-0)
MG 4153 การบริหารและประเมินโครงการ
3(3/3-0-0)
MG 4163 ผูป ระกอบการทางธุรกิจและสังคม
3(3/3-0-0)
2.5.2 กลุมวิชาโทการจัดการทรัพยากรมนุษย
นักศึกษาที่ ประสงคจะศึกษาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนวิ ชาโท ตองศึกษารายวิ ชาไมนอยกวา 15-18
หนวยกิต ตามเงื่อนไข ดังนี้
แบบที่ 1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษา ดังนี้
วิชาบังคับ ศึกษา 3 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
วิชาเลือก ศึกษาจากรายวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย อีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
(รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐาน/วิชาชีพ/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกแลว ไมใหนับรวมอยูในกลุม วิชาโท)
แบบที่ 2 นักศึกษาคณะอื่น ศึกษาจํานวน 18 หนวยกิต ตามเงื่อนไข ดังนี้
วิชาบังคับ ศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
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

*หมายเหตุ
- นักศึกษาที่สนใจศึกษารายวิชาในหมวด CN, JB, DB, KB, MB, VB เปนวิชาโทใหเลือกศึกษาไดไมเกิน 2 รายวิชา
เทานั้น
- รายวิชา CN 1023 เปดใหศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และเคยศึกษารายวิชา GE 2133 แลวเทานั้น
- รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐาน/วิชาชีพ/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอกแลว ไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท



2.5.3 กลุมวิชาโทการจัดการประชาคมอาเซียน
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษากลุมวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการประชาคมอาเซียนเปนวิชาโท ตองศึกษา
รายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเงื่อนไข ดังนี้
วิชาบังคับ ศึกษา 3 หนวยกิต ดังนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
AS 3013 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและคูเ จรจา 3(3/3-0-0)
วิชาเลือก ศึกษาจากรายวิชาในกลุ มวิชาเอกเลือกของกลุมวิชาการจัดการประชาคมอาเซียน อีกไมนอยกวา
12 หนวยกิต *
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2.5.4 กลุมวิชาโทบริหารธุรกิจ
นักศึกษาคณะอืน่ ทีป่ ระสงคศกึ ษาวิชาทางการบริหารธุรกิจเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาบังคับจํานวน 15 หนวยกิต

ดังนี้
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
ใหเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเลือกดังตอไปนี้ (วิชาใดกได) จนครบ 15 หนวยกิต
วิชาเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
BA 3503 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพือ่ ธุรกิจ 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)
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ ที่กําหนดไววาสามารถศึกษาเปนวิชาเลือกเสรีได



3.
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
GE 1082 โลกทัศนกบั การ 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)
กับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน-จีน 3(3/3-0-0)
รวม 15(14/14-1/2-0)

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) EC 1003 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0)
จุลภาค
GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจ 2(2/2-0-0)
พอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
HR 2113 การจัดการ
3(3/3-0-0) MG 1303
ทรัพยากรมนุษย
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0)
รวม 17(16/16-1/2-0)

ชั้นปที่ 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 การจัดการ
3(3/3-0-0)
การผลิตและ
การดําเนินงาน
MG 3123 ผูนําและมนุษย 3(3/3-0-0) MG 1303
สัมพันธในธุรกิจ
ST 2053 สถิติธุรกิจ
3(3/3-0-0) MA 1073
รวม 18(17/17-1/2-0)

Co
-

-



ชั้นปที่ 1 ภาค 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
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)

Co
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 สําหรับผูที่เลือกกลุมที่ 1 สหกิจศึกษา

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre



ชั้นปที่ 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
ตอสังคม
..... ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0)
..... ....... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0)
รวม 21(21/21-0-0)
ชั้นปที่ 3 ภาค 2
AC 3133 การบัญชี
3(3/3-0-0) AC 1233
เพื่อการจัดการ
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053
BC 3033 การพัฒนาระบบ 3(2/2-1/2-0) สารสนเทศเพือ่
การจัดการ
EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5233
เพื่อการนําเสนอ
MG 4223 การบริหาร
3(3/3-0-0) MG 1303
ความขัดแยงและ
การเจรจาตอรอง
..... ....... วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0)
..... ....... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0)
รวม 21(21/21-0-0)

Co
-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
MG 4906 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)ตามเงือ่ นไข รวม 6(0-0-6/40)

-

-

ชั้นปที่ 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
ไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
MG 4033 สัมมนาการ
3(3/3-0-0) ศึกษาวิชาเอก การจัดการ
ไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
MG 4153 การบริหารและ 3(3/3-0-0) MG 1303 ประเมินโครงการ
และ FN 1603
MG 4163 ผูป ระกอบการ 3(3/3-0-0) MG 1303 ทางธุรกิจและ
และ MK 1503
เพื่อสังคม
..... ....... วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0)
รวม 21(21/21-0-0)
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แผนการศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 สําหรับผูที่เลือกกลุมที่ 2 ฝกปฏิบัตินอกสถานที่
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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
ตอสังคม
..... ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0)
รวม 18(18/18-0-0)

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2503 BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0)
MG 4013 การจัดการ
3(3/3-0-0) MG 1303, เชิงกลยุทธ
MK 1503
และศึกษาวิชาเอก
ไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
..... ....... วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0)
..... ....... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0)
รวม 15(15/15-0-0)

-

-

ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
MG 4903 ฝกปฏิบัตงิ าน 3(0-0-3/15) ตามเงือ่ นไข นอกสถานที่
รวม 3(0-0-3/15)

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
IB 4373 การจัดการธุรกิจ 3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศ
MG 4033 สัมมนา
3(3/3-0-0) ศึกษาวิชาเอก การจัดการ
ไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
MG 4153 การบริหารและ 3(3/3-0-0) MG 1303, ประเมินโครงการ
FN 1603
MG 4163 ผูป ระกอบการ 3(3/3-0-0) MG 1303 ทางธุรกิจและ
และ MK 1503
สังคม
..... ....... วิชาเอกเลือก (4) 3(3/3-0-0)
รวม 15(15/15-0-0)



ชั้นปที่ 3 ภาค 2
AC 3133 การบัญชี
3(3/3-0-0) AC 1233
เพื่อการจัดการ
BC 3033 การพัฒนาระบบ 3(2/2-1/2-0) สารสนเทศเพือ่
การจัดการ
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)

Co
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:

ภาษาอังกฤษ

:

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

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2556)
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังนี้
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต



1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

2.

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

7 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

1.3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ

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

1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

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

Prerequisite
GE 1053
-

Co-requisite
-

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
AC 1233 หลักการบัญชี
AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
BA 4113 การภาษีอากร
EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค

ไมนอ ยกวา 99 หนวยกิต
48 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
AC 1233
-

Co-requisite
-

12 หนวยกิต


รหัสวิชา รายวิชา
EC 1013 เศรษฐศาสตรมหภาค
EG 5233 การฟง - การพูด ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน - การเขียน ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
FN 1603 การเงินธุรกิจ
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน-จีน
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ
MG 1303 องคการและการจัดการ
MK 1503 หลักการตลาด
ST 2053 สถิติธุรกิจ

2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ใหนักศึกษาเลือกเพียง 1 กลุมดังนี้
กลุมที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา
MK 4406 สหกิจศึกษา

กลุมที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา
MK 3643 การฝกงานทางดานการตลาด

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
GE 1063

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

EG 5233 or EG 2673
AC 1233
MA 1073

-

36 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite Co-requisite
MK 1503
MK 1503
MK 1503
MK 1503
MK 1503
MK 1503
MK 1503 and ST 2053
MK 1503
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

MK 1503
MK 1503
MK 1503
ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นป 4

-

6 หรือ 3 หนวยกิต
หนวยกิต
6(0-0-6/40)

Prerequisite Co-requisite
ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแลว ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
และมีคะแนนเฉลีย่ สะสม
ตัง้ แต 2.50 ขึน้ ไป
และตองศึกษาในกลุม วิชาเอกเลือก
จํานวน 9 หนวยกิต

หนวยกิต
3(0-0-3/15)

Prerequisite Co-requisite
ศึกษาวิชาเอกบังคับมาแลว ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
และตองศึกษาในกลุม วิชาเอกเลือก
จํานวน 12 หนวยกิต



2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
MK 2503 พฤติกรรมผูบริโภค
MK 2533 การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา
MK 2543 การจัดการราคาและการวิเคราะหกําไร
MK 3353 การจัดการชองทางทางการตลาด
MK 3433 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
MK 3443 การบริหารลูกคาสัมพันธ
MK 3533 การวิจัยการตลาด
MK 3553 การสือ่ สารทางการตลาดแบบ
บูรณาการ
MK 4543 การจัดการกลยุทธการตลาด
MK 4603 กลยุทธการตลาดโลก
MK 4613 การวางแผนการตลาด
MK 4633 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด
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2.4 กลุมวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
MK 2013 การตลาดอิเล็คทรอนิกส
MK 2523 การตลาดทางตรง
MK 3303 การบริหารการคาสงและคาปลีก
MK 3413 การสงเสริมการขายและการตลาด
กิจกรรม
MK 3603 การจัดการการขายและเทคนิคการขาย
MK 3613 การจัดซือ้ และจัดหา
MK 3623 การตลาดโลจิสติกส
MK 4303 การตลาดในประเทศจีนและกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
MK 4463 การดําเนินการธุรกิจสงออกและนําเขา
MK 4593 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
MK 4693 การตลาดบริการไมตรีจิต

9 หรือ 12 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
MK 1503
MK 1503
MK 1503
MK 1503

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

MK 1503
MK 1503
MK 1503
MK 1503 or IB 1013

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

MK 1503
MK 1503

-

2.5 กลุมวิชาโทการตลาด
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาการตลาดเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิตตาม เงื่อนไขดังนี้
แบบที่ 1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาอื่น ตองศึกษารายวิชาตามเงื่อนไข ดังนี้
วิชาบังคับ ศึกษา 6 หนวยกิต ในรายวิชาดังนี้
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 ดังนี้
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 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด
3(3/3-0-0)
MK 1503
แบบที่ 2 นักศึกษาคณะอื่น ตองศึกษา ดังนี้
วิชาบังคับ ศึกษา 9 หนวยกิต ในรายวิชา ดังนี้
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 ดังนี้
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 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด
3(3/3-0-0)
MK 1503
(รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพืน้ ฐาน/วิชาชีพ/วิชาเฉพาะดานหรือวิชาอก และไมใหนับรวมอยูในกลุมวิชาโท)
3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปที่ 1 และ 2
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทัศนกบั การ 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)
การจัดการ
รวม 15(14/14-1/2 -0)

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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 การจัดการ
3(3/3-0-0)
ผลิตภัณฑและตราสินคา
MK 2503 พฤติกรรม
3(3/3-0-0)
ผูบริโภค
รวม 18(17/17-1/2-0)

ชั้นปที่ 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 การจัดการ
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)

Co
-

-



ชั้นปที่ 1 ภาค 2
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1102 ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจ 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)

Co
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แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4 สําหรับ กลุมที่ 1 ผูที่เลือกศึกษา สหกิจศึกษา

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต



ชั้นปที่ 3 ภาค 1
AC 3133 บัญชีเพื่อ
3(3/3-0-0)
การจัดการ
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0)
เชิงปริมาณ
EG 5233 การฟง-พูด
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
MK 3353 การจัดการ
3(3/3-0-0)
ชองทางทางการตลาด
MK 3433 ระบบสารสนเทศ 3(3/3-0-0)
ทางการตลาด
MK 3553 การสือ่ สารทาง 3(3/3-0-0)
การตลาดแบบบูรณาการ
..... ....... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0)
รวม 21(21/21-0-0)
ชั้นปที่ 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)
ลูกคาสัมพันธ
MK 3533 การวิจยั การตลาด 3(3/3-0-0)
MK 4543 การจัดการ
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)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
MK 4406 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)

Pre

Co

-

-

* นักศึกษาที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา ตองศึกษาวิชาเอกบังคับ
มาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต และมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต
2.50 ขึ้ นไป และศึ กษาในกลุ มวิ ชาเอกเลื อกมาแล ว จํานวน
9 หนวยกิจ
รวม 6(0-0-6/40)

ชั้นปที่ 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 สัมมนาหัวขอ 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 ชั้นปที่ 3 และ 4 สําหรับ กลุมที่ 2 ผูที่เลือกฝกงานทางดานการตลาด
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
AC 3133 บัญชีเพื่อ
3(3/3-0-0)
การจัดการ
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0)
เชิงปริมาณ
EG 5233 การฟง-พูด
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
MK 3353 การจัดการ
3(3/3-0-0)
ชองทางทางการตลาด
MK 3433 ระบบสารสนเทศ 3(3/3-0-0)
ทางการตลาด
MK 3553 การสือ่ สารทาง 3(3/3-0-0)
การตลาดแบบบูรณาการ
รวม 21(21/21-0-0)

ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
MK 3643 การฝกงาน
3(0-0-3/15)
ทางดานการตลาด
รวม 3(0-0-3/15)

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รหัสวิชา รายวิชา
.....
.....
.....
.....
.....

.......
.......
.......
.......
.......

หนวยกิต

ชั้นปที่ 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)

ชั้นปที่ 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 สัมมนาหัวขอ 3(3/3-0-0)
พิเศษทางการตลาด
รวม 12(12/12-0-0)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



ชั้นปที่ 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)
ลูกคาสัมพันธ
MK 3533 การวิจยั การตลาด 3(3/3-0-0)
MK 4543 การจัดการ
3(3/3-0-0)
กลยุทธการตลาด
..... ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0)
รวม 18(18/18-0-0)

Pre
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:

ภาษาอังกฤษ

:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
บธ.บ. (การเงิน)
Bachelor of Business Administration (Finance)
B.BA. (Finance)

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิต ไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังนี้
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต



1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

2.

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

7 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

1.3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ

9 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

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

Prerequisite
GE 1053
-

Co-requisite
-

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
AC 1233 หลักการบัญชี
AC 3133 บัญชีเพือ่ การจัดการ
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ
BA 4113 การภาษีอากร

ไมนอ ยกวา 99 หนวยกิต
54 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
AC1233
ST 2053
-

Co-requisite
-

12 หนวยกิต


รหัสวิชา รายวิชา
BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค
EC 1013 เศรษฐศาสตรมหภาค
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
FN 1603 การเงินธุรกิจ
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน-จีน
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ
MG 1303 องคการและการจัดการ
MK 1503 หลักการตลาด
ST 2053 สถิติธุรกิจ

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

EG 5233
AC 1233
MA 1073

-

30 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ใหนักศึกษาเลือก 1 กลุมวิชา ดังนี้
กลุมที่ 1 *
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
FN 4416 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
กลุมที่ 2 **
รหัสวิชา รายวิชา
FN 4413 ฝกปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
หมายเหตุ

หนวยกิต
3(0-0-3/15)

* นักศึกษาทีเ่ ลือกศึกษาในกลุม ที่ 1 ใหศกึ ษาวิชากลุม วิชาเอกเลือกเพิม่ เติมอีก 9 หนวยกิต
** นักศึกษาทีเ่ ลือกศึกษาในกลุม ที่ 2 ใหศกึ ษาวิชากลุม วิชาเอกเลือกเพิม่ เติมอีก 12 หนวยกิต

Prerequisite Co-requisite
FN 1603
FN 1603
FN 1603
FN 1603
FN 1603
EC 1013 และ FN 1603
สําหรับนักศึกษาชัน้ ปที่ 4
FN 1603
FN 1603

-

Prerequisite Co-requisite
ศึกษากลุม วิชาเอกบังคับ
หรือกลุม วิชาเอกเลือกมาแลว ไมนอ ยกวา 21 หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
ศึกษากลุม วิชาเอกบังคับ
หรือกลุม วิชาเอกเลือกมาแลว ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต



2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
FN 2613 ตลาดเงินและตลาดทุน
FN 3613 หลักการลงทุน
FN 3633 การจัดการการเงิน
FN 3643 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
FN 3673 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน
FN 3693 ตราสารหนีแ้ ละอนุพนั ธทางการเงิน
FN 4603 การจัดการการเงินระหวางประเทศ
FN 4613 สัมมนาทางการเงิน
FN 4633 การศึกษาความเปนไปไดและ
การประเมินโครงการ
FN 4653 การวิเคราะหหลักทรัพย
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2.4 กลุมวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
FN 3623 การดําเนินงานธนาคารพาณิชย
FN 3663 การจัดการสินเชื่อ
FN 4623 การวาณิชธนกิจ
FN 4643 การเงินสวนบุคคล
FN 4683 การประกันภัย
FN 4723 การจัดการความเสี่ยง
FN 4733 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ
FN 4743 การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย
FN 4753 บรรษัทภิบาล
FN 4763 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงิน
MG 3033 การบริหารโครงการ
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ

*9 หรือ **12 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
FN 1603
FN 1603
FN 1603
FN 1603

Co-requisite
-

FN 1603
MG 1303 หรือ FN 1603
MG 1303 และ MK1503

-

3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ให เลื อ กเรี ยนจากหมวดวิ ชาเลื อ กเสรี ที่ เป ดสอนในระดั บปริ ญญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ยหั ว เฉี ยวเฉลิ มพระเกี ย รติ
ไดตามความสนใจ



4.

กลุมวิชาโท ดานการเงิน
นักศึกษาที่ ประสงคจะศึกษาวิชาการเงินเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในกลุ มวิชาเอกบั งคับหรือกลุ มวิ ชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ดังนี้
1) นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษารายวิชากลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 15หนวยกิต
2) นักศึกษาคณะอื่นๆ ตองศึกษาในรายวิชา ดังนี้
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)
วิชาเลือก
ศึกษาวิชากลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อ 2(2/2-0-0)
การดํารงชีวิต
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทัศนกับ
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)
การจัดการ
รวม 18(16/16-2/4-0)

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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 การจัดการ
3(3/3-0-0)
การผลิตและ
การดําเนินงาน
รวม 18(17/17-1/2-0)

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0)
เชิงปริมาณ
BC 3303 การพัฒนาระบบ 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)

Co
-

-



ชั้นปที่ 1 ภาค 2
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
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)

Co
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แผนการศึกษา ชั้นปที่ 3 และ 4 (สําหรับนักศึกษาที่เลือก กลุม 1 สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre



ชั้นปที่ 3 ภาค 1
AC 3133 การบัญชี
3(3/3-0-0) AC 1233
เพื่อการจัดการ
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
FN 3613 หลักการลงทุน 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)
ชั้นปที่ 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 การจัดการ
3(3/3-0-0) FN 1603
ทางการเงิน
FN 3693 ตราสารหนีแ้ ละ 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)

Co
-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
FN 4416 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40) ศึกษาวิชา เอกบังคับแลว
ไมนอ ยกวา
21 หนวยกิต
หรือไดรบั ความ
เห็นชอบจาก
อาจารยผสู อน
รวม 6(0-0-6/40)

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5233 เพื่อการนําเสนอ
FN 4603 การจัดการ
3(3/3-0-0) FN 1603 การเงินระหวางประเทศ
และ EC 1013
FN 4613 สัมมนา
3(3/3-0-0) สําหรับ
ทางการเงิน
นักศึกษาชัน้ ปที่ 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 ชั้นปที่ 3 และ 4 (กลุมที่ 2 เลือกฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่)
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
AC 3133 การบัญชี
3(3/3-0-0) AC 1233
เพื่อการจัดการ
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
FN 3613 หลักการลงทุน 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)
ชั้นปที่ 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 การจัดการ
3(3/3-0-0) FN 1603
ทางการเงิน
FN 3693 ตราสารหนีแ้ ละ 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)

Co
-

-

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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)

Co
-

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5233 เพื่อการนําเสนอ
FN 4603 การจัดการ
3(3/3-0-0) FN 1603 การเงินระหวางประเทศ
และ EC 1013
FN 4613 สัมมนา
3(3/3-0-0) สําหรับ
ทางการเงิน
นักศึกษาชัน้ ปที่ 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)



ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
FN 4413 ฝกปฏิบัตงิ าน 3(0-0-3/15)ศึกษากลุม วิชา นอกสถานที่
เอกบังคับ หรือ
กลุม วิชาเอกเลือก
มาแลว ไมนอ ยกวา
18 หนวยกิต
รวม 3(0-0-3/15)

รหัสวิชา รายวิชา
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:

ภาษาอังกฤษ

:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหวางประเทศ)
บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
Bachelor of Business Administration (International Business)
B.BA. (International Business)

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุมวิชาชีพเฉพาะดานที่ สนใจ โดยตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมี
หนวยกิตรวมไมนอยกวา 135 หนวยกิต



1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

1.3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู

หนวยกิต
2(2/2-0-0)

1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
วิชาเลือก
2.

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
24 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
AC 1233 หลักการบัญชี
AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

Prerequisite
AC 1233

Co-requisite
-

7 หนวยกิต

2 หนวยกิต

9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
6 หนวยกิต
ไมนอ ยกวา 99 หนวยกิต
54 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)


รหัสวิชา
BA 3143
BA 4103
BA 4113
BC 3303
EC
EC
EG
EG

1003
1013
4853
5233

EG 5243
FN 1603
IB 1013
IM 2153
LA
MG
MK
ST

2803
1303
1503
2053

รายวิชา
การวิเคราะหเชิงปริมาณ
การวิจัยธุรกิจ
การภาษีอากร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
เศรษฐศาสตรจุลภาค
เศรษฐศาสตรมหภาค
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
การเงินธุรกิจ
ธุรกิจอาเซียน - จีน
การจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน
กฎหมายธุรกิจ
องคการและการจัดการ
หลักการตลาด
สถิติธุรกิจ

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

Prerequisite
ST 205
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

EG 5233
GE 1063

-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

AC 1233
-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

MA 1073

-

30 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite Co-requisite
EC 1013 และ FN 1603
-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)

IB 2713

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

ศึกษาในฐานะ
นักศึกษาชัน้ ปที่ 4
MK 1503

-

3(3/3-0-0)

-



2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
FN 4603 การจัดการการเงินระหวางประเทศ
IB 2713 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
เบื้องตน
IB 2723 นโยบายการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศ
IB 3103 การจัดการขามวัฒนธรรม
IB 3753 การจัดการโลจิสติกสและ
โซอปุ ทานระหวางประเทศ
IB 3763 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
ระหวางประเทศ
IB 4203 การจัดการเชิงกลยุทธ
ระหวางประเทศ
IB 4703 การจัดการสงออกและนําเขา
IB 4743 สัมมนาการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ
MK 4533 การตลาดระหวางประเทศ
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2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
IB 4813 ฝกปฏิบัตงิ านนอกสถานที่



IB 4816 สหกิจศึกษา

2.4 กลุมวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
CB 3103 ความสัมพันธทางธุรกิจระหวาง
ไทย-จีน
CB 3203 นโยบายทางการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศของจีน
CB 4303 การทําธุรกิจกับประเทศจีน
IB 3203 การตลาดอิเลคทรอนิกสสําหรับ
ธุรกิจระหวางประเทศ
IB 3783 การจัดการทรัพยากรมนุษย
ระหวางประเทศ
IB 3793 ธุรกิจบริการระหวางประเทศ
IB 4713 การเปรียบเทียบการจัดการ
ธุรกิจขามชาติ
IB 4733 การบัญชีระหวางประเทศและ
ภาษีศุลกากร
IB 4753 โอกาสทางธุรกิจในภูมภิ าคหลัก
IB 4773 ระบบศุลกากรและการประกันภัย
สินคาระหวางประเทศ
IB 4783 การเจรจาธุรกิจระหวางประเทศ
LA 3733 กฎหมายการคาระหวางประเทศ

3 หรือ 6 หนวยกิต ใหนักศึกษาเลือก 1 กลุมวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
ศึกษากลุม วิชาเอกบังคับ
3(0-0-3/15)
วิชาเอกเลือกเฉพาะดาน
ธุรกิจระหวางประเทศ
รวมกันไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต
6(0-0-6/40)
เปนไปตามเงือ่ นไข
ของสาขาวิชา หรือไดรบั
ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อน
9 หรือ 12 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

AC 1213

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

LA 2803

-

3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ
กลุมวิชาโทธุรกิจระหวางประเทศ
นักศึกษาทีป่ ระสงคจะศึกษาวิชาธุรกิจระหวางประเทศเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชากลุม วิชาเอกบังคับ / กลุม วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังนี้
วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
IB 2713 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3(3/3-0-0)
เบื้องตน
วิชาเลือก
เลื อกศึ กษาจากรายวิ ชาในกลุ มวิชาเอกบังคั บหรือกลุ มวิ ชาเอกเลื อก ด านธุรกิ จระหว างประเทศ ไม น อยกว า
12 หนวยกิต
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ กลุ มวิชาชีพดานธุรกิจระหวางประเทศ
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1122 เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
GE 1082 โลกทัศนกับ
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)

GE 1063
GE 1092
GE 1102

MK 1503

-

รหัสวิชา รายวิชา

EC 1013

-

EG 5243

-

Pre

ชั้นปที่ 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 ชีวิตกับเศรษฐกิจ 2(2/2-0-0)
พอเพียง
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
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)

-

-

หนวยกิต

GE 1113
IB 2723
ST 2053
..... .......

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0)
มหภาค
การอาน-เขียน 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
นโยบายการคา 3(3/3-0-0)
และการลงทุน
ระหวางประเทศ
สถิติธุรกิจ
3(3/3-0-0) MA 1073
วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0)
รวม 18(18/18-0-0)

Co
-

-



IB 1013
MA 1073

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
จิตวิทยาเพื่อ 2(2/2-0-0)
การดํารงชีวิต
ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
ธุรกิจอาเซียน-จีน 3(3/3-0-0)
คณิตศาสตร
3(3/3-0-0)
และสถิติ
หลักการตลาด 3(3/3-0-0)
รวม 16(15/15-1/2-0)

Co
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สําหรับผูที่เลือกศึกษากลุมที่ 1 สหกิจศึกษา

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre



ชั้นปที่ 3 ภาค 1
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0)
เชิงปริมาณ
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053
BC 3303 การพัฒนาระบบ 3(2/2-1/2-0) สารสนเทศเพือ่
การจัดการ
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) การสือ่ สาร 1
รวม 21(19/19-2/4-0)
ชั้นปที่ 3 ภาค 2
AC 3133 การบัญชีเพื่อ 3(3/3-0-0) AC 1233
การจัดการ
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0)
IB 3753 การจัดการ
3(3/3-0-0)
โลจิสติกสและโซอปุ ทาน
ระหวางประเทศ
IM 2153 การจัดการ
3(3/3-0-0)
การผลิตและ
การดําเนินงาน
IB 3763 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1603
สําหรับธุรกิจ
ระหวางประเทศ
IB 4703 การจัดการ
3(3/3-0-0)
สงออกและนําเขา
..... ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0)
รวม 21(21/21-0-0)

Co
-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
IB 4816* สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)*โดยตองศึกษา วิชาเอกบังคับแลว
ไมนอ ยกวา
21 หนวยกิต
รวม 6(0-0-6/40)

-

-

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5233
เพื่อการนําเสนอ
IB 4203 การจัดการ
3(3/3-0-0) IB 2713
เชิงกลยุทธ
ระหวางประเทศ
IB 4743 สัมมนาการจัดการ 3(3/3-0-0)
ธุรกิจระหวางประเทศ
FN 4603 การจัดการ
3(3/3-0-0) EC 1013
และ FN 1603
การเงิน
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 สําหรับผูที่เลือกศึกษากลุมที่ 2 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0
เชิงปริมาณ
BC 3303 การพัฒนาระบบ 3(2/2-1/2-0) สารสนเทศเพือ่
การจัดการ
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) การสือ่ สาร 1
รวม 18(16-2/4-0)

-

รหัสวิชา รายวิชา
BA
.....
.....
BA

4103
.......
.......
4113

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
การวิจัยธุรกิจ 3(3/3-0-0) ST 2053
วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0)
วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0)
การภาษีอากร 3(3/3-0-0)
รวม 12(12/12-0-0)

Co
-

-

-

ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
IB 4813* ฝกปฏิบัตงิ าน 3(0-0-3/15) ศึกษากลุม นอกสถานที่
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
เฉพาะดานธุรกิจ
ระหวางประเทศ
รวมกันไมนอ ยกวา
15 หนวยกิต
รวม 3(0-0-3/15)

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
EG 4853 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5233
เพื่อการนําเสนอ
IB 4203 การจัดการ
3(3/3-0-0) IB 2713
เชิงกลยุทธ
ระหวางประเทศ
IB 4743 สัมมนา
3(3/3-0-0)
การจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ
FN 4603 การจัดการ
3(3/3-0-0) EC 1013
และ FN 1603
การเงินระหวาง
ประเทศ
..... ....... วิชาเอกเลือก (4) 3(3/3-0-0)
รวม 15(15/15-0-0)

-



ชั้นปที่ 3 ภาค 2
AC 3133 การบัญชีเพื่อ 3(3/3-0-0) AC 1233
การจัดการ
IB 3753 การจัดการ
3(3/3-0-0)
โลจิสติกสและโซอปุ ทาน
ระหวางประเทศ
IM 2153 การจัดการ
3(3/3-0-0)
การผลิตและ
การดําเนินงาน
IB 3763 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) GE 1603
สําหรับธุรกิจ
ระหวางประเทศ
IB 4703 การจัดการ
3(3/3-0-0)
สงออกและนําเขา
..... ....... วิชาเอกเลือก (1) 3(3/3-0-0)
รวม 18(18/18-0-0)

Co
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ ปรับปรุงปการศึกษา 2556
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
B.B.A. (Business Computer)

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)



ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
135 หนวยกิต โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิต ดังนี้

1.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
กลุมวิชาภาษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเฉพาะดาน
กลุม วิชาดานองคการและระบบสารสนเทศ
กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
กลุม วิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
กลุม โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
7 หนวยกิต
5 หนวยกิต
12 หนวยกิต
ไมนอ ยกวา 96 หนวยกิต
ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
15 หนวยกิต
15 หนวยกิต
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
3 หนวยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

ไมนอ ยกวา
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

7 หนวยกิต



2.

ไมนอ ยกวา
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อสารสือ่ สาร 2
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุม วิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
AC 1233 หลักการบัญชี
AC 3133 บัญชีเพือ่ การจัดการ
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
BA 4113 การภาษีอากร
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
FN 1603 การเงินธุรกิจ
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ
MG 1303 องคการและการจัดการ
MK 1503 หลักการตลาด
ST 2053 สถิติธุรกิจ
กลุมวิชาเฉพาะดาน
กลุม วิชาดานองคการและระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา รายวิชา
BC 3023 การวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
BC 3053 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
BC 3073 การวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
BC 3083 ความปลอดภัยของสารสนเทศ
BC 4013 สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

5 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
GE 1053
-

Co-requisite
-

ไมนอ ยกวา 96 หนวยกิต
39 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
AC 1233
GE 1063

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

AC 1233
MA 1073

-

Prerequisite
BC 1003
ST 2053
BC 3053
Senior

Co-requisite
-

45 หนวยกิต
15 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)



กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
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กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
รหัสวิชา รายวิชา
BC 3013 ระบบการจัดการฐานขอมูล
BC 3043 การเขียนโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ
BC 3062 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
ทางธุรกิจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
BC 4041 โครงงานพิเศษ 1
BC 4053 โครงงานพิเศษ 2
BC 4103 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
กลุม วิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
รหัสวิชา รายวิชา
BC 2003 ตรรกะการเขียนโปรแกรม
BC 2013 โครงสรางขอมูล
BC 4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน
กลุม โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
รหัสวิชา รายวิชา
BC 1003 ระบบคอมพิวเตอรพนื้ ฐาน
BC 3033 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
กลุม วิชาเอกเลือก
กลุม วิชาดานองคการและระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา รายวิชา
BC 4143 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
BC 4153 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
BC 4163 การควบคุมและการตรวจสอบ
งานคอมพิวเตอร
BC 4213 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
BC 4223 การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
BC 4233 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
องคกรสมัยใหม
BC 4243 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
รหัสวิชา รายวิชา
BC 4123 การพัฒนาระบบงานมัลติมีเดีย
BC 4173 เทคโนโลยีฐานขอมูล
BC 4253 การพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียชัน้ สูง
BC 4283 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเชิงวัตถุ
กลุม วิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
รหัสวิชา รายวิชา
BC 4193 สถาปตยกรรมเพื่อการบริการ
BC 4293 วิธกี ารพัฒนาซอฟตแวร

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

Prerequisite
BC 2003
BC 3013
BC 3013

Co-requisite
-

1(0-1/3-0)
3(0-3/9-0)
3(2/2-1/2-0)

Senior
BC 4041
BC 3013

-

Prerequisite
BC 2003
BC 3023

Co-requisite
-

Prerequisite
BC 1003

Co-requisite
-

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
Senior
Senior
Senior

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

BC 3033
Senior
BC 3053

-

3(3/3-0-0)

BC 3053

-

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

Prerequisite
Senior
BC 3013
BC 4123
BC 4003

Co-requisite
-

หนวยกิต
3(2/1-1/2-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
Senior
Senior

Co-requisite
-

9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
6 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
12 หนวยกิต


กลุม โครงสรางพืน้ ฐานของระบบ
รหัสวิชา รายวิชา
BC 4263 ระบบแบบเครือขายแบบกระจาย
BC 4273 การออกแบบและบริหารจัดการ
เครือขาย
ทุกกลุมงาน
รหัสวิชา รายวิชา
BC 4303 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
BC 4313 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
BC 4323 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
ทางคอมพิวเตอรธรุ กิจ
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หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
BC 3033
BC 3033

Co-requisite
-

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
Senior

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

Senior

-

3(0-3/6-0)

Senior

-

3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ให เ ลื อกเรี ย นจากหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ที่ เป ด สอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ท ยาลั ย หั วเฉี ยวเฉลิ ม พระเกี ยรติ
ไดตามความสนใจ
4.

หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม
รหัสวิชา รายวิชา
BC 4333 การฝกงานทางคอมพิวเตอรธรุ กิจ

3 หนวยกิต
หนวยกิต
3(0-0-3/15)

Prerequisite
Senior

Co-requisite
-
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
GE 1102 ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวะการณโลก
GE 1122 เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศกับ
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)
AC 1233
BC 1003



GE 1043
GE 1063
GE 1092
GE 1113
MG 1303

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) ระบบ
3(2/2-1/2-0) คอมพิวเตอรพื้นฐาน
ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
จิตวิทยา
2(2/2-0-0)
เพื่อการดํารงชีวิต
จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
องคการและ
3(3/3-0-0)
การจัดการ
รวม 20(17/17-3/6-0)

Co
-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
AC 3133 การบัญชี
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) เพือ่ การสือ่ สาร
IM 2153 การจัดการ
3(3/3-0-0)
การผลิตและ
การดําเนินงาน
รวม 18(16/16-1/2-0)

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
BC 2013 โครงสรางขอมูล 3(2/2-1/2-0) BC 2003
BC 3013 ระบบการจัดการ 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)

Co
-

-


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
BC 3023 การวิเคราะหและ 3(3/3-0-0) BC 1003
ออกแบบระบบงาน
BC 3033 การสือ่ สารขอมูล 3(3/3-0-0) BC 1003
และเครือขาย
คอมพิวเตอร
BC 3043 การเขียน
3(2/2-1/2-0) BC 3013
โปรแกรมประยุกต
ทางธุรกิจ
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)

ชั้นปที่ 3 ภาค 3
BC 4333 การฝกงานทาง 3(0-0-3/15)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม 3(0-0-3/15)

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0)
เชิงปริมาณ
BC 4013 สัมมนาทาง
3(3/3-0-0) ป 4
คอมพิวเตอรธุรกิจ
BC 4041 โครงงานพิเศษ 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)

Co
-

-

-

-

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
BC 3073 การวิจัยทาง
3(3/3-0-0)
ระบบสารสนเทศ
BC 4053 โครงงานพิเศษ 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)

-

-

-




ชั้นปที่ 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)

Co
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

:

ภาษาอังกฤษ

:

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
Bachelor of Business Administration (Industrial Management)
B.B.A. (Industrial Management)

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) ฉบับปการศึกษา 2556
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาทีส่ อดคลองกับทีก่ ําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังนี้
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา



1.3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ

2.

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053
-

Co-requisite
-

7 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
5 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

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

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
AC 1233 หลักการบัญชี
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
MG 4013 การจัดการเชิงกลยุทธ

ไมนอ ยกวา 99 หนวยกิต
48 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
MG 1303 and MK 1503
-


รหัสวิชา รายวิชา
BA 4113 การภาษีอากร
BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
EG 5233 การฟง - การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
FN 1603 การเงินธุรกิจ
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ
MG 1303 องคการและการจัดการ
MK 1503 หลักการตลาด
ST 2053 สถิติธุรกิจ
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน-จีน

2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
กลุมที่ 1
รหัสวิชา รายวิชา
IM 4106 สหกิจศึกษา

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

EG 5233 or EG 2673
GE 1063

-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

AC 1233
MA 1073
-

-

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
IM 2153
MG 1303
IM 2153
IM 2153
IM 2153

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

IM 2153
AC 1233
IM 2153

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

MA 1073
-

-

3(3/3-0-0)

FN 1603

-

3(3/3-0-0)

-

-

36 หนวยกิต

3 หรือ 6 หนวยกิต ใหนักศึกษาเลือก 1 กลุมดังนี้
หนวยกิต
6(0-0-6/40)

Prerequisite Co-requisite
นักศึกษาชั้นปสุดทาย
และศึกษารายวิชากลุม วิชา
เอกบังคับไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
หรือไดรบั ความเห็นชอบจาก อาจารยผสู อน



2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
IM 3133 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
IM 3143 การจัดการทรัพยากรมนุษย
IM 3203 การศึกษาการทํางาน
IM 3213 การจัดการคุณภาพ
IM 3223 กระบวนการผลิตและการบริหาร
เทคโนโลยี
IM 3263 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
IM 3413 การบัญชีตน ทุนอุตสาหกรรม
IM 4013 การวางแผนสิ่งอํานวยความสะดวก
ในโรงงานอุตสาหกรรม
IM 4123 การวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม
IM 4203 การจัดการสิง่ แวดลอมและ
อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม
IM 4213 การศึกษาความเปนไปไดสําหรับ
โครงการอุตสาหกรรม
IM 4243 การจัดการลอจิสติกสและโซอปุ ทาน
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กลุมที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา
IM 4133 ศึกษาและปฏิบัตงิ านภาคสนาม

2.4 กลุมวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
IM 3053 การพยากรณธุรกิจ
IM 3153 อุตสาหกรรมสัมพันธ
IM 3243 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
IM 3253 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
IM 3433 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
IM 4003 การจัดการพลังงาน
IM 4023 การจัดการการเพิ่มผลผลิต
ในอุตสาหกรรม
IM 4033 การถายทอดเทคโนโลยี
IM 4043 ระบบการควบคุมการผลิต
ในอุตสาหกรรม
IM 4053 เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
ในอุตสาหกรรม
IM 4063 การจัดการความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรม
IM 4113 สัมนาการจัดการอุตสาหกรรม
IM 4233 การจัดการการตลาดสินคาอุตสาหกรรม
IM 4253 การจัดการความเสีย่ งในงานอุตสาหกรรม
IM 4333 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
หมายเหตุ

3.

หนวยกิต
3(0-0-3/15)

Prerequisite Co-requisite
นักศึกษาชั้นปสุดทาย
และศึกษารายวิชากลุม วิชา
เอกบังคับไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
หรือไดรบั ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อน

9 หรือ 12 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
MA 1073
IM 3143
EC 1023
IM 2153

Co-requisite
--

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

IM 2153
IM 2153

-

3(3/3-0-0)

MA 1073

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

นักศึกษาปสุดทาย
MK 1503
IM 2153
MG 1303

-

* นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา IM 4106 สหกิจศึกษา จะตองเลือกรายวิชาในกลุม วิชาเอกเลือกอีก 6 หนวยกิต
** นัก ศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา IM 4133 ศึก ษาและปฏิบัติงานภาคสนาม จะตองเรียนวิชา IM 4113 สัมนาการจัดการอุตสาหกรรม
เปนวิชาบังคับเลือกและเลือกรายวิชาจากกลุม เอกเลือกอีก 9 หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด

6 หนวยกิต
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
GE 1082 โลกทัศนกับ
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)
การสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
MA 1073 คณิตศาสตร
3(3/3-0-0)
และสถิติ
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน-จีน 3(3/3-0-0)
รวม 18(17/17-1/2-0)

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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)
ชั้นปที่ 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
ในโรงงานอุตสาหกรรม
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)

Co
-

-



ชั้นปที่ 1 ภาค 2
GE 1072 สุขภาพ
2(1/1-1/2-0) พลานามัยกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) IM 2153 การจัดการ
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)
การจัดการ
..... ....... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0)
รวม 20(17/17-3/6-0)

Co
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
BC 3303 การพัฒนาระบบ 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 การจัดการ
3(3/3-0-0) MG 1303
ทรัพยากรมนุษย
IM 3413 การบัญชีตนทุน 3(3/3-0-0) AC 1233
อุตสาหกรรม
IM ....... วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0)
รวม 18(17/17-1/2-0)

IM 4123
IM 3203
IM 3213
IM 3223



IM 3263

ชั้นปที่ 3 ภาค 2
การวิจัย
3(3/3-0-0) MA 1073
การจัดการอุตสาหกรรม
การศึกษา
3(3/3-0-0) IM 2153
การทํางาน
การจัดการ
3(3/3-0-0) IM 2153
คุณภาพ
กระบวนการผลิต 3(3/3-0-0) IM 2153
และการบริหารเทคโนโลยี
การวางแผน
3(3/3-0-0) IM 2153
ทรัพยากรวิสาหกิจ
รวม 15(15/15-0-0)

Co
-

-

รหัสวิชา รายวิชา

-

กลุมเลือกเรียนการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม

Co

-

-

-

-

-

-

* โดยนักศึกษาตองเรียนวิชาเอกบังคับแลว
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
รวม กลุมเลือกเรียนสหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
หรือ
กลุมเลือกเรียนการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 6(6/6-0-0)
IM 4203
IM 4213
IM 4243
MG 4013
EG 4853

-

Pre

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
IM 4106 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
หรือ
IM 4113 สัมนาการจัดการ 3(3/3-0-0)
อุตสาหกรรม
IM ....... วิชาเอกเลือก (3) 3(3/3-0-0)

IM .......
ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
IM 4133 ศึกษาและ
3(0-0-3/15)
ปฏิบตั งิ านภาคสนาม
ในการจัดการอุตสาหกรรม

หนวยกิต

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
การจัดการ
3(3/3-0-0)
สิง่ แวดลอมและ
อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม
การศึกษา
3(3/3-0-0) FN 1063 ความเปนไปไดสําหรับ
โครงการอุตสาหกรรม
การจัดการ
3(3/3-0-0)
ลอจิสติกสและ
โซอปุ ทาน
การจัดการ
3(3/3-0-0) MG 1303 เชิงกลยุทธ
and MK 1503
ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0) EG 5233 เพื่อการนําเสนอ
or EG 2673
วิชาเอกเลือก (4) 3(3/3-0-0)
รวม 18(18/18-0-0)
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทาน)
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทาน)
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทาน)
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 ซึ่งมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 138 หนวยกิต ประกอบดวย
1.

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

7 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

1.3 กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ

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

1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

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

Prerequisite
GE 1053
-

Co-requisite
-

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
AC 1233 หลักการบัญชี
AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ

ไมนอ ยกวา 102 หนวยกิต
45 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
AC 1233

Co-requisite
-

12 หนวยกิต



2.

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
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รหัสวิชา
BA 1313
BA 4103
BA 4113
BC 3303

FN 1603

รายวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ
การวิจัยธุรกิจ
การภาษีอากร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การฟง - การพูด ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
การอาน - การเขียน ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
การเงินธุรกิจ

IM
LA
MG
MK
ST

การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
กฎหมายธุรกิจ
องคการและการจัดการ
หลักการตลาด
สถิติธุรกิจ

EC 1023
EG 5233



EG 5243

2153
2803
1303
1503
2053

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
LM 2013 การจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทาน
LM 3013 การจัดซือ้ ในระบบโซอปุ ทาน
LM 3023 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา
LM 3033 การจัดการการขนสง
LM 3053 กฎหมายโลจิสติกส
LM 3063 การประกันภัยดานโลจิสติกส
LM 3073 การวิเคราะหออกแบบและระบบ
สารสนเทศในโซอปุ ทาน
LM 3093 โลจิสติกสไทย-จีน
LM 3503 การจัดการธุรกิจขนาดยอมไทย-จีน
LM 4013 การบริหารทาขนสง
LM 4043 การจัดการสัมพันธภาพ
ผูจัดหาวัตถุดิบและลูกคา
LM 4053 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส
และโซอปุ ทาน
LM 4523 การวิจัยดานการจัดการโลจิสติกส
และโซอปุ ทาน
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
LM 3103 การจัดการโซอปุ ทานเชิงกลยุทธ
LM 3203 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสําหรับ
การจัดการโซอปุ ทาน

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

Prerequisite
ST 2053
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)

AC 1233 or AC 1313
or AC 1213
AC 1233
MA 1073

-

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
BA 1313
LA 2013
LM 2013
LM 2013
LM 2013
LM 2013
LM 2013

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

LM 2013
LM 2013

-

3(3/3-0-0)

Senior Standing

-

3(3/3-0-0)

LM 2013

-

Prerequisite
LM 2013
LM 2013

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
36 หนวยกิต

ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)


รหัสวิชา
LM 3303
LM 3403
LM 3523
LM 3533
LM
LM
LM
LM
LM
LM

3543
3553
3563
3573
3583
3603

LM 3803
LM 3903
LM 4023
LM 4513

รายวิชา
หนวยกิต
การขนสงตอเนือ่ งหลายรูปแบบ
3(3/3-0-0)
ระบบขนถายวัสดุ
3(3/3-0-0)
โลจิสติกสยอ นกลับและโซอปุ ทาน
3(3/3-0-0)
ระบบปด
การจัดการโซอปุ ทานในธุรกิจคาปลีก 3(3/3-0-0)
และธุรกิจขนาดยอม
โลจิสติกสเพือ่ สิง่ แวดลอม
3(3/3-0-0)
การจัดการความเสีย่ งดานโลจิสติกส 3(3/3-0-0)
การวางแผนและควบคุมดานโลจิสติกส 3(3/3-0-0)
การจัดการโลจิสติกสสนิ คาเนาเสียงาย 3(3/3-0-0)
การจัดการผูใ หบริการโลจิสติกส
3(3/3-0-0)
การจัดการโซอปุ ทานในอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
อาหาร
กลยุทธการกระจายสินคาในโซอุปทาน 3(3/3-0-0)
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3/3-0-0)
ในโซอปุ ทาน
กลยุทธธุรกิจไทย-จีน
3(3/3-0-0)
การวางแผนทรัพยากรองคการ
3(3/3-0-0)
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Prerequisite
LM 2013
LM 2013
LM 2013

Co-requisite
-

LM 2013

-

LM
LM
LM
LM
LM
LM

2013
2013
2013
2013
2013
2013

-

LM 2013
LM 2013

-

LM 2013

-

2.5 กลุมวิชาโทการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
นักศึกษาทีป่ ระสงคจะศึกษาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทานเปนวิชาโท ตองศึกษาเฉพาะดานการจัดการโลจิสติกส
และโซอุปทาน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังนี้
2.5.1 วิชาบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
LM 2013 การจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทาน 3(3/3-0-0)
-



2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
LM 3593 ฝกปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
3(0-0-3/15)
LM 4106 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
หมายเหตุ กลุมที่ 1
LM 3593 ฝกปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
3(0-0-3/15)
LM xxxx วิชาเอกเลือก
3(3/3-0-0)
กลุมที่ 2
LM 4106 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(นักศึกษาที่เรียนควรมีเกรดเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.25 ขึ้นไป หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตร) และเลือกเรียนวิชาในกลุมเอกเลือกอีกจํานวน 6 หนวยกิต
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2.5.2 วิชาเลือก
ศึกษาวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเอกเลือกของสาขาวิชาการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส อีกไมนอยกวา 12
หนวยกิต ไดแก
LM 3013 การจัดซือ้ ในระบบโซอปุ ทาน หรือ
LM 3023 การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา
LM 3033 การจัดการขนสง
LM 3053 การจัดการธุรกิจขนาดยอมไทย-จีน
LM 3093 โลจิสติกสไทย-จีน หรือ
LM 3103 การจัดการโซอปุ ทานเชิงกลยุทธ



3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยตามความสนใจ
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน)
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับ
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)

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
AC 1233 หลักการบัญชี 3(2/2-1/2-0) LM 2013 การจัดการ
3(3/3-0-0) BA 1313
โลจิสติกสและ
โซอปุ ทาน
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) การสือ่ สาร 1
LM 3093 โลจิสติกส
3(3/3-0-0)
ไทย-จีน
รวม 19(17/17-1/2-0)
ชั้นปที่ 2 ภาค 2
EG 5233 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
MG 1303 องคการ
3(3/3-0-0)
และการจัดการ
LM 3013 การจัดซือ้
3(3/3-0-0)
ในระบบโซอปุ ทาน
ST 2053 สถิติธุรกิจ
3(3/3-0-0)
FN 1603 การเงินธุรกิจ 3(3/3-0-0)

Co
-

GE 1063

-

-

-

LM 2013

-

MA 1073 AC 1233 or AC 1313
or AC 1213
รวม 15(15/15-0-0)

ชั้นปที่ 2 ภาคฤดูรอน
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0)
..... ........ วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0)
รวม 6(6/6-0-0)

-

-



ชั้นปที่ 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)

Co
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre



ชั้นปที่ 3 ภาค 1
IM 2153 การจัดการ
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
คงคลังและคลังสินคา
LM 3033 การจัดการ
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)
ชั้นปที่ 3 ภาค 2
AC 3133 การบัญชี
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
โซอปุ ทาน
LM 3063 การประกันภัย 3(3/3-0-0) LM 2013
ดานโลจิสติกส
LM 4043 การจัดการ
3(3/3-0-0) LM 2013
สัมพันธภาพ
ผูจัดหาวัตถุดิบ
และลูกคา
LM 4013 การบริหาร
3(3/3-0-0) LM 2013
ทาขนสง
LM 4523 การวิจัยดาน 3(3/3-0-0)
การจัดการ
โลจิสติกส
รวม 21(21/21-0-0)

Co
-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
LM 4106 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40) Senior
Standing
or consent
of instructor
สําหรับนักศึกษาฝกปฏิบตั ิงาน
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)

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน **เฉพาะไมเลือกสหกิจ**
LM 3593 ฝกปฏิบัตงิ าน 3(0-0-3/15) นอกสถานที่
รวม 3(0-0-3/15)

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
EG 5243 การอาน-การ 3(3/3-0-0) GE 1063
เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
LM 4053 สัมมนา
3(3/3-0-0)Senior standing
การจัดการโลจิสติกส
และโซอปุ ทาน
..... ........ วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
..... ........ วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
..... ........ วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
..... ........ วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
(สําหรับนักศึกษาสหกิจเทานัน้ )
รวม (สหกิจ) 18(18/18-0-0)
รวม (ฝกงาน) 15(15/15-0-0)

-



203

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจจีน)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน
บธ.บ. (ธุรกิจจีน)
Bachelor of Business Administration (Chinese Business)
B.B.A. (Chinese Business)

โครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจจีน
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 138 หนวยกิต ไดแก
1.

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
2.

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053
-

Co-requisite
-

7 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
5 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอ ยกวา 102 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะดานประกอบดวย 3 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
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 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพือ่ ธุรกิจ 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
-



1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
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รหัสวิชา รายวิชา
BA 4113 การภาษีอากร
BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 5243 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
FN 1603 การเงินธุรกิจ
IM 2153 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ
MG 1303 องคการและการจัดการ
MK 1503 หลักการตลาด
ST 2053 สถิติธุรกิจ
2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1
CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2
CN 2023 การสือ่ สารภาษาจีนเชิงธุรกิจ
CN 3013 การอานและการเขียนภาษาจีน
เชิงธุรกิจ
CB 2013 พัฒนาการและการปฎิรปู
ระบบเศรษฐกิจจีน
CB 2023 วัฒนธรรมการทําธุรกิจของจีน
CB 3013 การคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศของจีน
CB 3023 ตลาดและพฤติกรรมของตลาดจีน
CB 3033 กฎหมายการคาและการลงทุน
ในประเทศจีน
CB 3043 การจัดการธุรกิจสงออกและนําเขา
กับประเทศจีน
CB 4013 ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบัน
การเงินที่เกี่ยวของของจีน
CB 4083 สัมมนาธุรกิจจีน
2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
CB 3053 ระบบการสือ่ สารและการเจรจาธุรกิจจีน
CB 3063 การจัดการทรัพยากรมนุษย
สําหรับธุรกิจจีน
CB 3073 ภูมิศาสตรกายภาพจีนเชิงธุรกิจ
CB 3083 เศรษฐกิจระหวางประเทศของจีน
CB 3113 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจีน

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

AC 1233
MA 1073

-

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

Prerequisite
CN 1023
CN 2013
CN 2013

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

CB 2013

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

MK 1503
LA 2803

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

Senior standing

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

CN 2013

-

36 หนวยกิต

ไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)


รหัสวิชา
CB 4023
CB 4033
CB 4043
CB 4053

รายวิชา
การจัดการขามวัฒนธรรมไทย-จีน
ระบบบัญชีและการภาษีอากรของจีน
ระบบโลจิสติกสไทย-จีน
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของจีน
CB 4063 เหตุการณปจจุบนั ในจีน
CB 4073 กลยุทธทางธุรกิจสําหรับตลาดจีน

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
AC 1233
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

CB 4106 สหกิจศึกษา
CB 3093 การฝกปฏิบัตงิ านนอกสถานที่

6(0-0-6/40)*
3(0-0-3/15)*

MG 1303, MK 1503,
Senior standing
Senior standing
Senior standing
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Co-requisite
-

2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
CB 3093 การฝกปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
3(0-0-3/15)
CB 4106 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
หมายเหตุ กลุม 1
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
CB 3093 การฝกปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
3(0-0-3/15)
CB 4073 กลยุทธทางธุรกิจสําหรับตลาดจีน
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

3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติไดตามความสนใจ
วิชาโทธุรกิจจีน
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาธุรกิจจีนเปนวิชาโท ตองศึกษาไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในรายวิชา ดังตอไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
CB 2013 พัฒนาและปฎิรปู ระบบเศรษฐกิจจีน 3(3/3-0-0)
CB 2023 วัฒนธรรมการทําธุรกิจของจีน
3(3/3-0-0)
CB 3013 การคาและการลงทุน
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
-

ทั้งนี้ รายวิชาใดที่นับเปนวิชาแกน/วิชาพื้นฐานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะดาน/วิชาเอก หรือวิชาเลือกเสรีแลวไมใหนับรวมอยูใน
กลุม วิชาโท



* หมายเหตุ
- อนึ่งวิชา การฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือ สหกิจศึกษา จะตองเลือกสถานประกอบการที่ทําธุรกิจเกี่ยวของกับจีน
ในประเทศไทยหรือประเทศจีน
- สําหรับนักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาได ควรมีเกรดเฉลี่ยสะสม (นับถึงภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปที่ 3) ไมนอยกวา 2.50 ขึ้นไป หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจจีน)

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre



ชั้นปที่ 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) เพือ่ การสือ่ สาร1
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ 3(3/3-0-0)
MG 1303 องคการและ
3(3/3-0-0)
การจัดการ
รวม 17(15/15-2/4-0)
ชั้นปที่ 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 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1112 ชีวิตกับ
2(2/2-0-0)
เศรษฐกิจพอเพียง
GE 1122 เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
MA 1073 คณิตศาสตร 3(3/3-0-0)
และสถิติ
รวม 18(15/15-3/6-0)

Co
-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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 พัฒนาการและ 3(3/3-0-0)
ปฎิรปู ระบบ
เศรษฐกิจจีน
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
GE 1082 โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
MK 1503 หลักการตลาด 3(3/3-0-0)
รวม 17(15/15-2/4-0)
ชั้นปที่ 2 ภาค 2
BA 3503 การประยุกตใช 3(2/2-1/2-0) คอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
CB 2023 วัฒนธรรมการทํา 3(3/3-0-0)
ธุรกิจของจีน
CN 2023 การสือ่ สาร
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)

Co
-

-


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
BA 3143 การวิเคราะห 3(3/3-0-0)
เชิงปริมาณ
BC 3303 การพัฒนาระบบ 3(2/2-1/2-0) สารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
CB 3013 การคาและการ 3(3/3-0-0) CN 2013
ลงทุนระหวาง
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)

ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
สําหรับนักศึกษาสหกิจ
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0)
..... ...... วิชาเลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0)
สําหรับนักศึกษาฝกปฏิบตั ิงาน
CB 3093 การฝกปฏิบตั งิ าน 3(0-0-3/15) นอกสถานที่
รวม (สหกิจ) 6(6/6-0-0)
หรือ รวม (ฝกงาน) 3(0-0-3/15)

-

รหัสวิชา รายวิชา

CB
CB
CB
CB
.....

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
สําหรับนักศึกษาสหกิจ
4106 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40) สําหรับนักศึกษาฝกปฏิบตั ิงาน
4073 กลยุทธทางธุรกิจ 3(3/3-0-0)
สําหรับตลาดจีน
...... วิชาเอกเลือก (2) 3(3/3-0-0)
...... 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)

Co

-

-

-

-

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
BA 4013 การจัดการ
3(3-3-0-0)
เชิงกลยุทธ
CB 4083 สัมมนาธุรกิจจีน 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)
สําหรับนักศึกษาฝกปฏิบตั ิงาน
BA 4113 การภาษีอากร 3(3/3-0-0)
รวม (สหกิจ) 15(15/15-0-0)
หรือ รวม (ฝกงาน) 12(12/12-0-0)

-



ชั้นปที่ 3 ภาค 2
AC 3133 การบัญชี
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
และการลงทุน
ในประเทศจีน
CB 3043 การจัดการธุรกิจ 3(3/3-0-0)
สงออกและนําเขา
กับประเทศจีน
CB 4013 ตลาดเงินตลาดทุน 3(3/3-0-0)
และสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวของของจีน
IM 2153 การจัดการ
3(3/3-0-0)
การผลิตและ
การดําเนินงาน
รวม 21(21/0-0-0)

Co
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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 generation 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 advancement 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


IMG
IMK
IST
IVB
TH
2.

-

209

Courses in Management
Courses in Marketing
Courses in Statistics
Courses in Vietnamese
Courses in Thai Language

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

Total
4.

36
6
9
9
12
96
45
36
6 or 3
12 or 9
6
138

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.



General Education
- Social Sciences
- Humanities
- Science & Mathematics
- Language
Professional Education
- Business Core Courses
- Major Requirements
- Cooperative Education / Field Work
- Major Electives
Free Electives

Credit
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4.2 General Education
4.2.1 Social Sciences
รหัสวิชา รายวิชา
IGE 101 Man and Society
IGE 111 ASEAN Community and
China Study
IGE 116 Introduction to Thai Study
4.2.2 Humanities
รหัสวิชา รายวิชา
IGE 102 World View and
Way of Life
IGE 103 Academic Report Writing
IGE 113 Health Preservation of
Traditional Chinese Medicine
IGE 114 Thai Culture and Wisdom
IGE 115 Intercultural Communication



4.2.3 Sciences and Mathematics
รหัสวิชา รายวิชา
IBC 101 Information Technology
IGE 104 Man and Environment
IMA 101 Mathematics for Business
IST 201 Basic Statistics

36 credits
6 credits
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

-

-

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

9 credits

9 credits
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
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


Chinese (Chinese students are not allowed to study)
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
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)
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)
Chinese II
Thai (Thai students are not allowed to study)
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 Thai Language and Communication
TH 2113 Listening and Reading
TH 2223 Communicative Speaking
TH 2333 Communicative Writing

Prerequisite
-

Co-requisite
-

ICN 101

-

-

-

ICN 201

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
IAC 103
IMA 101
IBA 201

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

IST 202
IBC 101
IAC 103
-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

IMG 101
IST 201

-

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
96 credits
45 credits

4.3.2 Major Requirements
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
IBA 402 Seminar in Business Management 3(3/3-0-0)
IEP 303 Business and Social Entrepreneurial 3(3/3-0-0)
IEP 305 Cross-Cultural Management in 3(3/3-0-0)
the ASEAN Community and China

36 credits
Prerequisite Co-requisite
Senior standing
IMG 101
-



4.3 Professional Education
4.3.1 Business Core Courses
รหัสวิชา รายวิชา
IAC 103 Principles of Accounting
IAC 201 Managerial Accounting
IBA 201 Quantitative Business Analysis
IBA 202 Production and Operations
Management
IBA 203 Business Law and Taxation
IBA 401 Business Research Methodology
IBC 302 Management of Information System
IEC 201 Micro Economics
IEC 202 Macro Economics
IFN 201 Business Finance
IIB 201 Principles of International
Business Management
IMG 101 Organization and Management
IMG 301 Human Resource Management
IMK 101 Principles of Marketing
IST 202 Business Statistics

211
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รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
IEP 402 Small and Medium Enterprises 3(3/3-0-0)
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 402 Strategic Management
3(3/3-0-0)
IMG 408 Entrepreneurship and Innovation 3(3/3-0-0)
IMG 411 Project Management
3(3/3-0-0)
IMK 303 Logistics and Supply Chain
3(3/3-0-0)
Management
4.3.3 Cooperative Education / Field Work
Group 1
รหัสวิชา รายวิชา
IMG 444 Co-operative Education

Prerequisite Co-requisite
Senior Standing
-

-

IMG 101
Senior Standing
IMG 101
Senior Standing
IMK 101

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

6 or 3 credits
หนวยกิต
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
IMG 445 Field Work Practice

หนวยกิต
3(0-0-3/15)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

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
รหัสวิชา รายวิชา
IAC 301 International Accounting
ICB 401 Doing Business in China
ICB 402 Chinese Trade Policy
ICB 404 Current Issues in Chinese
International Business
IDB 301 Indonesian for Business I
IEC 203 Economy in ASEAN Community
and China
IEP 302 Entrepreneurial Marketing Strategy

12 or 9 credits
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
IAC 103
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

IEC 201, IEC 202

-

3(3/3-0-0)

IMK 101

-


รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
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)
IMB 301 Malaysian for Business I
3(2/2-1/2-0)
IMG 403 Team Management
3(3/3-0-0)
IMG 404 Multinational Corporation
3(3/3-0-0)
Management
IMG 406 Managerial Skill Development
3(3/3-0-0)
IMG 407 International Human Resource 3(3/3-0-0)
Management
IVB 301 Vietnamese for Business I
3(2/2-1/2-0)
4.4 Free Electives
รหัสวิชา รายวิชา
IBA 403 Business and Social Etiquette
IBA 405 Sustainable Enterprise Management
ICB 405 Thai - Chinese Business Relations
ICB 406 Chinese Business Organization
ICN 101 Listening and Speaking in
Chinese I*
ICN 102 Listening and Speaking in
Chinese II*
IMG 410 Hospitality Management

213

Prerequisite
-

Co-requisite
-

IMG 101
IMG 101
IMG 101

-

IMG 101
IMG 101

-

-

-

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

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)

ICN 101

-

3(3/3-0-0)

-

-

6 credits

* Chinese students are not allowed to study
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Study Plan
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

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(...............)

Co

หนวยกิต

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

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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Study Plan of 3rd - 4th Year for Cooperative Education Group
รหัสวิชา รายวิชา

IEP 303
IEP 305

IMG 302
IMG 303
IFN 201
IMK 303
..... .......

หนวยกิต

Pre

Third Year / First Semester
เลือกกลุมวิชาสหกิจศึกษา
Business and 3(...........) IMG 101
Social Entrepreneurial
Cross Cultural 3(...........)
Management in the
ASEAN Community
and China
Organizational 3(...........)
Behavior
Business Ethics 3(...........)
and Corporate Social
Responsibility
Business
3(...........) IAC 103
Finance
Logistics and 3(...........) IMK 101
Supply Chain
Management
Free
3(...........)
Electives (1)
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(...............)

-

-



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(...............)

Co
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Study Plan of 3rd - 4th Year for Work Field Group
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre



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(...............)

Co
-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

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(...............)

Co
-

-

-

-

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.
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.9)
2. อ.บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี
ผู ชวยคณบดี
 บช.บ. (การบัญชีการเงิน) ม.หอการคาไทย
 บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) ม.สยาม
3. อ.อรรถพล ธรรมไพบูลย
ผู ชวยคณบดี
 บธ.บ. (การตลาด) ม.สงขลานครินทร
 M.S. (Marketing) Golden Gate U., California,
U.S.A.

สาขาวิชาการเงิน
11. อ.สมนึก อัศดรวิเศษ
ประธานหลักสูตร
 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.
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
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
หัวหนาสาขาวิชา
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการคลัง) ม.รามคําแหง
 พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
17. ผศ.สถาพร ปนเจริญ
 บธ.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง (การบริหารธุรกิจ
ระหวางประเทศ) ม.หอการคาไทย
 พบ.ม. (การบริหารองคการและการจัดการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร



สาขาวิชาการบัญชี
4. อ.จรรยา ยอดนิล
หัวหนาสาขาวิชา
 บช.บ. (การบัญชีการเงิน) ม.หอการคาไทย
 บธ.ม. (การบัญชี) ม.หอการคาไทย
5. อ.นุช สัทธาฉัตรมงคล
 บช.บ. (การบัญชี) ม.กรุงเทพ
 บช.ม. (การบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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. (การบัญชีตน
 ทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. อ.สุวรรณา อินคลาย
 บช.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (การบัญชี) ม.สยาม
 บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) ม.เกษตรศาสตร
 ผูส
 อบบัญชีภาษีอากร
 ผูส
 อบบัญชีรบั อนุญาต
9. อ.ชลิตพันธ บุญมีสุวรรณ
 บธ.บ. (การบัญชี) ม.รามคําแหง
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) ม.รามคําแหง
 บช.ม. (การบัญชีตน
 ทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10. อ.ลาวรรณ อนันตชลาลัย
 บธ.บ. (การบัญชี) ม.เกริก
 บช.ม. (การบัญชีตน
 ทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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18. อ.นันทวุฒิ ครุธา
 บธ.บ. (การจัดการ) ม.เกษตรศาสตร
 ศศ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) ม.เกษตรศาสตร
19. อ.ประนอม ลอองนวล
 บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) ม.สยาม
 บธ.ม. ม.หัวเฉียวเฉลิ มพระเกี ยรติ
20. อ.ชัชราวรรณ มีทรัพยทอง
 นท.บ. (การประชาสัมพันธ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 บธ.ม. (การจัดการ) ม.ขอนแกน
21. อ.นิตยา ลิ้มไพศาล
 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. (ภาษาฝรั่งเศส) ม.เชียงใหม
 บธ.ม. (การเปนผูประกอบการ) ม.ฟารอีสเทอรน

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)

หลักสูตรนานาชาติ
26. อ.ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ ประธานหลักสูตร
 บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) ม.ธรรมศาสตร
 ศม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 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.

สาขาวิชาการตลาด
34. อ.สุเมษ เลิศจริยพร
หัวหนาสาขาวิชา
 บธ.บ. (การตลาด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 บธ.ม. (การตลาด)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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


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

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
44. อ.กิตติ เลิศกมลรักษ
หัวหนาสาขาวิชา
 บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ม.รังสิต
 บธ.ม. ม.เทคโนโลยีมหานคร
45. อ.ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง
 วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) เกียรตินย
ิ มอันดับสอง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง
 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. เกียรตินย
ิ มอันดับสอง (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)
สถาบันวิทยาการสารสนเทศ ม.ศรีปทุม
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันวิทยาการสารสนเทศ 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
หัวหนาสาขาวิชา
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องมือ)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
52. อ.นิรันดร ฉิมพาลี
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 MS (Operations Research) Florida Institute of
Technology, USA.
53. อ.พรไพบูลย ปุษปาคม
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี



สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
41. อ.มธุรพจน ศรีโพนทอง
หัวหนาสาขาวิชา
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.บูรพา
 บธ.ม. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
42. อ.สุภาวดี คุมราษฎร
 บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ) ม.วลัยลักษณ
 บธ.ม. (ธุรกิจระหวางประเทศ) ม.หอการคาไทย
43. อ.ศิริวุฒิ รุงเรือง
 บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 บธ.ม. ม.กรุงเทพ
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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. (การจัดการตนแบบเปนแบบบูรณาการ)
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. (บริหารธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

62. อ.วิบูลย ตั้งกิตติภาภรณ
 น.บ. ม.ธรรมศาสตร
 เนติบัณฑิตไทย
 น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร กฎหมายเศรษฐกิจ (พ.ศ.2527)
และกฎหมายอาญา (พ.ศ.2528) มหาวิทยาลัยจงซาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. อ.สุคนธศักดิ์ เจริญจิตร
 บช.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (การบัญชี)
ม.เชียงใหม
 น.บ. ม.ธรรมศาสตร
 บธ.ม. (การบัญชีการเงิน) ม.เกษตรศาสตร
 ผูส
 อบบัญชีรบั อนุญาต
3. อ.ทรรศจันทร ปยะตันติ
 บธ.บ. (การเงิน) ม.ขอนแกน
 พบ.ม. (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
4. อ.สุมิตา อุทัยผล
 B.A. (Business English), Assumption
University
 M.I.B. and M.comm. (Marketing),
The University of Sydney, Australia



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
 ผูส
 อบบัญชีรบั อนุญาต
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



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 ใจตั้งมั่น
 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 (การสอบบัญชี) ม.ธรรมศาสตร
 พณ.ม. (การเงิน) ม.ธรรมศาสตร
 ผูส
 อบบัญชีรบั อนุญาต
9. อ.นฤมล จรัสวชิรกุล
 ศ.บ. (เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ) ม.รามคําแหง
 น.ม. ม.รามคําแหง
 รป.ม. (การจัดการสําหรับนักบริหาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
10. อ.ดร.กุศยา ลีฬหาวงค
 วท.บ. ม.มหิดล
 พบ.ม. (การบริหารการเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 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 เลี่ยงภัย
 บธ.บ. (การเงิน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ศก.ม. (เศรษฐศาสตร-การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
13. อ.ชุติพงศ อิทธิภูวดล
 บธ.บ. (การเงิน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 Master of Business Administration (Finance),
Long Island University C.W. Post campus,
Brookville, New York
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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
พระจอมเกลาธนบุรี
 M.B.A. ม.ศรีปทุม
25. อ.สุภลักษณ ตรรกสกุลวิทย
 วท.ม. เกียรตินย
ิ มอันดับสอง (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 สต.บ. เกียรตินย
ิ มอันดับสอง (เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
26. อ.ภูสิต เพ็ญศิริ
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
ม.เกษตรศาสตร
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม
 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 (ฝรั่งเศส) ม.รามคําแหง
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จีนในระบบเศรษฐกิจโลก)
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

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science)
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
Bachelor of Science (Computer Science)
B.S. (Computer Science)




คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาวิ ชาจุลชี ววิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร การแพทย และสาขาวิชาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ยังเปนคณะที่ ใหบริ การการจัดการเรียน การสอนทางดานวิทยาศาสตร พื้ นฐาน
สาขาวิ ชาต าง ๆ ไดแก สาขาวิชาวิ ทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร และสถิติ สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร กายภาพ
ที่ประกอบดวย 4 กลุม วิชา คือ ฟสิกส เคมีทวั่ ไป เคมีอินทรีย และชีวเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตรชวี ภาพ ที่ประกอบดวย 4 กลุม วิชา
คือ กายวิภาคศาสตร ชีววิทยา จุลชีววิทยา และสรีรวิทยา รวมทั้งยังใหบริการสอนคอมพิวเตอรในวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในชีวติ ประจําวันใหแกคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพือ่ ผลิตบัณฑิตใหมคี วามรู ความสามารถ ทักษะและความเปนเลิศทางวิชาการ
รวมทั้งสามารถเรียนรู พัฒนาตนเอง และทํางานรวมกับผูอื่นไดดี โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึก
ของการเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม
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ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ป จ จุ บั น การพั ฒ นาด า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
การติดตอสื่ อสารระหวางประเทศเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้ งนี้
เนื่องจากไดมีการนําเทคโนโลยีชั้นสูงมาประยุกตใชอยางมาก
รวมทั้งการคิดคนเทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา
อยางตอเนื่อง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรเปน
พื้นฐานหนึ่งที่ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางกวางขวาง ดังนั้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
จึงมุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรที่ลึกซึ้งทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถ
เรียนรูเ ทคโนโลยีใหม ๆ ไดดว ยตนเอง และเพือ่ ใหสอดคลองกับ
ปณิธาน วัตถุประสงค และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การผลิ ตบัณฑิ ตใหมี ความพร อมในด านคุ ณภาพ คุ ณธรรม
จริยธรรม มีจติ สํานึกการเปนพลเมืองดีในการสรางความเจริญ
กาวหนาใหแกตนเองและประเทศชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร จึงมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่ อ ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ความเข าใจด า น
วิ ทยาการคอมพิ วเตอร ทั้ งภาคทฤษฎี และปฏิ บั ติ สามารถ
นําไปประกอบอาชีพการงาน หรือไปแสวงหาความรูเพิ่มเติม
พรอมนําไปประยุกตใชสําหรับการศึกษาตอขัน้ สูง
2. เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห
ตามแนววิทยาศาสตร
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะดานภาษา สามารถ
ติดตอสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีจติ สํานึก
ของการใหบริการแกสงั คมและเปนพลเมืองดี

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
นักศึกษาตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 131 หนวยกิต ดังนี้




1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
24 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

- กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู

หนวยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

7 หนวยกิต

2 หนวยกิต


- กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
วิชาเลือก
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในชีวติ ประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
MA 1003 คณิตศาสตร
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
ST 1053 สถิติเบื้องตน
- กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
2.

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

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

หนวยกิต
1(0-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
GE 2133

Co-requisite
-

Prerequisite
MA 1093
-

Co-requisite
-

GE 1063

-

GE 1063

-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

6 หนวยกิต

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




หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 89 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะดานประกอบดวย 3 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
- กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
AC 2313 การบัญชีพนื้ ฐาน
3(2/2-1/2-0)
CS 1323 โครงสรางไมตอ เนือ่ ง
3(3/3-0-0)
CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(2/2-1/3-0)
CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสําหรับ
3(3/3-0-0)
วิทยาการคอมพิวเตอร
CS 3503 คอมพิวเตอรอเิ ล็กทรอนิกส
3(2/2-1/3-0)
EG 5213 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
EG 5223 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
3(3/3-0-0)
- กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสราง
CS 1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
CS 1353 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร
CS 2203 เทคโนโลยีสอื่ ประสม
CS 2223 การโตตอบระหวางมนุษย
กับคอมพิวเตอร
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รหัสวิชา รายวิชา
CS 2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ
CS 2513 โครงสรางและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร
CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ
ทางสังคมดานคอมพิวเตอร
CS 3483 การจัดการระบบเครื่องแมขาย
CS 3533 ระบบปฏิบตั กิ าร
CS 3703 ระบบจัดการฐานขอมูล
CS 3713 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
CS 3723 การสือ่ สารขอมูลและระบบเครือขาย
CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
CS 3863 วิศวกรรมซอฟตแวร
CS 4903 โครงงานพิเศษ
- กลุมวิชาเอกเลือก
Computer Science
รหัสวิชา รายวิชา
CS 2423 ทฤษฎีการคํานวณ
CS 3403 กระบวนทัศนการโปรแกรม
CS 3433 การประมวลผลแบบขนาน
CS 3453 การออกแบบอัลกอริทมึ
CS 3463 วิศวกรรมระบบฝงตัว
CS 3473 ปญญาประดิษฐ
CS 4213 หัวขอพิเศษเฉพาะทาง
ดานวิทยาการคอมพิวเตอร
CS 4633 หัวขอพิเศษเฉพาะทางดานโปรแกรม
CS 4873 การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอร
Information Management
รหัสวิชา รายวิชา
CS 3423 การจัดการองคความรู
CS 3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
CS 4303 โปรแกรมประยุกตสําหรับองคกร
ขนาดใหญ
CS 4613 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล
CS 4623 การจัดเก็บและการสืบคนสารสนเทศ
Computer Graphic and Visualization
รหัสวิชา รายวิชา
CS 4423 การทําภาพเคลื่อนไหว
ดวยคอมพิวเตอร
CS 4443 คอมพิวเตอรวิทัศน
CS 4773 เรขภาพคอมพิวเตอร

หนวยกิต
3(2/2-1/3-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
CS 1343
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)

-

-

3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
3(3/3-0-0)
3(0-3/9-0)

CS 3703
CS 1343
Senior Standing

-

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

Prerequisite
CS 1323
CS 1343
CS 2513
CS 2303
CS 2303
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/2-0)

-

-

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

Prerequisite
CS 3703
CS 3703
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

CS 3703
CS 2303

-

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/2-0)

CS 1333
MA 1093

-

18 หนวยกิต


Computer Networks
รหัสวิชา รายวิชา
CS 3663 ความปลอดภัยของขอมูล
CS 4203 ระบบแบบกระจาย
CS 4403 การออกแบบและบริหารจัดการ
เครือขาย
CS 4413 เครือขายการสือ่ สารไรสาย
และเคลื่อนที่
CS 4433 การคํานวณแบบกริดและคลาวด
Software Development
รหัสวิชา รายวิชา
CS 3213 การออกแบบและเขียนโปรแกรม
บนเว็บ
CS 3223 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
บนอุปกรณเคลือ่ นที่
CS 4763 การจัดการโครงงานซอฟตแวร
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หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
CS 3723
CS 3723

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)

CS 3723

-

3(3/3-0-0)

CS 2513

-

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
CS 3703

Co-requisite
-

3(2/2-1/3-0)

-

-

3(3/3-0-0)

CS 3863

-

3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
- รายวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ รวมถึงรายวิชา CS 1103 ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ และ CS 1203 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเบื้องตน
4.

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
6(0-0-6/40)

Prerequisite Co-requisite
Consent of Instructor
-




หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม
- รายวิชาสหกิจศึกษา
รหัสวิชา รายวิชา
CS 4916 สหกิจศึกษาสําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre




ชั้นปที่ 1 ภาค 1
CS 1333 การโปรแกรม 3(2/2-1/3-0) เชิงโครงสราง
CS 1353 หลักการทาง 3(2/2-1/2-0) วิทยาการคอมพิวเตอร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1102 ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
GE 1122 เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
MA 1093 แคลคูลัสและ 3(3/3-0-0)
เรขาคณิตวิเคราะห
รวม 18(14/14-4/11-0)
ชั้นปที่ 1 ภาค 2
AC 2313 การบัญชีพนื้ ฐาน 3(2/2-1/2-0) CS 1323 โครงสราง
3(3/3-0-0)
ไมตอเนื่อง
CS 1343 การโปรแกรม 3(2/2-1/3-0) เชิงวั ตถุ
GE 1043 ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับการสือ่ สาร
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)

Co
-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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
เชิงตั วเลข
CS 2303 โครงสราง
3(2/2-1/3-0) CS 1343
ขอมูลและ
อัลกอริทมึ
CS 3102 จรรยาบรรณ 2(2/2-0-0)
ทางวิชาชีพและ
ทางสังคมดานคอมพิวเตอร
GE 1112 ชีวิตกับ
2(2/2-0-0)
เศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
GE xxxx (วิชาเลือก
3(..........)
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป)
รวม 19(13/13-3/9-0)
ชั้นปที่ 2 ภาค 2
CS 2203 เทคโนโลยี
3(2/2-1/3-0) สือ่ ประสม
EG 5213 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
CS 3533 ระบบปฏิบตั กิ าร 3(2/2-1/3-0) CS 3703 ระบบจัดการ 3(2/2-1/3-0) ฐานขอมูล
GE 1082 โลกทัศนกับ
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)

Co
-

-


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
CS 3503 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/3-0) อิเล็กทรอนิกส
CS 3723 การสือ่ สาร
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(....................)
ชั้นปที่ 3 ภาค 2
CS 3303 สถิติและระเบียบ 3(3/3-0-0)
วิธีวิจัยสําหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร
CS 3773 การพัฒนาระบบ 3(2/2-1/3-0) CS 1343
เชิงวั ตถุ
CS 3483 การจัดการระบบ 3(2/2-1/3-0) เครื่องแมขาย
CS xxx3 เอกเลือก 2
3(..........)
CS xxx3 เอกเลือก 3
3(..........)
..... ........ วิชาเลือกเสรี 3(..........)
รวม 18(....................)

Co
-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre
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ชั้นปที่ 4 ภาค 1
CS 4916 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40) Consent of Instructor
สําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร
รวม 6(0-0-6/40)

-

-

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
CS 4903 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0)
CS
CS
CS
GE

xxx3
xxx3
xxx3
xxxx

เอกเลือก 4
เอกเลือก 5
เอกเลือก 6
(วิชาเลือก
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป)
รวม

3(..........)
3(..........)
3(..........)
3(3/3-0-0)

Senior
Standing
-

-

15(....................)
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สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
Bachelor of Science (Industrial Microbiology)
B.S. (Industrial Microbiology)




ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม เปนหลั กสูตรที่ ผลิตบัณฑิตใหมีความรูในวิชา
วิทยาศาสตรพนื้ ฐาน ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ พืน้ ฐานทาง
จุลชีววิทยา ไดแก การจําแนกสายพันธุ สรีรวิทยา พันธุกรรม
และจุ ลชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต ได แ ก จุ ล ชี ว วิ ท ยาทางอาหาร
จุลชีววิทยาสิง่ แวดลอม จุลชีววิทยาทางการเกษตร จุลชีววิทยา
อุ ตสาหกรรม การนํา จุ ลิ นทรี ย มาใช ประโยชน ในการผลิ ต
ผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางอุตสาหกรรม เชน อาหาร เครื่องดื่ม
เอนไซม กรดอะมิโน ยา แอลกอฮอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง เปนตน
การวินิ จฉัยเชื้ อจุ ลินทรี ยที่ ปนเป อนในผลิตภัณฑ การสราง
สายพันธุจุลินทรียใหมๆ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนํา
จุลินทรียมาผลิตผลิตภัณฑใหมๆ ที่มีมูลคาสูงทางเศรษฐกิจ
และเปนที่ตองการของตลาดทั้ งภายในและภายนอกประเทศ
หรือเพิม่ อัตราการผลิตผลิตภัณฑ รวมทัง้ การดูแลจัดการระบบ
สิง่ แวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม กฎระเบียบมาตรฐานสากล
การวิเคราะหอันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ (Hazard Analysis
and Critical Control Point; HACCP) และไดความรูในเชิงการ
คิดสรางสรรค เพือ่ นําไปสูก ารพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จึงมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ที่มีความรูความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในทาง
จุลชีววิทยาพื้นฐานและจุลชีววิทยาประยุกต มีทักษะในการ

ปฏิบตั งิ านในหองปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาดานการผลิต การตรวจ
วิ เ คราะห การควบคุ มคุ ณภาพของโรงงานอุ ตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับอาหาร ยา การเกษตร และสิ่งแวดลอม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการ
ทํางาน และสามารถแก ป ญหาตางๆ ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสําหรับภาคอุตสาหกรรม มีความรู ใฝศึกษา ติดตาม
ความก าวหน าของวิ ทยาการ และนํามาประยุ กต ใช ในการ
ปฏิบตั ิงาน และงานวิจัยไดอยางเหมาะสม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมทั้งความรูดาน
วิชาชีพ มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ มีทกั ษะในการสือ่ สาร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม มีความคิดริ เริ่ ม และ
สามารถดําเนินชีวิตที่มีคุณคาตอสังคม
4. เพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม โดย
เฉพาะอยางยิง่ คุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตา ซื่ อสั ตย กตั ญู และดําเนิ นชี วิ ตตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยง รวมทั้ งมี ความรั บ ผิ ด ชอบ และเคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
5. เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง ใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม และ
ส งเสริ มให บั ณ ฑิ ต มี ความสามารถในการสื่ อสารภาษาจี น
เบื้องตนได
6. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเพื่อศึกษาตอ
ในระดับปริญญาขั้นสูงตอไป
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร มีแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และมีจํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 131 หนวยกิต โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาและกลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา

6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)

-

-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

7 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
6 หนวยกิต




1.2 วิชาเลือก
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล
ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่ สารระหวางวัฒนธรรม

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
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รหัสวิชา รายวิชา
GE 2142 อาเซียนศึกษา
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2




2.

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
BI 1043 หลักชีววิทยา
BI 1061 ปฏิบัตกิ ารหลักชีววิทยา
CH 1293 เคมีทั่วไป
CH 1301 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน
CH 2241 ปฏิบตั ิการอินทรียเคมีพนื้ ฐาน
CH 2313 เคมีวิเคราะห
CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
EG 5153 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
EG 5163 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
MA 1013 แคลคูลัส 1
MI 1012 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
MI 1021 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาพืน้ ฐาน
MI 2043 สรีรวิทยาของจุลนิ ทรีย
MI 2053 วิทยาแบคทีเรียดีเทอรมิเนตีฟ
MI 2313 ราวิทยาและสาหรายวิทยา
PH 1142 ฟสกิ สพื้นฐานทางชีวภาพ
PH 1181 ปฏิบัติการฟสกิ สพนื้ ฐานทางชีวภาพ
ST 2003 ชีวสถิติ

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

หนวยกิต
1(0-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)

-

-

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
GE 2133

Co-requisite
-

ไมนอ ยกวา 95 หนวยกิต
47 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
3(3/3-0-0)
BI 1043 และ CH 2233 1(0-1/3-0)
CH 2241
BH 2333
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
BI 1043
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
CH 1293
3(3/3-0-0)
CH 1293
1(0-1/3-0)
CH 2233
3(3/3-0-0)
CH 1293
1(0-1/3-0)
CH 2313
3(3/3-0-0)
GE 1063
3(3/3-0-0)
GE 1063
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)

BI 1043
MI 1012
MI 1012
MI 1012
MA 1013
MA 1013

MI 1012
PH 1142
-
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3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ




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 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
MI 1012
MI 3163 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2/2-1/3-0)
MI 1012 และ MI 1021 MI 3333 พันธุศาสตรของจุลนิ ทรีย
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 เอนไซมจากจุลนิ ทรียเบื้องตน
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 เกี่ ยวผลิ ตภัณฑ
MI 3383 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหาร 3(3/3-0-0)
MI 3163
MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย
3(3/3-0-0)
MI 1012
MI 3403 ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย
3(3/3-0-0)
MI 3343
ในทางอุตสาหกรรม
MI 3412 การวิเคราะหแบคทีเรียกอโรค
2(1/1-1/3-0)
MI 2053 และ MI 3163 และสารพิษในอาหาร
MI 4233 การฝกงาน 1
3(0-0-3/15)
MI 3353
MI 4243 การฝกงาน 2
3(0-0-3/15)
MI 3353
MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
MI 3353 และ MI 3383 MI 4303 โครงงานพิเศษ
3(0-3/9-0)
MI 3353
MI 4421 สัมมนา
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 ดังนี้
1. รายวิชา MI 4233 การฝกงาน 1 และ MI 4243 การฝกงาน 2
จํานวน 6 หนวยกิต หรือ
2. รายวิชา MI 4446 สหกิจศึกษา
จํานวน 6 หนวยกิต
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร วท.บ. (สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)

รหัสวิชา รายวิชา
BI 1043
BI 1061
GE 1043
GE 1072
GE 1112
GE 1122




GE 1113
MA 1013

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
หลักชีววิทยา 3(3/3-0-0)
ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
หลักชีววิทยา
ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ชีวิตกับ
2(2/2-0-0)
เศรษฐกิจพอเพียง
เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศ
กับการเรียนรู
จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
แคลคูลัส 1
3(3/3-0-0)
รวม 19(17/17-2/5-0)

Co
BI 1043
-

รหัสวิชา รายวิชา
CH 2233
CH 2241
GE 1063
GE 1082

-

GE ......

-

MI 2053

-

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
CH 1293 เคมีทั่วไป
3(3/3-0-0)
CH 1301 ปฏิบัตกิ ารเคมี 1(0-1/3-0)
- CH 1293
ทัว่ ไป
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 พืน้ ฐาน
MI 1021 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- MI 1012
จุลชีววิทยาพื้นฐาน
PH 1142 ฟสกิ สพนื้ ฐาน 2(2/2-0-0) MA 1013 ทางชีวภาพ
PH 1181 ปฏิบตั ิการฟสิกส 1(0-1/3-0)
- PH 1142
พื้นฐานทางชีวภาพ
รวม 17(13/13-4/11-0)

MI 2313

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
อินทรียเคมี
3(3/3-0-0) CH 1293 พืน้ ฐาน
ปฏิบตั กิ ารอินทรีย 1(0-1/3-0) CH 1301 CH 2233
เคมีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 เพื่อการสื่อสาร 2
โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
เลือกหมวด
3(...........)
ศึกษาทั่วไป
วิทยาแบคทีเรีย 3(2/2-1/3-0) MI 1012 ดีเทอรมิเนตีฟ
ราวิทยาและ
3(2/2-1/3-0) MI 1012 สาหรายวิทยา
รวม 18(14/14-4/11-0)

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1043 และ CH 2233
BH 2341 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0) CH 2241 BH 2333
ชีวเคมีพื้นฐาน
CH 2313 เคมีวิเคราะห 3(3/3-0-0) CH 1293 CH 2321 ปฏิบตั ิการ
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)


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
MI 3143 จุลชีววิทยา
3(2/2-1/3-0) MI 1012
และ MI 2043
สิง่ แวดลอม
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
และ MI 2043
อุตสาหกรรม 1
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)

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
EG 5163 การอาน-เขียน 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
MI 4283 สุขาภิบาลโรงงาน 3(3/3-0-0) MI 3353
และ MI 3383
อุตสาหกรรม
MI 4303 โครงงานพิเศษ 3(0-3/9-0) MI 3353
MI 4421 สัมมนา
1(0-1/3-0) MI 3343
MI 4431 ระเบียบวิธีวิจัย 1(1/1-0-0) ST 2003
รวม 11(7/7-4/12-0)

Co
-

-

-

ชั้นปที่ 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)

-




ชั้นปที่ 3 ภาค 2
MI 3152 การบริหารโรงงาน 2(2/2-0-0) MI 1012
อุตสาหกรรม
MI 3353 จุลชีววิทยา
3(2/2-1/3-0) MI 3343
อุตสาหกรรม 2
MI 3363 เอนไซมจาก
3(2/2-1/3-0) BH 2333
จุลินทรียเ บื้องตน
และ MI 2043
MI 3373 เทคโนโลยี
3(2/2-1/3-0) MI 2043
การหมักและการเก็บ
และ MI 3343
เกี่ ยวผลิ ตภัณฑ
MI 3383 มาตรฐานการ 3(3/3-0-0) MI 3163
ควบคุมคุณภาพอาหาร
MI 3403 ผลิตภัณฑจาก 3(3/3-0-0) MI 3343
จุลินทรียใ นทาง
อุตสาหกรรม
MI 3412 การวิเคราะห 2(1/1-1/3-0) MI 2053
แบคทีเรียกอโรค
และ MI 3163
และสารพิษ
ในอาหาร
รวม 19(15/15-4/12-0)

Co

239

240

  

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (Medical Science)

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย)
วท.บ. (วิทยาศาสตรการแพทย)
Bachelor of Science (Medical Science)
B.Sc. (Medical Science)






ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ป จจุ บั นศาสตร ท างด านวิ ทยาศาสตร การแพทย
นั บวามี ความสําคัญเป นอย างสู ง ในการพั ฒนาองค ความรู
ทางดานการแพทย และการพัฒนาสุขภาพของประชากร ทั้งนี้
ประชาชนสวนใหญของประเทศและของโลกมุงใหความสนใจ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ทําใหมีความตองการรับความรู
ทางดานสุขภาพเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ งความรู ทางด านวิทยาศาสตร การแพทย ซึ่ งมีความ
เกี่ยวของโดยตรง ทําใหบุคลากรดานวิทยาศาสตรการแพทย
มี ความสํา คั ญในการเป น ที่ พึ่ งของประชาชนในด านต า งๆ
ทั้ งการเผยแพร ความรู การให คําปรึ กษา การให บริ การ
การดําเนิ น การด านธุ ร กิ จ และการพั ฒนาองค ความรู ใหม
จากการค นคว า วิ จั ย ดั ง นั้ นหลั กสู ตรวิ ท ยาศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตรการแพทยจึ งมุ งเน นผลิตบั ณฑิ ตที่ มี
ความรอบรูท างดานวิทยาศาสตรการแพทย ทีค่ รอบคลุมเกือบ
ทุกดานของพื้ นฐานวิชาทางการแพทย ไดแก เคมี ชีวเคมี
ฟสิกส จุลชีววิทยา กายวิภาคศาสตร ประสาทวิทยาศาสตร
สรีรวิทยา ชีววิทยา อณูชีววิทยา ปรสิตวิทยา อิมมิวโนวิทยา
พิษวิทยา เภสั ชวิ ทยา หรือแขนงอื่ นที่ เกี่ ยวของกับสุขภาพ
ของมนุ ษย สอดคล องตามมาตรฐานกําหนดตํา แหน งของ
นั ก วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย (ก.พ.อ. กํ า หนดวั น ที่ 25
พฤศจิ กายน 2548) อี กทั้ งมี ความรู ความสามารถทางด าน

การวิ จั ย และด า นธุ รกิ จ สามารถนํา ความรู ไ ปประยุ กต ใ ช
ไดอยางเหมาะสม ยึดมั่นคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน
ประหยั ด เมตตา ซื่ อสั ตย กตั ญู ) และตระหนั กในความ
รับผิดชอบตอสังคม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย จึงมีวัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อผลิตบั ณฑิ ตใหมีความรูด านวิทยาศาสตร
การแพทยที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
2) เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค วามสามารถ ในการ
ประกอบอาชีพ การค นคว าวิ จัย และการศึ กษาต อในระดั บ
ที่สงู ขึ้นทัง้ ภายในและตางประเทศ
3) เพื่ อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางดานการสื่ อสาร
มีความคิดริเริ่มเชิงวิชาการและดานธุรกิจที่เกี่ยวของทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทย
4) เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
โดยเฉพาะคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตา ซื่ อสั ตย และกตั ญู อี กทั้ งเห็ น ความสํา คั ญตาม
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) ผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี ความรั บผิ ดชอบ มี จิ ตสํานึ ก
ของการใหบริการ และเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
นักศึกษาตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 132 หนวยกิต ดังนี้
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
MA 1003 คณิตศาสตร

2.

หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
AC 2103 หลักการบัญชีเบือ้ งตน
BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล
BI 1071 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทั่วไปและ
ชีววิทยาเซลล
CH 1332 เคมีพื้นฐาน
CH 1241 ปฎิบัตกิ ารเคมี
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน
CH 2241 ปฎิบตั ิการอินทรียเคมีพนื้ ฐาน
EG 5413 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

หนวยกิต
1(0-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

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

Prerequisite
GE 1053
-

Co-requisite
-

ไมนอ ยกวา 93 หนวยกิต
39 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
BI 1053

CH 1332
GE 1063

CH 1332
CH 2233
-

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

12 หนวยกิต

2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)






1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

ไมนอ ยกวา 33 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
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รหัสวิชา รายวิชา
EG 5423 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
MG 1303 องคการและการจัดการ
MG 3073 จิตวิทยาธุรกิจ
MK 1503 หลักการตลาด
PH 1183 ฟสิกสทางการแพทย
PH 1191 ปฎิบตั ิการฟสกิ สทางการแพทย
ST 2003 ชีวสถิติ






2.2 กลุมวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
AN 1004 กายวิภาคศาสตรของมนุษย
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
BH 2341 ปฎิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
MI 3454 จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตร
การแพทย
MS 2002 ภูมิคุมกันวิทยา
MS 2003 ประสาทวิทยาศาสตร
MS 3001 กฏหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตรการแพทย
MS 3002 พิษวิทยา
MS 3003 การประยุกตใชคอมพิวเตอร
เพื่อวิทยาศาสตรการแพทย
MS 3011 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการแพทย 1
MS 3012 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร
การแพทย
MS 3013 พยาธิวิทยา
MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย
MS 4001 สัมมนาทางวิทยาศาสตรการแพทย 2
MS 4002 เครือ่ งมือและการจัดการ
หองปฎิบตั กิ าร
MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย
MS 4011 ปฏิบัตกิ ารวิเคราะหทางวิทยาศาสตร
การแพทย
MS 4013 การจัดการกลยุทธดานการแพทย
PM 3013 เภสัชวิทยา
PS 2033 สรีรวิทยาของมนุษย
MS 4006 สหกิจศึกษา
หรือ
MS 4023 โครงงานพิเศษ
MS 4033 ฝกงาน
3.

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
GE 1063

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)

MA 1003
MA 1003

PH 1183
-

54 หนวยกิต
หนวยกิต
4(3/3-1/3-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
4(3/3-1/3-0)

Prerequisite Co-requisite
BI 1053
BI 1053 และ CH 2233
BH 2333
BI 1053
-

2(2/2-0-0)
3(2/2-1/3-0)
1(1/1-0-0)

BI 1053
AN 1004
-

-

2(2/2-0-0)
3(2/2-1/2-0)

BH 2333
CS 1001

-

1(0-1/3-0)
2(2/2-0-0)

MS 3023
MS 3003

-

3(3/3-0-0)
3(2/2-1/3-0)
1(0-1/3-0)
2(2/2-0-0)

AN 1004
BI 1053
MS 3011
-

-

3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)

MS 2002 และ PM 3013
MS 3013

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/3-0)
6(0-0-6/40)

MK 1503 และ MG 1303
BH 2333
AN 1004
MS 4002 และ MS 4011

-

3(0-3/9-0)
3(0-0-3/15)

MS 3012
MS 4002 และ MS 4011

-

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร วท.บ. (สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย)
รหัสวิชา รายวิชา
BI 1053
BI 1071
CH 1332
CH 1241
CS 1001
GE 1072
GE 1082
GE 1102
GE 1122
MA 1003

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
ชีววิทยาทั่วไป 3(3/3-0-0)
และชีววิทยาเซลล
ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
ชีววิทยาทั่วไปและ
ชีววิทยาเซลล
เคมีพื้นฐาน
2(2/2-0-0)
ปฏิบัตกิ ารเคมี 1(0-1/3-0)
การใชโปรแกรม 1(0-1/2-0)
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน
สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
คณิตศาสตร
3(3/3-0-0)
รวม 19(15/15-4/10-0)

Co
-

รหัสวิชา รายวิชา
BA 1313

BI 1053 GE 1063
GE 2133
CH 1332 MG 1303
PH 1183
-

PH 1191
PS 2033

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
เกี่ยวกับธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 เพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาจีน
3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
องคการและ
3(3/3-0-0)
การจัดการ
ฟสกิ สทาง
3(3/3-0-0) MA 1003 การแพทย
ปฏิบตั ิการฟสิกส 1(0-1/3-0)
- PH1183
ทางการแพทย
สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0) AN 1004 ของมนุษย
รวม 19(15/15-4/10-0)

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1053 และ CH 2233
BH 2341 ปฏิบตั ิการ
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)






ชั้นปที่ 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
พืน้ ฐาน
CH 2241 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- CH 2233
อินทรียเคมีพื้นฐาน
GE 1043 ภาษาไทย
3 (3/3-0-0)
กับการสือ่ สาร
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)
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre






ชั้นปที่ 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 ปรสิตวิทยา
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)

ชั้นปที่ 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 สัมมนาทาง
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)

Co
-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
EG 5423 อาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
MS 4001 สัมมนาทาง
1(0-1/3-0) MS 3011 วิทยาศาสตรการแพทย 2
MS 4002 เครื่องมือและ 2(2/2-0-0)
การจัดการหองปฏิบตั ิการ
MS 4003 เทคโนโลยี
3(3/3-0-0) MS 2002 และ PM 3013
ชีวภาพทางการแพทย
MS 4011 ปฏิบตั ิการ
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 เทานั้น
ชั้นปที่ 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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สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
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ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ทักษะ และความชํานาญ
ในด า นวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยี ก ารอาหาร แสวงหา
ความรู ใหม พ ร อ มฝ ก ฝนตนเองให ส ามารถนํ า ความรู ไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และสรางสรรคยึดมั่นคุณธรรม
6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย และกตัญู)
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู และคุ ณ ภาพ
ตามเกณฑ ม าตรฐานของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ตที่ มี ทั กษะความชํา นาญใน
สาขาวิ ช าชี พ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหารและ
สามารถนําความรูไปประยุกตในวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
3) เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
โดยเฉพาะคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตา ซื่อสัตย และกตัญู และเห็นความสําคัญตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มี ความสามารถในการใช
ภาษาไทยอย างถู กตอง ใช ภาษาอั งกฤษได อย างเหมาะสม
และสงเสริมใหบัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน
เบื้องตนได
5) เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรับผิดชอบ มีจติ สํานึก
ของการใหบริการ และเคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม







ความสําคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหารเปนหลักสูตรทีผ่ ลิตบัณฑิตใหรองรับ
ต อ ความต อ งการของภาคอุ ต สาหกรรมอาหาร ซึ่ งเป น
อุ ต สาหกรรมที่ ส ร างรายได ใ ห แก ประเทศและมี ส วนสํา คั ญ
ในการเพิ่ มมู ล ค า ให กั บ สิ นค าภาคการเกษตรของไทย
นอกจากการผลิ ต และการแปรรู ป อาหารโดยใช วั ต ถุ ดิ บ
ทางการเกษตรภายในประเทศแล ว ปจจุ บั นตลาดผู บริโภค
ยั ง ให ค วามสํา คั ญกั บ การบริ โ ภคอาหารที่ มี คุ ณประโยชน
ต อสุ ข ภาพ มี คุ ณค า ทางโภชนาการพร อมด ว ยมี คุ ณภาพ
และความ ปลอดภั ยตามมา ตรฐา นสากล หลั กสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
การอาหาร มุ งเนนผลิตบัณฑิตที่ มีความรูและทักษะวิชาชีพ
ด านสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี การอาหาร
โดยมี ความรู ท างพื้ น ฐานทางสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี การอาหารที่ เกี่ ยวข องกับทางกระบวนการผลิ ต/
แปรรู ป อาหาร การจั ด การกั บวั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป น ผลิ ต ผลทาง
การเกษตร กระบวนการควบคุมคุ ณภาพผลิ ตภั ณฑ อาหาร

ให ได ตามมาตรฐานสากลและมี จุ ดเด นของสาขาวิ ชา
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหารที่ เกี่ ยวข อ งกั บ
ผลิ ตภัณฑ อาหารเพื่ อสุ ขภาพ และโภชนเภสั ช เทคโนโลยี
อาหารพลังงานต่ํา และการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพือ่ สุขภาพ
ดั ง นั้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู และทั ก ษะวิ ช าชี พ ของ
สาขาวิ ชาจึ งสามารถตอบสนองต อความต องการของ
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และตลาดแรงงานในปจจุบนั
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
นักศึกษาตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 141 หนวยกิต ดังนี้








1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต

ไมนอ ยกวา 31 หนวยกิต
24 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

ค. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

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

ง. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู

หนวยกิต
2(2/2-0-0)

1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล
ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่ สารระหวางวัฒนธรรม
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
GE 2142 อาเซียนศึกษา
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม

7 หนวยกิต

9 หนวยกิต

2 หนวยกิต

7 หนวยกิต
8 หนวยกิต

11 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)


ค. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ง. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
MA 1003 คณิตศาสตร
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
ST 1053 สถิติเบื้องตน
2.

2.2 กลุมวิชาชีพ
- กลุมวิชาชีพ (เอกบังคับ)
รหัสวิชา รายวิชา
FS 1003 อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ
FS 2103 การแปรรูปอาหาร 1
FS 2113 การแปรรูปอาหาร 2

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

Prerequisite
-

Co-requisite
-

หนวยกิต
1(0-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

12 หนวยกิต

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

Prerequisite Co-requisite
BI 1043 และ CH 2233 CH 2241
BH 2333
CH 1293
CH 1293
CH 1301
CH 2233
CH 1293
CH 2313
CH 1293
GE 1063
GE 1063
-

3(2/2-1/3-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)

BI 1043
MA 1003
MA 1003

PH 1133
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

66 หนวยกิต
59 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)







หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
BI 1043 หลักชีววิทยา
BI 1061 ปฏิบัตกิ ารหลักชีววิทยา
CH 1293 เคมีทั่วไป
CH 1301 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน
CH 2241 ปฏิบตั ิการอินทรียเคมีพนื้ ฐาน
CH 2313 เคมีวิเคราะห
CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
CH 2392 เคมีเชิงฟสิกสเบื้องตน
EG 5153 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
EG 5163 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
MI 1023 จุลชีววิทยาทั่วไป
PH 1133 ฟสิกส
PH 1171 ปฏิบตั ิการฟสิกส
ST 2063 สถิติวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ
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รหัสวิชา
FS 2303
FS 2313
FS 2602
FS 3123
FS 3204
FS 3503
FS 3513
FS 3612
FS 3632
FS 3683








FS
FS
FS
FS
FS
FS
FS
LM

3763
3901
3942
4643
4913
4923
4936
3603

MI 3424

รายวิชา
หนวยกิต
เคมีอาหาร
3(2/2-1/3-0)
หลักการวิเคราะหอาหาร
3(2/2-1/3-0)
ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ
2(2/2-0-0)
และผลิตภัณฑโภชนเภสัช
การแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
3(2/2-1/3-0)
เพือ่ อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอาหาร
4(3/3-1/3-0)
ความปลอดภัยของอาหาร
3(3/3-0-0)
และสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การควบคุมคุณภาพ
3(3/3-0-0)
และการประกันคุณภาพอาหาร
การประเมินคุณภาพอาหาร
2(1/1-1/2-0)
ทางประสาทสัมผัส
การบรรจุภัณฑอาหาร
2(2/2-0-0)
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3(2/2-1/2-0)
และเครื่องดืม่ แอลกอฮอล
เทคโนโลยีอาหารกับสารชีวโมเลกุล 3(2/2-1/2-0)
สัมมนา
1(0-1/3-0)
ระเบียบวิธีวิจัย
2(2/2-0-0)
พันธุศาสตรกบั เทคโนโลยีอาหาร
3(2/2-1/2-0)
โครงงานพิเศษ
3(2/2-1/3-0)
ฝกงาน
3(0-0-3/15)
สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
การจัดการโซอปุ ทาน
3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรมอาหาร
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร
4(3/3-1/3-0)

Prerequisite
BH 2333
-

Co-requisite
-

FS 2103

-

PH 1133
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MI 1023

-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite
FS 1003

Co-requisite
-

2(1/1-1/2-0)

-

-

2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)

-

-

* นักศึกษาเลือกรายวิชาจากกลุมวิชาชีพ ดังนี้
1. รายวิชา FS 4923 ฝกงาน และ FS 4913 โครงงานพิเศษ จํานวน 6 หนวยกิต
หรือ
2. รายวิชา FS 4936 สหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต
- กลุมวิชาชีพ (เอกเลือก)
โดยเลือกจากวิชาเหลานี้
กลุม โภชนาการ
รหัสวิชา รายวิชา
FS 2012 หลักโภชนบําบัดและการกําหนด
อาหาร
FS 3022 ระบบการใหบริการและการจัดการ
ดานอาหาร
FS 3032 การประเมินภาวะโภชนาการ
FS 3042 โภชนาการคลินิก

7 หนวยกิต


รหัสวิชา รายวิชา
FS 3052 การใหคําปรึกษาและสือ่ สาร
ดานอาหารและโภชนาการ
FS 3061 การคุม ครองผูบ ริโภคดานอาหาร
และโภชนาการ
FS 3072 โภชนาการชุมชน
FS 3082 โภชนาการในชวงวัยตางๆ
FS 3092 โภชนาการเพื่อการควบคุมน้ําหนัก
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หนวยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite
FS 2012

Co-requisite
-

1(1/1-0-0)

-

-

2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

-

-

-

-

กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
FS 3693 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม 3(2/2-1/2-0)
FS 3722 วัตถุเจือปนอาหาร
2(2/2-0-0)
FS 3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ํา
2(2/2-0-0)
เพื่อสุขภาพ
FS 3772 เทคโนโลยีสารสีและกลิน่ รสของอาหาร 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 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น 3(2/2-1/2-0)
FS 4702 สารพฤษศาสตรเคมีกับอาหารฟงกชัน 2(2/2-0-0)
3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
เลือกเรี ยนจากรายวิชาในหมวดเลื อกเสรีที่ เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิ ทยาลั ยหั วเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร วท.บ. (สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร)

รหัสวิชา รายวิชา
BI 1043
BI 1061
CH 1293
CH 1301
GE 1053
GE 1092
GE 1113
GE .......








GE .......

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
หลักชีววิทยา 3(3/3-0-0)
ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
หลักชีววิทยา
เคมีทั่วไป
3(3/3-0-0)
ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
เคมีทั่วไป
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
จิตวิทยา
2(2/2-0-0)
เพื่อการดํารงชีวิต
จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
วิชาเลือก
1(0-1/2-0)
หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป
วิชาเลือก
3(3/3-0-0)
หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป
รวม 20(16/16-4/10-0)

Co
CH 1293
-

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
CH 2233 อินทรียเคมี
3(3/3-0-0) CH 1293 พืน้ ฐาน
CH 2241 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- CH 2233
อินทรียเคมีพื้นฐาน
FS 1003 อาหาร โภชนาการ 3(3/3-0-0)
และสุขภาพ
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
MI 1023 จุลชีววิทยาทัว่ ไป 3(2/2-1/3-0) BI 1043 PH 1133 ฟสิกส
3(3/3-0-0) MA 1003 PH 1171 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส 1(0-1/3-0)
- PH 1133
รวม 19(14/14-5/13-0)

รหัสวิชา รายวิชา
BH
BH
CH
CH
CH
EG
FS
GE

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1043, CH 2233
2341 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0) CH 2241 BH 2333
ชีวเคมีพื้นฐาน
2313 เคมีวิเคราะห 3(3/3-0-0) CH 1293 2321 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- CH 2313
เคมีวิเคราะห
2392 เคมีเชิงฟสิกส 2(2/2-0-0) CH 1293 พืน้ ฐาน
5153 การฟง-พูด
3(3/3-0-0) GE 1063 ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
2103 การแปรรูป
3(2/2-1/3-0) อาหาร 1
....... วิชาเลือก
3(3/3-0-0)
หมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป
รวม 19(16/16-3/9-0)

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
GE 1043 ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
เพือ่ การสือ่ สาร
GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจ 2(2/2-0-0)
พอเพียง
GE 1122 เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
FS 2113 การแปรรูป
3(2/2-1/3-0) อาหาร 2
FS 2303 เคมีอาหาร
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)

-


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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
เพือ่ อุตสาหกรรม
FS 3204 วิศวกรรมอาหาร 4(3/3-1/3-0) PH 1133
FS 3503 ความปลอดภัย 3(3/3-0-0)
ของอาหารและ
สุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
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(.................)

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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(.................)

Co
-

หมายเหตุ: * รายวิชา FS 4913 โครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษา
ที่เลือกเรียนวิชา FS 4923 ฝกงานเทานั้น

-

-

-

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
LM 3603 การจัดการ
3(3/3-0-0)
โซอปุ ทานใน
อุตสาหกรรมอาหาร
FS 4643 พันธุศาสตรกับ 3(2/2-1/2-0) เทคโนโลยีอาหาร
FS XXX3 เอกเลือก
3(...........)
FS XXX2 เอกเลือก
2(...........)
..... ....... เลือกเสรี
3(...........)
รวม 14(.................)

-







ชั้นปที่ 3 ภาค 2
GE 1102 ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
GE 1082 โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
FS 3763 เทคโนโลยีอาหาร 3(2/2-1/2-0) กับสารชีวโมเลกุล
FS 3683 เทคโนโลยี
3(2/2-1/2-0) เครื่องดื่มและ
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล
FS 3513 การควบคุม
3(3/3-0-0)
คุณภาพและ
การประกันคุณภาพ
อาหาร
FS 3612 การประเมิน
2(1/1-1/2-0) คุณภาพอาหาร
ทางประสาทสัมผัส
FS 3901 สัมมนา
1(0-1/3-0)
FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2/2-0-0)
..... ....... เลือกเสรี
3(...........)
รวม 21(.................)

Co
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คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี




อาจารยประจํา
1. อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย
คณบดี
 วท.บ. (พยาบาล) ม.มหิดล
 พบ.ม. (สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 ปร.ด. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. อ.สุรียพร เอี่ยมศรี
ผู ชวยคณบดี
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม.บูรพา
 วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ม.บูรพา
3. อ.ดร.ชัชวาลย ชางทํา
ผู ชวยคณบดี
 วท.บ. (เคมี) ม.รามคําแหง
 วท.ม. (เคมีประยุกต) ม.รามคําแหง
 ปร.ด. (เคมีประยุกต) ม.รามคําแหง

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ
กลุมวิชาจุลชีววิทยา
12. อ.ดร.จํารูญศรี พุมเทียน
หัวหนาสาขาวิชา
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ด. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13. อ.วรพรรรณี เผาทองศุข
 วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.บูรพา
 วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
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



สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
4. อ.วรนุช ปลีหจินดา
รักษาการหัวหนาสาขาวิชา
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ
 วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
5. อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6. อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล
 วท.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิทยาการ
คอมพิวเตอร) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
7. อ.เปรมรัตน พูลสวัสดิ์
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
8. อ.สุปญญา อภิวงศโสภณ
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

9. อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ม.มหิดล
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
10. อ.ดร.พงศกร บํารุงไทย
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11. อ.เนรมิธ จิรกาญจนไพศาล
 M.Sc. (Computer Science) (International
Program) MU.
 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) คณะวิศวกรรมศาสตร
ม.รามคําแหง


กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
17. อ.อลิษา สุนทรวัฒน
 วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)
เกียรตินิยมอันดับสอง ม.หอการคาไทย
 วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
หลักสูตรนานาชาติ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
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

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 โพธิ์กลิ่น
 กศ.บ. (พยาบาล) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 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






กลุม วิชาชีววิทยา
21. อ.ยิ่งศักดิ์ 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. (ชีววิทยาทางทะเลและการประมง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M.Sc. (Applied Fish Biology) University of
Plymouth, U.K.
24. อ.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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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
หัวหนาสาขาวิชา
 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)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
39. อ.ภัททิตา เลิศจริยพร
 วท.บ. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
40. อ.สุกัญญา เหลืองไชยยะ
 ค.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (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.บูรพา
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) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

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
กลุมวิชาเคมีทั่วไป
46. อ.ผุสดี สิรยากร
หัวหนาสาขาวิชา
 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


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
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60. อ.ดร.มณฑลี ธีรอภิศักดิ์กุล
 วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ด. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กลุม วิชาฟสกิ ส
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 เปลื้องผล
 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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ที่ตั้ง อาคารเรียน 2 ชั้น 2 หอง 2-209 โทร. 0-2312-6300 ตอ 1171, 1622 โทรสาร 0-2312-6416

รหัสและชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

:
:

เภสัชศาสตรบัณฑิต
Doctor of Pharmacy Program

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

เภสัชศาสตรบัณฑิต
ภ.บ.
Doctor of Pharmacy
Pharm. D.

ชื่อปริญญา

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
ผลิ ตบั ณ ฑิ ตทางเภสั ช ศาสตร ต ามมาตรฐานสากล
โดยมุ งเนนการสร างเภสัชกรที่ มี ความรอบรู ทั้ งวิ ชาการและ
วิ ชาชี พ มี ทั ก ษะด านการบริ บ าลทางเภสั ชกรรมและด าน
เภสั ชกรรม เทคโนโลยี แ ละการพั ฒนาเภสั ช ภั ณ ฑ รวมถึ ง
การวิจัย สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คูจริยธรรมและ
คุ ณธรรมดี งาม มี จิ ตสํานึ กการให บริ การแก สั ง คมและเป น
พลเมืองดี
วัตถุประสงค
คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ได กํา หนดวั ตถุ ป ระสงค ของหลั ก สู ตรเพื่ อผลิ ตบั ณ ฑิ ตที่ มี
คุณลักษณะดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดี
เหมาะสมตอการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอุทิศตน เสียสละ
และมีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม

2. มีความรูค วามสามารถในการประยุกตและบูรณาการ
หลักการและทฤษฎีทางเภสัชศาสตรในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา
3. สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และแกปญหา
ดวยตนเองอยางเปนระบบและมีวจิ ารณญาณบนหลักฐานทางวิชาการ
4. เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่พึ่งของสังคมดานยา
และสุขภาพ
5. มี ค วามใฝ รู แ ละมี ความสามารถในการเรี ย นรู
ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
6. มีภาวะผูนาสามารถทํางานเปนทีมและพรอมนํา
การเปลี่ยนแปลง
7. มี ความสามารถในการสื่ อสารและใช เทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเหมาะสมและเปนสากล



(ภาษาไทย)
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
(ภาษาอังกฤษ)
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โครงสรางหลักสูตร
แบงเปนหมวดวิชา สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 หมวดวิชาชีพ
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
1. กลุม วิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
2. กลุ มวิชาเภสัชผลิตภัณฑ
3. กลุมวิชาเภสัชศาสตรสงั คมและบริหาร
4. กลุมวิชาบูรณาการทางเภสัชศาสตร
5. กลุมวิชาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
- การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
- การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก
2.2.2 วิชาเลือกเฉพาะทาง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี



รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาบังคับ
1.1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
1.1.2
รหัสวิชา
GE 1102
GE 1112
GE 1113

กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชา
ไทยสภาวการณโลก
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
จีนศึกษา

ไมนอ ยกวา
ไมนอ ยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

31 หนวยกิต
194 หนวยกิต
41 หนวยกิต
153 หนวยกิต
135 หนวยกิต
40 หนวยกิต
40 หนวยกิต
19 หนวยกิต
2 หนวยกิต
34 หนวยกิต
6 หนวยกิต
28 หนวยกิต
18 หนวยกิต
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ไมนอ ยกวา 31 หนวยกิต
24 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

7 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0)

2 หนวยกิต

1.1.4
รหัสวิชา
GE 1043
GE 1053
GE 1063

9 หนวยกิต

กลุมวิชาภาษา
รายวิชา
ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

Prerequisite
-

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


1.2 กลุมวิชาเลือก
7 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากทุกกลุมวิชา กลุมวิชาละอยางนอย 2 หนวยกิต
1.2.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล
2(2/2-0-0)
ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่ สารระหวางวัฒนธรรม
2(2/2-0-0)
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Co-requisite
-

-

-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

1.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
ST 1053 สถิติเบื้องตน
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
BI 1053
AN 2113
-

Co-requisite
AN 2113

-

AN 2123

1.2.2
รหัสวิชา
GE 1132
GE 2142
GE 2152
GE 2202
GE 2212
GE 2241

กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชา
ทักษะและกระบวนการคิด
อาเซียนศึกษา
ผูประกอบการยุคใหม
กฎหมายกับสังคม
ภาวะผูนํากับการจัดการ
ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
AN 2113 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1
AN 2123 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
AN 2151 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยา 1
AN 2161 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยา 2
BH 2354 ชีวเคมี
BH 2371 ปฏิบัติการชีวเคมี
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล
BI 1071 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาทั่วไป
และชีววิทยาเซลล
CH 1383 อินทรียเคมีเบื้องตน
CH 2263 อินทรียเคมี
EG 5273 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร 1
EG 5283 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร 2
MA 1043 แคลคูลัสประยุกต
MI 2131 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
MI 2133 จุลชีววิทยา

ไมนอ ยกวา 194 หนวยกิต
ไมนอ ยกวา 41 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
1(0-1/3-0)
4(4/4-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)

BI 1053 และ CH 1383
BH 2354
BI 1053

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

CH 1383
GE 1063

-

3(3/3-0-0)

EG 5273

-

3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)

BI 1053

MI 2133
-



Prerequisite
-
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รหัสวิชา รายวิชา
MT 3412 วิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย
PP 2113 พยาธิวิทยาคลินิก

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite Co-requisite
MI 2133 และ AN 2123
AN 2123 BH 2354 และ MT 3412

2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 วิชาชีพบังคับ
จําแนกเปน 5 กลุมวิชา ประกอบดวย
1. กลุมวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
รหัสวิชา รายวิชา
PP 3113 เภสัชวิทยา 1
PP 3123 เภสัชวิทยา 2
PP 3131 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา
PP 3152 เภสัชบําบัด 1
PP 3162 เภสัชบําบัด 2
PP 3171 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 1
PP 3423 ชีวเภสัชศาสตรและเภสัชจลนศาสตร
PP 4112 เภสัชบําบัด 3
PP 4122 เภสัชบําบัด 4
PP 4131 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 2
PP 4142 เภสัชบําบัด 5
PP 4151 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 3
PP 4163 การบริบาลทางเภสัชกรรม 1
PP 4171 ปฏิบตั กิ ารการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
PP 4182 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2
PP 4191 ปฏิบตั กิ ารการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
PP 5111 เภสัชบําบัด 6
PP 5122 โภชนศาสตรคลินิก
PP 5132 เภสัชจลนศาสตรคลินิก
PP 5142 พิษวิทยาคลินิก
PP 5151 บูรณาการการบริบาลทางเภสัชกรรม
PP 5172 โรคที่เกิดจากยา

ไมนอ ยกวา 153 หนวยกิต
ไมนอ ยกวา 135 หนวยกิต
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
3(3/3-0-0)
AN 2123, BH 2354 PP 2113, PP 3423
3(3/3-0-0)
PP 3113
1(0-1/3-0)
PP 3123
2(2/2-0-0)
PP 3113, PP 2113
2(2/2-0-0)
PP 3152, PP 3123
1(0-1/3-0)
PP 3152, PP 3162
3(3/3-0-0)
MA 1043, AN 2123
2(2/2-0-0)
PP 3123, PP 3162
2(2/2-0-0)
PP 4112
1(0-1/3-0)
PP 4112, PP 4122
2(2/2-0-0)
PP 4122
1(0-1/3-0)
PP 4142
3(3/3-0-0)
PP 4122 PP 4142, PP 4182
1(0-1/3-0)
PP 4163
2(2/2-0-0)
PP 4122 PP 4142, PP 4163
1(0-1/3-0)
PP 4182
1(1/1-0-0)
PP 4182
PP 4142
2(1/1-1/3-0)
PP 4142
2(1/1-1/2-0)
PP 3423
PP 4142
2(2/2-0-0)
PP 3123
1(0-1/3-0)
PP 5172, PP 4191
2(1/1-1/3-0)
PP 4142

2. กลุมวิชาเภสัชผลิตภัณฑ
รหัสวิชา รายวิชา
PP 2713 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
PP 2721 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
PP 3603 เคมีของยา 1
PP 3613 เคมีของยา 2
PP 3622 เภสัชวิเคราะห 1
PP 3631 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 1
PP 3743 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
PP 3751 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
PP 3922 เภสัชเวท 1
PP 3753 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
PP 3761 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

ไมนอ ยกวา 40 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)

Prerequisite
CH 1383
BH 2354
PP 3603
CH 1383
PP 2713
CH 2263
PP 3743
-

Co-requisite
PP 2713
PP 3622
PP 3743
PP 3753


รหัสวิชา
PP 3941
PP 4613
PP 4621
PP 4642
PP 4752
PP 4771
PP 4772
PP 4791
PP 4903
PP 4911

รายวิชา
ปฏิบัติการเภสัชเวท 1
เภสัชวิเคราะห 2
ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 2
การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 1
เภสัชอุตสาหกรรม 1
ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1
เภสัชอุตสาหกรรม 2
ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2
เภสัชเวท 2
เภสัชเวท 3

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

Prerequisite Co-requisite
PP 3922
PP 3622
PP 3631
PP 4613
PP 4613, PP 4752
PP 3753
PP 4752
PP 4752
PP 4772
PP 3922
PP 4903
-

กลุมวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ไมนอยกวา 19 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
PP 1411 เภสัชศาสตรสัมพันธ
1(1/1-0-0)
PP 2412 เภสัชสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
PP 3432 การบริหารเภสัชกิจ
2(2/2-0-0)
PP 4232 เภสัชกรรมโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
PP 4412 นิติเภสัชและจรรยาบรรณ
2(2/2-0-0)
PP 4422 การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ 2(2/2-0-0)
สุขภาพ
PP 5412 การบริหารเภสัชกรรมชุมชน
2(2/2-0-0)
PP 5422 เภสัชเศรษฐศาสตร
2(2/2-0-0)
PP 5542 เภสัชระบาดวิทยา
2(2/2-0-0)
PP 4432 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร
2(2/2-0-0)
กลุมวิชาบูรณาการทางเภสัชศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
PP 5222 เภสัชศาสตรเชิงบูรณาการ

ในผูปวยนอก 1

2 หนวยกิต

Prerequisite
PP 1411
PP 2412
PP 3432
PP 3432
PP 4412

Co-requisite
-

PP 3432
PP 3432
PP 2412
ST 1053

-

Prerequisite Co-requisite
PP 4182, PP 4772
-

ไมนอ ยกวา 34 หนวยกิต
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
6(0-0-6/28)
* สอบประมวลความรูห รือไดรบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการวิชาการคณะ

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ไมนอ ยกวา 28 หนวยกิต
 สายวิ ชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพบังคับในสายการบริบาลทางเภสัชกรรมที่มุงเนนดานโรงพยาบาล
ไมนอ ยกวา 16 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
PP 5014 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5
ในสถานปฏิบัตกิ ารชุมชน
PP 6004 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151
ในผูปวยนอก 1
PP 6214 การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล 4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 4232
* เงื่อนไขการสอบประมวลความรู คือ ตองสอบผาน PP 4752, PP 4613 และ PP 4191
** เงือ่ นไขการสอบประมวลความรูช นั้ ปที่ 5 คือ ตองสอบผาน PP 4016 และตามทีค่ ณะฯ ประกาศ



กลุมวิชาการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
PP 4016 การฝกงานวิชาชีพ

หนวยกิต
2(1/1-1/3-0)
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รหัสวิชา รายวิชา
PP 6224 การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผูปวยอายุรกรรม 1

หนวยกิต
4(0-0-4/16)

Prerequisite Co-requisite
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151

ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเลือกในสายการบริบาลทางเภสัชกรรมที่มุงเนนดานโรงพยาบาล
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151
การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
ในผูปวยนอก 2
การฝกงานบริการเภสัชสนเทศ
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151
การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5202
ในผูปวยวิกฤต
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5111
การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
ในผูปวยมะเร็ง
การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 4142
ในผูปวยทารกและเด็ก
การฝกงานติดตามและดูแลสุขภาพ 4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5014
ผูปวยที่บาน
การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5122
ดานโภชนศาสตรคลินิก
การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151
ในผูปวยอายุรกรรม 2
การฝกงานการวิจัยยาทางคลินิก
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5
-



รหัสวิชา
PP 6014
PP 6034
PP 6044
PP 6054
PP 6064
PP 6144
PP 6154
PP 6234
PP 6244

ฝกปฏิบตั งิ านวิชาชีพบังคับในสายการบริบาลทางเภสัชกรรมทีม่ งุ เนนดานเภสัชกรรมชุมชน
ไมนอ ยกวา 16 หนวยกิต
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5
การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
ในสถานปฏิบัตกิ ารชุมชน
การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151
ในผูปวยนอก 1
การฝกงานคุมครองผูบริโภค
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5
การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151
ในผูปวยอายุรกรรม 1





รหัสวิชา
PP 5014
PP 6004
PP 6164
PP 6224

ฝกปฏิบตั งิ านวิชาชีพเลือกในสายการบริบาลทางเภสัชกรรมทีม่ งุ เนนดานเภสัชกรรมชุมชน
ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151
ในผูปวยนอก 2
การฝกงานบริการเภสัชสนเทศ
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5151
การฝกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5014
ชุมชนเชิงลึก
การฝกงานติดตามและดูแลสุขภาพ 4(0-0-4/16)
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5 PP 5014
ผูปวยที่บาน



รหัสวิชา
PP 6014
PP 6034
PP 6134
PP 6144




รหัสวิชา
PP 6564
PP 6574
PP 6584
PP 6594
PP 6304
PP 6314
PP 6324

สายวิชาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
รายวิชา
หนวยกิต
การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16)
และพัฒนาเภสัชภัณฑดานการวิจัย
และพัฒนา 1
การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16)
และพัฒนาเภสัชภัณฑดานการผลิต 1
การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16)
และพัฒนาเภสัชภัณฑดานการควบคุม
คุณภาพและการประกันคุณภาพ 1
การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16)
และพัฒนาเภสัชภัณฑ
ดานวิทยาศาสตรเภสัชกรรม
การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16)
และพัฒนาเภสัชภัณฑดานการวิจัย
และพัฒนา 2
การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16)
และพัฒนาเภสัชภัณฑดานการผลิต 2
การฝกงานสายเทคโนโลยีการผลิต 4(0-0-4/16)
และพัฒนาเภสัชภัณฑดานการควบคุม
คุณภาพและการประกันคุณภาพ 2
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ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5
** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5

-

** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5

-

** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5

-

** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5

-

** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5

-

** สอบประมวลความรูชั้นปที่ 5

-

วิชาเลือกในสายการบริบาลทางเภสัชกรรม ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชาในสายตอไปนี้
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
PP 5002 สัมมนาการบริบาลทางเภสัชกรรม 2(0-2/6-0)
PP 4151, PP 4191
PP 5012 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2(1/1-1/3-0)
และการใหการศึกษาเพือ่ ปองกัน
และควบคุมโรค




2.2.2 กลุมวิชาเพิ่มเติมดานที่เปนสาขาหลัก
ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองเลือกเรียนสายวิชาเลือกเฉพาะทางสายใดสายหนึ่ง
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 โครงการพิเศษในสายการบริบาล
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
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รหัสวิชา รายวิชา
PP 5022 การสือ่ สารเชิงวิชาชีพในงานบริบาล
ทางเภสัชกรรม
PP 5032 ทักษะเฉพาะทางการใหคําปรึกษา
การใชยาและการนําเสนอความรู
ดานยาดวยภาษาอังกฤษ
PP 5042 การบริบาลทางเภสัชกรรม
ในการเยี่ยมบาน
PP 5162 การจัดการรักษาโรคดวยยาและ
การสงเสริมสุขภาพในชุมชน
PP 5212 เภสัชวิทยาของโภชนเภสัชภัณฑ
และเวชสําอาง
PP 5232 อาหารและยาในการกีฬาและ
การออกกําลังกาย
PP 5252 การบริบาลทางเภสัชกรรม
ในสถานปฏิบัตกิ ารชุมชน
PP 5262 เภสัชวิทยาของยาใหม
PP 5282 เภสัชพันธุศาสตร
PP 5292 เภสัชกรรมคลีนิกโรคมะเร็ง
PP 5302 ทักษะการประเมินอาการ
ไมพงึ ประสงคของยา
PP 5322 การบริบาลทางเภสัชกรรม
ในผูปวยทารก เด็กและผูสูงอายุ
PP 5332 แนะนําการฝกงานดานการบริบาล
ทางเภสัชกรรม
PP 5832 ชีววิเคราะห

หนวยกิต
2(1/1-1/3-0)

Prerequisite Co-requisite
PP 4151, PP 4191
-

2(1/1-1/3-0)

-

-

2(1/1-1/3-0)

PP 4151, PP 4191

-

2(1/1-1/3-0)

PP 4163

PP 4142

2(2/2-0-0)

PP 3123

-

2(2/2-0-0)

PP 3123

-

2(0-2/6-0)

-

PP 5162

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

PP 3123
PP 3123, PP 2113
PP 5111
PP 5172

-

2(2/2-0-0)

PP 4142

-

2(1/1-1/3-0)

PP 4016

PP 5151

2(2/2-0-0)

PP 3123, PP 2123

-

2) สายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
 วิชาบังคับในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ ไมนอยกวา 8 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชาในสายตอไปนี้
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 การจัดการดานเภสัชอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)
PP 4772
วิชาเลือกในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
นักศึกษาตองเลือกเรียนวิชาในสายตอไปนี้
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



รหัสวิชา
PP 5462
PP 5492
PP 5522
PP 5532
PP 5612
PP 5672
PP 5682
PP 5692
PP 5702
PP 5732
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

5772
5792
5842
5852
5862
5922
5942
5952

รายวิชา
ความเปนผูนําในวิชาชีพ
การตลาดและการเสนอขายเภสัชภัณฑ
ทักษะการสือ่ สารทางเภสัชกรรม
การบริหารเชิงธุรกิจสําหรับเภสัชกร
เภสัชวิเคราะห 3
เภสัชวิศวกรรม
ระบบนําสงยาขัน้ สูง
การตรวจสอบความถูกตอง
ในอุตสาหกรรมยา
การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 2
การพัฒนาตํารับจากผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ
ความคงตัวของยา
วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
การวิเคราะหยาในตัวอยางทางชีวภาพ
การคนพบและพัฒนาตัวยา
เคโมเมทริกซทางเภสัชเคมี
การควบคุมมาตรฐานสมุนไพร
วิธีการทางพฤกษเคมี
การประเมินเครื่องยาสมุนไพร
ดวยกลองจุลทรรศน
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หนวยกิต
2(1/1-1/3-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(1/1-1/3-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite Co-requisite
PP 3432
PP 3432
PP 3432
PP 3432
PP 4613, PP 4621
PP 4772
PP 4772
PP 4772
-

2(2/2-0-0)
2(1/1-1/3-0)

PP 4642
PP 4772, PP 4911

-

2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)

PP 4772
PP 3753
PP 4613, PP 4621
PP 3613
PP 4613
PP 4911
PP 4911, PP 4613
PP 4911

-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่ เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลั ยหั วเฉี ยวเฉลิมพระเกี ยรติ
ตามความสนใจหรือเลือกเรียนจากรายวิชา
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
PY 1302 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
2(2/2-0-0)
-



268

  
แผนการศึกษาตามหลักสูตร ภ.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre



ชั้นปที่ 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 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
MA 1043 แคลคูลสั ประยุกต 3(3/3-0-0)
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไป 3(3/3-0-0)
และชีววิทยาเซลล
BI 1071 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา 1(0-1/3-0)
ทั่วไปและชีววิทยาเซลล
CH 1083 อินทรียเ คมีเบือ้ งตน 3(3/3-0-0)
GE 1092 จิตวิทยา
2(2/2-0-0)
เพื่อการดํารงชีวิต
รวม 21(18/18-3/7-0)

Co
BI 1053
-

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
AN 2113 กายวิภาคศาสตร 3(3/3-0-0) BI 1053 และสรีรวิทยา 1
AN 2151 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- AN 2113
กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยา 1
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1112 ชีวติ กับเศรษฐกิจ 2(2/2-0-0)
พอเพียง
GE …… วิชาเลือก
2(2/2-0-0)
หมวดศึกษาทั่วไป
PP 1141 เภสัชศาสตร 1(1/1-0-0)
สัมพันธ
..... …… 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

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
AN 2123 กายวิภาคศาสตร 3(3/3-0-0) AN 2113 และสรีรวิทยา 2
AN 2161 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- AN 2123
กายวิภาคศาสตร
และสรีรวิทยา 2
GE 1082 โลกทัศนกับ
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 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- MI 2133
จุลชีววิทยา
PP 2412 เภสัชสาธารณสุข 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)
ชั้นปที่ 2 ภาค 2
PP 2713 เทคโนโลยี
3(3/3-0-0) CH 1383 เภสัชกรรม 1
PP 2721 ปฏิบตั ิการ
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 พยาธิวทิ ยาคลินกิ 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 ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี 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)

ชั้นปที่ 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)


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre
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ชั้นปที่ 4 ภาค 1
PP 4412 นิติเภสัชและ 2(2/2-0-0) PP 3432 จรรยาบรรณ
PP 4752 เภสั ช
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 เภสัชเวท 3
1(1/1-0-0) PP 4903 PP 4142 เภสัชบําบัด 5 2(2/2-0-0)
- PP 4122
PP 4151 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- PP 4142
เภสัชบําบัด 3
PP 5422 เภสั ช
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 ปฏิบตั ิการ
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 ปฏิบตั ิการ
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)

ชั้นปที่ 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 ปฏิบตั ิการ
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 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- PP 3753
เทคโนโลยี
เภสัชกรรม 3
PP 4613 เภสัชวิเคราะห 2 3(3/3-0-0) PP 3622 PP 4621 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0) PP 3631 PP 4613
เภสัชวิเคราะห 2
PP 3903 เภสัชเวท 2
3(3/3-0-0) PP 3922 PP 5542 เภสัชระบาดวิทยา 2(2/2-0-0) PP 2412 รวม 21(18/18-3/9-0)

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
PP 4642 การประกัน
2(2/2-0-0) PP 4613, คุณภาพเภสัชภัณฑ 1
PP 4752
PP 4772 เภสั ช
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 การคุม ครอง 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 บูรณาการ
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)

ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
PP 4112 เภสัชบําบัด 3 2(2/2-0-0)

ชั้นปที่ 4 ภาคฤดูรอน
PP 4016 การฝกงาน
6(0-0-6/40) สอบประมวล วิชาชีพ
ความรู
รวม 6(0-0-6/40)

PP 4122 เภสัชบําบัด 4 2(2/2-0-0)
PP 4131 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
เภสัชบําบัด 2
รวม 5(4/4-1/3-0)

-

PP 3123,
PP 3162
PP 4112
PP 4112,
PP 4122



ชั้นปที่ 3 ภาค 1
PP 3123 เภสัชวิทยา 2 3(3/3-0-0)
- PP 3113
PP 3131 ปฏิบตั ิการ
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 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- PP 3743
เทคโนโลยี
เภสัชกรรม 2
PP 3622 เภสัชวิเคราะห 2(2/2-0-0) CH 1383 PP 3631 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- PP 3622
เภสัชวิเคราะห 1
PP 3922 เภสัชเวท 1
2(2/2-0-0) CH 2263 PP 3941 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- PP 3922
เภสัชเวท 1
PP 4432 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2/2-0-0) ST 1053 ทางเภสัชศาสตร
PP 5412 การบริหาร
2(2/2-0-0) PP 3432 เภสัชกรรมชุมชน
รวม 21(17/17-4/12-0)
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 5 ภาค 1
สายวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
EG 5283 ภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
สําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร 2
PP 5183 โครงการพิเศษ 3(0-3/9-0)
ในสายการบริบาล
ทางเภสัชกรรม
PP 5192 การบริบาลทาง 2(0-2/6-0)
เภสัชกรรม 3



PP ....... วิชาเลือกในสาย
PP ....... วิชาเลือกในสาย
PP ....... วิชาเลือกในสาย
รวม

Pre

Co

EG 5273

-

PP 3123,
PP 4182

-

PP 4142, PP 5122,
PP 4163, PP 5172
PP 4182
2(...........)
2(...........)
2(...........)
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
การผลิตและพัฒนา
เภสั ชภั ณฑ
PP 5713 การพัฒนาตํารับ 3(2/2-1/3-0) PP 4772 PP 4791
เภสั ชภั ณฑ
PP 5822 การจัดการดาน 2(2/2-0-0) PP 4772 เภสัชอุตสาหกรรม
PP ....... วิชาเลือกในสาย 2(...........)
PP ....... วิชาเลือกในสาย 2(...........)
รวม 15(...........................)

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 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(...........................)

ชั้นปที่ 5 ภาคฤดูรอน
และชั้นปที่ 6 ภาค 1, 2
PP ........ การฝกปฏิบตั งิ าน 28(...........) วิชาชีพภาคสาขาหลัก
รวม 28(...........................)
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คณาจารยคณะเภสัชศาสตร

อาจารยประจําสายการบริบาลทางเภสัชกรรม
8. ผศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
 ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ภ.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ด. (วิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

9. ศ.นพ.บุญเจือ ธรณินทร
 ภ.บ. (แพทยศาสตร) ม.แพทยศาสตร
 Ph.D. Doktorder Medizine (Magnacum laude)
Germany
10. อ.ดร.วิรัตน ทองรอด
 ภ.บ. ม.มหิดล
 บธ.ม. (การตลาด)
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
 Ph.D. (บริหารเภสัชกิจ) ม.มหิดล
11. อ.ธีรวุฒิ พงศเศรษฐไพศาล
 ภ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 บธ.ม. (การจัดการ) ม.รามคําแหง
12. อ.รุงนภา มีศรีผอง
 ภ.บ. ม.หั วเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
 ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13. อ.ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย
 ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.อุบลราชธานี
 ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) ม.มหิดล
14. อ.พศิน หัสดํา
 ภ.บ. ม.หั วเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
 ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน) ม.นเรศวร
15. อ.ขัตติยะ มั่งคั่ง
 ภ.บ. (บริบาลทางเภสัชกรรม) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
16. อ.ณิณ ประพงศเสนา
 ภ.บ. ม.ศิลปากร
 ภ.ม. (เภสัชศาสตรชีวภาพ) ม.ศิลปากร
17. ผศ.ดร.มณฑิรา บํารุงกิจ ทวีศรี
 ภ.บ. ม.เชียงใหม
 Master of Information Technology Brussel,
VUB Belgium
 F.A.C.P. Social and Administrative Pharmacy,
FAPA College of Pharmacy
18. อ.ปยะวัน วงษบุญหนัก
 ภ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจบัณฑิต) ม.ขอนแกน
19. อ.ปยุต ถาวรสถิตย
 ภ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M.B.A. (Marketing Management),
University of Dallas, U.S.A.



อาจารยประจํา
1. รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช
คณบดี
 ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง ม.แพทยศาสตร
 M.Sc. (Pharm. Chem.) Philadelphia College
of Pharmacy and Sciences, U.S.A
 Ph.D. (Pharm. Chem.) University of Rhode
Island, U.S.A.
2. ผศ.ศิรประภา ทับทิม
ผู ชวยคณบดี
 ภ.บ. (เกียรตินิมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. รศ.ดร.รัตนา อินทรานุปกรณ
ผู ชวยคณบดี
 ภ.บ. ม.เชียงใหม
 ภ.ม. (เภสัชเวท) ม.เชียงใหม
 Dr.rer.nat. (Phytochemistry), University
Wuerzburg, Germany
4. ผศ.ดร.วิชาญ จันทรวิทยานุชิต
ผู ชวยคณบดี
 ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ภ.ม. (เภสัชเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ด. (เภสั ชเคมีและผลิตภัณฑ ธรรมชาติ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. อ.ดร.อรนิภา วงศสีลโชติ
 B.Pharm., University of Tasmania, Australia
 วท.ม. (โภชนศาสตร) ม.มหิดล
 Pharm.D., University of Illinois at Chicago,
U.S.A.
6. อ.หรรษา มหามงคล
 ภ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M.S. (Pharmaceutics) Long Island University,
U.S.A.
7. ผศ.ดร.ชวาลินี อัศวเหม
 ภ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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20. อ.อธิรัตน อํานวยผล
 ภ.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
21. อ.อมรเทพ ไวยพาลา
 ภ.บ. ม.หั วเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
 ภ.ม.(บริบาลเภสัชกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
22. อ.นิตยธิดา ภัทรธีรกุล
 ภ.บ. ม.หั วเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
 ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน) ม.นเรศวร
23. อ.ณัฐนันท โลสุวรรณรักษ
 ภ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ภ.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
24. อ.ดร.ศรัณย กอสนาน
 ภ.บ. ม.มหิดล
 ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)
ม.ธรรมศาสตร
 ภ.ด. (เภสัชศาสตรสงั คมและการบริหาร) ม.ศิลปากร
25. อ.ภัทรบุญ รุงสวาง
 ภ.บ. (บริบาลทางเภสัชกรรม) ม.มหาสารคาม
26. อ.ไพรินทร ทรัพยสงเสริม
 ภ.บ. (เกียรตินย
ิ มอันดับ 1) (บริบาลทางเภสัชกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ภ.ม. (เภสัชกรรมคลีนิก) ม.มหิดล
อาจารยประจําสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
27. รศ.ฤดี เสาวคนธ
 ภ.บ. ม.แพทยศาสตร
 M.Sc. (Pharmaceutics), London University, UK.
28. ผศ.มัณฑนา ภาณุมาภรณ
 ภ.บ. ม.แพทยศาสตร
 M.Sc. (Hospital Pharmacy Administration),
 Long Island University, U.S.A.
29. อ.ดร.ประศาสน เจริญพานิช
 ภ.บ. ม.แพทยศาสตร
 ภ.ด. กิตติมศักดิ์ (อุตสาหกรรม) ม.เชียงใหม
30. อ.ดร.สุนี ชาญณรงค
 ภ.บ. ม.มหิดล
 วท.ม. (เภสัชศาสตร) ม.มหิดล
 ปร.ด. (เภสัชการ) ม.มหิดล

31. อ.ดร.ปวีณา วองตระกูล
 ภ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ภ.ม. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.เชียงใหม
32. อ.ดร.วารุณี ลี้สัจจะกูล
 ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Doctor of Pharmaceutical Sciences, Kyoto
University, Japan
33. อ.ธวัชชัย ทิพยทินกร
 ภ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
34. อ.เปรมชัย เอี่ยมศิรินพกุล
 ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ม.รังสิต
 ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
35. อ.ปารภัทร โศภารักษ
 ภ.บ. ม.หั วเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
36. อ.วรัญญา เนียมขํา
 ภ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (วิทยาศาสตรเภสัชกรรม) ม.เชียงใหม
37. อ.พอใจ รัตนปนัดดา
 ภ.บ. ม.เชียงใหม
 วท.ม. (วิทยาศาสตรเภสัชกรรม) ม.เชียงใหม
38. อ.ดร.นวลตา มวงนอยเจริญ
 ภ.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
 M.S. (Pharmacy) Wayme State University,
U.S.A.
 Dr.rer.nat. (Pharmaceutical Chemistry)
University Bonn Germany
39. ผศ.เพ็ญพรรณ อัศวกุล
 ภ.บ. ม.แพทยศาสตร
 M. Sc. The University of British Columbia,
Vancouver, Canada
40. รศ.พวงแกว ลัคนทินพร
 ภ.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
 M.Sc. (Pharmacy) Massachusette College of
Pharmacy U.S.A.
41. อ.ศิริพร พันธุวนิช
 ภ.บ. ม.เชียงใหม
 ภ.ม. (เภสัชเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M.Sc. (Pharmaceuties) OSU, U.S.A.


42. อ.ยาจิต ศรีวิโรจน
 ภ.บ. ม.แพทยศาสตร
43. อ.จิรัฐติกาล ไมจีน
 ภ.บ. ม.รังสิต
 ภ.ม. (เภสัชเคมี) ม.มหิดล
44. อ.สักกสีห คุณวิภูศิลกุล
 ภ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M. Sc. (Microbiology) University of Bath, U.K
45. อ.ดร.อรัญญา จุติวิบูลยสุข
 ภ.บ. ม.มหิดล
 ปร.ด. (Pharmaceutical Chemistry and
Phytochemistry) ม.มหิดล
46. อ.อรภา สกุลพาณิชย
 ภ.บ. ม.ศิลปากร
 ภ.ม. (เภสัชวินิจฉัย) ม.มหิดล
47. รศ.ชาญชัย สาดแสงจันทร
 ภ.บ. ม.มหิดล
 วท.ม. (เภสัชวินิจฉัย) ม.มหิดล
48. อ.ดร.กนกภรณ สวัสดี
 ภ.บ. ม.หั วเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
 ภ.ม. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ด. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
49. อ.สุวรรณา จารุนุช
 ภ.บ. ม.เชียงใหม
 ส.ม. ม.มหิดล

55. ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท
 วท.บ. (พยาบาล) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.ขอนแกน
 ภ.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
56. อ.อรรถสิทธิ์ สุนาโท
 พธ.บ. (ปรัชญา) มหามงกุฏราชวิทยาลัย
 M.A. (Philosophy) University of Madres, India
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20. อ.โมฬี สนธิชัย
 ภ.บ. ม.เชียงใหม
21. อ.ปราโมทย ชลยุทธ
 ภ.บ. ม.มหิดล
22. อ.โชคชัย สาสนรักกิจ
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ที่ตั้ง อาคารเรียน 2 ชั้น 3 หอง 2-328 โทร. 0-2312-6414, 0-2312-6300-79 ตอ 1221

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
Bachelor of Science (Medical Technology)
B.Sc. (Medical Technology)

วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาเทคนิคการแพทย
มีวัตถุประสงค เพื่อมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู และทักษะในวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน และ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย และสามารถคนควา ติดตามความ
กาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เพื่อนํามาใชกับการทํางานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย
การวิจัย การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
2. มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมทั้ง
ตอตนเอง ผู ใชบริการ เพื่อนรวมงานและมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. มีทักษะทางปญญาในการคิด วิเคราะห สังเคราะห
อยางเปนระบบ และสรางสรรค ตลอดจนมีการเรียนรูด ว ยตนเอง

อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการแกปญหา พัฒนาตนและพัฒนา
งานให กับองค กร ชุ มชน สังคม และสิ่ งแวดล อมไดอย างมี
ประสิทธิภาพ
4. มี ม นุ ษยสั มพั น ธ ที่ ดี มี ภ าวะผู นํา สื่ อสารอย า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถทํางานเปนทีมกับสหวิชาชีพและชุมชน
5. มี ทั ก ษะความสามารถด า นการใช ภ าษาเพื่ อ การ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การวิจัย การจัดการ เพื่อสนับสนุน และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ในวิ ชาชี พเทคนิ คการแพทย ตลอดจนให ความร วมมื อกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6. มี ทั ก ษะความสามารถด า นการประมวลความรู
ภาคทฤษฎี บูรณาการสูก ารปฏิบตั ิในวิชาชีพเทคนิคการแพทย




ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:
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โครงสรางหลักสูตร
1.

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา 143 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
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
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม




1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
CS 1001 การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
MA 1003 คณิตศาสตร
1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2.

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
AN 2213 กายวิภาคศาสตร
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล
BI 1071 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทั่วไปและ
ชีววิทยาเซลล
CH 1272 อินทรียเคมี
CH 1281 ปฏิบัตกิ ารอินทรียเคมี
CH 1293 เคมีทั่วไป
CH 1301 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
CH 1362 หลักเคมีวิเคราะห
CH 1371 ปฏิบัตกิ ารหลักเคมีวเิ คราะห

Prerequisite

Co-requisite

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

หนวยกิต
1(0-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

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

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

ไมนอ ยกวา 107 หนวยกิต
40 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
3(2/2-1/3-0)
BI 1053
3(3/3-0-0)
BI 1053 and CH 1272 1(0-1/3-0)
BH 2333
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
BI 1053
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)

CH 1293 and CH 1301 CH 1272
CH 1293
CH 1293
CH 1362


รหัสวิชา รายวิชา
EG 5053 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 5063 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
MT 2022 พยาธิสรีรวิทยา
MT 2522 จุลชีววิทยาทั่วไป
PH 2122 ฟสิกสสําหรับเทคนิคการแพทย
PH 2151 ปฏิบัติการฟสกิ สสําหรับเทคนิค
การแพทย
PS 2323 สรีรวิทยา
ST 2003 ชีวสถิติ
2.2 วิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
MT 2133 เคมีคลินิก 1
MT 2233 โลหิตวิทยา 1
MT 3012 ภาคนิพนธ
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หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
GE 1063

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

2(2/2-0-0)
2(1/1-1/3-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)

AN 2213
AN 2213
MA 1003
-

PH 2122

3(2/2-1/3-0)
3(3/3-0-0)

BI 1053
MA 1003

-

63 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
2(0-2/6-0)
1(1/1-0-0)
1(1/1-0-0)

MT 3062 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและ
มนุษยพันธุศาสตร
MT 3123 เคมีคลินิก 2
MT 3143 เคมีคลินิก 3
MT 3243 โลหิตวิทยา 2
MT 3272 โลหิตวิทยา 3
MT 3342 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1
MT 3353 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2
MT 3433 วิทยาภูมิคุมกัน 1
MT 3442 วิทยาภูมิคุมกัน 2
MT 3513 แบคทีเรียทางการแพทย 1
MT 3522 แบคทีเรียทางการแพทย 2
MT 3632 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 1
MT 3642 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 2
MT 4011 คลินิกสัมพันธ
MT 4041 เวชศาสตรชุมชน
MT 4091 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
MT 4113 พิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร
MT 4212 จุลทรรศนศาสตรคลินิก
MT 4332 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 3
MT 4512 ไวรัสและราวิทยาทางการแพทย

2(1/1-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
1(1/1-0-0)
1(1/1-0-0)
1(1/1-0-0)
3(2/2-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)
2(1/1-1/3-0)




MT 3031 ระเบียบวิธีวิจัย
MT 3041 สัมมนา

Prerequisite Co-requisite
BH 2333 and BH 2341 AN 2213
MT 3031 and
consent of instructor
ST 2003
MT 3031 and
consent of instructor
MT 3123, MT 3243
and MT 3513
MT 2133
MT 3123
MT 2233
MT 3243
MT 3433
MT 3342
MT 2022 and MT 2522 MT 3433
MT 2022 and MT 2522 MT 3513
MT 2522
MT 3632
Consent of Instructor
MT 3031
Consent of Instructor
MT 3143
MT 3272
MT 3353
MT 2022 and MT 2522 -
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รหัสวิชา รายวิชา
MT 4713 การฝกงานเทคนิคการแพทย 1

หนวยกิต
3(0-0-3/9)

MT 4715 การฝกงานเทคนิคการแพทย 2
MT 4851 การบริหารจัดการหองปฏิบตั กิ าร

5(0-0-5/15)
1(1/1-0-0)

2.3 วิชาชีพเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
MT 4051 เทคนิคทางเนื้อเยื่อ
MT 4812 วิทยาการกาวหนาทางเวชศาสตร
ชันสูตร
MT 4901 เทคโนโลยีทางวิทยาภูมิคุมกัน
ทางการแพทย
MT 4922 สัมมนาทางโลหิตวิทยา
MT 4932 สัมมนาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต
MT 4941 เทคนิคการแพทยในระบบสุขภาพ
MT 4942 บทบาทของสารตานอนุมลู อิสระ
ตอสุขภาพของมนุษย
MT 4952 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา อาหาร
และสิง่ แวดลอม
MT 4962 กีฏวิทยาทางการแพทย
MT 4972 ชีวสารสนเทศศาสตร
MT 4982 การบริหารองคกรและการจัดการ
การขายสําหรับนักเทคนิคการแพทย
MT 4992 การวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยา
PM 2121 เภสัชวิทยาสําหรับนักเทคนิคการแพทย




3.

ไมนอ ยกวา
หนวยกิต
1(1/1-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite Co-requisite
MT 4091 and MT 4851 and consent of instructor
Consent of instructor
Consent of instructor
4 หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
AN 2213
MT 3062 and MT 3353 -

1(1/1-0-0)

MT 3442

-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)
2(2/2-0-0)

MT
MT
MT
MT

3243
3353
3031
3143

-

2(1/1-1/3-0)

MT 3522

-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

MT 3642
MT 3062
-

MT 4851

2(1/1-1/3-0)
1(1/1-0-0)

MT 3522
AN 2213

-

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามสนใจ
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไป 3(3/3-0-0)
และชีววิทยาเซลล
BI 1071 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
ชีววิทยาทั่วไป
และชีววิทยาเซลล
CH 1293 เคมีทั่วไป
3(3/3-0-0)
CH 1301 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
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)
กับการสือ่ สาร
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)

Co
BI 1053
CH 1293
-

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1053 and CH 1272
BH 2341 ปฏิบตั ิการ
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 ปฏิบตั ิการฟสิกส 1(0-1/3-0)
- PH 2122
สําหรับเทคนิคการแพทย
PS 2323 สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0) BI 1053 GE 2152 ผูป ระกอบการ 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)
ชั้นปที่ 2 ภาค 2
MT 2022 พยาธิสรีรวิทยา 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 จุลชีววิทยาทัว่ ไป 2(1/1-1/3-0) AN 2213 MT 3632 ปรสิตวิทยา
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)




ชั้นปที่ 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 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- CH 1272
อินทรียเคมี
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
GE 1122 เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศ
กับการเรียนรู
CH 1362 หลักเคมีวเิ คราะห 2(2/2-0-0) CH 1293 CH 1371 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- CH 1362
หลักเคมีวิเคราะห
..... ....... วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0)
รวม 21(16/16-5/13-0)

รหัสวิชา รายวิชา
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co




ชั้นปที่ 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 วิทยาภูมคิ มุ กัน 1 3(2/2-1/3-0) MT 2022 and MT 2522
MT 3513 แบคทีเรีย
3(2/2-1/3-0) MT 2022 and MT 2522
ทางการแพทย 1
MT 3642 ปรสิตวิทยา
2(1/1-1/3-0) MT 3632 ทางการแพทย 2
รวม 16(10/10-6/18-0)

ชั้นปที่ 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
การบริการโลหิต 2
MT 3442 วิทยาภูมคิ มุ กัน 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)

-

ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
MT 3012 ภาคนิพนธ
2(0-2/6-0) MT 3031 and consent
of instructor
MT 3041 สัมมนา
1(1/1-0-0) MT 3031 and consent
of instructor
รวม 3(1/1-2-6-0)

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
MT 4011 คลินิกสัมพันธ 1(1/1-0-0) Consent
of instructor
MT 4041 เวชศาสตรชมุ ชน 1(1/1-0-0) MT 3031
MT 4091 กฎหมายและ 1(1/1-0-0) Consent
of instructor
จรรยาบรรณวิชาชีพ
MT 4113 พิษวิทยาและ 3(2/2-1/3-0) MT 3143
นิติวิทยาศาสตร
MT 4212 จุลทรรศนศาสตร 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 การบริหารจัดการ 1(1/1-0-0) Consent
หองปฏิบตั กิ าร
of instructor
MT ....... วิชาชีพเลือก
MT ....... วิชาชีพเลือก
รวม 17(...............)

Co
-

ชั้นปที่ 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 of instructor
เทคนิคการแพทย 2
รวม 8(0-0-8/24)
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คณาจารยคณะเทคนิคการแพทย

10. อ.ดร.เพ็ญพักตร มูลธิยะ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.ขอนแกน
 ปร.ด. (ชีวเคมี) ม.มหิดล
11. อ.ดร.กรวิภา วิกัยนภากุล
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ม.มหิดล
 ปร.ด. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
12. อ.นท.หญิงประไพ เหมหอม
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.แพทยศาสตร
 MT. (ASCP), U.S.A.
 MSPH. University of North Carolina, U.S.A.
13. อ.ดร.สราวุธ สายจันมา
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.ขอนแกน
 วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล
 ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.หิดล
14. อ.ธนสาร ศิริรัตน
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินย
ิ มอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) ม.มหิดล
15. อ.พรสุรี พงษสุชาติ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
16. อ.อัญชลี กองอินทร
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (อุปกรณชีวการแพทย) ม.มหิดล
17. อ.ดร.ดวงมณี แสนมั่น
 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.




อาจารยประจํา
1. รศ.อิสยา จันทรวิทยานุชิต
คณบดี
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
 วท.ม. (จุลชีววิทยา) ม.มหิดล
2. อ.ดร.พรทิพย พึ่งมวง
ผู ชวยคณบดี
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3. อ.ดร.สุวรรณา เสมศรี
ผู ชวยคณบดี
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
 วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวการแพทย) ม.เชียงใหม
4. อ.นนทวิชญ ไพรัตน
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
 วท.ม. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
5. อ.ดร.ปานทิพย รัตนศิลปกัลชาญ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
 วท.ม. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
 ปร.ด. (ชีวเคมี) ม.มหิดล
6. อ.จิรวัส ประทุมวัน
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ)
ม.มหิดล
7. อ.กาญจนา วิจิตรธรรมรส
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.มหิดล
 บธ.ม. ม.รามคําแหง
8. อ.ภาวดี ชวยเจริญ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
 วท.ม. (พิษวิทยา) ม.มหิดล
9. อ.ดร.ชมพูนุช สินธุพิบูลยกิจ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.มหิดล
 ปร.ด. (เทคนิคการแพทย) ม.มหิดล
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19. อ.นนทยา ทางเรือ
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินย
ิ มอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิค) ม.มหิดล
20. ผศ.วัชรินทร รังษีภาณุรัตน
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) เกียรตินย
ิ มอันดับหนึ่ง
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) เกียรตินย
ิ มอันดับหนึ่ง
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


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. คณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาล ม.มหิดล
 ว.ว. (กุมารเวชศาสตรโรคเลือด) 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.
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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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ที่ตั้ง อาคารเรียนชั้น 4 หอง 407 โทร. 0-2312-6413, 0-2312-6300 ตอ 1162, 1430

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด)
วท.บ. (กายภาพบําบัด)
Bachelor of Science (Physical Therapy)
B.Sc. (Physical Therapy)

วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลั ก สู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขากายภาพบํา บั ด
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพกายภาพบําบัด
และคุณคาแหงตน
2. มี จ ริ ย ธรรมและความรั บผิ ด ชอบในการประกอบ
วิชาชีพกายภาพบําบัด
3. มีความรู ความสามารถ และทักษะในการประกอบ
วิชาชีพ ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบําบัดและความ
ตองการของสังคม

4. สามารถคิดวิเคราะห แกไขปญหาไดอยางเปนระบบ
และมีศักยภาพ
5. สามารถพัฒนาตนเองโดยการศึกษา คนควา และ
เรียนรูจากแหลงขอมูลตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย
นํา เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช เพื่ อ สนั บ สนุ นและส ง เสริ ม
แนวทางการรักษาทางกายภาพบําบัด
6. มีสว นรวมในการสงเสริมการพัฒนาสังคม และวิชาชีพ
อยางตอเนือ่ ง
7. มีความสามารถทํางานเปนทีมกับสหสาขาวิชาชีพ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี




ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:
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การประกันคุณภาพของหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตรสอดคลองกับขอกําหนดเรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด
พ.ศ. 2556
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยไดจัดให มีอุปกรณ สื่ อการสอน และ
ทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก ตํารา วารสารที่ ทันสมัย และ
มีหองปฏิบัติการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556




3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
3.1 การให คํา ปรึกษาด านวิ ชาการ และอื่ นๆ
แก นักศึกษา
3.1.1 มีระบบอาจารยทปี่ รึกษาแตละชัน้ ป โดยมี
อัตราส วนของอาจารย ตอนักศึ กษาประมาณ 1 ตอ 30 คน
ทําหนาที่ ใหคําแนะนําดานวิ ชาการ ขั้ นตอนการลงทะเบียน
กฎระเบียบ แหลงทุน และคําปรึกษาอื่นๆ
3.1.2 จั ด ให มี ร ะบบการให คํา ปรึ ก ษา และ
จัดเก็บขอมูลการใหคําปรึกษา
3.1.3 มีคูมืออาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหแนวทาง
ในการใหคําปรึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่ นั กศึกษามี ความสงสั ยผลการประเมิน
ในรายวิ ชาใดสามารถที่ จะยื่ นคํา ร องขอดู กระดาษคํา ตอบ

ในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย
ในแต ละรายวิ ช าได ตามกฎระเบี ยบสํา หรั บการอุ ท ธรณ
ของนักศึกษา

การพัฒนาหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ยจั ดให มี คณะกรรมการประเมิ นหลั กสู ตร
ซึง่ ทําหนาทีป่ ระเมินหลักสูตรในทุก 5 ป โดยจัดทําแบบสอบถาม
ไปยั งบุคคลที่ เกี่ ยวของ ได แก นักศึกษา อาจารย บั ณฑิต
ผูใชบัณฑิต และผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
และวิ เคราะห ผล นํ า ผลการประเมิ นหลั ก สู ตรมาปรั บปรุ ง
และพัฒนาหลักสู ตรใหมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยกําหนดกลไกการพัฒนาหลักสูตรตามระบบ
1) มี การประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตร
ตามภาระหนาที่ที่กําหนดไว
2) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา ทั้ง 4
ดาน (การสงเสริมวิชาการ วิชาชีพ สงเสริมจริยธรรม สุขภาพ)
3) มี สื่ อ การเรี ย นรู ที่ ส งเสริ มให นั ก ศึ กษาเรี ยนรู
ดวยตนเอง
4) มี การจั ดการเรี ยนการสอนที่ เน น ผู เรี ยนเป น
สําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณ
จริง
5) กํา หนดการประเมิ น หลั ก สู ตรตามดั ช นี บ งชี้
ทุกๆ ระยะ 5 ป
6) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามดัชนีบง ชีใ้ นระยะ 5 ป

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด (ฉบับปรับปรุง ปการศึกษา 2555)
ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
142 หนวยกิต โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิต ดังนี้
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

ไมนอ ยกวา 31 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

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


1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
CS 1001 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน
MA 1003 คณิตศาสตร
ST 1053 สถิติเบื้องตน
1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2.

12 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
1(0-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

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

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

ไมนอ ยกวา 105 หนวยกิต
27 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/3-0)

Prerequisite
BI 1012

Co-requisite
-

2(1/1-1/3-0)
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
1(0-1/2-0)

-

PT 2143
BI 1012
CH 1343
-

1(0-1/2-0)

EG 2821

-

1(0-1/2-0)

EG 3821

-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

1(1/1-0-0)

-

-

9 หนวยกิต

3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
1(1/1-0-0)
3(2/2-1/3-0)

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
ไมนอ ยกวา 78 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
PT 1021 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 1 1(0-1/2-0)
PT 1041 มูลฐานของวิชาชีพกายภาพบําบัด 2 1(0-1/2-0)
PT 2022 พืน้ ฐานการตรวจรางกายทาง
2(1/1-1/3-0)
กายภาพบําบัด

MA 1003
PH 1183
Third year standing
BI 1012
Prerequisite
PT 1021
AN 1283

Co-requisite
-




หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
AN 1283 กายวิภาคศาสตรของระบบ
โครงสรางรางกาย
AN 2182 กายวิภาคศาสตร
BI 1012 ชีววิทยา
BI 1041 ปฏิบตั ิการชีววิทยา
CH 1343 เคมีเบื้องตน
CH 1351 ปฏิบัตกิ ารเคมีเบือ้ งตน
EG 2821 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 1
EG 3821 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 2
EG 3841 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 3
EG 5333 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
PA 2911 พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด
PH 1183 ฟสิกสทางการแพทย
PH 1191 ปฏิบตั ิการฟสกิ สทางการแพทย
PI 4191 จิตเวชศาสตร
PS 2323 สรีรวิทยา
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รหัสวิชา
PT 2111
PT 2143
PT 2162
PT 2163
PT 2221
PT 2322
PT 2701
PT 2841
PT 2913
PT
PT
PT
PT
PT

3022
3163
3223
3343
3421

PT 3433
PT 3512
PT 3522




PT 3532
PT 3552
PT 3623
PT 3701
PT 3704

รายวิชา
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย
ชีวกลศาสตรและจลนศาสตรพนื้ ฐาน
ชีวกลศาสตรและจลนศาสตรทางคลินกิ
การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 1
การนวดเพื่อการรักษา
การรักษาดวยความรอน
และคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
ฝกงานกายภาพบําบัด 1
บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 1
บูรณาการกายภาพบําบัด
ในวิทยาการแพทยปจ จุบัน
หลักการปฏิบัตงิ านกายภาพบําบัด
การออกกําลังกายเพื่อการบําบัด 2
การจัด ดัด และดึง
การวินิจฉัยและการรักษาดวยไฟฟา
การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัด
ในระบบกระดูกและกลามเนื้อ
กายภาพบําบัดระบบกระดูก
และกลามเนื้อ 1
กายภาพบําบัดระบบประสาท 1
การตรวจประเมินทางกายภาพบําบัด
ในระบบประสาทและเด็ก
กายภาพบําบัดระบบประสาท 2
กายภาพบําบัดในกุมารเวชกรรม
กายภาพบําบัดระบบหายใจ หัวใจ
และหลอดเลือด
ฝกงานกายภาพบําบัด 2
ฝกงานกายภาพบําบัด 3

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

Prerequisite
PS 2323
AN 1283
PT 2143
AN 1283
PH 1183

Co-requisite
AN 1283
-

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

-

-

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

PT 2701
PT 2163
PT 2162
-

-

3(3/3-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)
2(0-2/4-0)

-

-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(2/2-1/2-0)

PT 3512
-

-

1(0-0-1/5)
4(0-0-4/24)

PT 3741 ฝกงานกายภาพบําบัดระบบกระดูก 1(0-0-1/5)
และกลามเนือ้
PT 3751 ฝกงานกายภาพบําบัดระบบประสาท 1(0-0-1/5)
PT 3761 ฝกงานกายภาพบําบัดระบบหายใจ
หัวใจ และหลอดเลือด
PT 3861 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2
PT 4032 กฎหมายและการบริหารงาน
PT 4412 กายภาพบําบัดระบบกระดูก
และกลามเนื้อ 2
PT 4711 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด

-

PT 2701
PT 3741, PT 3751,
PT 3761, PT 3861
- PT 3421, PT 3423
-

1(0-0-1/5)

-

1(0-1/2-0)

-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)

PT 3522, PT 3532
PT 3623

PT 3741, PT3751,
PT 3761
PT 3433
-

-


รหัสวิชา รายวิชา
PT 4721 โครงงานพิเศษสําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด
PT 4722 ฝกงานกายภาพบําบัด 4
PT 4742 ฝกงานกายภาพบําบัด 5
PT 4762 ฝกงานกายภาพบําบัด 6
PT 4821 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3
PT 4841 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 4

หนวยกิต
1(0-0-1/4)

PT 4911 กายภาพบําบัดในการกีฬา
PT 4912 กายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพ
และความงาม
PT 4921 การสงเสริมสุขภาพตลอดชวงอายุ
PT 4922 กายภาพบําบัดในผูสูงอายุ
และภาวะอื่นๆ
PT 4942 กายภาพบําบัดในชุมชน

1(1/1-0-0)
2(2/2-0-0)

2(0-0-2/12)
2(0-0-2/12)
2(0-0-2/12)
1(0-1/2-0)
1(0-1/2-0)

Prerequisite
-
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Co-requisite
PT 4711

PT 3704
PT 4722, PT4742,
PT 4762
-

1(0-1/2-0)
2(1/1-1/2-0)

-

-

2(1/1-1/2-0)

-

-

3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 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)
และหลังเบือ้ งตน
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร วท.บ. (กายภาพบําบัด)

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre




ชั้นปที่ 1 ภาค 1
BI 1012 ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
BI 1041 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
ชีววิทยา
CH 1343 เคมีเบื้องตน 3(3/3-0-0)
CH 1351 ปฏิบตั ิการ
10-1/3-0)
เคมีเบื้องตน
GE 1072 สุขภาพ
2(1/1-1/2-0) พลานามัยกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับ
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)
ชั้นปที่ 1 ภาค 2
AN 1283 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) BI 1012
ของระบบโครงสราง
รางกาย
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
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 ปฏิบตั ิการ
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)

Co
BI 1012
CH 1343
-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 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 พืน้ ฐาน
2(1/1-1/3-0) AN 1283 การตรวจรางกาย
ทางกายภาพบําบัด
PT 2143 ชีวกลศาสตร 3(2/2-1/3-0) AN 1283 และจลนศาสตร
พืน้ ฐาน
PT 2701 ฝกงาน
1(0-0-1/5)
กายภาพบําบัด 1
รวม 18(13/13-4/12-1/5)

ชั้นปที่ 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 การออกกําลังกาย 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
คลื่นแมเหล็กไฟฟา
PT 2841 บูรณาการ
1(0-1/2-0)
หลักการทางวิชาชีพ 1
PT 2913 บูรณาการ
3(3/3-0-0)
กายภาพบําบัดใน
วิทยาการแพทยปจจุบัน
รวม 15(9/9-6/16-0)

-


รหัสวิชา รายวิชา

รหัสวิชา รายวิชา

EG 3821

PT 4032

PI 4191
PT 3022
PT 3163
PT 3223
PT 3343
PT 3512
PT 3552
PT 3701

หนวยกิต Pre Co
ชั้นปที่ 3 ภาค 1
ภาษาอังกฤษ 1(0-1/2-0) EG 2821 สําหรับนักศึกษา
กายภาพบําบัด 2
จิตเวชศาสตร 1(1/1-0-0)
หลักการปฏิบตั งิ าน 2(1/1-1/3-0) PT 2701 กายภาพบําบัด
การออกกําลังกาย 3(2/2-1/2-0) PT 2163 เพื่อการบําบัด 2
การจัด ดัด และดึง 3(1/1-2/4-0) PT 2162 การวินิจฉัย
3(2/2-1/3-0) และการรักษาดวยไฟฟา
กายภาพบําบัด 2(2/2-0-0)
ระบบประสาท 1
กายภาพบําบัด 2(2/2-0-0)
ในกุมารเวชกรรม
ฝกงาน
1(0-0-1/5) PT 2701 กายภาพบําบัด 2
รวม 18(11/11-6/14-1/5)

PT 4412
PT 4711
PT 4721
PT 4821
PT 4911
PT 4912
PT 4921
PT 4922
PT 4942
..... .......
..... .......
PT 4722
PT 4742
PT 4762
PT 4841

หนวยกิต Pre Co
ชั้นปที่ 4 ภาค 1
กฎหมายและ 22/2-0-0)
การบริหารงาน
กายภาพบําบัด 2(2/2-0-0) PT 3433 ระบบกระดูกและกลามเนื้อ 2
ระเบียบวิธีวิจัย 1(1/1-0-0)
สําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
โครงงานพิเศษ 1(0-0-1/4)
- PT 4711
สําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด
บูรณาการ
1(0-1/2-0) PT 3704 หลักการทางวิชาชีพ 3
กายภาพบําบัด 1(1/1-0-0)
ในการกีฬา
กายภาพบําบัด 2(2/2-0-0)
เพื่อสุขภาพและความงาม
การสงเสริม
1(0-1/2-0)
สุขภาพตลอดชวงอายุ
กายภาพบําบัด 2(1/1-1/2-0) ในผูส ูงอายุและภาวะอืน่ ๆ
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)
ชั้นปที่ 4 ภาค 2
ฝกงาน
2(0-0-2/12) กายภาพบําบัด 4
ฝกงาน
2(0-0-2/12) กายภาพบําบัด 5
ฝกงาน
2(0-0-2/12) กายภาพบําบัด 6
บูรณาการ
1(0-1/2-0)
- PT 4722,
หลักการทางวิชาชีพ 4
PT 4742,
PT 4762
รวม 7(0-1/2-6/36)




ชั้นปที่ 3 ภาค 2
EG 3841 ภาษาอังกฤษ 1(0-1/2-0)
สําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 3
PT 3421 การตรวจประเมิน 1(0-1/2-0)
ทางกายภาพบําบัด
ในระบบกระดูกและกลามเนื้อ
PT 3433 กายภาพบําบัด 3(3/3-0-0)
ระบบกระดูกและกลามเนื้อ 1
PT 3522 การตรวจประเมิน 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,
บําบัดระบบกระดูกและกลามเนื้อ
PT 3423
PT 3751 ฝกงานกายภาพ 1(0-0-1/5) - PT 3522, PT 3532
บําบัดระบบประสาท
PT 3761 ฝกงานกายภาพ 1(0-0-1/5)
- PT 3623
บําบัดระบบหัวใจ หายใจ และหลอดเลือด
PT 3861 บูรณาการ
1(0-1/2-0) - PT3741, PT3751,
หลักการทางวิชาชีพ 2
PT 3761
รวม 16(7/7-6/12-3/15)
ชั้นปที่ 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)
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26. อ.สมนึก สงวาณิชย
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.ธรรมศาสตร
 Msc. Applying Physotherapy Paediatric
27. อ.สุจิตรา ลิ้มทรัพย
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.ธรรมศาสตร
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา) ม.เกษตรศาสตร
28. อ.หทัยชนก เบญจรงครัตน
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (ประสาทศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยพิเศษ
1. อ.ปรีดา ตั้งตรงจิตร
 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
 วุฒิบต
ั รดานศัลยศาสตรออรโธปดิกส
4. อ.นพ.ธนา บูรณพันธฤกษ
 พ.บ. ม.มหิดล
 วุฒิบต
ั รดานศัลยศาสตรออรโธปดิกส
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. อ.นพ.ชาวิท ตันวีระชัยกุล
 พ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วุฒิบัตรเฉพาะทางจิตเวชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย




15. อ.สุภาณี ชวนเชย
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ
การออกกําลังกาย) ม.เชียงใหม
 กําลังศึกษาปริญญาเอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล
16. อ.วิราภรณ 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. (วิทยาศาสตรเครือ
่ งสําอางค) ม.แมฟา หลวง
21. อ.นิภาพร เหลาชา
 วท.บ. (กายภาพบําบัด)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการกีฬา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
22. อ.ศิรินันท จันทรหนัก
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม (กายภาพบําบัด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
23. อ.ไชยดล ตัณฑสิทธิ์
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.มหิดล
 วท.ม. (กายวิภาคศาสตร) ม.มหิดล
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6. อ.นพ.กิตติวัฒน มะโนจันทร
 พ.บ. ม.มหิดล
 วุฒิ บัตรผูเชี่ ยวชาญดานศัลยกรรมทั่ วไป
7. อ.นพ.พงศศิษฎ สิงหทัศน
 พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) ม.มหิดล
 วุฒิ บัตรผูเชี่ ยวชาญดานศัลยกรรมทั่ วไป
8. อ.นพ.นันทวัฒน ศิริธานันท
 พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) ม.มหิดล
 วุฒิ บัตรผู เชี่ยวชาญดานศั ลยกรรมระบบ
ทางเดินปสสาวะ
9. อ.นพ.โชคชัย สุวรรณกิจบริหาร
 พ.บ. วิทยาลัยแพทยพระมงกุฎเกลา
 วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร ทรวงอก
หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
 วุฒิ บัตรผู เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
 Certificate in Endoscopic Surgery, Queen
Elizabeth Hospital, Hong Kong
10. อ.พญ.จีรภัทร วงศชินศรี
 พ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วุฒิบัตรผู เชี่ยวชาญดานโรคขอและรูมาติซึ่ม
11. อ.นพ.สมชาย ฉายชยานนท
 พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)
 วุฒิบั ตรผูเชี่ ยวชาญอายุรศาสตร โรคไต
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
 วุฒิบต
ั รสาขาศัลยกรรมระบบประสาท
14. รศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน
 วุฒิบัตรศัลยกรรมผิวหนัง ม.มหิดล
15. อ.ดร.นพ.พลวัฒน ติ่งเพ็ชร
 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. (กายภาพบําบัด) สาธารณสุขศาสตรบณ
ั ฑิต
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.มหิดล
 ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
(การสาธารณสุข)
 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
สิง่ แวดลอมอุตสาหกรรม)
 วท.ม. (สุขศาสตรอต
ุ สาหกรรมและความปลอดภัย)
ม.มหิดล
21. รศ.ดร.สืบศักดิ์ นันทวานิช
 วศ.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 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


38. อ.ไพฑูรย ดารา
 ศิลปศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏลพบุรี
 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
ระบบสุขภาพ) ม.มหาสารคาม
39. อ.รวีวรรณ สุวรรณเวช
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.มหิดล

อาจารยพิเศษทางคลินิก
1. อ.กรรณิการ ธีรวุฒิวรเวทย
 วท.บ. (กายภาพบําบัด) ม.เชียงใหม
2. อ.นุชรี 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. (สุขศาสตรอต
ุ สาหกรรมและความปลอดภัย)
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




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 เจริญลิ้มประเสริฐ
 วท.บ. (กายภาพบําบัด)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวและ
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
 ประกาศนียบั ตรบัณฑิตกายภาพบํา บัด
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. (กายภาพบําบัด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
36. อ.สาศักดิ์ สุวรรณวงษ
 วท.บ. (การบริหารสาธารณสุข)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
37. อ.โสรญา สุดสาระ
 พย.บ. (การพยาบาลชุมชน) ม.ขอนแกน
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15. พันตํารวจเอกประพันธ กองมงคล
 วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย) ม.มหิดล
 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. (การบริหารการพัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 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
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ที่ตั้ง 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 สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ
1258 หองปฏิบตั กิ ารอนามัยสิง่ แวดลอม 1259 หองปฏิบตั ิการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิสยั ทัศน
เปนองคกรแหงการเรียนรูดานสาธารณสุขทีม่ ีความเปนเลิศทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตสาธารณสุขที่มขี ีดความสามารถดานความรูทักษะวิชาชีพ และเปนทีย่ อมรับตรงตามความตองการของสังคม
ควบคูคุณธรรม 6 ประการ
2. ผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่สอดคลองกับวิชาชีพ เพื่อนําไปสูการใชประโยชนและการยอมรับจากสังคม
3. ใหบริการวิชาการที่นําไปสูการพัฒนาองคความรู และตอบสนองตอความตองการของสังคม
4. ทํานุบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น
5. ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร
ผลิตบัณฑิตสาธารณสุขที่มีองคความรูทั้งวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ควบคูคุณธรรม โดยการมีสวนรวมของภาคีหุนสวน
พัฒนาองคความรูว ิชาการและการวิจัยดานสาธารณสุขที่ตอบสนองความตองการของสังคม
พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งขององคกร ชุมชนและสังคม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับองคความรูด านสาธารณสุข
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการการจัดการความรูใหสอดคลองกับพันธกิจ

ปรัชญา
สรางเสริม ความรูแ ละภูมปิ ญ
 ญา พัฒนาทักษะ และจริยธรรม

ปณิธาน
มุงมั่นผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะในวิชาชีพ เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ
และจรรโลงไวซึ่งคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อรับใชสงั คม
ดวยความตระหนักถึงปญหาทางดานสาธารณสุขและสิง่ แวดลอมทีม่ ผี ลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและการพัฒนา
ประเทศทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตรและสิง่ แวดลอม จึงไดเปดสอนหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดลอม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2) หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล



1.
2.
3.
4.
5.
6.
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
ส.บ. (การจัดการโรงพยาบาล)
Bachelor of Public Health (Hospital Management)
B.P.H. (Hospital Management)

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร




ปรัชญา
การจั ดการโรงพยาบาลเป นการบริหารเชิ งประยุกต รวมกันระหว างบริ การทางการแพทยกั บการบริการที่ เป นเลิ ศ
เพื่อการดูแลรักษา สงเสริม ฟนฟูสุขภาพของผูเจ็บปวยและผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งจะตองสอดคลอง
กับนโยบายดานสาธารณสุข และระบบสุขภาพของประเทศ และการบริหารการจัดการที่ดีของโรงพยาบาล ผูบริหารทุกระดับ
จําเปนตองมีความรู มีความสามารถ มีทกั ษะในการบริหารจัดการงานทุกประเภท ทุกหนวยงาน และจะตองสามารถเผยแพร ถายทอด
ความรูด า นการบริหารจัดการ ดานสาธารณสุข ตลอดจนประสบการณใหแกผทู เี่ กีย่ วของได รวมทัง้ สรางความเขาใจ และประสานงาน
ใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร เพือ่ ใหเกิดดุลยภาพดานคุณภาพและกอประโยชนสงู สุดตอผูใ ชบริการ องคการ และตอสังคม
โดยรวม

วัตถุประสงคของหลักสูตร

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล จึงมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพือ่ ใหบัณฑิตสามารถวางแผนการบริหารจัดการโรงพยาบาลทุกประเภท
2. เพื่ อใหบัณฑิตสามารถประสานงานบริการทางการแพทยกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดทุกระดับทั้งภายใน
และภายนอกโรงพยาบาลได
3. เพือ่ ใหบัณฑิตสามารถสนับสนุนและเสริมสรางประสิทธิผลการบริการทางดานการแพทยและการจัดการ
4. เพื่อใหบัณฑิตสามารถถายทอดความรู ทักษะและประสบการณ ดานการบริหารจัดการใหแกผูเกี่ยวของได
5. เพือ่ ใหบณ
ั ฑิตสามารถปฏิบัตหิ นาทีใ่ นสวนงานสงเสริมการจัดการและงานสาธารณสุขได
6. เพื่ อให บัณฑิ ตมี ความรู ความชํานาญเฉพาะด านเพื่ อประกอบการบริ หารจั ดการโรงพยาบาลและสถานบริ การ
สาธารณสุขอืน่
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โครงสรางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโรงพยาบาล
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร ประกอบดวยหมวดศึกษาทั่ วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดเลือกเสรี จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 135 หนวยกิต ดังนี้
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
GE 1063

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

1.3 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

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

1.4 กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู

หนวยกิต
2(2/2-0-0)

1.5 กลุมมนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2242 การสือ่ สารระหวางวัฒนธรรม

หนวยกิต
2(2/2-0-0)

1.6 กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 1(0-1/2-0)
ในชีวิตประจําวัน
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)
2.

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
AC 2303 การบัญชีเพื่อการจัดการโรงพยาบาล
EG 5033 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
LA 2133 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
MG 1303 องคการและการจัดการ
MK 1503 หลักการตลาด

7 หนวยกิต

9 หนวยกิต

2 หนวยกิต

2 หนวยกิต

4 หนวยกิต

ไมนอ ยกวา 99 หนวยกิต
42 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)




Prerequisite
-
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รายวิชา
ระบบสุขภาพเบือ้ งตน
พฤติกรรมสุขภาพ
วิทยาการระบาดและการจัดการ
การจัดการการบริบาลสุขภาพ
การจัดการสิง่ แวดลอมในโรงพยาบาล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล
PB 3153 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
ST 2013 การวิเคราะหสถิติเพือ่ การบริบาล
สุขภาพ




รหัสวิชา
PB 2143
PB 2153
PB 2163
PB 2173
PB 2183
PB 2193

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite Co-requisite
PB 2143, MG 1303
MA 1073

-

Prerequisite
HM 2243
AC 2303
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

ST 2013
-

-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

HM 3253
HM 3253
-

-

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1
HM 3253 การจัดการโรงพยาบาล 2
HM 3093 การจัดการการเงินสําหรับโรงพยาบาล
HM 3103 ศัพททางการแพทยเพือ่ การสือ่ สาร
ในโรงพยาบาล
HM 3123 การบริหารการจัดซือ้ และพัสดุ
สําหรับโรงพยาบาล
HM 3263 กฎหมายสําหรับการจัดการโรงพยาบาล
HM 3273 การพัฒนาระบบคุณภาพในโรงพยาบาล
HM 3283 การจัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
HM 4333 การวิจยั ทางดานการจัดการโรงพยาบาล
HM 4343 การพัฒนาและจัดการทรัพยากร
มนุษยในโรงพยาบาล
HM 4353 จริยธรรมในการจัดการโรงพยาบาล
HM 4363 การจัดการเชิงกลยุทธของโรงพยาบาล
HM 4373 การจัดการโครงการสุขภาพ

ไมนอ ยกวา 39 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
2.3.1 กลุมฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
HM 4176 สหกิจศึกษา*
HM 4184 การฝกปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล**
HM 4312 การสัมมนาทางการจัดการโรงพยาบาล**
HM 4323 การพัฒนาภาวะผูน ําในระบบสุขภาพ**

ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
6 หรือ 9 หนวยกิต
หนวยกิต
6(0-0-6/40)
4(0-0-4/16)
2(1/1-1/2-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
ป 4
ป 4
ป 4
-

Co-requisite
-

2.3.2 กลุมวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
HM 3133 การนําระบบคุณภาพสูก ารปฏิบัติ
ในโรงพยาบาล
HM 3293 ระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการ
โรงพยาบาล
HM 3303 การจัดการความเสีย่ งของโรงพยาบาล

12 หรือ 9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

HM 3103

-

3(3/3-0-0)

HM 3273

-


รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
HM 4382 การจัดการความขัดแยงและการเจรจา 2(2/2-0-0)
ตอรองในโรงพยาบาล
HM 4392 เศรษฐศาสตรโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
HM 4402 การใหรหัสโรค และการวินจิ ฉัยโรครวม 2(1/1-1/2-0)
HM 4413 การตลาดโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
HM 4423 การประชาสัมพันธโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
HM 4433 การจัดการอาชีวเวชศาสตร
3(3/3-0-0)
ในโรงพยาบาล
HM 4443 การสุขาภิบาลสิง่ แวดลอมและ
3(3/3-0-0)
การอนุรักษพลังงานในโรงพยาบาล
HM 4453 การสุขาภิบาลอาหารและความ
3(3/3-0-0)
ปลอดภัยในอาหารของโรงพยาบาล
HM 4463 การบริหารการปฏิบตั กิ าร
3(3/3-0-0)
PB 2133 โภชนาการกับสุขภาพ
3(3/3-0-0)
PB 3092 การปฐมพยาบาล
2(1/1-1/2-0)
หมายเหตุ

3.
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Prerequisite
MG 1303

Co-requisite
-

HM 3103
MK 1503
-

-

-

-

-

-

-

-

: * นักศึกษาเลือกเรียนวิชา HM 4176 สหกิจศึกษา จะตองเลือกรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือกอีก 12 หนวยกิต
** นักศึกษาที่ไมเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาจะตองเรียนวิชา HM 4184, HM 4312 และ HM 4323 เปนวิชา
บังคับเลือก และเลือกรายวิชาจากกลุมวิชาเอกเลือกอีก 9 หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
เพือ่ การสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
GE 2242 การสือ่ สาร
2(2/2-0-0)
ระหวางวัฒนธรรม
GE 1122 เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
รวม 17(15/15-2/4-0)
CS 1001




GE 1063
GE 1092
GE 1102
GE 1112
MA 1073
MK 1503

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
การใชโปรแกรม 1(0-1/2-0)
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
จิตวิทยา
2(2/2-0-0)
เพื่อการดํารงชีวิต
ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
ชีวิตกับ
2(2/2-0-0)
เศรษฐกิจพอเพียง
คณิตศาสตร
3(3/3-0-0)
และสถิติ
หลักการตลาด 3(3/3-0-0)
รวม 16(14/14-2/4-0)

Co
-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
MG 1303 องคการและ
3(3/3-0-0)
การจัดการ
PB 2143 ระบบสุขภาพ 3(3/3-0-0)
เบื้องตน
PB 2153 พฤติกรรมสุขภาพ 3(3/3-0-0)
PB 2183 การจัดการ
3(3/3-0-0)
สิง่ แวดลอม
ในโรงพยาบาล
PB 2193 อาชีวอนามัย 3(3/3-0-0)
และความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล
ST 2013 การวิเคราะหสถิติ 3(3/3-0-0) MA 1073
เพือ่ การบริบาลสุขภาพ
..... ....... เลือกเสรี
3(.............) รวม 21(21/21-0-0)

AC 2303
EG 5033

-

HM 2243

-

LA 2133

-

PB 2163

-

PB 2173

-

..... .......

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
การบัญชีเพื่อ 3(3/3-0-0)
การจัดการโรงพยาบาล
การฟง การอาน 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
การจัดการ
3(3/3-0-0)
โรงพยาบาล 1
ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
เกี่ยวกับกฎหมาย
วิทยาการระบาด 3(3/3-0-0)
และการจัดการ
การจัดการ
3(3/3-0-0) PB 2143,
MG 1303
การบริบาลสุขภาพ
เลือกเสรี
3(.............) รวม 21(18/18-0-0)

Co
-

-


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
HM 3253 การจัดการ
3(3/3-0-0) HM 2243
โรงพยาบาล 2
HM 3103 ศัพททางการ 3(3/3-0-0)
แพทยเพื่อการ
สือ่ สารใน
โรงพยาบาล
HM 3263 กฎหมายสําหรับ 3(3/3-0-0)
การจัดการ
โรงพยาบาล
HM 3273 การพัฒนาระบบ 3(3/3-0-0)
คุณภาพใน
โรงพยาบาล
HM 3283 การจัดการระบบ 3(3/3-0-0)
สารสนเทศใน
โรงพยาบาล
PB 3153 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0)
สาธารณสุข
รวม 18(18/18-0-0)

-

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
HM 4333 การวิจัยทาง
3(2/2-1/2-0) ST 2013
ดานการจัดการ
โรงพยาบาล
HM 4373 การจัดการ
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)

Co
-

* แผนการศึกษา กลุมเลือกสหกิจศึกษา เลือกรายวิชา
เอกเลือก 12 หนวยกิต
** แผนการศึกษา กลุมเลือกรายวิชาฝกปฏิบัติงานใน รพ.
เลือกรายวิชาเอกเลือก 9 หนวยกิต

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
* HM 4176 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40) ป 4
** HM 4184 การฝกปฏิบัติ 4(0-0-4/16) ป 4
งานในโรงพยาบาล
** HM 4312 การสัมมนา 2(1/1-1/2-0) ป 4
ทางการบริหาร
โรงพยาบาล
** HM 4323 การพัฒนา 3(3/3-0-0)
ทักษะภาวะผูนํา
ในระบบสุขภาพ
รวม *6(...................)
หรือ **9(...................)

-




ชั้นปที่ 3 ภาค 2
EG 5043 การอาน การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
HM 3123 การบริหารการ 3(3/3-0-0)
จัดซื้อและพัสดุ
สําหรับโรงพยาบาล
HM 3093 การจัดการ
3(3/3-0-0) AC 2303
การเงินสําหรับ
โรงพยาบาล
HM 4343 การพัฒนาและ 3(3/3-0-0)
การจัดการทรัพยากร
มนุษยในโรงพยาบาล
HM 4353 จริยธรรมในการ 3(3/3-0-0) HM 3253
จัดการโรงพยาบาล
HM 4363 การจัดการเชิง 3(3/3-0-0) HM 3253
กลยุทธใน
โรงพยาบาล
รวม 18(18/18-0-0)

Co
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดลอม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิง่ แวดลอม)
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม)
Bachelor of Science (Environmental Health)
B.S. (Environmental Health)




ปรัชญาและวัตถุประสงค
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอมตระหนักถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาสาธารณสุข และมีความเชื่อวา
ปญหาทั้งสองมีความสัมพันธกนั ขณะที่ประเทศไทยมีการพัฒนาโดยเฉพาะในดานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอม
เชน มลพิษทางน้ํา อากาศ เสียง ขยะ กากของเสีย และของเสียอันตราย เปนตน ซึ่งเปนปญหาสําคัญทางดานสิ่ งแวดลอม
และเป นสาเหตุ หนึ่ งของการเจ็ บป วยและการตาย ควรได รั บการวิ เคราะห ป องกั น แก ไข โดยบุ คลากรที่ มี พื้ นฐานความรู
ทั้งทางดานสาธารณสุข เทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดลอม ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ซึ่งจะทําใหเปนพลเมืองดีและรับผิดชอบตอสังคม และหมวดวิชาชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม ที่สามารถ
นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช จัดการ ควบคุม บําบัด และกําจัดของเสีย และมลพิษตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยการพัฒนาเทคโนโลยี
อยางมีระบบ เกิดประโยชนสูงสุด และเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด รวมทั้งคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม ตลอดจนใหบริการวิชาการแกสงั คมในรูปแบบตางๆ

วัตถุประสงค
เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม บัณฑิตจะมีคุณสมบัติและความสามารถ
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วางแผนและปฏิบัตงิ านสาธารณสุขได
มีทักษะในการวิเคราะหคุณภาพน้ํา อาหาร อากาศ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ
ควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดลอม และปฏิบตั ิงานบําบัด กําจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนได
ดําเนินงานในการใหบริการทางวิชาการดานสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม ทั้งภาครัฐและเอกชนได
วิจยั ทางดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมได
มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพและสังคม
พัฒนาตนเองดานวิชาชีพในระดับสูงตอไปได
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดลอม
(ฉบับปรับปรุงปการศึกษา 2556)
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 145 หนวยกิต ดังนี้
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

2.

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
AN 2213 กายวิภาคศาสตร
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
BI 1012 ชีววิทยา
BI 1041 ปฏิบตั ิการชีววิทยา
CH 1213 เคมีทั่วไป 1
CH 1223 เคมีทั่วไป 2
CH 1251 ปฏิบัติการเคมี 1

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
1(0-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
จํานวน
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

7 หนวยกิต

2 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
6 หนวยกิต

109 หนวยกิต
จํานวน
40 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
3(2/2-1/3-0)
BI 1012
3(3/3-0-0)
BI 1012 และ CH 2233 2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
BI 1012
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
CH 1213
1(0-1/3-0)
CH 1213




1.5 กลุมวิชาบังคับเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
MA 1003 คณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด

จํานวน
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)

30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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รหัสวิชา
CH 2233
CH 2241
EG 5093
EG 5103
MI
PH
PH
PS

2134
1133
1171
2323

รายวิชา
อินทรียเคมีพื้นฐาน
ปฏิบตั ิการอินทรียเคมีพนื้ ฐาน
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ฟสิกส
ปฏิบตั ิการฟสิกส
สรีรวิทยา




ST 2003 ชีวสถิติ
2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
PB 2012 การสาธารณสุขเบื้องตน
PB 2022 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
PB 2202 กฎหมายสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
PB 2212 การบริหารงานสาธารณสุข
และสิง่ แวดลอม
PB 3053 วิทยาการระบาด
PB 3073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องตน
PB 3091 ปฏิบัตกิ ารกูช ีพและปฐมพยาบาล
PB 3103 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
PB 3133 อนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดการ
2.2.2
รหัสวิชา
EH 3042
EH 3052
EH 3063
EH 3072
EH 3082
EH 3093
EH 3102
EH 3112
EH 4052
EH 4062

วิชาเอก
รายวิชา
นิเวศวิทยา
การประปาและการปรับปรุงคุณภาพน้าํ
การบําบัดและกําจัดน้ําเสีย
ประสบการณวิชาชีพทางดาน
สาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม
การสุขาภิบาลและความปลอดภัย
ของอาหาร
พิษวิทยาสิง่ แวดลอมและการประเมิน
ความเสี่ยง
มลพิษทางอากาศและการควบคุม
การจัดการขยะ
การตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพสิง่ แวดลอม

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
CH 1213
CH 1251
GE 1063

Co-requisite
CH 2233
-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

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

BI 1012 และ BI 1041
MA 1003
PH
BI 1012 หรือ BI 1033
หรือ BI 1313
MA 1003

3(3/3-0-0)
จํานวน
จํานวน
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

1133
-

69 หนวยกิต
21 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

MI 2134
-

-

1(0-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

จํานวน
48 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
2(2/2-0-0)
BI 1012 และ BI 1041 2(2/2-0-0)
โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน 3(3/3-0-0)
2(1/1-1/3-0)
โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน 2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)

PH 1133
MI 2134 หรือ
โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน
CH 1213

-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(1/1-1/3-0)

โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน CH 1251 และ MI 2134 -

-


รหัสวิชา
EH 4102
EH 4122
EH 4142

รายวิชา
การควบคุมแมลงนําโรคและสัตวแทะ
การจัดการของเสียอันตราย
การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(1/1-1/3-0)
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EH 4216 การฝกงานอนามัยสิง่ แวดลอม
EH 4222 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีสะอาด

6(0-0-6/36)
2(2/2-0-0)

EH 4233 การวิจยั ทางสาธารณสุขและ
สิง่ แวดลอม
EH 4242 การสุขาภิบาลและบริหารสิง่ แวดลอม
ในโรงงานอุตสาหกรรม
EH 4252 การจัดการคุณภาพน้ํา
EH 4263 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
สังคม และสุขภาพ
EH 4272 การควบคุมมลพิษเสียงและ
ความสัน่ สะเทือน

3(2/2-1/3-0)

Prerequisite Co-requisite
โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน CH 1251
EH 3063
และ MI 2134
โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน EH 3063, EH 3112
และ EH 4052 หรือ
โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน
ST 2003
-

2(2/2-0-0)

โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน

-

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน
โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน

-

2(2/2-0-0)

โดยอนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน

-

3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
CH 1213 เคมีทั่วไป 1
3(3/3-0-0)
CH 1251 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-1/3-0)
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
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)
BI 1012
BI 1041




CH 1223
CH 2233
CH 2241
GE 1043
GE 1082
GE 1092
..... .......

Co
CH 1213
-

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- BI 1012
ชีววิทยา
เคมีทั่วไป 2
3(3/3-0-0)
อินทรียเคมี
3(3/3-0-0) CH 1213 พืน้ ฐาน
ปฏิบตั กิ ารอินทรีย 1(0-1/3-0) CH 1251 CH 2233
เคมีพื้นฐาน
ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับการสือ่ สาร
โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
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

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
AN 2213 กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) BI 1012

Co
-

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 ชีวติ กับเศรษฐกิจ 2(2/2-0-0)
พอเพียง
MI 2134 จุลชีววิทยา
4(3/3-1/3-0) BI 1012 และปรสิตวิทยา
และ BI 1041
PB 2012 การสาธารณสุข 2(2/2-0-0)
เบื้องตน
PH 1133 ฟสิกส
3(3/3-0-0) MA 1003 PH 1171 ปฏิบตั ิการฟสิกส 1(0-1/3-0)
- PH 1133
รวม 21(17/17-4/11-0)

CS 1001
GE 1113
PB 2022
PB 2202
PB 2212
PB 3133
PS 2323
ST 2003
..... .......

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
การใชโปรแกรม 1(0-1/2-0)
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน
จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
สุขศึกษาและ 2(2/2-0-0)
พฤติกรรมศาสตร
กฎหมาย
2(2/2-0-0)
สาธารณสุขและ
สิง่ แวดลอม
การบริหารงาน 2(2/2-0-0)
สาธารณสุขและ
สิง่ แวดลอม
อนามัย
3(3/3-0-0)
สิง่ แวดลอมและ
การจัดการ
สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0) BI 1012
หรือ BI 1033
หรือ BI 1313
ชีวสถิติ
3(3/3-0-0) MA 1003
วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0)
รวม 22(20/20-2/5-0)

-


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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) โดยอนุ มั ติ จาก
การปรับปรุง
อาจารยผู สอน
คุณภาพน้ํา
EH 4052 การจัดการขยะ 2(2/2-0-0) โดยอนุ มั ติ จาก
อาจารยผู สอน
EH 4062 การตรวจ
2(1/1-1/3-0) CH 1251
วิเคราะหคุณภาพ
และ MI 2134
สิง่ แวดลอม
PB 3053 วิทยาการระบาด 3(3/3-0-0) MI 2134
PB 3073 อาชีวอนามัย 3(3/3-0-0)
และความปลอดภัย
เบื้องตน
PB 3091 ปฏิบตั ิการกูช ีพ 1(0-1/2-0)
และปฐมพยาบาล
PB 3103 เศรษฐศาสตร 3(3/3-0-0)
สิง่ แวดลอม
รวม 21(19/19-2/5-0)

Co
-

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
EH 4102 การควบคุม
2(2/2-0-0) โดยอนุ มั ติ จาก แมลงนําโรค
อาจารยผู สอน
และสัตวแทะ
EH 4122 การจัดการ
2(2/2-0-0) โดยอนุ มั ติ จาก ของเสียอันตราย
อาจารยผู สอน
EH 4222 การควบคุม
2(2/2-0-0)EH 3063, EH 3112 มลพิษอุตสาหกรรม
และ EH 4052 หรือโดยอนุมตั ิ
และเทคโนโลยีสะอาด
จากอาจารยผสู อน
EH 4233 การวิจัยทาง
3(2/2-1/3-0) ST 2003 สาธารณสุขและ
สิง่ แวดลอม
EH 4242 การสุขาภิบาล 2(2/2-0-0) โดยอนุ มั ติ จาก และบริหารสิง่ แวดลอม
อาจารยผู สอน
ในโรงงานอุตสาหกรรม
EH 4252 การจัดการ
2(2/2-0-0) โดยอนุ มั ติ จาก คุณภาพน้ํา
อาจารยผู สอน
EH 4263 การประเมิน
3(3/3-0-0) โดยอนุ มั ติ จาก ผลกระทบสิ่งแวดลอม
อาจารยผู สอน
สังคม และสุขภาพ
EH 4272 การควบคุม
2(2/2-0-0) โดยอนุ มั ติ จาก มลพิษเสียงและ
อาจารยผู สอน
ความสัน่ สะเทือน
รวม 18(17/17-1/3-0)
ชั้นปที่ 4 ภาค 2
EH 4216 การฝกงาน
6(0-0-6/36)โดยอนุ มั ติ จาก อนามัยสิ่งแวดลอม
อาจารยผู สอน
รวม
6(0-0-6/36)







ชั้นปที่ 3 ภาค 2
EG 5103 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063 ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EH 3063 การบําบัดและ 3(3/3-0-0) โดยอนุ มั ติ จาก กําจั ดน้ําเสีย
อาจารยผู สอน
EH 3072 ประสบการณ 2(1/1-1/3-0)โดยอนุ มั ติ จาก วิชาชีพทางดาน
อาจารยผู สอน
สาธารณสุขและ
สิง่ แวดลอม
EH 3082 วิศวกรรมอนามัย 2(2/2-0-0) PH 1133 สิง่ แวดลอม
EH 3093 การสุขาภิบาล 3(3/3-0-0) MI 2134 หรือ และความปลอดภัย
โดยอนุ มั ติ จาก
ของอาหาร
อาจารยผู สอน
EH 3102 พิษวิทยา
2(2/2-0-0) CH 1213 สิง่ แวดลอมและ
การประเมินความเสี่ยง
EH 3112 มลพิษทาง
2(2/2-0-0) โดยอนุ มั ติ จาก อากาศและ
อาจารยผู สอน
การควบคุม
EH 4142 การวิเคราะห 2(1/1-1/3-0) CH 1251 EH 3063
คุณภาพน้ําและ
และ MI 2134
น้ําเสีย
รวม 19(17/17-2/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา
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ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปนหลักสูตรที่ผลิตบุคลากร เพื่อการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันและรับผิดชอบตอปญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพในสถานประกอบการตางๆ
ดวยการทํางานทีม่ ีคุณธรรม คณะสาธารณสุขศาสาตรและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงมุง จัดการศึกษา
ทีป่ ระกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึง่ จะทําใหผเู รียนเปนพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและรับผิดชอบตอสังคม หมวดวิชาชีพเพือ่ นําความรู
มาใชในการบริหารจัดการทางดานการสงเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมและปองกัน
การออกแบบสภาวะการทํางานและสิง่ แวดลอมในการทํางานของผูป ระกอบอาชีพในสถานประกอบการตางๆ ใหอยูใ นเกณฑมาตรฐาน
และมีความปลอดภัยทัง้ ตอสุขภาพและทรัพยสิน อันจะสงผลใหผปู ระกอบอาชีพมีสขุ ภาพและความปลอดภัยทีด่ ี รวมถึงประโยชน
ทีจ่ ะสงผลตอผูป ระกอบการไดมากขึน้

วัตถุประสงค
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มคี วามรูค วามสามารถในวางแผนและปฏิบตั ิงานทางดานสาธารณสุขได
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในวางแผนและปฏิบัติงานทางดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานได
3. เพื่ อใหบัณฑิตสามารถประยุกตนําความรู ความเขาใจทางทางดานสาธารณสุ ข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
ไปใชในการประกอบอาชีพและการศึกษาในระดับสูง
4. เพื่ อให บั ณฑิ ตสามารถนําหลั กการวิ จั ยไปประยุ กต แก ไขป ญหาทางด านวิ ทยาศาตร และเทคโนโลยี เกี่ ยวกั บ
งานสาธารณสุข อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเปนผูน ํา และมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพและสังคม
6. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถพัฒนาตนเองดานวิชาการในระดับสูงตอไป
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ฉบับปรับปรุงปการศึกษา 2556)
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 145 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
GE 2142 อาเซียนศึกษา
3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
MA 1003 คณิตศาสตร
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
AN 2213 กายวิภาคศาสตร
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
BI 1012 ชีววิทยา
BI 1041 ปฏิบตั ิการชีววิทยา
CH 1213 เคมีทั่วไป 1
CH 1223 เคมีทั่วไป 2
CH 1251 ปฏิบัติการเคมี 1
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน
CH 2241 ปฏิบตั ิการอินทรียเคมีพนื้ ฐาน

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

9 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
1(0-1/2-0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

ไมนอ ยกวา 109 หนวยกิต
40 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
3(2/2-1/3-0)
BI 1012
3(3/3-0-0)
BI 101 และ CH 2233
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
BI 1012
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
CH 1213
1(0-1/3-0)
CH 1213
3(3/3-0-0)
CH 1213
1(0-1/3-0)
CH 1251
CHG 2233




4) กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
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รหัสวิชา รายวิชา
EG 5113 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 5123 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
PH 1133 ฟสิกส
PH 1171 ปฏิบตั ิการฟสิกส
PS 2323 สรีรวิทยา
ST 2003 ชีวสถิติ




กลุมวิชาชีพ
วิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
PB 2012 การสาธารณสุขเบื้องตน
PB 2022 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
PB 2032 กฎหมายสาธารณสุข
PB 2042 การบริหารงานสาธารณสุข
PB 2223 อนามัยชุมชน
PB 3053 วิทยาการระบาด
PB 3073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องตน
PB 3091 ปฏิบัตกิ ารกูช ีพและปฐมพยาบาล
PB 3133 อนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดการ
วิชาเอก
รหัสวิชา รายวิชา
OH 3013 สุขศาสตรอตุ สาหกรรมขั้นพืน้ ฐาน
OH 3023 วิศวกรรมสุขศาสตรอุตสาหกรรม
ขั้นพื้นฐาน
OH 3032 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
และอันตราย
OH 4012 การยศาสตรและสรีรวิทยาในการทํางาน
OH 4043 อาชีวเวชศาสตร
OH 4062 วิศวกรรมความปลอดภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรม
OH 4073 พิษวิทยาอุตสาหกรรม
OH 4084 การเก็บและวิเคราะหตัวอยาง
ทางสุขศาสตรอุตสาหกรรม
OH 4092 กฎหมายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
GE 1063

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

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

BI 1012 และ BI 1041
MA 1003
PH 1133
BI 1012
MA 1003
69 หนวยกิต
21 หนวยกิต

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

Prerequisite
MI 2134
-

Co-requisite
-

1(0-1/2-0)
3(3/3-0-0)

-

-

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

Prerequisite Co-requisite
PH 1133 หรือโดยอนุมตั ิ
จากอาจารยผสู อน
-

4(1/1-3/9-0)

AN 2213 และ PS 2323
หรืออนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน
OH 4012
PH 1133 หรือโดยอนุมตั ิ
จากอาจารยผสู อน
CH 2233 หรือโดยอนุมตั ิ
จากอาจารยผสู อน
ST 2003

2(2/2-0-0)

-

3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

-
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รหัสวิชา รายวิชา
OH 4113 การระบายอากาศในโรงงาน
อุตสาหกรรม
OH 4123 การปองกันอัคคีภัยและการตอบโต
เหตุฉุกเฉิน
OH 4136 การฝกปฏิบัตงิ านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
OH 3023

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

-

-

6(0-0-6/36)

-

OH 4152 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
OH 4192 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง
OH 4213 การวิจยั ทางสาธารณสุขและ
อาชีวอนามัย
OH 4223 ความปลอดภัยในการทํางาน
OH 4232 การบริหารงานดานความปลอดภัย

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(2/2-1/3-0)

ผานทุกวิชาในหลักสูตร
หรือโดยอนุมตั ิจาก
อาจารยผสู อน
ST 2003

-

3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 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
CH 1213
CH 1251
GE 1072
GE 1092
GE 1102
GE 1053
GE 1113
GE 2142
MA 1003

BI
BI
CH
CH

1012
1041
1223
2233




CH 2241
GE 1043
GE 1122
GE 1082
..... .......

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
เคมีทั่วไป 1
3(3/3-0-0)
ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-1/3-0)
สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
จิตวิทยา
2(2/2-0-0)
เพื่อการดํารงชีวิต
ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
อาเซียนศึกษา 2(2/2-0-0)
คณิตศาสตร 3(3/3-0-0)
รวม 21(18/18-3/7-0)

Co

รหัสวิชา รายวิชา

CH 1213
-

AN 2213
BH 2333

-

MI 2134

-

PB 2012

-

PH 1133
PH 1171

-

ชั้นปที่ 1 ภาค 2
ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา 1(0-1/3-0)
- BI 1012
เคมีทั่วไป 2
3(3/3-0-0) CH 1213 อินทรียเคมี
3(3/3-0-0) CH 1213 พืน้ ฐาน
ปฏิบตั กิ ารอินทรีย 1(0-1/3-0) CH 1251 CH 2233
เคมีพื้นฐาน
ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับการสือ่ สาร
เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศ
กับการเรียนรู
โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
เลือกเสรี (1) 3(3/3-0-0)
รวม 20(18/18-2/6-0)

GE 1063

GE 1112
CS 1001
PB 2022
PB 2032
PB 2042
PB 2223
PB 3091
PS 2323
ST 2003

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
กายวิภาคศาสตร 3(2/2-1/3-0) BI 1012 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3/3-0-0) BI 1012 และ CH 2233
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053 เพื่อการสื่อสาร 2
จุลชีววิทยา
4(3/3-1/3-0) BI 1012 และ BI 1041
และปรสิตวิทยา
การสาธารณสุข 2(2/2-0-0)
เบื้องตน
ฟสิกส
3(3/3-0-0) MA 1003 ปฏิบตั กิ ารฟสกิ ส1 1(0-1/3-0)
- PH 1133
รวม 19(15/15-4/11-0)

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
ชีวติ กับเศรษฐกิจ 2(2/2-0-0)
พอเพียง
การใชโปรแกรม 1(0-1/2-0)
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ในชีวิตประจําวัน
สุขศึกษาและ 2(2/2-0-0)
พฤติกรรมศาสตร
กฎหมาย
2(2/2-0-0)
สาธารณสุข
การบริหารงาน 2(2/2-0-0)
สาธารณสุข
อนามัยชุมชน 3(2/2-1/3-0) ปฏิบตั ิการกูช ีพ 1(0-1/2-0)
และปฐมพยาบาล
สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0) BI 1012
ชีวสถิติ
3(3/3-0-0) MA 1003
รวม 19(15/15-4/10-0)

-


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre
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ชั้นปที่ 3 ภาค 1
EG 5113 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE1063 ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
OH 3013 สุขศาสตร
3(3/3-0-0)
อุตสาหกรรม
ขั้นพื้นฐาน
OH 3023 วิศวกรรม
3(2/2-1/3-0) PH 1133 หรือโดยอนุมตั ิ
สุขศาสตร
อุตสาหกรรมขั้นพืน้ ฐาน จากอาจารยผสู อน
OH 3032 กระบวนการผลิต 2(2/2-0-0)
ทางอุตสาหกรรม
และอันตราย
OH 4012 การยศาสตร
2(1/1-1/2-0) AN 2213 และสรีรวิทยา
และ PS 2323
ในการทํางาน
หรือ โดยอนุมตั ิ
จากอาจารยผสู อน
PB 3053 วิทยาการระบาด 3(3/3-0-0) MI 2134 PB 3073 อาชีวอนามัย 3(3/3-0-0)
และความปลอดภัย
เบื้องตน
PB 3133 อนามัย
3(3/3-0-0)
สิง่ แวดลอมและการจัดการ
รวม 22(20/20-2/5-0)

ชั้นปที่ 4 ภาค 1
OH 4113 การระบาย
3(3/3-0-0) OH 3023
อากาศในโรงงาน
อุตสาหกรรม
OH 4123 การปองกัน
3(3/3-0-0)
อัคคีภัยและการ
ตอบโตเหตุฉุกเฉิน
OH 4152 จิตวิทยา
2(2/2-0-0)
อุตสาหกรรม
OH 4192 การประเมินและ 2(2/2-0-0)
การจัดการความเสี่ยง
OH 4213 การวิจัยทาง
3(2/2-1/3-0) ST 2003
สาธารณสุขและ
อาชีวอนามัย
OH 4232 การบริหารงาน 2(2/2-0-0)
ดานความปลอดภัย
..... ....... วิชาเลือกเสรี (2) 3(3/3-0-0)
รวม 18(17/17-1/3-0)

ชั้นปที่ 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
อุตสาหกรรม
OH 4092 กฎหมายอาชีว 2(2/2-0-0)
อนามัยและ
ความปลอดภัย
OH 4043 อาชีวเวชศาสตร 3(3/3-0-0) OH 4012 OH 4073 พิษวิทยา
3(3/3-0-0) CH 2233 อุตสาหกรรม
หรือโดยอนุมตั ิ
จากอาจารยผสู อน
OH 4084 การเก็บและ
4(1/1-3/9-0) ST 2003 วิเคราะหตัวอยาง
ทางดานอุตสาหกรรม
OH 4223 ความปลอดภัย 3(3/3-0-0)
ในการทํางาน
รวม 20(17/17-3/9-0)

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
OH 4136 การฝกปฏิบัติ 6(0-0-6/36) นักศึกษา งานอาชีวอนามัย
ทีเ่ รียนผาน
และความปลอดภัย
ทุกรายวิชาใน
หลักสูตรหรือไดรบั
อนุมตั จิ ากอาจารยผสู อน
รวม 6(0-0-6/36)

-
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คณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตรและสิง่ แวดลอม
อาจารยประจํา
1. ผศ.เสาวลักษณ ลักษมีจรัลกุล
คณบดี
 พย.บ. ม.มหิดล
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
 วุฒิ บัตรนั กวัดผลการศึ กษา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2. อ.ดร.เทอดพงศ ศรีสุขพันธุ
ผู ชวยคณบดี
 วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
ม. เกษตรศาสตร
 D.Eng. (Environmental Engineering)
ม.เกษตรศาสตร
สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล
3. ผศ.ดร.ดรุณวรรณ สมใจ
หัวหนาสาขาวิชา
 พย.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วท.ม. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.มหิดล
 ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) NIDA
4. ผศ.ตวงพร กตัญุตานนท
 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย
 สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
 วุฒิบัตรวัดผลการศึกษา มศว.ประสานมิตร และ
รพ. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. อ.นิลาวรรณ งามขํา
 วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6. อ.อมรรัตน ลือนาม
 วท.บ. (การบริหารโรงพยาบาล)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพผูใ ห
รหัสโรคหัตถการและการผาตัด
กระทรวงสาธารณสุข
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. (บริหารธุรกิจ) ม.บูรพา
10. อ.อโนทัย ผลิตนนทเกียรติ
 พยาบาลและผดุงครรภ วิทยาลัยพยาบาล
โรคทรวงอก นนทบุรี
 วท.บ. (สาขาวิทยาศาสตรสข
ุ ภาพดานการพยาบาล)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 พย.ม. (สาขาการบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม
11. ผศ.ดร.นุชนาถ แชมชอย
หัวหนาสาขาวิชา
 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.ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาวิทยาศาสตรสุขาภิบาล ม.ขอนแกน
 สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
 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
อนามัยสิง่ แวดลอม เกียรตินยิ มอันดับสอง ม.มหิดล
 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร


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. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 M.Sc. (Environmental Technology and
Management) Asian Institute of Technology
17. อ.จิริสุดา สินธุศิริ
 วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิทยาศาสตร
สุขาภิบาล ม.มหิดล
 วท.ม.(สุขาภิบาลสิง่ แวดลอม) ม.มหิดล
18. อ.อัญรินทร พิธาภักดีสถิตย
 วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร
 ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร
19. อ.ดร.ณัฏฐวี ชั่งชัย
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาวิทยาศาสตรสุขาภิบาล ม.ขอนแกน
 ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดลอม) ม.ขอนแกน
 ปร.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) ม.บูรพา
20. อ.กรรณิการ แจงวิจารณ
 วท.บ. (อนามัยสิง่ แวดลอม) เกียรตินย
ิ มอันดับสอง
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
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23. อ.อิสรี รอดทัศนา
 วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร
 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) ม.เกษตรศาสตร
24. อ.อาภาภรณ บุลสถาพร
 วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (การวางแผนสิง่ แวดลอม) ม.มหิดล
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25. อ.อุมารินทร พูลพานิชอุปถัมย
รักษาการหัวหนาสาขาวิชา
 วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วท.ม. (สุขศาสตรอต
ุ สาหกรรมและความปลอดภัย)
ม.มหิดล
26. อ.ดร.นิรัญกาญจ จันทรา
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ม.มหิดล
 วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรม
และความปลอดภัย) ม.มหิดล
 วุฒบ
ิ ตั ร ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย
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. (สุขศาสตรอต
ุ สาหกรรมและความปลอดภัย)
ม.มหิดล
28. อ.พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย
 ค.บ. (วิทยาศาสตรทั่วไป) วค.เชียงใหม
 สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 วท.ม. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม) 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. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เกียรตินยิ มอันดับสอง ม.มหิดล
 วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
30. อ.วาสนา ศิลางาม
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ม.มหิดล
 วท.ม. (สุขศาสตรอต
ุ สาหกรรมและความปลอดภัย)
ม.มหิดล
31. อ.ภาสกรณ กลิ่นขวัญ
 ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 ปทส. (ครูเทคนิคไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
ม.เกษตรศาสตร
32. อ.อัญชุลี การดี
 พย.บ. (พยาบาลศาสตร) ม.มหิดล
 วท.ม. (สุขศาสตรอต
ุ สาหกรรมและความปลอดภัย)
ม.มหิดล
33. อ.อารยา ดําชวย
 วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัยและ
ความปลอดภัย) ม.เกษตรศาสตร
34. อ.จิตรภณ โรจนกิรติการ
 วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ) ม.ธรรมศาสตร
 ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยพิเศษ
1. รศ.วิชัย พฤกษธาราธิกุล
 วศ.บ. (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรม
และความปลอดภัย) ม.มหิดล
2. รศ.ดร.วิทยา อยูสุข
 วท.บ. (อาชีวอนามัย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
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 ซื่อสุวรรณ
 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
7. อ.ยุวดี จอมพิทักษ
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.มหิดล
 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรและเวชศาสตร
สังคม ม.ฮิบรู อิสราเอล
 Diploma on Occupational Safety & Health
in Practice ประเทศสวีเดน
8. อ.รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนสฤษดิ์
 วท.บ. (ปฐพีวิทยา) ม.เกษตรศาสตร
 วท.บ. (เคมี) ม.เกษตรศาสตร
 วท.ม. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม) ม.เกษตรศาสตร
9. อ.กานดา วงษวิเศษ
 ศศ.บ. (สังคมศาสตร)
 วท.ม. (วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม) ม.เกษตรศาสตร
10. อ.กฤษฎา ประเสริฐสุโข
 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.มหิดล
 MBA (International Program)
11. อ.ชาญบดินทร บุญยินทุ
 วท.บ. สาธารณสุขศาสตร
(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ม.มหิดล
12. อ.รณันท ชูธรรมสถิตย
 วศ.บ. อุตสาหการ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี


13. อ.กัมพล เลิศเกรียงไกรยิ่ง
 ผูบริ หารความปลอดภัยดานอั คคีภัย
(Fire Safety office)
 หลักสูตร Industrial fire World
ประกาศสหรัฐอเมริกา
 Prefentive Measureo Against fires
ประกาศสวีเดน
 Fire Protection Engineering Institute
kasetsart University
 Basic Methodology of fire Investigation สวีเดน
14. รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
 วท.บ. (เทคนิคการแพทย) ม.เชียงใหม
 วท.ม. (สรีรวิทยา) ม.มหิดล
 D.Sc. (Nutritional Toxicology)
ม.มหิดล รวมกับ Max von Pettend Koffer
Institute, Germany 2543
15. อ.สุรพล เมฆวณิชย
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขาภิบาล ม.มหิดล
 วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม) ม.มหิดล
16. อ.สนธิ คชวัฒน
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) ม.มหิดล
 วท.ม. (สภาวะแวดลอม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง (Environmental
Administration)
 Administration of Pollution Control JICA
JAPAN
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง (Pollution Prevention)
U.S.A.
17. อ.นิคม เจริญดี
 ศศ.บ. (การบริหาร) ม.รามคําแหง
 วท.ม. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.มหิดล
18. อ.สงกรานต พุทธิขจร
 ประกาศนียบัตรการพยาบาลอนามัย
และผดุงครรภ ม.กรุงเทพ
 กศ.บ. (พยาบาล)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 วท.ม. (การบริหารโรงพยาบาล) ม.มหิดล
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19. อ.นพ.ปราโมทย นิลเปรม
 พบ. ม.เชียงใหม
 วุฒิบัตรอายุรแพทย คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
20. อ.ศรานุช โตมรศักดิ์
 B.SC. (Nursing and Midwifery) Mahidol
University
 Master of Health Services Management
The University of Newcastle, Australia.
 Graduate Diploma of Applied Science (Health
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ที่ตั้ง อาคารตังจิว ชั้น 2 โทร. 0-2312-6300 ตอ 1108

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

การแพทยแผนจีนบัณฑิต
พจ.บ.
Bachelor of Traditional Chinese Medicine
B.CM.

ในการปฏิ รูปสุ ขภาพแหงชาติ ได กําหนดโดยให
กระทรวงสาธารณสุ ข มี ห น า ที่ ดู แ ลส ง เสริ ม สุ ข ภาพให แ ก
ประชาชน โดยการสนั บสนุ นให ป ระชาชนได ใ ช ศั กยภาพ
ของตนเองในการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพให สามารถดํา รงชี วิ ต
ได อ ย า งมี คุ ณภาพให ประชาชนได ทราบแนวทางการดู แล
สุขภาพทั้ งทางการแพทยแผนตะวันตก การแพทยแผนไทย
การแพทยพนื้ บานไทยและการแพทยทางเลือกตาง ๆ ตลอดจน
มี การเปลี่ ยนโครงสร าง บทบาทและภารกิ จ ของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิรปู ระบบราชการ สงเสริมใหมี
การใชศาสตร การดูแลสุขภาพตาง ๆ ที่มีความปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดและสอดคลองกับวิ ถีชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมไทย อาทิเชน การแพทยแผนไทยการแพทยแผนไทย
ประยุกต การแพทยแผนจีนและอืน่ ๆ ผสมผสานกันในการดูแล
สุขภาพ

ศาสตร ก ารแพทย แ ผนจี น มี ป ระวั ติ ก ารพั ฒ นา
และการสืบทอดกันมากวาหาพันป ในหาสิบปที่ผานมาไดรับ
การประยุ ก ต ผ สมผสานกั บ การแพทย แ ผนตะวั น ตกและ
กลายเปนกระแสหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนในประเทศจีน
และยังเปนทีน่ ยิ มและไดรบั การยอมรับจากประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว
อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมันนี ออสเตรเลีย ญีป่ นุ เกาหลี
และสิงคโปร สําหรับประเทศไทยมีการนําศาสตรการแพทย
แผนจีนเขามาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย โดยมีหลักฐานที่ปรากฎ
พบวามี ร านยาจี นจํานวนมากในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
เมืองใหญ ๆ ทั่ วประเทศไทย รวมถึงไดมีการกอตั้งสมาคม
แพทยแผนจีนในประเทศไทยเมื่อกวา 80 ปที่ผานมา
เมื่ อประเทศไทยมี ป ระกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ
การแพทย พ.ศ. 2466 แพทย แ ผนจี น จํ า นวนหนึ่ งได
ขึ้ นทะเบี ย นเป น ผู ประกอบโรคศิ ล ปะสาขาแผนโบราณ
ตอมาได มีการประกาศพระราชบั ญญั ติควบคุ มการประกอบ



หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค
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โรคศิลปะ พ.ศ. 2479 ซึ่ งได กําหนดการประกอบโรคศิ ลปะ
ในสาขาเวชกรรมคือ การตรวจโรค การปองกันโรค การบําบัด
โรคมนุษยดวยกรรมวิธี ของการประกอบโรคศิลปะตามแผน
นั้น ๆ โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาชีพแผนโบราณเปนผูก ํากับ
ดูแลผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ตอมา พ.ศ. 2542 ไดมี
ประกาศพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ ซึ่ งไดเปลี่ยนชื่ อ
สาขาการแพทยแผนโบราณเป นการแพทยแผนไทย ดังนั้ น
กลุ มแพทยจีนที่ เคยไดรั บอนุ ญาตประกอบโรคศิลปะภายใต
สาขาการแพทย แ ผนโบราณ ร ว มกั บ ศู น ย ค วามร ว มมื อ
การแพทยไทย-จี น กรมการแพทย สถานพยาบาลหัวเฉียว
แผนโบราณ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ไดเสนอคณะกรรมการประกอบ
โรคศิ ล ปะ พิ จ ารณาศาสตร ก ารแพทย แ ผนจี น และคณะ
กรรมการประกอบโรคศิ ล ปะได เ ห็ น ชอบให ใ ช มาตรา 31
แหงพระราชบัญญั ติประกอบโรคศิ ลปะ พ.ศ. 2542 โดยใช
ศาสตรการแพทยแผนจีนตามมาตราดังกลาว เมื่อ พ.ศ. 2543
การดําเนินการสอบประเมินจรรยาบรรณและความรู ศาสตร
การแพทย แ ผนจี น ในระหว า งป พ.ศ. 2543-2545 ได มี
บุคคลผานการประเมินและไดรับหนังสือรับรองการประกอบ
โรคศิลปะดวยศาสตรการแพทยแผนจีน จํานวน 175 คน
เมื่ อศาสตรการแพทยแผนจีนไดเขาเปนสวนหนึ่ ง
ของระบบสุ ขภาพสํา หรั บ ประชาชนไทย มี การคาดการณ
วาระบบบริการการแพทยและสาธารณสุขจะมีความตองการ
บุคลากรที่มคี วามรูใ นศาสตรการแพทยแผนจีนในโรงพยาบาล
ภาครัฐและภาคเอกชนอยางนอย 4 คนตอแหง สวนในศูนย
บริ ก ารปฐมภู มิ (Primary Care Unit-PCU) จะมี ความ
ตองการบุคลากรดานการแพทยที่ไดรับการอบรมตอยอดใหมี
ความรูความสามารถดานการแพทยแผนจีน อาทิเชน การนวด
การกดจุ ด การฝ งเข็ ม การใช สมุ นไพรแบบประยุ กต ฯลฯ
ซึ่งรวมบุคคล 2 กลุมจะมีมากกวา 1 หมื่นคน เมื่อประเมิน
ความตองการบุคลากรดังกลาวแลวเห็นวาหากตองสงไปเรียน

หรือไปรับการอบรมในตางประเทศ จะเปนการสูญเสียคาใชจา ย
อย า งมาก จึ งเห็ นควรให มี การผลิ ต บุ คลากรดั ง กล า วขึ้ น
ภายในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปนสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนที่เปดดําเนินการโดยมีรากฐานจากโรงเรียน
ผดุ ง ครรภ อ นามั ย วิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว และพั ฒ นามาเป น
มหาวิ ทยาลั ยหั วเฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ จึ งเป นสถาบั นที่ มี
ความพร อมของบุ คลากรในสาขาวิ ชาภาษาจี น และสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ ตลอดจนทรัพยากรสนเทศ และอาคาร
สถานที่ตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษา ประกอบกับ
ความตองการผลิตบุคลากรทางแพทยแผนจีน ดังนัน้ จึงเห็นควร
กําหนดใหมีหลักสูตรการแพทยแผนจีนขึ้นในระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทยเพื่อผลิตและฝกอบรมบุคลากรทางการแพทย
แผนจีน เพื่อสนองความตองการของสังคมและเพื่อพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศู นยกลางการเรี ยนการสอนแพทยแผนจี น
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ตทางการแพทย แผนจี นให มี
ความรู ความเขาใจ โดยใชแนวคิดหลักการ ทฤษฎีการแพทย
แผนจีน กระบวนการสรางเสริมสุขภาพ และศาสตรสาขาอื่นๆ
ที่ เกี่ ยวข อง โดยให บ ริ การการดู แลสุ ขภาพของประชาชน
เปนการสรางศักยภาพการดูแลตนเองของบุคคล ครอบครัว
และชุมชน
2. เพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ตทางการแพทย แผนจี น
ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ ที ม สุ ข ภาพและบุ ค ลากร
หนวยงานที่เกีย่ วของในการใหบริการสาธารณสุขทุกระดับ
3. เพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ตให มี ความรู ความสามารถ
พร อมด วยจริยธรรมคุ ณธรรมและจรรยาบรรณแห งวิ ชาชี พ
ให บ ริ ก ารแก สั ง คม โดยยึ ด มั่ นและสนั บสนุ น หลั ก การ
ประชาธิปไตย และดํารงตนเปนพลเมืองดีของสังคม

โครงสรางหลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนจีนบัณฑิต
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสม ไมนอยกวา 186 หนวยกิต
1.

วิชาพื้นฐานภาษาจีน
รหัสวิชา รายวิชา
CN 0011 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
CN 0012 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
CN 0013 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
CN 0017 ภาษาจีนโบราณ 1
CN 0018 ภาษาจีนโบราณ 2
CN 0019 ภาษาจีนทางการแพทย 1
CN 0020 ภาษาจีนทางการแพทย 2
รวม

ไมนับหนวยกิต จํานวนชั่วโมง 1,590 ชั่วโมง
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
450 ชั่วโมง
450 ชั่วโมง
CN 0011
240 ชั่วโมง
CN 0012
45 ชั่วโมง
CN 0013
45 ชั่วโมง
CN 0017
45 ชั่วโมง
CN 0013
45 ชั่วโมง
CN 0019
1,320 ชั่วโมง


รหัสวิชา
CN 0021
CN 0022
CN 0023
2.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

หนวยกิต
90 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
270 ชั่วโมง
ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(1/1-1/2-0)

2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
GE 1113 จีนศึกษา

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

2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
ST 1053 สถิติเบื้องตน

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

2.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

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

หมวดวิชาเฉพาะ
3.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
BI 1012 ชีววิทยา
BI 1041 ปฏิบตั ิการชีววิทยา
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
CH 1233 หลักเคมี
CH 1241 ปฏิบัตกิ ารเคมี
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน
CH 2241 ปฏิบตั ิการอินทรียเคมีพนื้ ฐาน
CM 2022 จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย
CM 3141 จิตวิทยาทางการแพทย

Prerequisite
CN 0015
CN 0021
CN 0022

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

-

5 หนวยกิต

7 หนวยกิต

9 หนวยกิต

ไมนอ ยกวา 150 หนวยกิต
26 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
2(2/2-0-0)
1(0-1/3-0)
BI 1012
3(3/3-0-0)
BI 1012 และCH 2233 1(0-1/3-0)
BH 2333
3(3/3-0-0)
1(0-1/3-0)
CH 1233
3(3/3-0-0)
CH 1233 และ CH 1241 1(0-1/3-0)
CH 2233
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)
-



3.

รายวิชา
ภาษาจีนสําหรับการแพทยแผนจีน 1
ภาษาจีนสําหรับการแพทยแผนจีน 2
ภาษาจีนสําหรับการแพทยแผนจีน 3
รวม
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รหัสวิชา รายวิชา
EG 5133 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
EG 5143 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
CM 3141 จิตวิทยาทางการแพทย
CM 1012 แพทยแผนจีนกับระบบสุขภาพไทย

Prerequisite
GE 1063

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)

GE 1063

-

1(1/1-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

3.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
รหัสวิชา รายวิชา
AN 1203 กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
PS 2323 สรีรวิทยา

หนวยกิต
3(2/2-1/3-0)
3(2/2-1/3-0)

MI
MT
PA
PM
CM

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

Prerequisite Co-requisite
BI 1012
BI 1012 หรือ BI 1033 หรือ BI 1313
BI 1012 และ BI 1041 MI 2134
AN 1203 และ PS 2323 BH 2333
-

3(3/3-0-0)

PA 2203 และ CM 2033 -

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
วิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย
พยาธิวิทยา
เภสัชวิทยา
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย
แผนปจจุบนั
CM 3043 อายุรกรรมทางการแพทย
แผนปจจุบนั



หนวยกิต
3(3/3-0-0)

2134
3412
2203
3013
2033

3.3 กลุมวิชาชีพแพทยแผนจีน
3.3.1 วิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
รหัสวิชา รายวิชา
CM 2012 พื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีน 1
CM 2023 พื้นฐานศาสตรการแพทยแผนจีน 2
CM 2084 เภสัชวิทยาจีน 1
CM 2053 เภสัชวิทยาจีน 2
CM 3034 คัมภีรโ บราณทางการแพทยแผนจีน
CM 3013 ตํารับยาจีน 1
CM 3023 ตํารับยาจีน 2
CM 2014 การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย
แผนจีน
CM 4015 อายุรกรรมแพทยจีน 1
CM 4025 อายุรกรรมแพทยจีน 2
CM 4034 อายุรกรรมภายนอกทางการแพทย
แผนจีน
CM 4044 สูตินรีเวช
CM 4053 กุมารเวชศาสตร
CM 4064 โรคกระดูก
CM 4072 โรค หู คอ จมูก
CM 4122 จักษุทางการแพทยแผนจีน
CM 4043 ฝงเข็มและการรมยา 1

24 หนวยกิต

100 หนวยกิต
70 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
4(4/4-0-0)
3(3/3-0-0)
4(4/4-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
4(3/3-1/3-0)

Prerequisite
CM 2012
CM 2014
CM 2084
CM 2023
CM 2053
CM 3013
CM 2023

Co-requisite
-

5(4/4-0-1/3)
5(4/4-0-1/3)
4(3/3-0-1/3)

CM 3023
CM 4015
CM 3023

-

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

CM
CM
CM
CM
CM
CM

-

3023
3023
3023
3023
4072
2014


รหัสวิชา
CM 3092
CM 3103
CM 4082
CM 4093
CM 3132

4.

รายวิชา
ฝงเข็มและการรมยา 2
ฝงเข็มและการรมยา 3
ทุยหนา 1
ทุยหนา 2
สัมมนาทางการแพทยแผนจีน

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

3.3.2 การฝกงานทางคลินิก *
รหัสวิชา รายวิชา
CM 5025 ฝกงานทางคลินิก 1

หนวยกิต
15(0-0-15/40)

CM 5035 ฝกงานทางคลินิก 2

15(0-0-15/40)

Prerequisite
CM 4043
CM 3092
CM 3023
CM 4082
-
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Co-requisite
CM 3103

30 หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
ศึกษาครบทุกรายวิชา
ในกลุมวิชาชีพแพทยแผนจีน
ศึกษาครบทุกรายวิชา
ในกลุมวิชาชีพแพทยแผนจีน
และ CM 5025

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติตามความสนใจ

หมายเหตุ *

1.
2.
3.
4.
5.

การฝกงานทางคลินิก 2 ระยะเวลา 6 เดือน
อายุรกรรม
5 หนวยกิต
ฝงเข็ม - รมยา
4 หนวยกิต
หองยา
2 หนวยกิต
ทุยหนา
2 หนวยกิต
โรคกระดูก
2 หนวยกิต

(24 สัปดาห) ไดแก
5(0-0-5/18)
8 สัปดาห
4(0-0-4/10)
6 สัปดาห
2(0-0-2/4)
3 สัปดาห
2(0-0-2/4)
3 สัปดาห
2(0-0-2/4)
3 สัปดาห



การฝกงานทางคลินิก 1 ระยะเวลา 6 เดือน (24 สัปดาห) ไดแก
1. วิชาบังคับ
9 หนวยกิต
12 สัปดาห
- อายุรกรรมผูปวยในและผูปวยนอก
7 หนวยกิต
8 สัปดาห
- ฝงเข็ม - รมยา
2 หนวยกิต
4 สัปดาห
2. วิชาบังคับเลือก
4 หนวยกิต
8 สัปดาห
กลุม 1 วิชาทุยหนา หรือวิชาโรคกระดูก
2 หนวยกิต
4 สัปดาห
กลุม 2 วิชากุมารเวชศาสตร หรือวิชาสูตินรีเวช 2 หนวยกิต
4 สัปดาห
3. วิชาเลือกตามความถนัด
2 หนวยกิต
4 สัปดาห
1. วิชาตามความชํานาญของโรงพยาบาลที่ไปฝกงาน
2. วิชาอายุรกรรม, ฝงเข็มและรมยา, ทุยหนา, โรคกระดูก, กุมารเวชศาสตร, สูตินรีเวช ตามแตนักศึกษาสนใจ
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แผนการศึกษาตามหลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนจีน

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Prerequisite

Co-requisite

ปรับพื้นฐาน ภาค 1
CN 0011 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
(30 ชัว่ โมงตอสัปดาห)
รวม

- (0/30-0-0)
(450 ชม.)
- (0/30-0-0)

-

-

ปรับพื้นฐาน ภาค 2
CN 0012 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
(30 ชัว่ โมงตอสัปดาห)
รวม

- (0/30-0-0)
(450 ชม.)
- (0/30-0-0)

CN 0011

-

ปรับพื้นฐาน ภาค 3
CN 0013 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
(30 ชัว่ โมงตอสัปดาห)
รวม

- (0/30-0-0)
(240 ชม.)
- (0/30-0-0)

CN 0012

-



หมายเหตุ : วิชาเสริมพื้นฐานภาษาจีน รวม 1,590 ชั่วโมง จําแนก ดังนี้
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


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
GE 2202 กฎหมายกับสังคม 2(2/2-0-0)
GE 1082 โลกทัศนกับ
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 ปฏิบตั ิการ
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 ปฏิบัตกิ ารเคมี 1(0-1/3-0)
- CH 1233
CN 0017 ภาษาจีนโบราณ 1 (0/3-0-0) CN 0013 (3 ชัว่ โมงตอสัปดาห)
(45 ชั่วโมง)
CN 0019 ภาษาจีน
(0/3-0-0) CN 0013 ทางการแพทย 1
(3 ชัว่ โมงตอสัปดาห)
(45 ชั่วโมง)
รวม 18(15/21-3/8-0)

หนวยกิต

Pre

Co

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
3(2/2-1/3-0) BI 1012 หรือ BI 1033
หรือ BI 1313
BH 2333 ชีวเคมี
3(3/3-0-0) BI 1012 และ CH 2233
พืน้ ฐาน
BH 2341 ปฏิบตั ิการ
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 การตรวจวินจิ ฉัย 4(3/3-1/3-0) CM 2023 ทางการแพทย
แผนจีน
CN 0021 ภาษาจีนสําหรับ - (0/6-0-0) CN 0020 การแพทย
แผนจีน 1
(6 ชัว่ โมงตอสัปดาห)
90 ชั่วโมง
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อ 2(2/2-0-0)
การดํารงชีวิต
รวม 18(15/21-3/9-0)
PS 2323 สรีรวิทยา

ชั้นปที่ 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 ชัว่ โมงตอสัปดาห)
90 ชั่วโมง
..... ....... วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0)
รวม 22(21/27-1/3-0)

-

-



ชั้นปที่ 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 พืน้ ฐาน
CH 2233 อินทรียเคมี
3(3/3-0-0) CH 1233 พืน้ ฐาน
และ CH 1241
CH 2241 ปฏิบตั ิการ
1(0-1/3-0)
- CH 2233
อินทรียเคมีพื้นฐาน
CM 1012 แพทยแผนจีน 2(2/2-0-0)
กับระบบสุขภาพไทย
CM 2012 พืน้ ฐานศาสตร 2(2/2-0-0)
การแพทยแผนจีน 1
CM 2023 พืน้ ฐานศาสตร 3(3/3-0-0) CM 2012 การแพทยแผนจีน 2
CN 0018 ภาษาจีนโบราณ 2 (0/3-0-0) CN 0017 (3 ชัว่ โมงตอสัปดาห)
45 ชั่วโมง
CN 0020 ภาษาจีน
(0/3-0-0) CN 0019 ทางการแพทย 2
(3 ชัว่ โมงตอสัปดาห)
(45 ชั่วโมง)
รวม 19(16/22-3/8-0)

รหัสวิชา รายวิชา
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

ชั้นปที่ 1 ภาค 3
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
GE 1102 ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0)
กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
รวม 7(6/6-1/2-0)

Co

-

-

-

-

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
การตรวจวินิจฉัย 3(2/2-1/3-0) ทางการแพทย
แผนปจจุบนั
จิตวิทยา
1(1/1-0-0)
ทางการแพทย
ตํารับยาจีน 1 3(3/3-0-0) CM 2053 ตํารับยาจีน 2 3(3/3-0-0) CM 3013 คัมภีรโ บราณ 4(4/4-0-0) CM 2023 ทางการแพทย
แผนจีน
วิทยาภูมิคุมกัน 2(2/2-0-0) MI 2134 หรือ MI 2134
ทางการแพทย
การฟง-การพูด 3 (3/3-0-0) GE 1063 ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี 3(3/3-0-0)
รวม 22(21/21-1/3-0)

ชั้นปที่ 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 ชัว่ โมงตอสัปดาห)
90 ชั่วโมง
CM 4072 โรค หู คอ จมูก 2(2/2-0-0) CM 3023
รวม 14(12/18-0-3/9)

ชั้นปที่ 3 ภาค 2
CM 3043 อายุรกรรม
3(3/3-0-0) PA 2203 และ CM 2033
ทางการแพทย
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 สัมมนาทาง
2(2/2-0-0)
- CM 3103
การแพทยแผนจีน
รวม 21(17/17-3/6-1/3)

ชั้นปที่ 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)

CM 2033
CM 3141
CM 3013
CM 3023
CM 3034
MT 3412
EG 5133
..... .......



Pre

Co

-

-


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

337
Co

ชั้นปที่ 5 ภาค 1
CM 5025 ฝกงานทาง 15(0-0-15/40) ศึกษา
ครบทุกรายวิชา
คลินิก 1
(24 สัปดาห 960 ชั่วโมง)
รวม 15(0-0-15/40)
ชั้นปที่ 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)
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คณาจารย คณะการแพทยแผนจีน
อาจารยประจํา
1. ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท คณบดี
 วท.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (พยาบาล)
ม.ขอนแกน
 ภ.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. อ.ปวินท สุวรรณกุล
ผู ชวยคณบดี
 วท.บ. (ชีววิทยาทางทะเลและการประมง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M.Sc. (Applied Fish Biology) University of
Plymouth, U.K.
3. อ.พจ.โสรัจ นิโรจสมาบัติ
ผู ชวยคณบดี
 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 ไดรบั อนุญาตใหประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัย
ศาสตรการแพทยแผนจีนจากกระทรวงสาธารณสุข
5. แพทยจีนบุญเกียรติ เบญจเลิศ
 ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป)
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรเซี่ยงไฮ
 ไดรบ
ั หนังสืออนุญาตประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนจีนในประเทศไทยรุนที่ 1
6. อ.พจ.นภษร แสงศิวะฤทธิ์
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน
วท.บ. (การแพทยแผนจีน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดรบั หนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ศาสตรการแพทยแผนจีน จากกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย
7. อ.พจ.เสาวลักษณ มีศิลป
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน
วท.บ. (การแพทยแผนจีน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดรบั หนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ศาสตรการแพทยแผนจีน จากกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย

8. อ.พจ.วรพงษ ปะดุกา
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน
วท.บ. (การแพทยแผนจีน) เกียรตินิ ยมอั นดับ 2
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดรับหนังสืออนุญาต
ใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตรการแพทย
แผนจีน จากกระทรวงสาธารณสุข 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 เชี่ยวพรหมคุณ
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน
พจ.บ. (การแพทยแผนจีน) เกียรตินิ ยมอันดับ 1
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดรับหนังสืออนุญาต
ใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตรการแพทย
แผนจีน จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
12. อ.พจ.อรภา ศิลมัฐ
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน
พจ.บ. (การแพทยแผนจีน) เกียรตินิ ยมอันดับ 1
(เหรี ยญเงิ น) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดรับ
หนังสื ออนุ ญาตให ประกอบโรคศิลปะโดยอาศั ย
ศาสตรการแพทยแผนจีน จากกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย
13. อ.พจ.ภารวี ขวัญแกว
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน
พจ.บ. (การแพทยแผนจีน) เกียรตินิ ยมอันดับ 1
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดรับหนังสืออนุญาต
ใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตรการแพทย
แผนจีน จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
14. อ.พจ.สุวิมล ผลชารี
 ปริญญาตรี สาขาการแพทยแผนจีน
Beijing University of Chinese Medicine
สาธารณรัฐประชาชนจีน
15. อ.พจ.วีระชัย สุทธิธารธวัช
 ปริญญาโท สาขาเภสัชวิทยาจีน
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
ไดรบั หนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย
ศาสตรการแพทยแผนจีน จากกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย


16. Mr. Shi hong yan
 ปริญญาโท สาขาโรคกระดูก
Beijing University of Chinese Medicine
สาธารณรัฐประชาชนจีน
17. อ.พจ.พรพรรณ กิตติคุณากรณ
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน
พจ.บ. (การแพทยแผนจีน) เกียรตินิ ยมอันดับ 1
(เหรี ยญทอง) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดรับ
หนังสื ออนุ ญาตให ประกอบโรคศิลปะโดยอาศั ย
ศาสตรการแพทยแผนจีน จากกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย
18. อ.พจ.ธนกร ชาญนุวงศ
 ปริญญาตรีคณะการแพทยแผนจีน
พจ.บ. (การแพทยแผนจีน) เกียรตินิ ยมอันดับ 1
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดรับหนังสืออนุญาต
ใหประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตรการแพทย
แผนจีน จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
19. อ.พจ.หลิวฉี่หรง (Liu Yi-Lung)
 Doctoral Degree
 Nanjin University of Chinese Medicine
 Chinese Basics of Traditional Chinese
Medicine

4. อ.นพ.ฐิติกร ชวี (เจี๊ยนฟู ชวี)
 พ.บ. ปริญญาตรีเวชศาสตรจีน
ม.แพทยแผนจีนปกกิ่ง
 ไดรบ
ั หนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยศาสตรการแพทยแผนจีน
จากกระทรวงสาธารณสุข
5. อ.นพ.สมชาย จิรพิจนิจวงศ
 ปริญญาตรีการแพทยแผนจีน
ม.การแพทยแผนจีนกวางเจา
6. อ.นพ.ธนวัฒน ชนวิริยะ
 แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ปริญญาโท สาขาการแพทยแผนจีน
มหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ
7. อ.นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค
 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 วุฒิ บัตรผูเชี่ยวชาญด านจั กษุวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 อบรมจิตวิทยาความมั่นคง ฝายอํานวยการ
(สจว.รุน 87) จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันปองกันประเทศ
 Health Police and Programme
Management : Korea Institute For Health
 Management Development programme for
Hospital Director ศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Senior Policy Seminar on Health Sector
Reform and Sustainable Financing : The World
Institute
 ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
8. แพทยจีนจรัส ตั้งอรามวงค
 ศึกษาจากอาจารยทม
ี่ ชี อื่ เสียงดานอายุรกรรมภายใน
จากอาจารยอึ้งกกฮู ดานอายุรกรรมภายนอก
 ไดรบ
ั ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะจาก
กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
9. แพทยจีนสวาง กอแสงเรือง
 มัธยมตน โรงเรียนวัดสิงห มัธยมปลาย โรงเรียน
กวดวิชาภาคค่ํา (อมาตยศึกษา)
 ศึกษาวิชาแพทยแผนจีน จากมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทางไปรษณีย
(หลักสูตรอายุรกรรม 5 ป)
 ศึกษาวิธีฝงเข็ม จากเมืองหนานจิง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน



อาจารยพิเศษ
1. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ม.เชียงใหม
 Diplomate (American Board of Medicine)
University of Chicago, USA.
 ศษ.ด. (กิตติมศักดิ์) ม.มหิดล
 ศษ.ด. (กิตติมศักดิ์) ม.มหาสารคาม
 ศษ.ด. (กิตติมศักดิ์) ม.เชียงใหม
2. อ.นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล
 พ.บ. (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตรศิริราช
ม.มหิดล
 ไดรบ
ั หนังสืออนุญาตใหประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยศาสตรการแพทยแผนจีน จากกระทรวง
สาธารณสุข
3. อ.สุทธิศักดิ์ ปวราธิสันต
 ศึกษาหลักสูตรแพทยชน
ั้ สูง (การแพทยผสมผสาน)
โรงเรียนแพทยหวินซาน มณฑลยูนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ศึกษาหลักสูตรแพทยชั้นหนึ่ง
(การแพทยผสมผสาน) ม.แพทยเสฉวน
มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ภ.บ. ม.เชียงใหม
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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
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 ประกาศนียบัตร 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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คณาจารยประจํารวมสอนจากมหาวิทยาลัยแพทยแผนจีนเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศาสตราจารย เฉิน เซิง จวิน
รองศาสตราจารยเหอ เหอ ฮัว
ศาสตราจารยลี เสียว หวิน
รองศาสตราจารย เฉิน เหมี่ยน ลี่
ศาสตราจารยอู อิ๋งเกิน
ศาสตราจารยเสิ่น ชิ่ง ฝา
ศาสตราจารย ถัง อุย หยง
ศาสตราจารย เจียง จือ เอี้ยน
ศาสตราจารย สื่อ อิ่ง หวี่
ศาสตราจารย เฉียง เกิน เปา
ศาสตราจารย จูหุย จง
ศาสตราจารย เจาอี้
ศาสตราจารย ลี เจิง หนิง
รองศาสตราจารย หวาง ไช หงส
รองศาสตราจารย ลี่ กั๊ว อาน
รองศาสตราจารย จู กวอฝู
อาจารย จาง ถิ่ง
อาจารย หนี่ ฮงเมย
รองศาสตราจารย จวง เยี่ยนหง
อาจารย หลิว จวิน
รองศาสตราจารย หมา ฝูเหลียง
ศาสตราจารย เฉิน เตอซิง
อาจารย ดร.จาง ชุง ซง
อาจารย ดร.จาง หมิง
รองศาสตราจารย เฉิน เหวย ปน
อาจารย ติง เจี๋ย
อาจารย ซุน หมิง หยู
รองศาสตราจารย เฉิน พาน จี
รองศาสตราจารย เหลียว เหวย
รองศาสตราจารย เฉิน ตง ยู
อาจารย จิน ซูอัน
ศาสตราจารย โจว เหวิน ซิน
อาจารยเติ้ง ไหผิง
อาจารย เหอ ซื่อ หมิง
รองศาสตราจารย หลี่ เจิง หยู
รองศาสตราจารย หวัง ไฉ หง
อาจารย เซี่ยะ หยง
รองศาสตราจารย Li Guo Gang
รองศาสตราจารย ตู กวาง หลี่
รองศาสตราจารย หาน เซี่ยง ตง

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
68.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

อาจารย หยาง เหวิน เจอ
รองศาสตราจารย หยวนอิ๋ง
ศาสตราจารย กัวเซิน
รองศาสตราจารย หวังไหอิ๋ง
รองศาสตราจารย หลีห่ มิง
อาจารย หรีวน กวางซิน
รองศาสตราจารย เฉิน ฮุย เจวียน
ศาสตราจารย สือ เจี่ยถัง
อาจารย เยี่ยน ไหเสีย
รองศาสตราจารย หวังหยูหนง
รองศาสตราจารย กัวจิงเหลย
รองศาสตราจารย วังหยงเทา
ศาสตราจารย หยางไปซาน
รองศาสตราจารย พาน อิงอี๋
ศาสตราจารย วังเหวินเจวียน
อาจารย จินเตาเผิง
อาจารย จางถิงถิง
อาจารย อูฝาน
อาจารย จางเหวย
อาจารย หลี่เหวยเจียง
อาจารย หวางลี่ ฮุย
อาจารย ดร.กงฉี่เหมี่ยว
อาจารย เฉินเสาลี่
รองศาสตราจารย หยางอายตง
รองศาสตราจารย ไคว เลอ
อาจารย เหยา เฝย
อาจารย จาง จิ้ง
อาจารย ซีจ ฮุย
รองศาสตราจารย จี่ ไหเพิ่ง
รองศาสตราจารย หลี่ กวยกัง
ศาสตราจารย เหจินเสี่ยจผิง
รองศาสตราจารย ซง ทงผู
อาจารย แพทยจีน เฉินเจิ้ง
อาจารย แพทยจีน ยงลี่
อาจารย แพทยจีน หานเซี่ยงตง
อาจารย แพทยจีน ฉินจื่อจจิน
อาจารย แพทยจีน ซู จง ฮาง
อาจารย แพทยจีน อันกวงฮุย
อาจารย แพทยจีน หวังฝาน
อาจารย แพทยจีน กัวเมิ่งฮู



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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ที่ตั้ง อาคารหอประชุม ชั้น 1
โทร. 0-2312-6300 ตอ 1689 โทรสาร. 0-2312-6419

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.
BACHELOR OF LAWS
LL.B.

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู มีทักษะในวิชาชีพนักกฎหมาย สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริงอยางมีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความเคารพในหลักนิติธรรม

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทางดานกฎหมาย
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแขนงตางๆ และเปนที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถใชกฎหมายไดถูกตอง
รู จักใชเหตุผล เข าใจตัวบทกฎหมาย ทั้ งในดานการตีความ
และเจตนารมณของกฎหมาย

3. เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญทางด า น
กฎหมายธุรกิจและการคาระหวางประเทศ
4. เพื่ อผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด า นกฎหมายที่ มี จ ริ ย ธรรมใน
วิชาชีพ และมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม
5. เพื่อใหบัณฑิตสามารถนําองคความรูทางกฎหมาย
ไปใชประโยชน เชื่อมโยงกับศาสตรอื่นไดอยางถูกตอง

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค
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โครงสรางหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอ ยกวา 142 หนวยกิต ดังนี้
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู

 

1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
1.5 วิชาเลือก
กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2142 อาเซียนศึกษา
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล
ในชีวิตประจําวัน
2.

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
EG 2413 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ
นิติศาสตร 1
EG 2423 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ
นิติศาสตร 2
LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

ไมนอ ยกวา 106 หนวยกิต
89 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)

-

-

2(2/2-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
7 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
6 หนวยกิต
4 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2 หนวยกิต


รหัสวิชา
LA 1023
LA 1033
LA 2013
LA 2023
LA 2032
2033
2042
2052
2063
2072

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
*LA
LA

2082
2093
2102
3012
3023
3034
3043
3062
3073
3082
3093
3103
3112
3122
3133
3313
4013

LA 4023
LA 4032
LA 4042
LA 4043

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
4(4/4-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(0-0-3/12)
3(3/3-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

3(3/3-0-0)

-

-

* หมายเหตุ
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป ศึกษารายวิชาเอกบังคับไมต่ํากวา 43 หนวยกิต มีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
และใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ

 

LA
LA
LA
LA
LA

รายวิชา
หลักพืน้ ฐานแหงกฎหมาย
กฎหมายอาญาหลักทัว่ ไป
กฎหมายลักษณะทรัพย
มูลหนี้ 1
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และสถาบันการเมือง
ผลแหงหนี้
กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 1
กระบวนการยุตธิ รรมและระบบศาลไทย
มูลหนี้ 2
กฎหมายวาดวยการกูยืม
และหลักประกัน
กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 2
กฎหมายอาญาภาคความผิด
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
กฎหมายลักษณะครอบครัว
กฎหมายเกี่ยวกับองคกรทางธุรกิจ
กฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
กฎหมายลักษณะมรดก
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
กฎหมายปกครอง
นิติปรัชญา
การระงับขอพิพาท
กฎหมายภาษีอากร
การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย
กฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีเมือง
กฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีบุคคล
การเจรจาตอรองและการรางสัญญา
การใหคําแนะนํากฎหมาย
และโนตารีพับบลิค
ประวัติศาสตรกฎหมายและ
การพัฒนากฎหมาย
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2.2 กลุมวิชาเอกเลือก
รหัสวิชา รายวิชา
CN 3763 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 1
CN 3773 ภาษาจีนสําหรับวิชาชีพนิติศาสตร 2
LA 2112 เศรษฐศาสตรสําหรับนักกฎหมาย
LA 3142 การบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
LA 3152 กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ
LA 3162 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
LA 3172 กฎหมายปองกันการผูกขาด
LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย
LA 3202 กฎหมายธนาคาร
LA 3113 กฎหมายคุมครองผูบริโภค
LA 3222 กฎหมายการคาระหวางประเทศ
LA 3232 สัญญาระหวางประเทศ
LA 3242 กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ
LA 3252 กฎหมายลมละลาย
LA 3262 กฎหมายประกันภัยและธุรกิจประกันภัย
LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ
LA 3213 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 1
LA 3223 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 2
LA 3302 กฎหมายระหวางประเทศกับการพัฒนา
LA 3312 กฎหมายทีด่ นิ และนโยบายการใชทดี่ นิ
LA 3322 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย
LA 3332 กฎหมายการทองเที่ยว
LA 3342 กฎหมายสิ่งแวดลอม
LA 3353 กฎหมายพาณิชยนาวี
LA 3362 กฎหมายอุตสาหกรรม
LA 3372 กฎหมายการตลาด
LA 3382 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
LA 3303 การวาความและศาลจําลอง
LA 3412 กฎหมายการลงทุน
LA 3422 การอนุญาโตตุลาการทางการคา
LA 3432 คอมพิวเตอรสําหรับนักกฎหมาย
LA 3442 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
LA 3452 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจในประเทศจีน
LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบันทาง
กฎหมายของประเทศจีน
LA 3472 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน
LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยในประเทศจีน
LA 3492 ภาษากฎหมายจีน

ไมนอ ยกวา 17 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

-

-

2(2/2-0-0)

-

-


3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

4.

วิชาบริการนอกคณะ
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
LA 2123 กฎหมายและจริยธรรมสือ่ สารมวลชน 3(3/3-0-0)
(คณะนิเทศศาสตร)
LA 2133 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3/3-0-0)
(คณะสาธารณสุขศาสตรและสิง่ แวดลอม)
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ (คณะบริหารธุรกิจ) 3(3/3-0-0)
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Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

-

-
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แผนการศึกษา ตามหลักสูตร น.บ. (นิติศาสตร)

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

 

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
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 กฎหมายกับสังคม 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)
ชั้นปที่ 1 ภาค 2
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับ
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 หลักพืน้ ฐาน
3(3/3-0-0)
แหงกฎหมาย
LA 1033 กฎหมายอาญา 3(3/3-0-0)
หลักทัว่ ไป
รวม 19(17/17-2/4-0)

Co
-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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 มูลหนี้ 1
3(3/3-0-0)
LA 2033 ผลแหงหนี้
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 หลักทัว่ ไป
2(2/2-0-0)
เกี่ยวกับกฎหมาย
มหาชน
รวม 18(17/17-1/2-0)
ชั้นปที่ 2 ภาค 2
EG 2423 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) สําหรับวิชาชีพ
นิติศาสตร 2
LA 2063 มูลหนี้ 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
สถาบันการเมือง
LA 3062 กฎหมายแรงงาน 2(2/2-0-0)
รวม 17(16/16-1/2-0)

Co
-

-


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
LA 3012 กฎหมาย
2(2/2-0-0)
ลักษณะ
ครอบครัว
LA 3023 กฎหมาย
3(3/3-0-0)
เกี่ยวกับองคกร
ทางธุรกิจ
LA 3034 กฎหมายวิธี
4(4/4-0-0)
พิจารณา
ความแพง
LA 3043 กฎหมาย
3(3/3-0-0)
ลักษณะพยาน
LA 3073 กฎหมาย
3(3/3-0-0)
ตราสารเปลี่ยนมือ
..... ...... เลือกเสรี (1)
2-3(..........) รวม 17-18(...............)

ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
*LA 3313 การฝก
3(0-0-3/12)
ประสบการณ
วิชาชีพกฎหมาย
รวม 3(0-0-3/12)

-

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 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(...............)

-

ชั้นปที่ 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
การรางสัญญา
LA 4042 การใหคําแนะนํา 2(2/2-0-0)
กฎหมายและ
โนตารีพบั บลิค
LA 4043 ประวัตศิ าสตร 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)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

......
......
......
......
......
......
......

-

-

* หมายเหตุ
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป ศึกษารายวิชาเอกบังคับไมต่ํากวา 43 หนวยกิต มีเกรดเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
และใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ

 

ชั้นปที่ 3 ภาค 2
LA 3082 กฎหมาย
2(2/2-0-0)
ลักษณะมรดก
LA 3093 กฎหมายวิธี
3(3/3-0-0)
พิจารณา
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(...............)

Co
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คณาจารยคณะนิติศาสตร

 

ประธานหลักสูตร
ศ.(พิเศษ) ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
 น.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 LL.M. Columbia University (New York)
 เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
 ประกาศนียบัตรการสอบสิทธิมนุษยชน
มหาวิทยาลัยสตาบูรก ฝรั่งเศส
 ประกาศนียบัตรการประเมินคาอสังหาริมทรัพย
สถาบันปฏิรูปที่ดิน ไตหวัน รวมกับ Lincoln Land
Institute, Massachusetts, U.S.A.
อาจารยประจํา
1. ศ.ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
คณบดี
 น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 D.S.U. et D.E.A. de Droit International,
Universit Paris 2
 Docteur en Droit (R gime Unique), Mention:
Tr s honorable, Universit Paris 2
2. อ.ธนาชัย สุนทรอนันตชัย
ผูชวยคณบดี
 น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ร.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
3. ผศ.นิก สุนทรธัย
 น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ผศ.ช.ชยินทร เพ็ชญไพศิษฏ
 น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 น.ม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฏหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรกฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
5. อ.วุฒิชัย เต็งพงศธร
 น.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6. อ.ภัทรวดี ยังนอย
 น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
7. อ.ทวนชัย โชติชวง
 น.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8. อ.ภัทรพร เย็นบุตร
 น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 น.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
9. อ.ศิรินทรพร ธารมัติ
 น.บ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 น.ม. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารยพิเศษ
1. ศ.ดร.ชุมพร ปจจุสานนท
 น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 D.E.A. (Droit International et Priv )
L' Universit Paris.
 D.E.A. (Recherche de la Politiqu )
International et Europeene L' Universit
Paris.
 Docteur de 3th Cycle en Droit (Paris)
L' Universit Paris.
2. ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ
 น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 LL.M. University of Columbia.
3. ศ.สุษม ศุภนิตย
 น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
 LL.M. University of Indiana.
4. ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
 น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฏหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
 LL.B. Wales University.
 LL.M. London University.
Barrister - at - law Gray's Inn, London.



13. รศ.ไพฑูรย คงสมบูรณ
 น.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
 LL.M. New York University.
14. รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา
 น.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 LL.M. Harvard.
15. รศ.จิตรา เพียรล้ําเลิศ
 น.บ. นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 น.ม. นิติศาสตร (กฎหมายระหวางประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
16. รศ.ลาวัลย หอนพรัตน
 น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
17. รศ.ดร.กิจบดี กองเบญจภุช
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ม.รามคําแหง
 น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 M.B.A. (P.T.U.)
 M.P.A. (NIDA)
 D.E.A. de Sociologie (Paris Vll U.)
 D.E.A. de Droit Public (Paris ll U.)
 D.E.A. de Connaissance des Tiers Mondes
(Paris Vll U.)
 Docteur en Droit (Paris ll U.)
18. ผศ.พ.ต.อ.หญิง วิชาสิทธิ สีหตุลานนท
 น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 น.ม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 น.บ.ท. สํานักอบรมกฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
19. รศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช
 น.บ. มหาวิทยาลัยธรมศาสตร
 น.ม. George Weshington University
 น.ม. Pennsylvania State University
 Ph.D. University of London

 

5. ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
 น.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 LL.M. New York University.
 น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 น.ศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6. ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล
 น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 LL.M. Kyoto University.
 Ph.D. Candidate Kyoto University.
 Ph.D. (International Economic Law)
University of Washington.
7. ศ.วีระพงษ บุญโญภาส
 น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบณ
ั ฑิตยสภา
 LL.M (Criminal Justice) N.Y.U.
 Cert.In Law Enforcement (Police Secience.
Institute) Penn.
8. รศ.ดร.กมลินทร พินิจภูวดล
 น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 D.E.A. (Droit International) L'Universite'
Robert Schuman de Strasbourg
(nouveau regime)
9. รศ.ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน
 น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 D.E.A. (Droit public) L' Univesite' Robert
Schuman de Strasbourg (nouveau regime)
10. รศ.จันตรี สินศุภฤกษ
 น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11. รศ.ทัชชมัย ทองอุไร
 น.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 น.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
12. รศ.ธิติพันธุ เชื้อบุญชัย
 น.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตสภา
 LL.M. Harvard.
 M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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แหงเนติบัณฑิตยสภา
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แหงเนติบัณฑิตยสภา
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 เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
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 LL.M. Boalt Hall School of Low, University of
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25. อ.วิเชียร จันทรกระจาง
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 เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
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แหงสภาทนายความ, 2542



357


ที่ตั้ง อาคารอํานวยการ ชั้น 3 โทร. 0-2312-6300 ตอ 1173, 1499

ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.
BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS
B.COM. ARTS

หลักการและเหตุผล
ได อ ย า งเหมาะสม โดยยึ ด มั่ นหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร และจิตสํานึก รับใชสังคม
ตามเจตนารมณของการกอตั้งมหาวิทยาลัย

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหั วเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูในเชิงทฤษฎีและ
ทักษะการปฏิบตั งิ านดานนิเทศศาสตรอยางบูรณาการ สามารถ
นําไปประยุกตใชในงานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยยึดมั่น
อยู ในหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ วิ ช าชี พ
นิเทศศาสตร และจิตสํานึกในการรับใชสังคม

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู และทักษะการปฏิบัตงิ าน
นิเทศศาสตรใหแกหนวยงานตาง ๆ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความชํานาญ ตลอดจน
มี ค วามรั บผิ ด ชอบ มี จิ ตสํ า นึ กในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
นิเทศศาสตรในการปฏิบตั ิงานรับใชสงั คม
3. เพื่ อเสริ มสร างคุ ณธรรม จริ ยธรรมให แก บั ณฑิ ต
หลักสูตรนิเทศศาสตร



สถานการณ สั ง คมป จ จุ บั น และแนวโน มในอนาคต
พบว าลั กษณะการดํ า เนิ นงานด านการสื่ อสารมวลชน
ซั บซ อนมากขึ้ น นั กนิ เทศศาสตร จึ งต องมี ความรู 
ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้ น สามารถคิ ดและ
สร า งสรรค งานที่ หลากหลาย ดั งนั้ นเพื่ อให บั ณฑิ ตเท าทั น
การเปลี่ ยนแปลงและความตองการใหมๆ ที่ เกิดขึ้ นในสังคม
คณะนิ เทศศาสตร ไ ด ป รั บ ปรุ งหลั ก สู ตรให มี ค วามสมบู ร ณ
มากขึ้น
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2554) จัดการเรียน
การสอน 6 กลุมวิชา คือ กลุมวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ
กลุม วิชาชีพดานการโฆษณาและสื่อสารการตลาด กลุม วิชาชีพ
ดานการออกแบบนิเทศศิลป กลุม วิชาชีพดานวิทยุและโทรทัศน
กลุ มวิ ชาชี พด านศิ ลปะการแสดง และกลุ มวิ ชาชี พด านสื่ อ
มั ล ติ มี เดี ยและสื่ อใหม เพื่ อเป ดโอกาสให นั กศึ กษาได เลื อก
กลุมวิชาชีพทีต่ รงความตองการ
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูเชิงทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติงาน
ทางด านนิ เทศศาสตร อย างบู รณาการ การเรี ยน การสอน
เน น รายวิ ช าที่ สร างผู เ รี ย นให เกิ ดการเรี ยนรู เป น นั ก คิ ด
นักปฏิบัติ เปนผูที่มีความทันสมัย มีความสามารถ มีทักษะ
การสือ่ สารไดเปนอยางดี สามารถนําไปประยุกตใชในงานตางๆ
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โครงสรางหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 129 หนวยกิต ดังนี้
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต



ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

7 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

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

2 หนวยกิต

ง. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

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

1.2 เลือกเรียนจากวิชาเลือกของหมวดการศึกษาทั่วไป
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2(2/2-0-0)
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล
2(2/2-0-0)
ในชีวิตประจําวัน
ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
GE 2142 อาเซียนศึกษา
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม

Prerequisite
-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
1(0-1/2-0)
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)

ไมนอ ยกวา

6 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-


รหัสวิชา
MA 1003
MA 1073
ST 1053

รายวิชา
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรและสถิติ
สถิติเบื้องตน

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

Prerequisite
-

Co-requisite
-

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-



หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอ ยกวา 87 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบดวย 2 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
2.1 กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
ไมนอ ยกวา 69 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
CA 1033 ความรูเ บือ้ งตนทางการสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
CA 1043 สุนทรียศาสตรและพื้นฐานศิลปะ
3(2/2-1/2-0)
CA 1123 ความรูเบื้องตนทางวิทยุ โทรทัศน
3(3/3-0-0)
วารสารศาสตรและสือ่ ใหม
CA 1143 การเขียนเพื่อสื่อสารมวลชน
3(2/2-1/2-0)
CA 1163 ความคิดเชิงวิพากษและ
3(2/2-1/2-0)
ความคิดสรางสรรค
CA 1173 หลักการตลาดและสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
การตลาดเบื้องตน
CA 2063 การวาดเสนเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2/2-1/2-0)
CA 2103 ความรูเ บือ้ งตนทางศิลปะการแสดง 3(3/3-0-0)
CA 2113 การถายภาพ
3(2/2-1/2-0)
CA 2123 คอมพิวเตอรเพือ่ งานออกแบบ
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 ความรูเ บือ้ งตนทางการประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
CA 2173 คอมพิวเตอรเพือ่ การออกแบบสิง่ พิมพ 3(2/2-1/2-0)
CA 3053 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
3(2/2-1/2-0)
มัลติมีเดีย
CA 3063 ทฤษฎีสอื่ สารมวลชน
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-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
GE 1063
สําหรับนิเทศศาสตร
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รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
EG 2253 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
สําหรับนิเทศศาสตร
LA 2123 กฎหมายและจริยธรรมสือ่ สารมวลชน 3(3/3-0-0)

Prerequisite
GE 1063

Co-requisite
-

-

-



2.2 กลุมวิชาชีพเฉพาะดาน
ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
2.2.1) กลุมวิชาชีพดานการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
AD 2033 การเขียนบทโฆษณา
3(3/3-0-0)
AD 3023 การวางแผนสือ่ โฆษณา
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 การโฆษณาและสือ่ สารการตลาด
3(3/3-0-0)
รวมสมัย
AD 4103 สัมมนาการโฆษณาและสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
ศึกษารายวิชาชีพ
การตลาด
เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
AD 4123 การรณรงคการโฆษณาและสือ่ สาร 3(2/2-1/2-0)
AD 3073
การตลาด
AD 4133 การบริหารงานและธุรกิจโฆษณา
3(3/3-0-0)
AD 4213 การสือ่ สารแบรนด
3(3/3-0-0)
2.2.2) กลุมวิชาชีพดานการออกแบบนิเทศศิลป
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
CD 1013 ประวัติศาสตรศลิ ปและการออกแบบ 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 2023 การออกแบบตราสัญลักษณ
3(2/2-1/2-0)
และตัวอักษร
CD 3003 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภณ
ั ฑ 3(2/2-1/2-0)
CD 4103 สัมมนาทางการออกแบบนิเทศศิลป 3(3/3-0-0)
CD
CD
CD
CD

4233
4243
4253
4343

เทคนิคการตกแตงภาพถาย
การออกแบบภาพประกอบ
การออกแบบนิทรรศการและจัดทีแ่ สดง
การออกแบบและผลิต
เทคนิคพิเศษ

3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)

2.2.3) กลุมวิชาชีพดานสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
MN 2003 การผลิตสือ่ สิง่ พิมพ
3(2/2-1/2-0)
MN 2033 การสือ่ ขาวเฉพาะทาง

3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
CD 2003
-

Co-requisite
-

ศึกษารายวิชาชีพ
เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
-

-

Prerequisite Co-requisite
CA 2123
และ CA 2173
CA 2133
-


รหัสวิชา รายวิชา
MN 3043 การเขียนขัน้ สูงเพือ่ การสือ่ สาร
MN 3053 ออเทอริงซอฟทแวรและการผลิต
สือ่ ออนไลน
MN 4123 สัมมนาทางวารสารศาสตรและสือ่ ใหม

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
CA 1143
CA 3053

3(3/3-0-0)

MN 4134 การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ
MN 4253 การถายภาพขั้นสูง
RT 2033 คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่น
เพือ่ รายการโทรทัศน
RT 3023 การผลิตรายการวิทยุ
RT 3033 การผลิตรายการโทรทัศน

3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

ศึกษารายวิชาชีพ
เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
MN 2003, MN 3053
CA 2113
-

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

PF
PF
PF
PF

3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

4223
4243
4263
4353

การแสดงละครเวที
การกํากับการแสดง
การแสดงขั้นสูง
ละครไทยในสังคมรวมสมัย

2.2.5) กลุมวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ
รหัสวิชา รายวิชา
PR 2003 การประชาสัมพันธและการสือ่ สาร
องคการ
PR 2033 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
PR 3043 การสือ่ สารเพือ่ โนมนาวใจ
PR 3053 การบริหารงานประชาสัมพันธ
PR 3063 การประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ
PR 4103 สัมมนาการประชาสัมพันธ
PR 4253 การประชาสัมพันธองคการ
สาธารณกุศล
PR 4283 การสือ่ สารสุขภาพ
PR 4013 ประชามติและการเคลื่อนไหว
ของมวลชน
PR 4513 การพูดเพือ่ การประชาสัมพันธ

Co-requisite
-

CA 3083

-

Prerequisite Co-requisite
ศึกษารายวิชาชีพ
เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
PF 3053
-

หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

3(3/3-0-0)

ศึกษารายวิชาชีพ
เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
-

3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

3(2/2-1/2-0)

-

-

-



2.2.4) กลุมวิชาชีพดานศิลปะการแสดง
รหัสวิชา รายวิชา
PF 2023 การออกแบบเพือ่ การแสดง
PF 3013 การฝกปฏิบตั ิงานศิลปะการแสดง
PF 3043 ทฤษฎีและการวิจารณการแสดง
PF 3053 พืน้ ฐานการแสดง
PF 3063 การเขียนบทละคร
PF 4103 สัมมนาศิลปะการแสดง
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2.2.6) กลุมวิชาชีพดานวิทยุและโทรทัศน
รหัสวิชา รายวิชา
RT 2013 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน
RT 2033 คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่น
เพือ่ รายการโทรทัศน
RT 3023 การผลิตรายการวิทยุ
RT 3033 การผลิตรายการโทรทัศน
RT 3053 การจัดผังรายการ
และการประเมินผลรายการ
RT 3063 การตัดตอขั้นสูง
RT 4023 การอํานวยการผลิตรายการโทรทัศน
RT 4103 สัมมนาวิทยุและโทรทัศน

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

CA 3083
-

-

3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)



RT 4123 สือ่ สารมวลชนกับสังคมไทย
3(3/3-0-0)
RT 4133 การประกาศและการดําเนินรายการ 3(3/3-0-0)

CA 3083
RT 3033
ศึกษารายวิชาชีพ
เฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
-

-

3.

หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา รายวิชา
CA 4056 สหกิจศึกษา

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หนวยกิต
Prerequisite Co-requisite
6(0-0-6/40)
ศึกษารายวิชาในกลุม
วิชาชีพเฉพาะดานมาแลว
ไมต่ํากวา 18 หนวยกิต
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 2.00
และอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยประจํากลุมวิชาชีพ

4.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษากลุมวิชาชีพดานวิทยุและโทรทัศน
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
CA 1033 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการสือ่ สาร
CA 1043 สุนทรียศาสตร 3(2/2-1/2-0) และพืน้ ฐานทางศิลปะ
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
CA 1163 ความคิดเชิง 3(2/2-1/2-0) วิพากษและความคิด
สรางสรรค
รวม 17(14/14-3/6-0)

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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)
ทางศิลปะการแสดง
CA 2123 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) เพือ่ งานออกแบบ
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)
ชั้นปที่ 2 ภาค 2
CA 2153 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการประชาสัมพันธ
CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อ 3(2/2-1/2-0) การออกแบบสิง่ พิมพ
CA 2133 การเขียนและ 3(3/3-0-0)
การรายงานขาว
CA 3083 การตัดตอพืน้ ฐาน 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)

Co
-

-



ชั้นปที่ 1 ภาค 2
CA 1143 การเขียนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) การสือ่ สารมวลชน
CA 1173 หลักการตลาด 3(3/3-0-0)
และสือ่ สารการตลาด
เบื้องตน
CA 1123 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางวิทยุ โทรทัศน
วารสารศาสตรและสือ่ ใหม
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
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)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
รวม 20(17/17-3/6-0)

Co
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต



ชั้นปที่ 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)
เพือ่ การออกแบบ
มัลติมีเดีย
CA 3063 ทฤษฎีสอื่ สาร 3(3/3-0-0)
มวลชน
..... ........ วิชาเลือก
3(……..)
เฉพาะดาน (1)
..... ........ วิชาเลือก
3(……..)
เฉพาะดาน (2)
รวม 18(...............)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 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

ชั้นปที่ 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)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 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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แผนการศึกษากลุ มวิชาชี พด านการออกแบบนิ เทศศิลป
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
CA 1033 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการสือ่ สาร
CA 1043 สุนทรียศาสตร 3(2/2-1/2-0) และพืน้ ฐานทางศิลปะ
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
CA 1163 ความคิดเชิง 3(2/2-1/2-0) วิพากษและความคิด
สรางสรรค
รวม 17(14/14-3/6-0)

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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)
ทางศิลปะการแสดง
CA 2123 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) เพือ่ งานออกแบบ
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)
ชั้นปที่ 2 ภาค 2
CA 2153 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการประชาสัมพันธ
CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อ 3(2/2-1/2-0) การออกแบบสิง่ พิมพ
CA 2133 การเขียนและ 3(3/3-0-0)
การรายงานขาว
CA 3083 การตัดตอพืน้ ฐาน 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)

Co
-

-



ชั้นปที่ 1 ภาค 2
CA 1143 การเขียนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) การสือ่ สารมวลชน
CA 1173 หลักการตลาด 3(3/3-0-0)
และสือ่ สารการตลาด
เบื้องตน
CA 1123 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางวิทยุ โทรทัศน
วารสารศาสตรและสือ่ ใหม
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
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)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
รวม 20(17/17-3/6-0)

Co
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต



ชั้นปที่ 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)
เพือ่ การออกแบบ
มัลติมีเดีย
CA 3063 ทฤษฎีสอื่ สาร 3(3/3-0-0)
มวลชน
..... ........ วิชาเลือก
3(……..)
เฉพาะดาน (1)
..... ........ วิชาเลือก
3(……..)
เฉพาะดาน (2)
รวม 18(...............)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 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

ชั้นปที่ 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(...............)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 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
CA 1033
CA 1043
GE 1043
GE 1053
GE 1082
CA 1163

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการสือ่ สาร
สุนทรียศาสตร 3(2/2-1/2-0) และพืน้ ฐานทางศิลปะ
ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
ความคิดเชิง 3(2/2-1/2-0) วิพากษและความคิด
สรางสรรค
รวม 17(14/14-3/6-0)

รหัสวิชา รายวิชา

-

CA 2063

-

CA 2113
CA 2103

-

CA 2123
GE 1113
GE ........
EG 2243

-

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
การวาดเสนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) งานนิเทศศาสตร
การถายภาพ 3(2/2-1/2-0) ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางศิลปะการแสดง
คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) เพือ่ งานออกแบบ
ดานนิเทศศาสตร
จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
วิชาเลือก
2(2/2-0-0)
หมวดการศึกษา
ทัว่ ไป
การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
สําหรับนิเทศศาสตร
รวม 20(17/17-6/6-0)

ชั้นปที่ 2 ภาค 2
CA 2153 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการประชาสัมพันธ
CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อ 3(2/2-1/2-0) การออกแบบสิง่ พิมพ
CA 2133 การเขียนและ 3(3/3-0-0)
การรายงานขาว
CA 3083 การตัดตอพืน้ ฐาน 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)

Co
-

-



ชั้นปที่ 1 ภาค 2
CA 1143 การเขียนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) การสือ่ สารมวลชน
CA 1173 หลักการตลาด 3(3/3-0-0)
และสือ่ สารการตลาด
เบื้องตน
CA 1123 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางวิทยุ โทรทัศน
วารสารศาสตรและสือ่ ใหม
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
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)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
รวม 20(17/17-3/6-0)

Co

368

  

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต



ชั้นปที่ 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)
เพือ่ การออกแบบ
มัลติมีเดีย
CA 3063 ทฤษฎีสอื่ สาร 3(3/3-0-0)
มวลชน
..... ........ วิชาเลือก
3(……..)
เฉพาะดาน (1)
..... ........ วิชาเลือก
3(……..)
เฉพาะดาน (2)
รวม 18(...............)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 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

ชั้นปที่ 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(...............)

Co

-

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
CA 4056 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40) รวม 6(0-0-6/40)
สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 และอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยประจํากลุมวิชาชีพ



369

แผนการศึ กษากลุ มวิชาชี พดานการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
CA 1033 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการสือ่ สาร
CA 1043 สุนทรียศาสตร 3(2/2-1/2-0) และพืน้ ฐานทางศิลปะ
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
CA 1163 ความคิดเชิง 3(2/2-1/2-0) วิพากษและความคิด
สรางสรรค
รวม 17(14/14-3/6-0)

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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)
ทางศิลปะการแสดง
CA 2123 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) เพือ่ งานออกแบบ
ดานนิเทศศาสตร
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
GE ........ วิชาเลือก
2(2/2-0-0)
หมวดการศึกษา
ทัว่ ไป
EG 2243 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
สําหรับนิเทศศาสตร
รวม 20(17/17-6/6-0)
ชั้นปที่ 2 ภาค 2
CA 2153 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการประชาสัมพันธ
CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อ 3(2/2-1/2-0) การออกแบบสิง่ พิมพ
CA 2133 การเขียนและ 3(3/3-0-0)
การรายงานขาว
CA 3083 การตัดตอพืน้ ฐาน 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)

Co
-

-



ชั้นปที่ 1 ภาค 2
CA 1143 การเขียนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) การสือ่ สารมวลชน
CA 1173 หลักการตลาด 3(3/3-0-0)
และสือ่ สารการตลาด
เบื้องตน
CA 1123 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางวิทยุ โทรทัศน
วารสารศาสตรและสือ่ ใหม
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
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)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
รวม 20(17/17-3/6-0)

Co
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รหัสวิชา รายวิชา
GE ........
GE ........
GE 1102
CA 3053
CA 3063
..... ........



..... ........

หนวยกิต

ชั้นปที่ 3 ภาค 1
วิชาเลือก
2(2/2-0-0)
หมวดการศึกษา
ทั่วไป (2)
วิชาเลือก
2(2/2-0-0)
หมวดการศึกษา
ทั่วไป (3)
ไทยกับ
2(2/2-0-0)
สภาวการณโลก
คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
เพือ่ การออกแบบ
มัลติมีเดีย
ทฤษฎีสอื่ สาร 3(3/3-0-0)
มวลชน
วิชาเลือก
3(……..)
เฉพาะดาน (1)
วิชาเลือก
3(……..)
เฉพาะดาน (2)
รวม 18(...............)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 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

ชั้นปที่ 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(...............)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
CA 4056 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40) รวม 6(0-0-6/40)
สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4 และอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยประจํากลุมวิชาชีพ



371

แผนการศึ กษากลุ มวิชาชีพดานศิลปะการแสดง
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
CA 1033 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการสือ่ สาร
CA 1043 สุนทรียศาสตร 3(2/2-1/2-0) และพืน้ ฐานทางศิลปะ
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
CA 1163 ความคิดเชิง 3(2/2-1/2-0) วิพากษและความคิด
สรางสรรค
รวม 17(14/14-3/6-0)

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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)
ทางศิลปะการแสดง
CA 2123 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) เพือ่ งานออกแบบ
ดานนิเทศศาสตร
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
GE ........ วิชาเลือก
2(2/2-0-0)
หมวดการศึกษา
ทัว่ ไป
EG 2243 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
สําหรับนิเทศศาสตร
รวม 20(17/17-6/6-0)
ชั้นปที่ 2 ภาค 2
CA 2153 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการประชาสัมพันธ
CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อ 3(2/2-1/2-0) การออกแบบสิง่ พิมพ
CA 2133 การเขียนและ 3(3/3-0-0)
การรายงานขาว
CA 3083 การตัดตอพืน้ ฐาน 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)

Co
-

-



ชั้นปที่ 1 ภาค 2
CA 1143 การเขียนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) การสือ่ สารมวลชน
CA 1173 หลักการตลาด 3(3/3-0-0)
และสือ่ สารการตลาด
เบื้องตน
CA 1123 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางวิทยุ โทรทัศน
วารสารศาสตรและสือ่ ใหม
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
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)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
รวม 20(17/17-3/6-0)

Co

372

  

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต



ชั้นปที่ 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)
เพือ่ การออกแบบ
มัลติมีเดีย
CA 3063 ทฤษฎีสอื่ สาร 3(3/3-0-0)
มวลชน
..... ........ วิชาเลือก
3(……..)
เฉพาะดาน (1)
..... ........ วิชาเลือก
3(……..)
เฉพาะดาน (2)
รวม 18(...............)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 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

ชั้นปที่ 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(...............)

Co
-

ชั้นปที่ 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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แผนการศึกษากลุมวิชาชีพดานสื่ อมัลติมีเดียและสื่อใหม
รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
CA 1033 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการสือ่ สาร
CA 1043 สุนทรียศาสตร 3(2/2-1/2-0) และพืน้ ฐานทางศิลปะ
GE 1043 ภาษาไทยกับ 3(3/3-0-0)
การสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
GE 1082 โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
CA 1163 ความคิดเชิง 3(2/2-1/2-0) วิพากษและความคิด
สรางสรรค
รวม 17(14/14-3/6-0)

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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)
ทางศิลปะการแสดง
CA 2123 คอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) เพือ่ งานออกแบบ
ดานนิเทศศาสตร
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
GE ........ วิชาเลือก
2(2/2-0-0)
หมวดการศึกษา
ทัว่ ไป
EG 2243 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
สําหรับนิเทศศาสตร
รวม 20(17/17-6/6-0)
ชั้นปที่ 2 ภาค 2
CA 2153 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางการประชาสัมพันธ
CA 2173 คอมพิวเตอรเพื่อ 3(2/2-1/2-0) การออกแบบสิง่ พิมพ
CA 2133 การเขียนและ 3(3/3-0-0)
การรายงานขาว
CA 3083 การตัดตอพืน้ ฐาน 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)

Co
-

-



ชั้นปที่ 1 ภาค 2
CA 1143 การเขียนเพื่อ 3(2/2-1/2-0) การสือ่ สารมวลชน
CA 1173 หลักการตลาด 3(3/3-0-0)
และสือ่ สารการตลาด
เบื้องตน
CA 1123 ความรูเบื้องตน 3(3/3-0-0)
ทางวิทยุ โทรทัศน
วารสารศาสตรและสือ่ ใหม
GE 1063 ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) GE 1053
เพื่อการสื่อสาร 2
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
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)
สารสนเทศกับ
การเรียนรู
รวม 20(17/17-3/6-0)

Co
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต



ชั้นปที่ 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)
เพือ่ การออกแบบ
มัลติมีเดีย
CA 3063 ทฤษฎีสอื่ สาร 3(3/3-0-0)
มวลชน
..... ........ วิชาเลือก
3(……..)
เฉพาะดาน (1)
..... ........ วิชาเลือก
3(……..)
เฉพาะดาน (2)
รวม 18(...............)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 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

ชั้นปที่ 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(...............)

Pre

Co

-

-

-

-

-

-

ชั้นปที่ 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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คณาจารยคณะนิเทศศาสตร
9. อ.ปทุมมา บําเพ็ญทาน
 ค.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 คม. (ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. ผศ.ดร.ณัฐนันท ศิริเจริญ
 ศบ. (จิตรกรรม) ม.ศิลปากร
 วม. (การบริหารสือ
่ สารมวลชน) ม.ธรรมศาสตร
 รม. (การบริหารจัดการสาธารณะ) ม.ธรรมศาสตร
 ปร.ด. (สาขานิเทศศาสตร) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
11. อ.สุกฤตาวัฒน บํารุงพานิช
 ป.นศ. (นาฏศิลป) วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
 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 บัวคลี่
 ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป) ม.ราชภัฏสวนดุสิต
 ศ.ม. (เกียรตินิยมเหรียญทอง) ม.แมโจ
14. อ.ใจบุญ แยมยิ้ม
 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. (การสือ
่ สารมวลชน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. อ.นิธินันท ยอแสงรัตน
 ศศ.บ. (จิตวิทยา) ม.ธรรมศาสตร



อาจารยประจํา
1. รศ.ปยกุล เลาวัณยศิริ
คณบดี
 วารสารศาสตรบัณฑิต 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
ผู ชวยคณบดี
 อ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 นศ.ม. (การสือ
่ สารมวลชน)
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. (ภาษาฝรั่งเศส) 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 กลิ่นสุวรรณ
 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
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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
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร 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. (ศิลปอุตสาหกรรม) 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. (การสือ
่ สารมวลชน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
10. อ.อภิชญาณ ดนัยพิริยะ
 ว.บ. (วิทยุโทรทัศน) ม.ธรรมศาสตร
 นศ.ม. (การสือ
่ สารมวลชน)
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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ที่ตั้ง อาคารอเนกประสงค ชั้น 1 โทร. 0-2312-6417, 0-2312-6300-79 ตอ 1477-1479 โทรสาร 0-2312-6295

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษา
และวัฒนธรรมจีน

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ดานภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถใชภาษาจีนในการสื่ อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม
เปนหลักสูตรที่เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาจีน หรือตามคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย บัณฑิตสามารถ
นําความรูไ ปประกอบอาชีพหรือประยุกตใชในสาขาวิชาชีพทีเ่ กี่ยวของและ/หรือนําความรูไปใชเพื่อการศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ศศ.บ. (ภาษาจีน)
Bachelor of Arts (Chinese)
B.A. (Chinese)



วัตถุประสงค

380

  

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 144 หนวยกิต ดังนี้
1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู

หนวยกิต
2(2/2-0-0)



1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
วิชาเลือก
1. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2182 สุนรียภาพแหงชีวิต
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล
ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่ สารระหวางวัฒนธรรม
2. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
GE 2142 อาเซียนศึกษา
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
24 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)

-

-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

7 หนวยกิต

2 หนวยกิต

9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
6 หนวยกิต


3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
MA 1003 คณิตศาสตร
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
ST 1053 สถิติเบื้องตน
4. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
2.

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
EG 5173 การฟง - การพูดภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร
EG 5183 การอาน- การเขียนภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร

**

*

หนวยกิต
1(0-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
GE 2133

Co-requisite
-

ไมนอ ยกวา 108 หนวยกิต
รวม
6 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)

Prerequisite
GE 1063

Co-requisite
-

GE 1063

-

Prerequisite
CN 1113
CN 1123
CN 2113
CN 1213
CN 2213
CN 1113
CN 2313

Co-requisite
-

3(3/3-0-0)
รวม
66 หนวยกิต
หนวยกิต
- (3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

นักศึกษาใหมวชิ าเอกภาษาจีนซึง่ มีพนื้ ฐานความรูภ าษาจีนกลางสามารถสอบเทียบรายวิชาภาษาจีนทีม่ เี ครือ่ งหมาย** หากสอบผานก็สามารถยกเวน
การเรียนรายวิชาดังกลาวและจะตองลงทะเบียนเรียนในกลุม วิชาเอกเลือก เพิม่ ในภายหลังใหจํานวนหนวยกิตครบถวนตามทีก่ ําหนดไวในหลักสูตร หรือ
หากนักศึกษาสนใจจะเขาศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพือ่ การสือ่ สารเชิงธุรกิจ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจนี
สามารถยืน่ ความประสงคกบั มหาวิทยาลัยและลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรดังกลาวได
นักศึกษาใหมวิชาเอกภาษาจีนซึ่งไมมีพื้นฐานความรูภาษาจีนกลางจะตองเรียนรายวิชา CN 1103 (การเสริมทักษะภาษาจีน) ซึ่งไมนับหนวยกิต
และไดผลคะแนนเปน S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) โดยเรียนควบคูไ ปกับวิชา CN 1113 (ภาษาจีน 1) CN 1203 (การออกเสียงภาษาจีน)
และ CN 1213 (การฟง-พูดภาษาจีน 1) ในชัน้ ปที่ 1 ภาค 1 และหากได ผลคะแนนเปน U (Unsatisfactory) จะตองเรียนซ้ําจนกวาจะไดผลคะแนนเปน
S (Satisfactory)



2.2 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
CN 1103 การเสริมทักษะภาษาจีน*
CN 1113 ภาษาจีน 1**
CN 1123 ภาษาจีน 2**
CN 1203 การออกเสียงภาษาจีน
CN 1213 การฟง-พูดภาษาจีน**
CN 2113 ภาษาจีน 3**
CN 2123 ภาษาจีน 4
CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1**
CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2**
CN 2313 การอานภาษาจีน 1**
CN 2323 การอานภาษาจีน 2
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รหัสวิชา
CN 2613
CN 3413
CN 3423
CN 3563
CN 3533
CN 3573
CN 3683
CN 3703
CN 3713
CN 3266

รายวิชา
ไวยากรณภาษาจีน
การเขียนภาษาจีน 1
การเขียนภาษาจีน 2
ชาวจีนโพนทะเลในอาเซียน
ศิลปวัฒนธรรมจีน
ประวัติศาสตรจีน
ภาษาศาสตรภาษาจีนเบือ้ งตน
การอานหนังสือพิมพจนี
ภาษาจีนโบราณประยุกต
สหกิจศึกษา



CN 4113 การแปลภาษาจีน

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
6(0-0-6/40)
3(3/3-0-0)

Prerequisite Co-requisite
CN 1123
CN 1123
CN 3413
CN 2323
CN 2323
CN 2113
CN 2113
CN 2113
CN 2323
ศึกษาในรายวิชาเอกบังคับ ไมต่ํากวา 51 หนวยกิต
CN2123
-

2.3 วิชาเอกเลือก
ไมนอ ยกวา 21 หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเอกเลือกจํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
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 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
3(3/3-0-0)
CN 2223
CN 3093 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม
3(3/3-0-0)
CN 2223
CN 3063 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
CN 2223
CN 3583 ปรัชญาและแนวความคิดแบบจีน
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 สัมมนาภาษาจีนธุรกิจ
3(3/3-0-0)
CN 2223
2.4 วิชาโท
ไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต
นักศึ กษาสาขาวิชาภาษาจี นตองเลื อกศึ กษาวิชาโทในสาขาใดสาขาหนึ่ งที่ เป ดสอนในมหาวิ ทยาลัย ตามขอกําหนด
และเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชานั้นๆ รวมกันไมนอยกวา 15 หนวยกิต
3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวน
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
CN 1003 ภาษาจีนเบื้องตน
-(3/3-0-0)
CN 1013 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
3(2/2-1/2-0)
CN 2573 การเขียนตัวอักษรจีนดวยพูกันจีน 3(3/3-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-


รหัสวิชา
CN 1023
CN 2013
CN 2203
CN 3013

รายวิชา
ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1
ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2
สนทนาภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน
การอานและการเขียนภาษาจีน
เชิงธุรกิจ
CN 3203 ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ
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หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
CN 1013
CN 1023
CN 2013

Co-requisite
-

3(2/2-1/2-0)

-

-

2.4 วิชาโทภาษาจีน
ไมนอ ยกวา 18 หนวยกิต
นักศึกษาคณะอื่นที่ประสงคศึกษาวิชาภาษาจีนเปนวิชาโทตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษาจีน
จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ตามเงื่อนไข ดังนี้
1. รายวิชาบังคับ 9 หนวยกิต ดังนี้
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



ชั้นปที่ 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)
กับการสือ่ สาร
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)
ชั้นปที่ 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)

Co
-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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 โลกทัศนกับ
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)

Co
-

-

-

ชั้นปที่ 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 ชาวจีนโพนทะเล 3(3/3-0-0) CN 2323
ในอาเซียน
GE 1072 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1112 ชีวิตกับ
2(2/2-0-0)
เศรษฐกิจพอเพียง
..... ....... วิชาโท
3(.............) ..... ....... วิชาโท
3(.............) รวม 19(11/11-2/4-0)

-


รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1 (ศึกษาที่ประเทศจีน)
CN 3413 การเขียน
3(3/3-0-0) CN 1123
ภาษาจีน 1
CN 3533 ศิลปวัฒนธรรมจีน 3(3/3-0-0) CN 2323
CN 3703 การอาน
3(3/3-0-0) CN 2113
หนังสือพิมพจนี
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)
CN
CN
CN
CN
CN
CN

ชั้นปที่ 3 ภาค 2 (ศึกษาที่ประเทศจีน)
3423 การเขียน
3(3/3-0-0) CN 3413
ภาษาจีน 2
3573 ประวัติศาสตรจีน 3(3/3-0-0) CN 2113
3713 ภาษาจีน
3(3/3-0-0)
โบราณประยุกต
....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
ภาษาจีน
....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
ภาษาจีน
....... วิชาเอกเลือก 3(3/3-0-0)
ภาษาจีน
รวม 18(9/9-0-0)

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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)

Co
-

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
CN 3266 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40) ศึกษาใน รายวิชาเอกบังคับ
ไมต่ํากวา
51 หนวยกิต
และมีเกรดเฉลีย่ รวม
ไมนอ ยกวา 2.00
รวม 6(0-0-6/40)

-

-



ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
EG 5173 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร
EG 5183 การอาน-การเขียน 3(3/3-0-0) GE 1063
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร
..... ....... วิชาโท
3(3/3-0-0)
รวม 9(6/6-0-0)

Co
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ชื่อปริญญาและอักษรยอ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมจีน)
Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)
B.A. (Chinese Language and Culture)

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
นักศึกษาจะตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 144 หนวยกิต ดังนี้



1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต

2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
1.4 กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1043 ภาษาไทยกับการสือ่ สาร
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
วิชาเลือก
1. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2182 สุนรียภาพแหงชีวิต
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล
ในชีวิตประจําวัน
GE 2242 การสือ่ สารระหวางวัฒนธรรม

ไมนอ ยกวา 30 หนวยกิต
24 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หนวยกิต
2(1/1-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
-

Co-requisite
-

Prerequisite
GE 1053

Co-requisite
-

หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)

-

-

7 หนวยกิต

2 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0-0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
6 หนวยกิต


2. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
GE 2142 อาเซียนศึกษา
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม

Prerequisite
-

Co-requisite
-

หนวยกิต
1(0-1/2-0)

Prerequisite
-

Co-requisite
-

2(2/2-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

-

-

หนวยกิต
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)

Prerequisite
GE 2133

Co-requisite
-

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา รายวิชา
EG 5173 การฟง - การพูดภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร
EG 5183 การอาน - การเขียนภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร

ไมนอ ยกวา 108 หนวยกิต
รวม
หนวยกิต
3 (3/3-0-0)

6 หนวยกิต
Prerequisite
-

Co-requisite
-

-

-

2.2 วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา รายวิชา
CN 1103 การเสริมทักษะภาษาจีน
CN 1113 ภาษาจีน 1
CN 1123 ภาษาจีน 2
CN 1203 การออกเสียงภาษาจีน
CN 1213 การฟง - การพูดภาษาจีน
CN 2113 ภาษาจีน 3
CN 2123 ภาษาจีน 4
CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1
CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2
CN 2313 การอานภาษาจีน 1
CN 2323 การอานภาษาจีน 2
CN 2613 ไวยากรณภาษาจีน

รวม
66 หนวยกิต
หนวยกิต
- (3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(2/2-1/2-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

Prerequisite
CN 1113
CN 1123
CN 2113
CN 1213
CN 2213
CN 1113
CN 2313
CN 1123

Co-requisite
-

4. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา รายวิชา
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

3 (3/3-0-0)



หนวยกิต
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)
1(1/1-0-0)
2(2/2-0-0)
2(2/2-0-0)

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รหัสวิชา รายวิชา
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
MA 1003 คณิตศาสตร
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
ST 1053 สถิติเบื้องตน

2.
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รหัสวิชา
CN 3533
CN 3683
CN 3263
CN 3123
CN 3413
CN 3423
CN 3563
CN 3573
CN 3703
CN 3713
CN 4113

รายวิชา
ศิลปวัฒนธรรมจีน
ภาษาศาสตรภาษาจีนเบือ้ งตน
ประสบการณวิชาชีพ
วัฒนธรรมและประเพณีจีน
การเขียนภาษาจีน 1
การเขียนภาษาจีน 2
ชาวจีนโพนทะเลในอาเซียน
ประวัติศาสตรจีน
การอานหนังสือพิมพจนี
ภาษาจีนโบราณประยุกต
การแปลภาษาจีน

หนวยกิต
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(0-0-3/18)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)
3(3/3-0-0)

2.3 วิชาเอกเลือก
ไมนอ ยกวา 21 หนวยกิต
รายวิชาบางรายวิชาตอไปนี้ นักศึกษาตองไปศึกษาที่ประเทศจีน
รหัสวิชา รายวิชา
หนวยกิต
CN 2513 ความรูเกี่ยวกับอักษรจีน
3(3/3-0-0)
CN 2573 การเขียนตัวอักษรจีนดวยพูกันจีน 3(3/3-0-0)
CN 2673 สุภาษิตจีน
3(3/3-0-0)
CN 2783 คัมภีรสามอักษร
3(3/3-0-0)
CN 3583 ปรัชญาและแนวความคิดแบบจีน
3(3/3-0-0)
CN 3133 วรรณคดีจีนวิจักษ
3(3/3-0-0)
CN 3143 ศิลปะจีนวิจักษ
3(3/3-0-0)
CN 3153 ดนตรีจีนวิจักษ
3(3/3-0-0)
CN 3163 ศิลปะภาพวาดแบบจีน
3(3/3-0-0)
CN 3173 หมากลอม
3(3/3-0-0)
CN 3183 อุปรากรจีน
3(3/3-0-0)
CN 3213 ศิลปะการตอสูแ บบจีน
3(3/3-0-0)
CN 3223 แหลงทองเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร
3(3/3-0-0)
และวัฒนธรรมจีน

Prerequisite
CN 2323
CN 2113
CN 2113
CN 1123
CN 3413
CN 2323
CN 2113
CN 2113
CN 2323
CN 2123

Co-requisite
-

Prerequisite
CN 1123
CN 1123
CN 1113
CN 2113
CN 2113
CN2113
CN 2113
CN 2113
CN 2113
CN 2113
CN 2113
CN 2113

Co-requisite
-

2.4 วิชาโท
ไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาโทในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดตามความสนใจ
และลงเรียนตามเงื่อนไขที่กลุมวิชาโทแตละกลุมกําหนด
3.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไดตามความสนใจ
หรือรายวิชาดังนี้
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 สนทนาภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน **
3(2/2-1/2-0)
*
**

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนหามเลือกเปนวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาสาขาวิชาถาษาและวัฒนธรรมจีนหามเลือกเปนวิชาโทและวิชาเลือกเสรี
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แผนการศึกษาตามหลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน)
รหัสวิชา รายวิชา
CN 1103
CN 1113
CN 1203
CN 1213
GE 1043
GE 1053
GE 1092
GE 1122

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 1 ภาค 1
การเสริมทักษะ - (3/3-0-0)
ภาษาจีน
ภาษาจีน 1
3(2/2-1/2-0) การออกเสียง 3(3/3-0-0)
ภาษาจีน
การฟงและ
3(2/2-1/2-0) การพูดภาษาจีน
ภาษาไทย
3(3/3-0-0)
กับการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ 3(2/2-1/2-0) เพื่อการสื่อสาร 1
จิตวิทยาเพื่อ 2(2/2-0-0)
การดํารงชีวิต
เทคโนโลยี
2(2/2-0-0)
สารสนเทศ
กับการเรียนรู
รวม 19(19/19-3/6-0)

-

รหัสวิชา รายวิชา
CN 2113
CN 2223

-

CN 2323

-

GE 2232

-

GE 1082

-

GE xxxx
GE xxxx
..... .......

-

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 2 ภาค 1
ภาษาจีน 3
3(2/2-1/2-0) CN 1123
การสนทนา
3(3/3-0-0) CN 2213
ภาษาจีน 2
การอาน
3(3/3-0-0) CN 2313
ภาษาจีน 2
มนุษยกับ
2(2/2-0-0)
สิง่ แวดลอม
โลกทัศนกับ
2(2/2-0-0)
การดําเนินชีวิต
วิชาเลือก (1) 2(2/2-0-0)
วิชาเลือก (1) 2(2/2-0-0)
วิชาโท
3(.............) รวม 20(16/16-1/2-0)

Co
-

-

-

ชั้นปที่ 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 ชาวจีนโพนทะเล 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 สุขภาพพลานามัย 2(1/1-1/2-0) กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
..... ....... วิชาโท
3(.............) ..... ....... วิชาโท
3(.............) รวม 22(14/14-2/4-0)

-



ชั้นปที่ 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)

Co
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รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 3 ภาค 1 (ศึกษาที่ประเทศจีน)
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)

Co
-



ชั้นปที่ 3 ภาค 2 (ศึกษาที่ประเทศจีน)
CN 3713 ภาษาจีน
3(3/3-0-0)
โบราณประยุกค
CN 3263 ประสบการณ 3(0-0-3/18)ศึกษารายวิชา ในกลุม วิชาเอกมาแลว
วิชาชีพ
ไมต่ํากวา 48 หนวยกิต
และมีเกรดเฉลีย่ รวม
ไมนอ ยกวา 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)
ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
EG 5173 การฟง-การพูด 3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร
EG 5183 การอาน-การเขียน 33/3-0-0)
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร
..... ....... เลือกเสรี
3(.............)
รวม 9(6/6-0-0)

-

-

-

-

-

-

รหัสวิชา รายวิชา

หนวยกิต

Pre

ชั้นปที่ 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)

ชั้นปที่ 4 ภาค 2
CN 3683 ภาษาศาสตร 3(3/3-0-0) CN 2113
ภาษาจีนเบื้องตน
CN 3703 การอาน
3(3/3-0-0) CN 2113
หนังสือพิมพจนี
..... ....... วิชาโท
3(.............) รวม 9(6/6-0-0)

Co
-

-



391

คณาจารยคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
7. อ.กิติกา กรชาลกุล
 บธ.บ. (การตลาด) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Cert. in Advanced Chinese Course, Beijing
Language and Culture University, P.R. China
 B.A. (Chinese Language) Beijing Language
and Culture University, P.R. China
 M.A. (Chinese Language and Philology
Specialty) Beijing Language and Culture
University, P.R. China
8. อ.ธุมวดี สิริปญญาฐิติ
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 Cert. in Advanced Chinese Course,
The Chinese Language and Culture College
of Hua Qiao University, P.R. China
 M.A. (China in World Economic System)
Rangsit University, Thailand
9. อ.ศิริเพ็ญ กําแพงแกว
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 Cert. in Advanced Chinese Course, National
Taiwan Normal University, Taiwan R.O.C.
 M.A. (Teaching Chinese as a Second
Language) National Taiwan Normal
University, Taiwan R.O.C.
10. อ.ธันฐกรณ สังขพิพัฒธนกุล
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 M.A. (Modern Chinese and Literature)
Hua Qiao University, P.R. China
11. อ.จันทิมา จิรชูสกุล
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 M.B.A. (Business Administration) Chongqing
University, P.R. China
12. อ.ณัฐรัตน วงศพิทักษ
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 M.A. (Linguistics and Applied Linguistics)
Yunnan Normal University, P.R. China



อาจารยประจํา
1. ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท
รักษาการคณบดี
 วท.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (พยาบาล)
ม.ขอนแกน
 ภ.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. อ.ไพศาล ทองสัมฤทธิ์ รักษาการผูชวยคณบดี
 ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (ภาษาจีน)
ม.ธรรมศาสตร
 M.A. (Modern Chinese) Beijing Language
and Culture University, P.R. China
3. อ.ดร.ธเนศ อิ่มสําราญ รักษาการผูชวยคณบดี
 ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาจีน)
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 M.A. (Teaching Chinese for Foreigners)
Beijing Normal University, P.R. China
 Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
Beijing Normal University, P.R. China
4. รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท
 B.A. (Second class honours)
Historical Archaeology Silpakorn University
 M.A. Historical Archaeology Silpakorn University
 M.A. Chinese Studies Ntional University of
Singapore
 Ph.D. Research in Social Sciences
Ramkamhaeng University
5. ผศ.สายฝน วรรณสินธพ
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) ม.ธุรกิจบัณฑิตย
 M.A. (Modern Chinese) Beijing Language
and Culture University, P.R. China
6. อ.ดร.นริศ วศินานนท
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) ม.สงขลานครินทร ปตตานี
 B.A. (Modern Chinese) Beijing Language
and Culture University, P.R. China
 M.A. (Modern Chinese) Beijing Language
and Culture University, P.R. China
 Ph.D. (Chinese Language and Characters)
Beijing Normal University, P.R. China
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13. อ.สุวัฒน เพียรพาณิชยสกุล
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 M.A. (Chinese Philology) Guangxi Normal
University, P.R. China
14. อ.เทพี แซมัด (ลาศึกษาตอ)
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 M.A. (Modern Chinese and Literature)
Hua Qiao University, P.R. China
15. อ.ชงฆฎิษด ภูสด
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 M.A. (Linguistics and Applied Liguistics)
Guangxi Normal University, P.R. China
16. อ.วิชญากร ศรีวิภากุล
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 Cert. in Advanced Chinese Course, National
Taiwan Normal University, Taiwan R.O.C.
 M.A. (Teching Chinese as a Second
Language) National Taiwan Normal
University, Taiwan R.O.C.
17. อ.รัตนา จันทรสารโสภณ
 B.A. (Modern Chinese) Beijing Language
and Culture University, P.R. China
 M.A. (Teaching Chinese to Speakers of other
Languages) Sun Yat-sen University,
P.R. China
18. อ.ผองพรรณ ทวีเลิศทรัพย
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับสอง
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 M.A. (Teaching Chinese to Speakers of other
Languages) Chogging University, P.R. China
19. อ.ธนดล จิรสันติวงศ
 ศศ.บ. (จีนศึกษา) ม.รามคําแหง
 M.Ed. (Teaching Chinese to Speakers of other
Languages) Yunnan Normal University,
P.R. China

ผูเชี่ยวชาญชาวจีน
1. อ.เจิ้ง เหวินเฉียว
 B.A. (Chinese Literature) Cheng Kung
University, Taiwan R.O.C.
2. อ.ดร.จาว ผิง
 College Degree (Public Health) Hunam
Hengyang Medical College, P.R. China
 College Degree (Chinese Language and
Literature) Hunam Normal University,
P.R. China
 M.B.A. (Business Administration)
Webster University, U.S.A.
 Ph.D. (Modern and Contemporary Chinese
Literature) Fudan University, P.R. China
3. อ.หลี่ เยาอู
 B.S. (Electronic Communication)
China College of Maritime Technology &
Commerce, Taiwan, R.O.C.
 M.B.A. (International Business Management
& General Management) Siam University,
Thailand
4. อ.ดร.อิ่น หยูซาน
 B.A. (Chinese Language and Literature)
ShanDong University, P.R. China
 M.A. (Modern Chinese Literature) ShanDong
University, P.R. China
 Ph.D. (Modern Chinese Literature) Peking
University, P.R. China
5. ศ.หลู จื๋อเจีย
 ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยกวางซี
สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ศศ.ม. (วัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
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คําอธิบายรายวิชา
AC 1223 การบัญชีการเงิน
3(2/2-1/2-0)
(Financial Accounting)
Prerequisite : None (เฉพาะนักศึกษาเทียบโอนจากระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง)
ความหมายและวัตถุ ประสงคของการบัญชี วงจรบัญชี
วิ ธี ก ารบั นทึ ก บั ญชี รายการปรั บ ปรุ ง บั ญชี การป ด บั ญชี
การจัดทํางบทดลอง งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
ของกิจการ การบัญชีภาษีมลู คาเพิม่ การบัญชีเงินสด การบัญชี
ตัว๋ เงิน ระบบใบสําคัญ การบัญชีอุตสาหกรรม งบกระแสเงินสด
การบัญชีสําหรับกิจการไมหวังผลกําไร
AC 1233 หลักการบัญชี
3(2/2-1/2-0)
(Principles of Accounting)
Prerequisite : None
ความรู เกี่ ยวกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารทางการบั ญ ชี
ตลอดจน การจัดทํางบการเงินของธุรกิจประเภทตาง ๆ ที่อยู
ในระบบภาษีมลู คาเพิม่ เชน ธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซือ้ มาขายไป
และธุรกิจอุตสาหกรรม รายการปรับปรุงและปดบัญชี การบัญชี
เงินสด การบัญชีสําหรับกิจการไมหวังผลกําไร
AC 1303 หลักการบัญชีขั้นตน 1
3(2/2-1/2-0)
(Principles of Accounting I)
Prerequisite : None
ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของ
ข อมู ลทางการบัญชี แม บทการบั ญชี และข อสมมติ ฐานทาง
การบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู
การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ
การผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรั บปรุง และ
ป ดบั ญชี เมื่ อสิ้ นงวด การจั ดทํางบทดลอง กระดาษทําการ
งบการเงินสําหรับกิจการซื้อขายสินคา และกิจการใหบริการ
ระบบภาษี มู ลค าเพิ่ มที่ เกี่ ย วข องกั บ กิ จการแต ล ะประเภท
การบัญชีสําหรับหนีส้ ินและสวนของเจาของ

AC 2203 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2/2-1/2-0)
(Intermediate Accounting I)
Prerequisite : AC 1313
หลักการและวิธีการบัญชีเกีย่ วกับเงินสด และการควบคุม
ภายในเกี่ยวกับเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ
สินคาคงเหลือ เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตนทุนการกูยืม ทรัพยากรธรรมชาติ การคิดคาเสื่อมราคาและ
คาเสื่อมสิ้น สินทรัพยไมมีตัวตน การบันทึกบัญชี การจําแนก
ประเภท การรั บรู การวัดมู ลค า การจั ดแบงส วนสิ นทรัพย
เปนตนทุน และคาใชจายตามหลักการบัญชี การดอยคาของ
สินทรัพย การแสดงรายการสินทรัพยและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน
AC 2223 การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2/2-1/2-0)
(Intermediate Accounting II)
Prerequisite : AC 1313
หลั กการและวิ ธี การเกี่ ยวกับหนี้ สิ นหมุนเวี ยน หนี้ สิ น
ไมหมุนเวียน การบันทึกบัญชี การจําแนกประเภท การกําหนด
มูลคา การแสดงรายการในงบการเงิน และหลักการเปดเผย
ขอมูล การบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวน วาดวยการจัดตั้ง การ
ดําเนิ นงาน การเปลี่ ยนแปลงหุ นสวน การจั ดทํางบการเงิน
การเลิกกิจการและการชําระบัญชี การจายคืนเงินลงทุน การ
บัญชีเกี่ยวกับบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด วาดวย
วิธีการจดทะเบี ยนจัดตั้ งบริษัท การจําหนายหุน การจัดทํา
งบการเงิน การจดทะเบียนเพิม่ ทุน ลดทุน สวนเกินทุนประเภท
ตางๆ กําไรตอหุน การจัดสรรกําไรสะสม การเลิกบริษัท และ
การชําระบัญชี

       
    

AC 1313 หลักการบัญชีขั้นตน 2
3(2/2-1/2-0)
(Principles of Accounting II)
Prerequisite : AC 1303 หรือ AC 1233
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด หลักการและวิธีการของระบบ
ใบสําคัญ การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุน สินคา
สินทรัพยไมหมุนเวียน ทรัพยากรธรมชาติ สินทรัพยไมมีตวั ตน
การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีสําหรับกิจการ
ไมหวังผลกําไร งบกระแสเงินสด

AC 2103 หลักการบัญชีเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Principles of Accounting)
Prerequisite : None
ความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางบัญชี ตลอดจน
การจัดทํางบการเงินของธุรกิจประเภทตางๆ ทีอ่ ยูใ นระบบภาษี
มูลคาเพิ่ม เชน ธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป รายการ
ปรับปรุงและปดบัญชี ระบบการควบคุมเงินสด และการวิเคราะห
งบการเงิน
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AC 2303 การบัญชีเพื่อการจัดการโรงพยาบาล
(Accounting for Hospital
3(3/3-0-0)
Management)
Prerequisite : None
ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี การจัดทําและ
นําเสนองบการเงิ น ลั กษณะของการดําเนิ นงานและข อมู ล
ทางการบัญชีในโรงพยาบาล หลักการและวิธีการปฏิบัติทาง
การบั ญชี ในโรงพยาบาล การนํา ข อ มู ลในงบการเงิ นไปใช
ประโยชนสําหรับการบริหารและตัดสินใจ แนวความคิดเกีย่ วกับ
ตนทุน และการจัดประเภทตนทุนในโรงพยาบาล การวิเคราะห
จุดคุม ทุนและวางแผนกําไร เพือ่ ใชในการวัดผล การดําเนินงาน
การวางแผนและตัดสินใจ
AC 2313 การบัญชีพื้นฐาน
3(2/2-1/2-0)
(Fundamental Accounting)
Prerequisite : None
ความรูเกี่ยวกับวงจรบัญชี หลักการและวิธีการทางบัญชี
ตลอดจนการจัดทํางบการเงิ นเพื่ อการวัดผลการดําเนิ นงาน
และแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจประเภทตางๆ ไดแก ธุรกิจ
ใหบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจอุตสาหกรรม ระบบ
ภาษีมลู คาเพิม่ รายการปรับปรุงและปดบัญชี การบัญชีเกีย่ วกับ
เงิ นสด และเงิ น ฝากธนาคาร และเรี ยนรู ก ารทํา โปรแกรม
สําเร็จรูปทางบัญชีไปใชในแตละประเภทธุรกิจ

       
    

AC 3103 การฝกงานทางการบัญชี
3(0-0-3/15)
(Accounting Internship)
Prerequisite : เรียนวิชาเอกบังคับแลวไมตา่ํ กวา 15 หนวยกิต
การฝกปฏิบัติงานทางการบัญชี ในสถานประกอบการ
เปนระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อใหนักศึกษามีความรูทางปฏิบัติ
และทักษะตางๆ ในการทํางานในวิชาชีพ สามารถประยุกต
ความรู วิ เ คราะห และศึ ก ษาเพื่ อ แก ป ญ หาที่ พ บภายใต
สถานการณจริง
AC 3133 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Managerial Accounting)
Prerequisite : AC 1233
การบัญชีการเงิน ความหมาย วัตถุประสงค และลักษณะ
ขอมูลบัญชีเพื่อการจัดการ การวิเคราะหและจัดทํางบกระแส
เงินสด แนวความคิดเกี่ยวกับตนทุน วิธีการบัญชีตนทุนรวม
และตนทุนผันแปร การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ - กําไร การบัญชีตนทุนกิจกรรม ขอมูลตนทุนเพื่อการ
ตัดสินใจ รวมถึงการนําขอมูลบัญชีมาใชวิเคราะหในประเด็น
ตางๆ เพื่อการวางแผนควบคุมและตัดสินใจของฝาย รวมถึง
การนํ า ข อ มู ล ต น ทุ น มาใช ตั ด สิ น ใจระยะสั้ น การวั ด ผล

การปฏิ บัติ งาน การวิ เคราะหการจ ายลงทุ น และการจัดทํา
งบประมาณเพื่อใชวางแผนและควบคุมระยะยาว
AC 3203 การบัญชีตนทุน
3(2/2-1/2-0)
(Cost Accounting)
Prerequisite : AC 1313
แนวคิดและขอบเจตของการบั ญชี ตนทุน บทบาทของ
การบัญชีตน ทุนในองคกรธุรกิจ ศัพทและความหมายของตนทุน
ตางๆ การจําแนกประเภทตนทุน การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ
ระบบบั ญชี ที่ ใช บั นทึกต นทุ น วิ ธีการบั ญชี และการควบคุ ม
วัตถุดบิ แรงงาน คาใชจา ยการผลิต ระบบบัญชีตน ทุนงานสัง่ ทํา
ระบบต นทุ นช ว งการผลิ ต การบั ญ ชี เกี่ ยวกั บของเสี ย
การสิ้ นเปลื อง งานที่ บ กพร อง เศษซาก การบั ญชี ต นทุ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ ร วมและผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลอยได การบั ญชี ต นทุ น
ฐานกิจกรรม และระบบบัญชีตนทุนมาตรฐาน
AC 3243 การบัญชีขั้นสูง 1
3(2/2-1/2-0)
(Advanced Accounting I)
Prerequisite : AC 1313
หลั กการและวิ ธี ก ารบั ญชี เ กี่ ย วกั บ การธุ รกิ จฝากขาย
ธุ ร กิ จ ขายผ อ นชํ า ระ กิ จ การร ว มค า นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ ยนแปลงทางการบั ญชี และข อผิ ดพลาด การจั ดทํา
งบการเงิ น จากรายการที่ บั นทึ ก ไว ไ ม ส มบู ร ณ การบั ญชี
สํานักงานใหญ และสาขาทัง้ ประเทศและตางประเทศ งบการเงิน
ระหวางกาล
AC 3253 การบริหารตนทุน
3(2/2-1/2-0)
(Cost Management)
Prerequisite : AC 3203
แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีเพือ่ การจัดการ การนํา
ขอมูลตนทุนไปใชในการวางแผนการควบคุม และการตัดสินใจ
ของผูบ ริหาร วิธกี ารตนทุนผันแปร และตนทุนรวม การวิเคราะห
ความสั มพั นธ ต นทุน ปริมาณกําไร การกําหนดราคาขาย
การวิเคราะหรายจายลงทุน การจัดทํางบประมาณ การบัญชี
ตามความรับผิดชอบ การกําหนดราคาโอน และการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
AC 4106 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)
Prerequisite : เรียนวิชาเอกบังคับแลวไมต่ํากวา 18 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษาร ว มโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาทางการบั ญ ชี
โดยปฏิบัติงานจริงในองคกรธุรกิจ เพือ่ ใหนักศึกษาไดมโี อกาส
เรียนรูป ระสบการณจากการปฏิบัตงิ านจริง ในระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน


AC 4113 การภาษีอากร 1
3(3/3-0-0)
(Taxation I)
Prerequisite : None
หลั กเกณฑ วิธี การประเมิ นและการจั ดเก็ บภาษีอากร
ตางๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นที่เกี่ยวของอันไดแก
ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล ภาษีมูลคาเพิม่
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต อากรแสตมป
AC 4123 การบัญชีขั้นสูง 2
3(2/2-1/2-0)
(Advanced Accounting II)
Prerequisite : AC 2203 และ AC 2223
หลักการ และวิธีการบัญชีสําหรับการแปลงคารายการ
ที่ เป นเงินตราต างประเทศ การรวมกิ จการในรูปแบบตางๆ
การบั ญชี สํา หรั บเงิ นลงทุ นในบริ ษั ทร วม การบั ญชี สําหรั บ
เงินลงทุนในบริษัทยอย การจัดทํางบการเงินรวม และงบกระแส
เงินสดรวม การเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวม
AC 4133 การภาษีอากร 2
3(3/3-0-0)
(Taxation II)
Prerequisite : AC 4113
ประเภทธุรกิจที่ตองจัดทําบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจั ด ทํ า บั ญ ชี ประเภทบั ญ ชี ที่ ต อ งจั ด ทํ า โดยศึ ก ษา
เปรียบเทียบ การบัญชีที่ผูประกอบกิจการตองจัดทําตามหลัก
การบัญชี และตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑและวิธกี ารบัญชี
เกี่ยวกั บภาษีเงินได บุคคลธรรมดา การหัก ณ ที่จ าย ภาษี
เงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ การบัญชี
เกี่ ยวกั บ ภาษี เ งิ น ได ในงบการเงิ น หลั กเกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
บัญชีเกี่ยวกับการพิจารณารายได และรายจายทางภาษีอากร
การตี ร าคาทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น การคิ ด ค า เสื่ อมราคา
เพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่ อเสียภาษี ปญหา
การปฏิบัติงานเกีย่ วกับบัญชีภาษีอากร

รายไดและคาใชจาย การจัดทํากระดาษทําการของผูส อบบัญชี
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
แนวทางการตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอร
AC 4233 การสัมมนาทางการบัญชี
3(3/3-0-0)
(Seminar in Accounting)
Prerequisite : AC 2203 และ AC 2223
การวิเคราะหและอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวกับการบัญชี
ทั้ งดานบั ญชี การเงิ น บัญชีบริหาร และการตรวจสอบบั ญชี
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ หรือประเด็นอืน่ แนวคิดใหมทนี่ า
สนใจในปจจุบันโดยศึกษาจากบทความทางการบัญชี 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
และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบั ญชี วงจรทาง
ธุ รกิ จขั้ นพื้ นฐาน ฐานข อมู ลการได มาซึ่ งระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เกี่ยวกับวงจรรายได วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต วงจรการ
บริการเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสาร และ
สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งในแต ล ะวงจร การควบคุ มภายใน
ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวของ
AC 4263 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3/3-0-0)
(Accounting for Specified Enterprise)
Prerequisite : AC 1313
ระบบการดําเนิ นงาน หลั กการและวิ ธี การปฏิ บั ติ ทาง
บั ญชี สําหรั บ ธุ รกิ จประเภทต างๆ ที่ มี ลั กษณะเฉพาะ เช น
สถาบั นการเงิ น ธุ ร กิ จประกั น ภั ย ธุ รกิ จประกั นภั ย ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย งานกอสรางตามสัญญา ธุรกิจโรงแรม การบัญชี
สัญญาเชา เปนตน
AC 4303 การวางแผนภาษีอากร
3(3/3-0-0)
(Tax Planning)
Prerequisite : AC 4133
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งการภาษี อากรกั บ การกํา หนด
นโยบายทางการเงิน การวิเคราะหธุรกิจเพื่อการวางแผนและ
ตัดสินใจทางภาษี การบริหารภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษี
เงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีธุรกิจระหวางประเทศ และภาษีอื่นที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุ รกิ จ เพื่ อให การเสี ยภาษี ทุ ก ประเภทเป น ไป
โดยประหยัดและถูกตองครบถวนตามกฎหมาย

       
    

AC 4223 การสอบบัญชี
3(3/3-0-0)
(Auditing)
Prerequisite : AC 2203 และ AC 2223
แนวคิ ดทั่ วไปและแม บทของมาตรฐานการสอบบั ญชี
กฎหมาย และพระราชบั ญ ญั ติ เกี่ ยวกั บ การสอบบั ญชี
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู สอบบัญชี ข อตกลง
ในการสอบบัญชี การทุจริตและขอผิดพลาด การวางแผนการ
สอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ
การประเมินความเสีย่ ง หลักฐานการสอบบัญชี วิธกี ารรวบรวม
หลั กฐาน วิ ธีการตรวจสอบบั ญชี การเลื อกตั วอย างในการ
สอบบัญชี การตรวจสอบสิบทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน
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AC 4313 กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 3(3/3-0-0)
(Legislation Relation to
Accounting Profession)
Prerequisite : None
ความรู เกี่ ยวกั บกฎหมายที่ เกี่ ยวข องกั บการประกอบ
วิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราช
บั ญญั ติ วิ ชาชี พ บั ญชี พ.ศ. 2547 พระราชบั ญญั ติ บริ ษั ท
มหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เฉพาะในสวนที่
เกีย่ วของกับการเปดเผยขอมูลประกอบคําสัง่ ระเบียบขอบังคับ
และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับกฎหมายดังกลาว
AC 4323 รายงานการเงิน
3(3/3-0-0)
และการวิเคราะหงบการเงิน
(Financial Reporting
and Statement Analysis)
Prerequisite : AC 2203 และ AC 2223
ศึ กษาเทคนิ ค วิ ธี ก าร และเครื่ องมื อในการวิ เคราะห
งบการเงิน และขอมูลทางบัญชีอนื่ ทีส่ ําคัญ เพือ่ ประโยชนในการ
ตัดสินใจของผูใชงบการเงิน การนําเสนอรายงานการเงินและ
การเป ดเผยขอมู ลตามข อกําหนดกฎหมาย ผลกระทบของ
การใชนโยบาย และมาตรฐานการบัญชีที่ แตกตางกันที่มีตอ
งบการเงิน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถ อื หุน และกําไร
ขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ การวิ เคราะห งบการเงิ น และงบการเงิ น
เปรี ย บเที ย บ เพื่ อการตั ด สิ น ใจให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด
ตอฝายบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ

       
    

AC 4333 การบัญชีระหวางประเทศ
3(3/3-0-0)
(International Accounting)
Prerequisite : AC 2203 และ AC 2223
ระบบบัญชีสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ การเปรียบเทียบ
ระบบบั ญ ชี และวิ ธี ปฏิ บั ติ ทางการบั ญชี ประเทศต า งๆ การ
วิเคราะหความแตกตางทางการบัญชี การซื้อตราสารลวงหนา
และภาวะเงินเฟอ งบการเงินระหวางประเทศ การวิเคราะห
งบการเงิ นระหว างประเทศ การบัญชี สําหรั บการรวมธุรกิ จ
ระหวางประเทศ การบัญชีระหวางประเทศเพื่ อการวางแผน
และควบคุม การกําหนดราคาโอนของกิจการระหวางประเทศ
AC 4343 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 3(2/2-0-0)
(Computer Applications in Accounting)
Prerequisite : AC 4253
ลักษณะโดยทัว่ ไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี ศึกษา
การใชงานในระบบตางๆ เชน ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบ
ประมาณ ระบบจัดซือ้ ระบบขาย ระบบสินคาคงคลัง ระบบผลิต

การจัดทํารายงานทางบั ญชี และรายงานอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข อง
โดยเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตัวอยางในการทดลองปฏิบตั งิ าน
AC 4353 การควบคุมและตรวจสอบ
3(3/3-0-0)
ระบบสารสนเทศ
(Information System Audit and Controls)
Prerequisite : AC 4223 และ AC 4253
ผลกระทบเนื่ อ งจากการนํา ระบบคอมพิ ว เตอร ม าใช
ในการประมวลผลทางดานการบัญชี การควบคุมภายในของ
ระบบงานที่ใชคอมพิวเตอร การทุจริตทางคอมพิวเตอร และ
มาตรการปองกันการประเมินความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
การวิเคราะหความนาเชื่อถือของการประมวลผลขอมูล เทคนิค
และแนวการตรวจสอบ ศูนยบริการคอมพิวเตอรในการประมวล
ขอมูลทางการบัญชี และโปรแกรม
AC 4363 การวิจัยทางการบัญชี
3(3/3-0-0)
(Accounting Research and Methodology)
Prerequisite : BA 4103
การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข องทางดานการบั ญชี
ตัวอย างงานวิจัยทางการบัญชี กรณีศึกษาและการวิจัยทาง
การบัญชี การฝกปฏิบัติวิจัยทางการบัญชีขนาดเล็ก
AC 4373 สัมมนาการสอบบัญชี
3(3/3-0-0)
(Seminar in Auditing)
Prerequisite : AC 4223
การวิเคราะหอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี
เทคนิคการวิเคราะหและวิธตี รวจสอบทีเ่ หมาะสม การปฏิบตั งิ าน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนแนวทางการแกปญหา
ในการสอบบัญชีของกิจการตางๆ โดยเนนการใชกรณีศึกษา
กับประเด็นทีน่ าสนใจในวิชาชีพ
AC 4393 การควบคุมภายใน
3(3/3-0-0)
และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit and Control)
Prerequisite : AC 1313
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบ การควบคุม
ภายในและการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี การจัดการความเสี่ยง
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หนาที่ ควารั บผิดชอบ และ
จริยธรรมแหงวิชาชีพการบริหารงานตรวจสอบภายใน ประเภท
การตรวจสอบภายใน การวางแผนและการจั ดทํา แนวการ
ตรวจสอบภายใน การประเมินประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน
เทคนิ ค การตรวจสอบและรวบรวมหลั ก ฐาน การรายงาน
ผลการตรวจสอบและการติ ด ตามผลการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานที่สําคัญดานตางๆ การใชกลไกทางการบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแล


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 ธุรกิจซื้อขายสินคา และธุรกิจใหบริการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะหเพื่อการบริหาร
โดยใช งบประมาณยื ดหยุ น การจั ดทํางบประมาณตามฐาน
กิจกรรม
AD 2033 การเขียนบทโฆษณา
3(3/3-0-0)
(Creative Copywriting)
Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ วิธกี ารเขียนบทโฆษณาอยางสรางสรรค
เพื่ อการโน ม น า วใจ โดยมุ งเน น พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย น
พาดหัวหลัก พาดหัวรอง เนื้อความโฆษณา คําขวัญ สําหรับ
สื่อโฆษณาทุกประเภท และวิเคราะหบทโฆษณาของไทยและ
ตางประเทศที่โดดเดนและประสบความสําเร็จเปนกรณีศึกษา
AD 3023 การวางแผนสื่อโฆษณา
3(3/3-0-0)
(Advertising Media Planning)
Prerequisite : None
หลักการ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน สือ่ โฆษณา
โดยวิเคราะหผูบริโภค แนวโนมของตลาด ผลิตภัณฑ คูแขง
ธรรมชาติของสื่อ จุดเดน และจุดดอยของสื่อ เพื่อใหสามารถ
ใช สื่ อโฆษณาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการซื้ อสื่ อด ว ย
งบประมาณทีค่ ุมคา
AD 3043 พฤติกรรมผูบริโภค
3(3/3-0-0)
(Consumer Behavior)
Prerequisite : None
ทฤษฎี แนวคิ ดพื้ นฐานเกี่ ยวกั บพฤติ กรรมผู บริ โภค
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัย
ดานสังคมและวัฒนธรรมทีม่ ีอิทธิพลตอผูบริโภค

ฝ ก ทั ก ษะการคิ ด สร า งสรรค การออกแบบงานโฆษณา
การถ ายภาพนิ่ ง การถ า ยภาพเคลื่ อ นไหวเพื่ อสร างสรรค
งานโฆษณา ฝกปฏิบตั กิ ารผลิตงานโฆษณาสําหรับสือ่ โทรทัศน
สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อรวมสมัยอื่นๆ
AD 3063 กระบวนการผลิตภาพยนตรโฆษณา
(Television Advertisement
3(2/2-12/-0)
Production Process)
Prerequisite : AD 3053
ศึกษาแนวคิด วิธี การ บทบาทหนาที่ ของผูปฏิบัติงาน
ทุกฝายรวมทัง้ ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการผลิตภาพยนตร
โฆษณาทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นการวางแผน ขั้นกอนการถายทํา
ขั้นถายทําและขั้นหลังการถายทํา รวมถึงเบื้องหลังการถายทํา
ฝกปฏิบัติการถายทําภาพยนตรโฆษณา
AD 3073 การโฆษณาและสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
การตลาดรวมสมัย
(Contemporary Advertising
and Marketing Communications)
Prerequisite : None
แนวคิด บทบาท รูปแบบและผลกระทบของการโฆษณา
และสื่อสารการตลาดรวมสมัยที่เปนประเด็นทางสังคม ซึ่ งมี
อิ ทธิ พลต อระบบการสื่ อสาร สั ง คม วั ฒนธรรม เศรษฐกิ จ
การเมือง รูปแบบการดําเนินชีวติ ของประชาชน รวมทัง้ บทบาท
ของภาครัฐดานการคุมครองผูบริโภค ตลอดจนจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพนักโฆษณา โดยนักศึกษาวิเคราะห วิพากษรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาชีพ
AD 4103 สัมมนาการโฆษณา
3(3/3-0-0)
และสื่อสารการตลาด
(Seminar in Advertising and
Marketing Communications)
Prerequisite : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
กําหนดประเด็นทางดานการโฆษณาและสือ่ สารการตลาด
ที่ สอดคล องกั บสถานการณ ปจจุ บั นและแนวโน มในอนาคต
นํา มาอภิ ป ราย ระดมความคิ ด เพื่ อพั ฒนาทั ก ษะการคิ ด
การสื่ อสารและการแสดงความคิ ดเห็ นอย างมี หลั กการและ
เหตุผล

       
    

AD 3053 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 3(2/2-1/2-0)
และผลิตงานโฆษณา
(Creative Thinking Development
and Production Process)
Prerequisite : None
เทคนิค วิธีการคิดวิเคราะห อยางสรางสรรคเพื่อคนหา
แนวคิดใหมสําหรั บการสรางสรรค งานโฆษณาทางสื่ อต างๆ
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AD 4123 การรณรงคการโฆษณา
3(2/2-1/2-0)
และสื่อสารการตลาด
(Advertising and Marketing
Communications Campaign )
Prerequisite : AD 3073
การวางแผนรณรงค การโฆษณาและสื่ อสารการตลาด
อยางเปนระบบ เพือ่ สือ่ สารสินคา บริการ ตราสินคา องคกร ฯลฯ
ใหเขาถึงกลุมเปาหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค ดวยการ
ผสมผสานการใชสอื่ รูปแบบตางๆ ฝกปฏิบตั นิ ําเสนอโครงการ
รณรงคอยางสรางสรรค
AD 4133 การบริหารงานและธุรกิจโฆษณา 3(3/3-0-0)
(Advertising Management and Business)
Prerequisite : None
ศึกษารูปแบบ โครงสราง การบริหารงาน ความรับผิดชอบ
และตําแหนงตางๆ ของบริษัทตัวแทนโฆษณา และหนวยงาน
โฆษณาในองคกรธุ รกิ จ รวมถึงวิเคราะห วิพากษ ประเด็น
หรื อเรื่ องราวต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในวงการโฆษณาไทย และ
ตางประเทศ อิทธิพลของการโฆษณาที่ มีผลทางบวกและลบ
ในสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งสงผลตอประชาชน วัฒนธรรม
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยรวมอภิปรายกับนักวิชาชีพ
หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

       
    

AD 4213 การสื่อสารแบรนด
3(3/3-0-0)
(Brand Communications)
Prerequisite : None
แนวคิ ด หลั กการ องค ป ระกอบการสร า งแบรนด
การสื่ อสารแบรนด และรั กษามาตรฐานอย างยั่ งยื น การใช
กลยุทธการสื่ อสารรู ปแบบตางๆ ผสมผสานอยางเหมาะสม
และมี ประสิ ทธิ ภาพ ฝ ก ปฏิ บั ติ และนํ า เสนอโครงการ
สือ่ สารแบรนด
AN 1004 กายวิภาคศาสตรของมนุษย 4(3/3-1/3-0)
(Human Anatomy)
Prerequisite : BI 1053
คําศัพทพื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร รูปราง ลักษณะ
โครงสราง ตําแหนง ความสัมพันธและหนาที่ของอวัยวะตางๆ
รวมทั้งลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร แยกตามระบบ ไดแก
ระบบเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมรางกาย ระบบกระดูกและขอตอ
ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบอวัยวะ
รั บสั มผั ส ระบบหั วใจและหลอดเลื อด ระบบภู มิ คุ มกั นและ
น้ําเหลือง ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ
ระบบสืบพันธุ และการพัฒนาของมนุษยในครรภ พรอมทั้ ง
การปฏิบัตกิ ารกายวิภาคศาสตรที่สอดคลองกับเนือ้ หา

AN 1203 กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
3(2/2-1/3-0)
(Basic Anatomy)
Prerequisite : BI 1012
คําศัพทพื้นฐานทางกายวิภาค เนื้อเยือ่ วิทยาของรางกาย
มนุษย ลั กษณะทางมหกายวิ ภาคศาสตร และจุ ลกายวิ ภาคศาสตรของอวัยวะในระบบตางๆ ภายในรางกาย ประกอบดวย
ระบบปกคลุมรางกาย ระบบโครงราง ระบบกลามเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบรับความรูสึก ระบบตอมไรทอ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบสืบพันธุ และ
การพั ฒนาของมนุ ษย ในครรภ พร อมทั้ งหน าที่ การทํางาน
พยาธิสภาพและการประยุกตใชพอสังเขป
AN 1213 กายวิภาคศาสตร
3(2/2-1/3-0)
(Human Anatomy)
Prerequisite : None
กายวิ ภ าคศาสตร ของโครงสร างร า งกายในลั กษณะ
เชิงระบบ อันประกอบดวย ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร
มหกายวิภาคศาสตร กลไกการทํางาน การประสานงานระหวาง
อวัยวะในระบบต างๆ คําศัพท พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร
ระบบเนื้ อเยื่ อ ระบบปกคลุ มร างกาย ระบบกระดู ก ระบบ
กลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรูสึก ระบบตอมไรทอ
ระบบไหลเวียนโลหิ ต ระบบน้ําเหลือง ระบบหายใจ ระบบ
ยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุ และการเจริญ
เติบโตของทารกในครรภ
AN 1283 กายวิภาคศาสตรของระบบ
3(2/2-1/3-0)
โครงสรางรางกาย
(Anatomy of Human Structure)
Prerequisite : BI 1012
โครงสรางชนิ ดของเซลล เนื้ อเยื่ อ และอวัยวะต างๆ
การแบงชนิดเนื้อเยื่อ กระดูก และกลามเนื้อ 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 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทําหนาที่การทํางาน
ของแตละระบบในสภาวะปกติ ไดแก ระบบประสาท ระบบ
กลามเนือ้ ระบบโครงกระดูกและการเคลือ่ นไหว ระบบตอมไรทอ
และระบบสืบพันธุ


AN 2123 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 2
(Anatomy and Physiology II)
3(3/3-0-0)
Prerequisite : AN 2113
กายวิ ภ าคศาสตร แ ละสรี ร วิ ท ยาของระบบไหลเวี ย น
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ และ
สรีรวิทยาของการปรับตัว
AN 2151 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร
1(0-1/3-0)
และสรีรวิทยา 1
(Anatomy and Physiology Laboratory I)
Corequisite : AN 2113
ปฏิ บั ติ ก ารกายวิ ภาคศาสตร และสรี ร วิ ทยาของเซลล
เนื้อเยื่อ อวัยวะตางๆ ระบบประสาท ระบบโครงกระดูก ระบบ
กลามเนื้อ ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ
AN 2161 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร
1(0-1/3-0)
และสรีรวิทยา 2
(Anatomy and Physiology Laboratory II)
Corequisite : AN 2123
ปฏิ บั ติ การกายวิ ภาคศาสตร แ ละสรี ร วิ ท ยาของระบบ
ไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถาย
ปสสาวะ
AN 2182 กายวิภาคศาสตร
2(1/1-1/3-0)
(Human Anatomy)
Corequisite: PT 2143
ลักษณะทางมหกายวิภาคของรางกายมนุษยในระบบ
ประสาทส วนปลาย ระบบหายใจ ระบบการไหลเวี ยนโลหิต
ระบบตอมไรทอ ระบบยอยอาหาร-ขับถาย และระบบสืบพันธุ
ใหทราบถึงโครงสรางหนาที่การทํางาน ความสัมพันธระหวาง
โครงสรางตางๆ

AS 3013 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3/3-0-0)
และคู เจรจา
(ASEAN Economic Community
and Partner)
Prerequisite : None
การรวมกลุ มอาเซี ย น การจั ดตั้ งประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น ข อ ตกลงการรวมกลุ ม ในเชิ ง เศรษฐกิ จ เหตุ ผ ล
ความสําคัญ และนโยบายในการรวมกลุม ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในกลุมภูมิภาคในดานการคา การบริการ การลงทุน
และการบริหารแรงงาน กฎบัตรอาเซียน บทบาททางเศรษฐกิจ
ที่สําคัญระหวางอาเซียนกับประเทศคูเ จรจา
AS 3023 โอกาสทางการคาและ
3(3/3-0-0)
การลงทุนในอาเซียน
(Trade and Investment Opportunities
in ASEAN)
Prerequisite : None
ศึกษาเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย
สั ง คม และวั ฒ นธรรม ในกลุ มประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอแนวคิดในดาน
การลงทุนในเขตภูมิภาคอาเซียน นโยบายและมาตรการทาง
การคาและการลงทุนที่สําคัญของประเทศกลุมสมาชิก ศึกษา
โอกาสในการลงทุนในภูมภิ าคอาเซียน เหตุผลและความสําคัญ
ของการลงทุนในภูมิภาคอาเซี ยน ป ญหาและแนวทางแกไข
ในการลงทุน
AS 3033 การจัดการขามวัฒนธรรม
3(3/3-0-0)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Cross Cultural in ASEAN Economic
Community Management)
Prerequisite : None
การศึ กษาบทบาท ความสํ า คั ญของการจั ด การข า ม
วั ฒ นธรรมในประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน การดํา เนิ น การ
ในดานตางๆ ของประชาคมทัง้ ในปจจุบนั และอนาคตทีม่ ีผลตอ
การดําเนินธุรกิจ ศึ กษาเหตุการณและผลกระทบทั้ งในเรื่ อง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของสมาชิกในแตละประเทศ
ทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจในการบริหาร การปรับตัวกับสถานการณ
และผลกระทบที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นรวมถึ งแนวทางในการแก ไข
ปญหาดังกลาว

       
    

AN 2213 กายวิภาคศาสตร
3(2/2-1/3-0)
(Anatomy)
Prerequisite : BI 1012 or BI 1313 or BI 1033 or BI 1053
โครงสราง ตําแหนงของเซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆ
การแบงชนิดของเนื้อเยือ่ กระดูก กลามเนื้อ เม็ดเลือด ทางเดิน
ของเสนเลือดทีไ่ ปเลีย้ งอวัยวะตาง ๆ ลักษณะทางมหกายวิภาค
และจุลกายวิภาคของอวัยวะในระบบตางๆ กลไกการทํางาน
และการประสานงานระหวางอวัยวะในระบบตางๆ การเจริญ
เติบโตของตัวออน
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AS 3043 การจัดการธุรกิจขนาดกลาง
3(3/3-0-0)
และขนาดยอมในอาเซียน
(Small and Medium Business
Management in ASEAN)
Prerequisite : None
ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ความสําคัญ
ของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดยอมในอาเซี ยน การเริ่ มตน
ธุรกิจ ขอกําหนดในการดําเนินธุรกิจในอาเซียน การจัดหาแหลง
แหลงเงินทุน การวางแผนและการดําเนินงาน กลยุทธทางดาน
การตลาดและการแขงขัน ระเบียบ วิธีการ และขอจํากัดในการ
ในการจัดตัง้ ธุรกิจในประเทศกลุม อาเซียน แนวทางการประกอบ
ธุรกิจในอาเซียนใหประสบผลสําเร็จ
AS 4013 การจัดการสงออกและนําเขา
3(3/3-0-0)
ในภูมิภาคอาเซียน
(Export - Import Management in ASEAN)
Prerequisite : None
ความสําคัญของการสงออกและนําเขาในภูมภิ าคอาเซียน
กระบวนการในการสงออกและนําเขา ขอกําหนดทีเ่ กีย่ วของกับ
การส ง ออกและนํ า เข า ในประเทศสมาชิ ก กลุ มอาเซี ย น
การหาตลาด และเทคนิ ค การส ง ออกและนํ า เข า สิ น ค า
การสงเสริมการตลาดในภูมภิ าคอาเซียนเพือ่ การสงออก พิธกี าร
ทางศุลกากร เงื่อนไข และระบบการชําระเงิน บทบาทของไทย
และอาเซียนในการสงเสริมการสงออก

       
    

BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Introduction to Business)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญและความรับผิดชอบของธุรกิจ
ต อสั งคมชุ มชน และการพั ฒนาเศรษฐกิ จ แนวคิ ดพื้ นฐาน
ทางธุรกิจ สภาพแวดล อมทางธุรกิจโดยทั่ วไป รูปแบบการ
ประกอบธุรกิจประเภทตางๆ และการดําเนินธุรกิจ การเปน
ผู ประกอบการ กระบวนการทางธุรกิจ องคความรู ในหนาที่
พืน้ ฐานทางธุรกิจ ทัง้ ทางดานการจัดการ การจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย การตลาด การผลิ ต การบั ญชี และการเงิ น ธุ รกิ จ
ระหว างประเทศ ระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ การเชื่ อมโยง
หนาที่ตางๆ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ
BA 3143 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3(3/3-0-0)
(Quantitative Analysis)
Prerequisite : None
หลั ก และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บตั ว แบบทางคณิ ต ศาสตร
และการประยุ ก ต ใ ช ใ นการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ตั ว แบบ

กําหนดการเชิงเสน ตัวแบบการขนสง ตัวแบบการมอบหมาย
การวิ เคราะห ข า ยงาน ตั ว แบบแถวคอย ทฤษฎี เ กม
ตั ว แบบการตั ด สิ น ใจ การวิ เคราะห ม าคอฟ และตั ว แบบ
การจําลองสถานการณ
BA 3503 การประยุกตใชคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
เพื่อธุรกิจ
(Computer Application for Business)
Prerequisite : None
แนวคิดการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชโปรแกรม
อรรถประโยชนในการแกปญหาคอมพิวเตอร การประยุกตใช
โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป เช น กระดาษทํ า การอิ เ ลคทรอนิ ค ส
เวิร ดโปรเซสเซอร ระบบฐานขอมู ล โปรแกรมการนําเสนอ
และโปรแกรม การบริหารจัดการธุรกิจ เปนตน พาณิชยอิเลค
ทรอนิ คส การใช บริ การบนอินเตอร เน็ ต แหล งข อมู ล และ
เทคนิคการคนหาขอมูลบนอินเตอรเน็ต
BA 4103 การวิจัยธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Business Research)
Prerequisite : ST 2053
ประโยชน จ ากฝ ายบริ หารที่ จะได จากการวิ จั ย ธุ ร กิ จ
สถานการณ ที่ จํ า เป น ต อ งใช ก ารวิ จั ย แนวความคิ ดด า น
ทฤษฎีและการวิธีการวิจัย ตลอดจนการ วิเคราะหผลการวิจัย
เพื่อประโยชนในการตัดสินใจ
BA 4113 การภาษีอากร
3(3/3-0-0)
(Taxation)
Prerequisite : None
หลั กเกณฑ วิธี การประเมิ นและการจั ดเก็ บภาษีอากร
ตางๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นที่เกี่ยวของอันไดแก
ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล ภาษีมูลคาเพิม่
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต อากรแสตมป
BC 1003 ระบบคอมพิวเตอรพื้นฐาน
3(2/2-1/2-0)
(Fundamental of Computer System)
Prerequisite : None
ความรู ทั่ วไปเกี่ ยวกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร การติ ดตั้ ง
ฮารดแวรและซอฟตแวร การจัดสรรและใชทรัพยากรตางๆ และ
การประมวลผลทางคอมพิ วเตอร สถาป ตยกรรมของระบบ
คอมพิ ว เตอร ระบบปฏิ บั ติ ก าร และโปรแกรมในระบบ
คอมพิวเตอร


BC 2003 ตรรกะการเขียนโปรแกรม
3(2/2-1/2-0)
(Programming Logic)
Prerequisite : None
หลักการเขียนโปรแกรมเบื้ องต น การวิเคราะหป ญหา
การใชตรรกะในการเขียนโปรแกรม ขั้ นตอนวิธีในการเขียน
โปรแกรม ประเภทขอมูลชนิดตางๆ โครงสรางของโปรแกรม
ไวยกรณของภาษาคอมพิวเตอร รูปแบบประโยค และการเขียน
โปรแกรมแบบโครงสราง
BC 2013 โครงสรางขอมูล
3(2/2-1/2-0)
(Data Structure )
Prerequisite : BC 2003
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล ลิสต สแต็ก คิว
ทรี อาเรย สตริ ง เรคคอร ด กราฟ เซ็ต ฮี พ การวิเคราะห
อัลกอริธมึ ในการประมวลผล โครงสรางขอมูล การคนหาขอมูล
การเรียงลําดับขอมูล
BC 3013 ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2/2-1/2-0)
(Database Management System)
Prerequisite : BC 2003
แนวคิดในการบริหารจัดการฐานขอมูล ความรูพื้นฐาน
เกี่ ยวกั บ ฐานข อ มู ล โครงสร า งฐานข อมู ลแบบเชิ ง ชั้ น
แบบข า ยงาน และแบบเชิ ง สั มพั นธ การสร างแบบจําลอง
ความสั ม พั นธ ของข อมู ล การออกแบบฐานข อมู ล การทํา
Normalization การสร า ง E-R diagram ภาษา SQL
การกระจายฐานขอมูล ความปลอดภัยของขอมูล การรักษา
ความถูกตองและความคงสภาพของขอมูล

BC 3033 การสือ่ สารขอมูล
3(3/3-0-0)
และเครือขายคอมพิวเตอร
(Data Communications and
Computer Networks)
Prerequisite : BC 1003
ลั กษณะของสั ญ ญาณแบบอนาล็ อ กและแบบดิ จิ ต อล
เทคนิ ค การส งสั ญ ญาณและการผสมสั ญ ญาณแบบต า งๆ
การตรวจจั บข อผิดพลาดและการแกไขขอผิ ดพลาดในระบบ
สื่ อสารขอมู ล องคประกอบและสื่ อที่ ใชในการสื่ อสารข อมู ล
รูปแบบระบบสือ่ สารขอมูลตามมาตรฐานโอเอสไอ (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 โครงสร า งข อ มู ลในการแก ป ญ หาทางธุ ร กิ จ
เครือ่ งมือในการพัฒนาโปรแกรม ความรูเ บือ้ งตนของการเขียน
โปรแกรมแบบ Client/Server การออกแบบ Graphic User
Interface การติดตอและการใชฐานขอมูล การสรางรายงาน
ทางธุรกิจ
BC 3053 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0)
(Management Information System)
Prerequisite : None
พื้ น ฐานของระบบสารสนเทศและโครงสร างพื้ น ฐาน
องค กรและการจั ดการ บทบาทของระบบสารสนเทศ เพื่ อ
การจัดการและระบบสารสนเทศชนิดอืน่ ๆ ทีม่ ตี อ องคกร รวมถึง
การประยุกตใชระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การบูรณาการ
ของระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยสินระบบสารสนเทศ
ระบบสนั บสนุ นการตั ด สิ น ใจ คลั งข อ มู ล และเหมื อ งข อมู ล
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
BC 3062 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 2(1/1-1/2-0)
ทางธุรกิจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
(Business Application Development
with Off-the-Shelf Software)
Prerequisite : BC 3013
องค ป ระกอบของระบบสารสนเทศ การวางแผนและ
พั ฒนาระบบ ขั้ นตอนและวงจรการพั ฒนาระบบสารสนเทศ
การใช โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่ อการพั ฒนาระบบสารสนเทศ

       
    

BC 3023 การวิเคราะหและออกแบบ
3(3/3-0-0)
ระบบงาน
(System Analysis and Design)
Prerequisite : BC 1003
ความรู เบื้ องตนเกี่ยวกั บระบบ องคประกอบของระบบ
หนาที่และคุณสมบัติของนักวิเคราะหระบบ ทางเลือกวิธีการ
พัฒนาระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะหระบบ เอกสาร
ความตองการ แผนภาพแสดงแบบจําลอง การใช Decision
Table และ Decision Tree การออกแบบระบบ การออกแบบ
อินพุต เอาทพุตและวิธกี ารประมวลผล การออกแบบฐานขอมูล
การสร างซอฟต แ วร ต น แบบ เอกสารทางเทคนิ ค ของการ
ออกแบบ การนําเสนอผลการวิเคราะหและออกแบบ
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การออกแบบสวนติดตอกับผูใช การจัดเก็บและสืบคนขอมูล
เพื่อนํามาวิเคราะห และนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ
BC 3073 การวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Business Computer Research)
Prerequisite : ST 2053
แนวความคิดการวิจัย ชนิ ดของการวิจัย ลักษณะของ
ศาสตร ท างการค น คว า ทางคอมพิ ว เตอร และสารสนเทศ
ระเบียบวิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร และสารสนเทศ หลักการ
เก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอ
ผลการวิจัย ประโยชนของงานวิจัยงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ
BC 3083 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(3/3-0-0)
(Information Security)
Prerequisite : BC 3053
แนวคิดเรื่องความปลอดภัยของสารสนเทศ การบุกรุก
และการโจรกรรมทางคอมพิวเตอร ลักษณะของความเสียหาย
ของทรัพยากรสารสนเทศ การสรางความปลอดภัยใหทรัพยากร
สารสนเทศ การบริ ห ารและวางแผนความปลอดภั ย ให
สารสนเทศ จริยธรรมนั กคอมพิวเตอร และพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร

       
    

BC 3303 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3(2/2-1/2-0)
เพื่อการจัดการ
(Management Information System
Development)
Prerequisite : None
บทบาทและหนาที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวางแผนและพั ฒนาระบบสารสนเทศ องค ประกอบของ
สารสนเทศ ขั้ นตอนและวงจรการพั ฒนาระบบสารสนเทศ
การใช โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่ อการพั ฒนาระบบสารสนเทศ
การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเพือ่ นํามาวิเคราะห ประมวลผล
ภาษาที่ใชในการสืบคนขอมูล การนําเสนอขอมูลในลักษณะ
ของกราฟและรายงาน
BC 4003 การเขียนโปรแกรม
3(2/2-1/2-0)
เชิงวัตถุเบื้องตน
(Introduction to Object Oriented
Programming)
Prerequisite : BC 3023
หลั กการเบื้ อ งต นของเทคโนโลยี เชิ งวั ตถุ นิ ย ามและ
การออกแบบสวนคําสั่งเชิงวัตถุ คลาส การนํากลับมาใชใหม
(Reusable) และ Encapsulation การสืบทอด (Inheritance)
และ Polymorphism การพั ฒ นาโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ ด ว ย
ภาษาจาวา

BC 4013 สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Seminar in Business Computer)
Prerequisite : Senior Standing
สั ม มนาถึ ง แนวโน ม และพั ฒ นาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยใช ก รณี ศึ กษาทางธุ รกิ จ การอภิ ปราย
หรื อ เชิ ญ วิ ท ยากรผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ม าบรรยาย การดู ง าน
นอกสถานที่ ศึกษาคนคว าทํารายงานเพื่ อนําเสนอในหัวขอ
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรธุรกิจ
BC 4041 โครงงานพิเศษ 1
1(0-1/3-0)
(Special Project I)
Prerequisite : Senior Standing
การกําหนดหัวขอโครงงานพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
การศึ กษาและวางแผนการจั ด ทํ า โครงงานพิ เ ศษ และ
การนํ า เสนอโครงร า งโครงงานพิ เ ศษต อ คณะกรรมการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
BC 4053 โครงงานพิเศษ 2
3(0-3/9-0)
(Special Project II)
Prerequisite : BC 4041
พัฒนาระบบงานสารสนเทศที่สามารถนําไปประยุกตใช
ในงานธุรกิจ โดยการนําความรูที่ไดจากหลักสูตรมาประยุกต
โดยทํ า การวิ เคราะห อ อกแบบระบบงานสารสนเทศ และ
ทําการพั ฒนาระบบที่ เป นรู ปธรรม พร อมทั้ งมี การนําเสนอ
โครงงาน
BC 4103 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 3(2/2-1/2-0)
บนเว็บ
(Web Applications Development)
Prerequisite : BC 3013
ทฤษฎีการออกแบบ Web เทคนิคและเทคโนโลยีที่ ใช
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
อุ ปกรณ ที่ ใช ใ นงานมั ลติ มี เ ดี ย ทฤษฏี และแนวทางปฏิ บั ติ
ในการออกแบบมั ลติ มี เ ดี ย การศึ ก ษากระบวนการพั ฒ นา
ผลงานมั ลติมี เดีย และการประยุกต ใชซอร ฟแวร มัลติ มี เดี ย
เบื้องตน


BC 4143 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3/3-0-0)
ทางธุรกิจ
(Decision Support System)
Prerequisite : Senior Standing
ลั ก ษณะและขั้ น ตอนการตั ด สิ น ใจ ระบบสารสนเทศ
เพือ่ การตัดสินใจในทางธุรกิจ องคประกอบของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ตัวแบบสําหรับการตัดสินใจ การพัฒนาตัวแบบ
และระบบสนั บสนุ นการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ ซอฟต แวรที่ ใช
ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
BC 4153 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3/3-0-0)
(Information Technology Management)
Prerequisite : Senior Standing
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร แนวความคิด
เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโครงการ
การจั ดทํ า นโ ยบายและการวางแผนกา รดํ า เนิ นงาน
การวิ เ คราะห ต น ทุ น และผลตอบแทนในการทํ า โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเพื่ อทําใหเกิดผลทางดาน
เทคโนโลยี แบบต า งๆ ป ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด การ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคนิ ค ในการบริ หารงานโครงการ
ทีใ่ ชเทคโนโลยีสารสนเทศ
BC 4163 การควบคุมและการตรวจสอบ 3(3/3-0-0)
งานคอมพิวเตอร
(Computer Control and Audit)
Prerequisite : Senior Standing
ศึ กษาถึ งสภาวะแวดล อมของการตรวจสอบงาน
คอมพิ ว เตอร หลั ก การควบคุ ม ภายในระบบข อ มู ล ที่ ใช
คอมพิ วเตอร การควบคุ มการบริ ห าร การควบคุ ม
การดําเนินงาน การควบคุมการทําเอกสาร การควบคุมความ
ปลอดภัย การวิเคราะหคาใชจายในการควบคุม เทคนิคที่ใช
ในการตรวจสอบงานคอมพิ ว เตอร และการประเมิ น ผล
การควบคุมภายในระบบขอมูลที่ใชคอมพิวเตอร

BC 4193 สถาปตยกรรมเพื่อการบริการ 3(3/3-0-0)
(Service-Oriented Architecture)
Prerequisite : Senior Standing
หลั กการทั่ วไปของ SOA แบบจําลอง การออกแบบ
และการนําไปใชของ Service-Oriented Architecture (SOA)
การนําโมเดล SOA มาประยุกตใหเขากับกระบวนการทางธุรกิจ
และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ SOA
BC 4213 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส
3(3/3-0-0)
(Electronic Business)
Prerequisite : BC 3033
การนํ า เทคโนโลยี ม าใช ป ระโยชน ในธุ รกิ จ ลั ก ษณะ
โครงสร างและองค ประกอบของธุ ร กิ จ เชิ ง อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส
ในรูปแบบตางๆ เทคโนโลยีสําหรับพาณิ ชย อิ เล็กทรอนิกส
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
บทบาทของเทคโนโลยี สารสนเทศในธุ ร กิ จสมั ยใหม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางธุรกิจ โมเดลทางธุรกิจ
สร างข อได เปรี ยบในการแข งขั นทางธุ รกิ จ และการพั ฒนา
ของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจเชิงดิจิตอล และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
BC 4233 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3/3-0-0)
สําหรับสํานักงานสมัยใหม
(Information Technology for
New Organizations)
Prerequisite : BC 3053
ลักษณะ และวิวัฒนาการของการบริหารจัดการสํานักงาน
โครงสรางองคกร กิจกรรมการบริหารจัดการสํานักงาน บทบาท
ของเทคโนโลยี สารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การสํา นั กงาน
การประสานงาน การไหลเวี ยนงาน และการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรของสํานักงานสมัยใหม ระบบการจั ดการเอกสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และความปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ
ในสํานักงาน

       
    

BC 4173 เทคโนโลยีฐานขอมูล
3(3/3-0-0)
(Databese Technology)
Prerequisite : BC 3013
แบบจําลองฐานข อมู ลเชิ งวั ตถุ และเชิ งสั มพันธ ขั้ นสู ง
การจั ด เก็ บ แบบคลั ง ข อ มู ล OLAP (Online Analytical
Processing) เหมื อ งข อมู ล การประยุ ก ต ใ ช เหมื อ งข อมู ล
ในเชิงธุรกิจ การสืบคนขอมูล เครือ่ งมือทีใ่ ชในการสืบคนขอมูล
ระบบฐานขอมูลสื่อผสม และการสืบคนขอมูลสื่อผสม
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BC 4243 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(3/3-0-0)
(Enterprise Resource Planning)
Prerequisite : BC 3053
ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน ความสําคัญ ตลอดจนคุณลักษณะ
ของระบบ ERP การเชื่ อมโยงการประยุ กต ใช ระบบ ERP
เขากับกลยุทธทางธุรกิจขององคกร การบูรณาการกระบวนการ
ธุ รกิ จด านต างๆ ขององค กรร วมกั น ได แก ระบบการขาย
และการตลาด ระบบการจัดหาสินคาและบริการ ระบบการผลิต
ระบบการจัดการวัสดุ ระบบการเงินและการบัญชี ตลอดจน
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย การประยุกตใชระบบ ERP
สําหรับระบบการจัดการหวงโซอุปทานและระบบการจัดการ
ลูกคาสัมพันธ การวิเคราะหกรณีศึกษาสําหรับระบบ ERP
BC 4253 การพัฒนาระบบมัลติมีเดีย
3(2/2-1/2-0)
ขั้นสูง
(Advanced Multimedia Application
Development)
Prerequisite : BC 4123
เทคโนโลยีทางดานมัลติมีเดีย การออกแบบมัลติมีเดีย
ในรู ปแบบต างๆ การประยุกตใชซอร ฟแวรในการออกแบบ
กราฟก การสรางภาพเคลือ่ นไหวสองมิติ สามมิติ และการจัดทํา
ผลงานมัลติมีเดียที่เปนรูปธรรม

       
    

BC 4263 ระบบเครือขายแบบกระจาย 3(2/2-1/2-0)
(Network Distributed Systems)
Prerequisite : BC 3033
การติ ดตั้ งและกํา หนดค าระบบปฏิ บั ติ ก ารที่ ทั นสมั ย
รวมถึ งการติ ดตั้ งจริ งของระบบปฏิ บั ติ การการในเครื อข าย
การจัดการบัญชีผู ใช การรั กษาความปลอดภัย การจัดการ
ทรัพยากร การกําหนดคาดิสก และขั้นตอนการสํารองขอมูล
โดยเฉพาะโครงข ายที่ เ ชื่ อ มโยงด ว ยโปรโตคอล TCP/IP
ตลอดจนการติ ดตั้ ง ใช ง าน และบริ หารงานโปรแกรมที่ ใช
โปรโตคอล TCP/IP
BC 4273 การออกแบบและ
3(2/2-1/2-0)
บริหารจัดการเครือขาย
(Computer Network Design
and Management)
Prerequisite : BC 3033
การพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายในปจจุบนั และโปรโตคอล
ที่เปนองคประกอบของเครือขายในระบบ LAN การตรวจแก
จุดบกพรองในระบบเครือขาย การออกแบบ ติดตั้ง และบริหาร
อุปกรณสําหรับเครือขาย การวิเคราะหปญหาที่ เกิดขึ้ นจาก
การทํางานของไวรัสเวิรม กลไกการโจมตีอื่นๆ การสแกนหา

ช องโหว และการตอบโต โปรโตคอลรั กษาความปลอดภั ย
ในระบบเครื อข าย การเข ารหั ส และตรวจสอบเอกลั ก ษณ
ไฟร ว อล เครื่ อ งมื อ รั ก ษาความปลอดภั ย และการรั ก ษา
ความปลอดภัยองคกร
BC 4283 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 3(2/2-1/2-0)
เชิงวัตถุ
(Object-Oriented Application
Development)
Prerequisite : BC 4003
หลั กการพั ฒนาโปรแกรมประยุกต เชิ งวัตถุ เครื่ องมื อ
สนับสนุนการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ โปรแกรม
เชิ งวั ตถุ สําหรั บ การพั ฒนาโปรแกรมประยุ กต การพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกตเชิงวัตถุบนระบบเว็บ
BC 4293 วิธกี ารพัฒนาซอฟตแวร
3(3/3-0-0)
(Software Development Methodology)
Prerequisite : Senior Standing
กระบวนการพัฒนาซอฟต แวร การกําหนดคุ ณสมบั ติ
ของซอฟต แ วร การพั ฒ นาซอฟต แ วร วงจรการพั ฒ นา
ซอฟตแวร รูปแบบและวิธีการพัฒนาซอฟตแวร การพัฒนา
ซอฟตแวรประยุกตเชิงโครงสราง และการพัฒนาซอฟตแวร
ประยุกตเชิงวัตถุ การวิเคราะหกิจกรรมทางธุรกิจ การจัดทํา
เอกสารประกอบซอฟต แวร เครื่ องมื อสนั บสนุ นการพัฒนา
ซอฟตแวร
BC 4303 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3(3/3-0-0)
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
(Selected Topic in Business Computer 1)
Prerequisite : Senior Standing
การศึกษาถึงหัวขอที่นาสนใจทางคอมพิวเตอรธรุ กิจ
BC 4313 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3(3/3-0-0)
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
(Selected Topic in Business Computer 2)
Prerequisite : Senior Standing
การศึกษาถึงหัวขอที่นาสนใจทางคอมพิวเตอรธรุ กิจ
BC 4323 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
3(0-3/6-0)
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
(Workshop in Business Computer)
Prerequisite : Senior Standing
การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทางคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ
เพื่อ ใหไดทักษะมาตรฐานสากลทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ


BC 4333 การฝกงาน
3(0-0-3/15)
ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
(Internship in Business Computer)
Prerequisite : Senior Standing
ฝกปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อเรียนรู
กระบวนการทํา งานขององค ก ร และการใช ค อมพิ ว เตอร
เพือ่ สนับสนุนการทํางานขององคกร
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน
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 ว นประกอบ โครงสร า ง คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข อง
สารชี ว โมเลกุ ล รวมถึ ง บทบาท หน าที่ และกระบวนการ
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล จําพวกคารโบไฮเดรต ลิพิด
กรดอะมิ โ น โปรตี น กรดนิ วคลิ อิ ก เอนไซม โคเอนไซม
จลนศาสตร ของเอนไซม ตลอดจนความผิ ดปกติ ของ
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การควบคุมรางกายใหอยูใน
ภาวะสมดุ ล การแสดงออกของสารพั น ธุ ก รรม หลั กของ
พันธุวิศวกรรม
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
(Basic Biochemistry Laboratory)
Prerequisite : CH 2241 or CH 1281
Corequisite : BH 2333
เทคนิคการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ การวิเคราะหชีวโมเลกุล คุณสมบัติของโปรตีน
ปฏิกิริยาของเอนไซม และเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต

เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล หลักการของพันธุวิศวกรรม
การแสดงออกของสารพันธุกรรม การควบคุมการทํางานของยีน
และการนํายีนไปใชในการรักษาโรค
BH 2363 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introductory Biochemistry)
Prerequisite : CH 1343
องคประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต กระบวนการเมแทบอลิซมึ และการควบคุมเมแทบอลิซมึ ตลอดจนหลักการของการ
แสดงออกของยีน
BH 2371 ปฏิบัติการชีวเคมี
1(0-1/3-0)
(Biochemistry Laboratory)
Corequisite : BH 2354
เทคนิ ค การใช เ ครื่ องมื อ วิ ท ยาศาสตร พื้ นฐานทาง
วิ ทยาศาสตร สุ ขภาพ การวิ เคราะห คุ ณสมบั ติ ทางเคมี และ
เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ปฏิกิริยาของเอนไซม และ
การสกัดสารพันธุกรรม
BI 1012 ชีววิทยา
2(2/2-0-0)
(Biology)
Prerequisite : None
การรวมเขาดวยกันและการจัดระเบียบในการดํารงชีวิต
ในเซลล ความสัมพันธระหวางสสาร พลังงาน การดํารงอยู
การเปลี่ ยนแปลงพลั งงานและมโนมติพื้ นฐานของประชากร
อิทธิพลของชุมชน การถายทอดพันธุกรรม การขยายพันธุ และ
กระบวนการวิวัฒนาการทางพื้นฐานพันธุกรรม
BI 1041 ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-1/3-0)
(Biology Laboratory)
Corequisite : BI 1012
ปฏิบัติทดลองเพือ่ ใหนกั ศึกษามีประสบการณ และทักษะ
ในการใชกลองจุลทรรศน เพื่อกระตุน ใหมนี ิสัยเปนผูช างสังเกต
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการกอใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
BI 1043 หลักชีววิทยา
3(3/3-0-0)
(Principles of Biology)
Prerequisite : None
การจั ดระบบโครงสร างของสิ่ งมีชี วิต สารอาหาร และ
พลั งงานกั บการดํา รงชี วิ ต การลํา เลี ย งสารเข า ออกเซลล
หลักการถ ายทอดลักษณะพั นธุกรรม การเจริญเติบโต และ
การสืบพันธุ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว และ
จุลนิ ทรีย นิเวศวิทยา และกระบวนการวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ

       
    

BH 2354 ชีวเคมี
4(4/4-0-0)
(Biochemistry)
Prerequisite : BI 1053 and CH 1383
ส ว นประกอบ โครงสร า ง คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข อง
สารชีวโมเลกุล จําพวกคารโบไฮเดรต ลิพดิ กรดอะมิโน โปรตีน
กรดนิ ว คลี อิ ค การรวมตั ว ของสารชี ว โมเลกุ ล เอนไซม
โคเอนไซม จลนศาสตร ของเอนไซม และการยับยั้ งเอนไซม
ความสมดุลของของเหลวในรางกาย ชีวโมเลกุลและอนุพันธ
ทีน่ ํามาใชทางยา
หลักการ บทบาท หนาที่ และกระบวนการเมแทบอลิซึม
ของสารชีวโมเลกุล จําพวกคารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน
โปรตีน กรดนิวคลีอคิ พยาธิสภาพ เนื่องจากความผิดปกติของ
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BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล 3(3/3-0-0)
(General Biology and Cell Biology)
Prerequisite : None
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีววิทยา องคประกอบทางเคมี
ของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล โครงสรางของเซลล หนาที่ของ
องค ประกอบและชี วโมเลกุ ลของเซลล เมแทบอลิ ซึ ม การ
สังเคราะหแสง การแบงเซลล ยีน และกลไกการทําหนาทีข่ องยีน
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของสิง่ มีชีวิต
BI 1061 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
1(0-1/3-0)
(Principles of Biology Laboratory)
Corequisite : BI 1043
ปฏิบัติ การเกี่ ยวกับการใชกลองจุลทรรศน เซลล และ
องคประกอบของเซลล การเคลื่อนที่ของสารผานเยื่อหุมเซลล
การหายใจระดั บเซลล การสั ง เคราะห แ สง การแบ งเซลล
เนื้ อ เยื่ อ สั ต ว เนื้ อเยื่ อพื ช ลั กษณะพั น ธุ ก รรมของมนุ ษย
การสืบพันธุ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและ
1(0-1/3-0)
ชีววิทยาเซลล
(General Biology and
Cell Biology Laboratory)
Corequisite : BI 1053
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ยวกั บ เทคนิ ค เบื้ องต น ทางชี ว วิ ท ยา
การใชกลองจุลทรรศน โครงสรางและกลไกการทํางานของเซลล
การเจริ ญและพั ฒนาของตัวออน โครงสร างของเนื้ อเยื่ อพืช
และสัตว พันธุกรรมและระบบนิเวศ

       
    

CA 1033 ความรูเบื้องตนทางการสื่อสาร 3(3/3-0-0)
(Introduction to Communication)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสํ า คั ญ วิ วั ฒ นาการ ประเภท
วั ตถุ ป ระสงค องค ประกอบ กระบวนการและแบบจํา ลอง
การสื่ อสาร ประกอบดวย การสื่อสารกับตนเอง การสื่ อสาร
ระหว างบุ คคล การสื่ อสารในองค การ การสื่ อสารระหว าง
วัฒนธรรม การสือ่ สารสาธารณะ การสือ่ สารมวลชนและสือ่ ใหม
CA 1043 สุนทรียศาสตรและพื้นฐาน
3(2/2-1/2-0)
ศิลปะ
(Aesthetics and Fundamental of Arts)
Prerequisite : None
หลั ก การสุ นทรี ย ศาสตร ในงานนิ เ ทศศาสตร คุ ณ ค า
ของสุนทรียะ การวิเคราะหความงาม แนวคิดเรื่องอุดมคติชีวิต
และประสบการณทางความงาม การเลือกสรรคาของความงาม

การพั ฒ นาประสาทสั ม ผั ส คุ ณ ค า และความเข า ใจศิ ล ปะ
แนวคิดการสรางสรรคงาน การจัดวางองคประกอบศิลป ทฤษฎีสี
เทคนิ คจิ ตรกรรมสี น้ํ า สี โปสเตอร แ ละสี ประเภทอื่ นๆ
ฝกปฏิบัตกิ ารสรางงานตามหลักการสุนทรียศาสตรและศิลปะ
CA 1123 ความรูเบื้องตนทางวิทยุ
3(3/3-0-0)
โทรทัศน วารสารศาสตรและสื่อใหม
(Introduction to Radio, Television,
Journalism and New Media)
Prerequisite : None
แนวความคิ ด และหลั ก การทางวารสารศาสตร ใ นสื่ อ
ทุกประเภท ความหมาย ลักษณะ ธรรมชาติ พัฒนาการ และ
ระบบของการดําเนินกิจการวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพและ
สือ่ ใหม เชน สือ่ อินเทอรเน็ต สือ่ เครือขายสังคมออนไลน การสง
แพรภาพและเสียงในรูปแบบตางๆ การหลอมรวมของสื่อและ
เทคโนโลยีทมี่ ผี ลตอการผลิตเนือ้ หา การกํากับดูแลสื่อ บทบาท
หนาที่ ความรับผิดชอบของสื่อ
CA 1143 การเขียนเพื่อสื่อสารมวลชน 3(2/2-1/2-0)
(Writing for Mass Media)
Prerequisite : None
หลักการใชภาษาในสือ่ ประเภทตางๆ อาทิสอื่ หนังสือพิมพ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน การประชาสัมพันธการโฆษณา
และสื่ อ ใหม ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช ภาษาและการเขี ยนเพื่ อ การ
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมายตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
CA 1163 ความคิดเชิงวิพากษ
3(2/2-1/2-0)
และความคิดสรางสรรค
(Critical Thinking and Creative Thinking)
Prerequisite : None
ความหมาย กระบวนการของความคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ
และความคิ ดสร างสรรค ฝกสร างนิสั ยให เปนผู มี ความคิ ด
สรางสรรคและพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิพากษ การวินิจฉัย
ขออางและขอสมมติและแนวทางสรางสรรคผลงานรูปแบบตางๆ
CA 1173 หลักการตลาดและสื่อสาร
3(3/3-0-0)
การตลาดเบื้องตน
(Principles of Marketing and Marketing
Communications)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดหลักของการตลาด
พัฒนาการของแนวคิดทางการตลาด สวนผสมทางการตลาด
กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค กระบวนการ
สื่ อสารทางการตลาด แนวคิ ด การวางแผน และเครื่ องมื อ
การสือ่ สารการตลาดแบบผสมผสาน


CA 1803 วิทยุและโทรทัศนกับสังคมไทย 3(3/3-0-0)
(Radio and Television and Thai Society)
Prerequisite : None
ความเป น มาและธรรมชาติ ข องวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น
ซึง่ มีบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตอสังคม องคประกอบ
ของการสือ่ สารผานสือ่ วิทยุและโทรทัศน การผลิตรายการวิทยุ
และโทรทั ศน ใ ห เหมาะสมกั บสั งคมไทย วิ เ คราะห รายการ
วิทยุและโทรทัศนทกี่ อ ใหเกิดผลกระทบแกผรู ับสารระดับบุคคล
ทัง้ ในชีวติ ประจําวันและผลกระทบระดับกวางทีม่ ีตอ การพัฒนา
การเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคมและวั ฒ นธรรม โดยศึ กษาจาก
กรณีศึกษาตางๆ
CA 1813 การออกแบบภาพประกอบ
3(2/2-1/2-0)
(Illustration Design)
Prerequisite : None
วิ ธี ก ารและเทคนิ ค การสร า งภาพ แบบเหมื อ นจริ ง
แบบคลี่คลาย หรือลดตัดทอนจากธรรมชาติ แบบจินตนาการ
โดยคํ า นึ ง ถึ ง เนื้ อ หา วิ ธี ก ารแสดงออกให เหมาะสม และ
สอดคล อ งกั บลั กษณะงาน ปฏิ บั ติ การเขี ย นภาพประกอบ
ในลั กษณะต างๆ และประยุ ก ต ใ ช สื่ อ วั ส ดุ ต างๆ ในการ
สร า งงาน มี ก ารค นหาลั กษณะเฉพาะ เพื่ อนํ า ไปเป น
ภาพประกอบในงานนิเทศศิลปอยางมีประสิทธิภาพ
CA 1823 เว็บไซตดีไซน
3(2/2-1/2-0)
(Website Design)
Prerequisite : None
หลั ก การ รู ป แบบ และส ว นประกอบของเว็ บ ไซต
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทีใ่ ชในการออกแบบกราฟฟก
มัลติมีเดีย และการสรางเว็บเพจ ปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต
ในรูปแบบตางๆ โดยการออกแบบที่สอดคลองกับเทคโนโลยี
ทางอินเทอรเน็ต เพื่อการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพเว็บไซต
ใหมคี วามนาสนใจและสรางสรรค

CA 1843 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2/2-1/2-0)
(Speech for Public Relations)
Prerequisite : None
หลัก ลีลา และฝกปฏิบัติการพูดในงานประชาสัมพันธ
ประเภทต า งๆ การเป น พิ ธี ก ร การพู ด ในงานแถลงข า ว
การตอบข อซักถาม รวมทั้ งการฝ กการเตรียมตนร างคําพูด
ให กั บผู บริ หาร คํา กล า วรายงาน คํา กล า วเป ด งาน การ
ใหสัมภาษณสื่อมวลชน
CA 1853 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2/2-1/2-0)
นักประชาสัมพันธ
(Personality Development for
Public Relations Practitioners)
Prerequisite : None
แนวคิ ด และฝ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
นั ก ประชาสั ม พั นธ ใ นด า นต า งๆ การแต ง กายท ว งที ว าจา
การวางตัวที่ เหมาะสม และกระบวนการอันเป นปฏิสั มพั นธ
เพือ่ นําไปประยุกตใชในชิวติ ประจําวัน และการประกอบวิชาชีพ
ประชาสัมพันธ
CA 1863 โฆษณายุคปจจุบัน
3(3/3-0-0)
(Advertising in Contemporary Society)
Prerequisite : None
รู ป แบบ และหลั ก การนํ า เสนองานโฆษณาของสื่ อ
ประเภทต างๆ ในยุ คป จจุ บั น ทั้ งในและต า งประเทศ โดย
สามารถวิเคราะหถงึ พัฒนาการของงานโฆษณา จุดเดน จุดดอย
และวิ เ คราะห ไ ด ว า งานโฆษณามี ก ารพั ฒ นาตามกระแส
สั ง คมอย า งไร ซึ่ งสามารถนํ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ รู ป แบบ
การโฆษณาในอดีตได รวมทั้งศึกษาทิศทางของงานโฆษณา
ที่เหมาะสมกับสังคมไทยในยุคปจจุบัน
CA 1873 สื่อมวลชนและศาสตรแหงขาว 3(3/3-0-0)
ในชีวิตประจําวัน
(Media and News in Everyday Life)
Prerequisite : None
เรี ย นรู เ ท า ทั นสื่ อ ด า นข าว เสรี ภาพหน าที่ และความ
รั บผิ ด ชอบของสื่ อด า นข า ว ความสํา คั ญ ของข าวต อการ
ดํา เนิ นชี วิ ตประจํา วั นในการตอบสนองความพึ งพอใจของ
มนุ ษย ข าวประเภทต างๆ ความเป นกลางและอคติ ในข าว
การวิ เคราะห ข าวในด านความถู กตองแม นยํา ความสมดุ ล
และเปนธรรม ขอกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับสือ่ ดานขาว จริยธรรม
ของสือ่ ดานขาว

       
    

CA 1833 การออกแบบแฟชั่น
3(2/2-1/2-0)
และเครื่องประดับ
(Fashion and Jewelry Design)
Prerequisite : None
ประวั ติ รู ป แบบ แนวความคิ ด เทคนิ ค แนวทาง
การออกแบบแฟชั่ นและเครื่ องประดั บของต างประเทศและ
ในประเทศ โดยเน นการศึ กษาลั กษณะการออกแบบแฟชั่ น
และเครื่องประดับสมัยใหมที่ สอดคลองกับโลกในยุคปจจุบัน
รวมถึงศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่ อการออกแบบ
แฟชัน่ และเครือ่ งประดับ
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CA 1883 หลักการเจรจาตอรอง
3(3/3-0-0)
(Principles of Negotiation)
Prerequisite : None
ความจําเปนของการเจรจาระดับตางๆ ในสังคมปจจุบัน
หลักการและเทคนิคของการเจรจาใหสมั ฤทธิผล การยืน่ ขอเสนอ
การตอบสนอง การบรรลุเปาหมายที่ เปนสิ่งนาพึงพอใจของ
ทุกฝาย วิธีใชเหตุผลใหเหมาะสมกับสถานการณ กาลเทศะ
และบุ คคลการวิ เ คราะห เงื่ อ นไขทางวั ฒ นธรรมที่ มี ผ ลต อ
การเจรจาและการเลือกสือ่ ที่เหมาะสมในการเจรจา
CA 1893 หลักการและเทคนิค
3(3/3-0-0)
ของการประชุม
(Discussion, Conference
and Parliamentary Procedure)
Prerequisite : None
การประชุ ม ตามประเภทและรู ป แบบต า งๆ การจั ด
ระเบี ยบวาระ มารยาทพื้ นฐานในการประชุ ม การนําเสนอ
ความคิดเห็น การโตแยงและการสรุป ฝกปฏิบตั ิความสามารถ
เชิงสรางสรรคในการเปนผูน ําการประชุมและผูรวมประชุม
CA 1903 การเปนผูประกาศและพิธีกร 3(2/2-1/2-0)
(Announcer and Master of Ceremonies)
Prerequisite : None
การเตรี ยมตั วและการดําเนิ นรายการในการเปนโฆษก
ผูประกาศ พิธีกร ผูสัมภาษณ และการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว
ในการแสดงงานสัมมนา และในรายการโทรทัศน บุคลิกภาพ
การวางทาทีกิรยิ า การออกเสียง

       
    

CA 1913 การโตแยงแสดงเหตุผล
3(3/3-0-0)
(Argumentation and Debate)
Prerequisite : None
ใหความเข าใจในหลักตรรกศาสตรที่ ประยุกตใชในการ
สื่ อสาร เพื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น และสร า งข อ โต แ ย ง ให มี
ประสิทธิผล การหักลางดวยเหตุผล การนําเสนอประเด็นและ
มุมมองการแสวงหาความจริงจากขอโตแยง
CA 1923 การพูดในที่สาธารณะ
3(3/3-0-0)
(Public Speaking)
Prerequisite : None
การพูดหนาที่ชุมชนเพื่อจุดประสงคตางๆ องคประกอบ
ที่มีผลตอการพูดหนาที่ชุมชน หลักและทฤษฎีที่จะชวยพัฒนา
ศั กยภาพการพู ดและการแสดงออกหน าที่ ชุ ม ชนได อย างมี
ประสิทธิภาพ

CA 2063 การวาดเสน
3(2/2-1/2-0)
เพื่ องานนิเทศศาสตร
(Drawing for Communication Arts)
Prerequisite : None
หลั กการวาดเส น การวาดเสนจากรู ปทรงพื้ นฐานที่ มี
อยู ในธรรมชาติและที่ มนุษยสรางขึ้ น ฝกปฏิบัติโดยคํานึงถึง
การใชเสน น้ําหนัก สัดสวน ปริมาตร ระยะ แสง เงา และ
การวาดเสนตามเทคนิคอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม เพือ่ ใชในงาน
ทางด านนิ เทศศาสตร ฝ กปฏิ บั ติ การวาดเส น สํา หรั บ งาน
นิเทศศาสตร
CA 2103 ความรูเบื้องตน
3(3/3-0-0)
ทางศิลปะการแสดง
(Introduction to Performing Arts)
Prerequisite : None
วิ วั ฒ นาการของศิ ล ปะการแสดงทั้ งในประเทศและ
ต า งประเทศ รวมทั้ งระบบการทํ า งาน บทบาทหน า ที่
ความรับผิดชอบ และอิทธิพลที่มีตอ สังคม ตลอดจนการศึกษา
วิชาชีพทางดานศิลปะการแสดง
CA 2113 การถายภาพ
3(2/2-1/2-0)
(Photography )
Prerequisite : None
หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการถายภาพ การฝกปฏิบัติการ
ถายภาพเพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับกลอง การใช
วั สดุ อุ ปกรณ ใ นการถ า ยภาพ เทคนิ ค และวิ ธี การถ ายภาพ
การสรางสรรคภาพถาย การใชกลอง วิธีการถายภาพ การลาง
ฟ ล ม การอั ด ภาพ การขยายภาพ และการใช เทคโนโลยี
การถายภาพระบบดิจทิ ัล
CA 2123 คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบ 3(2/2-1/2-0)
ดานนิเทศศาสตร
(Computer for Communication Arts)
Prerequisite : None
องค ประกอบของคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมต างๆ
เพื่ อการสร างสรรค งานด านนิเทศศาสตร ฝ กปฏิ บัติ การใช
คอมพิ ว เตอร เ พื่ อให เ กิ ด ทั ก ษะและเป น พื้ นฐานสํ า หรั บ
การประยุกตใชในงานขั้นสูง
CA 2133 การเขียนและการรายงานขาว 3(3/3-0-0)
(Writing and News Reporting)
Prerequisite : None
หลักการ ความสําคัญ เทคนิค การฟงและอานเพื่อจับ
ประเด็ นสําคั ญของเนื้ อหาสาร เทคนิ คการหาข าว การคิ ด
ประเด็ นและการประเมิ นคุ ณค าของข าว การวิ เคราะห และ


วิ จ ารณ ข า ว หลั ก พื้ น ฐานการรายงานข าว งานเขี ย นเชิ ง
สร างสรรคด านสื่ อสารมวลชนรู ปแบบต างๆ ฝ กปฏิ บั ติการ
เขียนขาวและรายงานขาว
CA 2153 ความรูเบื้องตนทางการโฆษณา 3(3/3-0-0)
(Introduction to Advertising)
Prerequisite : None
วิวัฒนาการ แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎี
และวิธีการโฆษณา บทบาทและอิทธิพลของการโฆษณาทีม่ ีตอ
ผูบ ริโภคและสังคม รูปแบบ โครงสราง ขอบเขตหนาทีแ่ ละการให
บริ การของบริ ษั ทตัวแทนโฆษณาและความเคลื่ อนไหวของ
วงการโฆษณาในปจจุบัน คุณสมบัติ หนาที่และจรรยาบรรณ
ของนักโฆษณา ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา
CA 2163 ความรูเบื้องตน
3(3/3-0-0)
ทางการประชาสัมพันธ
(Introduction to Public Relations)
Prerequisite : None
นิยาม ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการ แนวคิด
หลั กการและกระบวนการประชาสั มพั น ธ การสร างสรรค
งานประชาสั ม พั นธ สื่ อและกิ จ กรรมการประชาสั มพั น ธ
การประเมิ น ผลการประชาสั ม พั น ธ บทบาท หน าที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทตัวแทนประชาสัมพันธ คุณสมบัติ
ทีพ่ งึ ประสงคและจรรยาบรรณในการประชาสัมพันธ
CA 2173 คอมพิวเตอร
3(2/2-1/2-0)
เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ
(Computer for Printed Media Design)
Prerequisite : None
หลักการและกระบวนการออกแบบสิง่ พิมพ การออกแบบ
รูปเลมหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ ใบปลิว แผนพับโปสเตอร
ระบบการพิมพ และโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยออกแบบสิง่ พิมพ
ฝกปฏิบตั กิ ารใชคอมพิวเตอรชว ยออกแบบและงานจัดหนาสําหรับ
สิ่งพิมพประเภทตางๆ

CA 3063 ทฤษฎีสอื่ สารมวลชน
3(3/3-0-0)
(Theories of Mass Communications)
Prerequisite : None
หลักและทฤษฎีของการสื่อสาร การใชสื่อเพื่อการสื่อสาร
ที่ มี ประสิทธิ ภาพ บทบาทของการสื่ อสารในการสร าง และ
เปลี่ยนทัศนคติ กลยุทธและอิทธิพลของการสื่อสาร ผลกระทบ
ของการสื่อสารมวลชนที่มีตอการเรียนรู ทัศนคติ พฤติกรรม
ของบุ ค คลและผลกระทบต อ สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
วัฒนธรรม การรู เทาทันสื่อ
CA 3073 การออกแบบเว็บไซต
3(2/2-1/2-0)
(Website Design)
Prerequisite : None
แนวคิด สวนประกอบ โครงสร าง ขั้ นตอนและเทคนิค
การออกแบบเว็ บไซต ฝ กปฏิ บั ติ การใช โปรแกรมสําเร็จรู ป
สําหรับการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดียในเว็บไซต โดยให
สอดคลองกับวัตถุประสงค ลักษณะการใชงานและเทคโนโลยี
ทางอินเทอรเน็ต เพือ่ สรางความนาสนใจและเพิม่ ประสิทธิภาพ
แกเว็บไซต
CA 3083 การตัดตอพื้นฐาน
3(2/2-1/2-0)
(Basics Editing)
Prerequisite : None
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการตัดตอขัน้ พืน้ ฐาน การใช
ภาพวิดีโอในการตัดตอ เทคนิคการตัดตอคลิปวิดีโอเบื้องตน
การใชภาพนิ่ง กราฟก ไตเติ้ล และเพลงหรือเสียงเอฟเฟกต
ในงานตัดตอ การเอ็กซพอรต (export) งานตัดตอในรูปแบบ
ไฟลวิดีโอสําหรับงานประเภทตางๆ การฝกปฏิบัติการตัดตอ
อยางงาย
CA 4003 การวิจัยทางนิเทศศาสตร
3(3/3-0-0)
(Communication Arts Research)
Prerequisite : CA 3063
แนวคิ ด และหลั กการทางด า นการวิ จั ย รู ป แบบและ
กระบวนการวิ จั ย การเก็ บรวบรวมข อมู ลและการวิ เคราะห
ขอมูล การนําเสนองานวิจัยทางนิเทศศาสตร การประยุกตใช
งานวิจัยในประเด็นทางนิเทศศาสตร และการฝกปฏิบัติการทํา
วิจัยทางนิเทศศาสตร

       
    

CA 3053 คอมพิวเตอร
3(2/2-1/2-0)
เพื่อการออกแบบมัลติมีเดีย
(Computer for Multimedia Design)
Prerequisite : None
ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ การใช ง านโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบสื่อ โดยการผสมผสาน
สือ่ หลายชนิดทัง้ ขอความ กราฟก (Graphic) ภาพเคลือ่ นไหว
(Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน (Video) ในลักษณะ
สองมิตแิ ละสามมิติ
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CA 4033 โครงงานพิเศษ
3(0-3/9-0)
(Special Project)
Prerequisite : ศึกษาวิชาชีพเฉพาะดานไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต
มีสถานะนักศึกษาชัน้ ปที่ 4 และอยูใ นดุลยพินจิ
ของอาจารยประจํากลุมวิชาชีพ
การทําโครงงานเฉพาะเรือ่ ง โดยบูรณาการความรูท ไี่ ดจาก
การเรียนมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
มากยิง่ ขึน้ ภายใตการแนะนําและควบคุมของอาจารยทปี่ รึกษา
โครงงาน มีการสงเอกสารโครงงาน ขั้นตอนการทําและผลการ
ดําเนินงานตามชวงเวลาที่กําหนด

       
    

CA 4056 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)
Prerequisite : สถานะนั กศึ กษาชั้ น ป ที่ 4 ศึ ก ษารายวิ ชา
ในกลุม วิชาชีพเฉพาะดานมาแลวไมตา่ํ กวา 18
หนวยกิต มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอย
กวา 2.00 และอยู ในดุลยพินิ จของอาจารย
ประจํากลุมวิชาชีพ
การฝกปฏิบตั ิงานดานนิเทศศาสตรในสถานประกอบการ
อยางเปนระบบเชนเดียวกับพนักงานของสถานประกอบการ
นั้นๆ เพื่ อใหเรียนรู มีประสบการณจริง พัฒนาทักษะดาน
วิ ชาชี พและสามารถปรั บตั วเป นบั ณฑิ ตที่ มี ความรู
คูคุณธรรม ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน มีระยะ
เวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 16 สัปดาห และเขียนสารนิพนธ
รายงานผลการฝ กปฏิ บั ติงาน โดยมี พนักงานที่ ปรึ กษาและ
อาจารยประจํากลุมวิชาชีพเปนผูประเมินผล
CB 2013 พัฒนาการและการปฏิรูป
3(3/3-0-0)
ระบบเศรษฐกิจจีน
(Economic Development and
Reform of China)
Prerequisite : None
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน วิวัฒนาการ
ของโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรปู ระบบเศรษฐกิจ บทบาทของ
สถาบั นรั ฐและเอกชน ตลอดจนปจจั ยตางๆ ทางเศรษฐกิ จ
สังคม และการเมืองที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศจีน ศึกษาถึงกลไกของระบบเศรษฐกิจ นโยบาย
เศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศอืน่ ๆ
ในเอเชียและทั่วโลก
CB 2023 วัฒนธรรมการทําธุรกิจของจีน 3(3/3-0-0)
(Chinese Business Culture)
Prerequisite : None
อารยธรรม วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการดําเนิน
ธุรกิจของจีน สภาพแวดลอมทางสังคม วิถีชีวิตความเปนอยู

อุ ป นิ สั ย ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของชาวจี น การพบปะและ
การทั กทาย การรับประทานอาหาร และธรรมเนียมปฏิ บัติ
บนโตะอาหาร หลักเกณฑและขอควรระวังในการติดตอธุรกิจ
กับชาวจีน การใชภาษา รวมถึงการนําปรัชญาจีนและทฤษฎี
สังคมนิยมมาปรับใชในการจัดการธุรกิจ
CB 3013 การคาและการลงทุน
3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศของจีน
(International Trade and
Investment of China)
Prerequisite : CB 2013
นโยบายการค าระหว า งประเทศของจี น นโยบาย
“การเชิญเขามา” และนโยบาย “การเดิ นออกไป” หลั กการ
และแนวคิ ดในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและการค า การลงทุ น
และการขยายตลาดการคา ความสัมพันธทางการคาระหวาง
ประเทศของจีนกับตลาดโลก บทบาทของรัฐบาลและเอกชน
ต อการค า ระหว างประเทศของจี น บทบาทของรั ฐบาลจี น
ต อการลงทุ นของชาวต างชาติ การรวมกลุ มทางเศรษฐกิ จ
ของจีนกับประเทศตางๆ ผลประโยชนและความมุ งหวังของ
รั ฐ บาลจี น ต อ การค า และการลงทุ น ของชาวต า งชาติ ใ น
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
ปจจัยภายในทีม่ ีตอ พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ สินคาและบริการ
การวางแผนและกําหนดกลยุทธ สวนประสมการตลาด การสราง
ความสัมพันธทางธุรกิจในประเทศจีน
CB 3033 กฎหมายการคาและการลงทุน 3(3/3-0-0)
ในประเทศจีน
(Trade and Investment Law in China)
Prerequisite : LA 2803
กฎระเบียบและกฎหมายที่เกีย่ วของกับการคาการลงทุน
ในจีน อาทิ สัญญาซือ้ ขาย การโอนกรรมสิทธิ์ การชําระเงิน ภาษี
อนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการคา
การลงทุนในประเทศจีน รวมทัง้ กฎหมายสงเสริมการลงทุนและ
สิ ทธิ ประโยชน จากการลงทุ นในเขตเศรษฐกิ จพิ เ ศษต า งๆ
ขั้ นตอนและกระบวนการการจั ดตั้ งองค กรธุ รกิ จ การขอรั บ
สิทธิพิเศษในการลงทุนในประเทศจีน คุณธรรมและจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจการคาในจีน และกระบวนการระงับขอพิพาท
ทางธุรกิจการคาระหวางประเทศของจีน


CB 3043 การจัดการธุรกิจสงออก
3(3/3-0-0)
และนําเขากับประเทศจีน
(Export-Import Management with China)
Prerequisite : None
การวางแผนและวิ ธี การส งออกและนํ า เข าสิ นค า
ในประเทศจีน การหาตลาดเพื่ อการสงออกและนําเขาสินคา
การพั ฒนาผลิ ตภั ณ ฑ การตั้ งราคา การส งเสริ มการตลาด
ของสินคาเพื่อการสงออก พิธีการทางศุลกากร สิทธิประโยชน
ในการส ง ออกและนํา เข าสิ นค า ไปจี น เงื่ อ นไขและวิ ธี ก าร
ชําระเงินระหวางประเทศ บทบาทของรัฐบาลในการสงเสริม
การสงออกและนําเขาไปประเทศจีน
CB 3053 ระบบการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
และการเจรจาธุรกิจจีน
(Communication System and
Negotiation for Chinese Business)
Prerequisite : None
พื้นฐานทางการคาระหวางประเทศ และการใชภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารและการเจรจาตอรองทางธุรกิจ การเตรียมตัว
กอนเจรจา ขั้ นตอนกระบวนการเจรจา เทคนิคในการเจรจา
ตอรอง การปดการเจรจา ผลกระทบของวัฒนธรรมขามชาติ
ที่ มี ต อการสื่ อสารและการเจรจาธุ รกิ จ ในจี น ตั วอย างของ
การสื่ อสารและการเจรจาธุ รกิ จของจี น การแก ป ญหาและ
กรณีศึกษา

CB 3073 ภูมิศาสตรกายภาพจีนเชิงธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Chinese business geography)
Prerequisite : None
ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพในแตละภาคและแตละ
มณฑลของจีน ขอเดนเชิงภูมิศาสตรในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการสร างชาติ ของประเทศจี น การวิ เคราะห ป จจั ยทาง
ภูมศิ าสตรทมี่ ผี ลกระทบตอการเขาไปดําเนินธุรกิจในประเทศจีน
การเจาะตลาดจีนเปนรายภูมภิ าค เขตการพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีของจีน
CB 3083 เศรษฐกิจระหวางประเทศของจีน 3(3/3-0-0)
(International Economic of China)
Prerequisite : None
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวาง
ประเทศของจีน การเก็บภาษี ดุลการชําระเงิน ระบบการเงิน
ระหวางประเทศ อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ การลงทุน
ระหวางประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจเปดของจีน ทิศทางและ
นโยบายทางเศรษฐกิจมหภาคและสถานการณทางการคาของ
ประเทศจี นในป จจุ บัน การรวมกลุ มทางเศรษฐกิ จและกรณี
ศึกษา
CB 3093 การฝกปฏิบัตินอกสถานที่
3(0-0-3/15)
(Field Work Practices)
Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อน
การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการธุรกิจ เปนระยะ
เวลา 8 สัปดาห เพื่อใหเกิดการเรียนรู และคุนเคยกับสภาพ
การทํางาน วิธีการปรับตัวใหเขากับสิง่ แวดลอมของการทํางาน
เพื่ อเป นประโยชน ต อการเตรียมความพร อมก อนเข าสู โลก
ของการทํางานเมือ่ สําเร็จการศึกษา การฝกฝนใหรจู กั แกปญ
 หา
เฉพาะหน าที่ เกิดขึ้ นขณะทํางาน เพื่ อเรี ยนรู แนวทางแกไข
รวมทั้ งการประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ในสาขาที่ เรี ย นให เ ข า กั บ
การปฏิบตั งิ านจริง
CB 3103 ความสัมพันธทางธุรกิจ
3(3/3-0-0)
ระหวางไทย-จีน
(Business Relation Between Thai
and China)
Prerequisite : None
ประวัติความสัมพันธทางธุรกิจระหวางไทยกับจีน การสง
ออก-นําเขาระหวาง 2 ประเทศ การลงทุนของจีนในไทย และ
การลงทุนของไทยในจีน ทิศทางความสัมพันธของไทยกับจีน
ปจจั ยที่ มีผลกระทบต อความสัมพันธ ทางธุรกิ จระหวางไทย

       
    

CB 3063 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
สําหรับธุรกิจจีน
(Human Resource Management
for Chinese Business)
Prerequisite : None
ทฤษฎีและหลั กการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย ในองค กร
ธุรกิจ บทบาทและความรับผิ ดชอบในการบริหารทรัพยากร
มนุษย อั นไดแก การวิเคราะหงาน การวางแผนงานบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพ
บุคคล การบริหารคาตอบแทน ความปลอดภัยในการทํางาน
แรงงานสั มพั นธ จริ ย ธรรมในการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย
ผลกระทบของวั ฒนธรรมข ามชาติ ต อการจั ดการทรั พยากร
มนุษยในองคกรธุรกิจจีน การเปรียบเทียบแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยของประเทศจีนกับประเทศตางๆ และกรณี
ศึกษา
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กับจีน ความสัมพันธทางการทูตระหวางรัฐบาลไทย กับรัฐบาล
จี น และผลกระทบของความสั ม พั นธ นั้ น ต อ ธุ รกิ จ ระหว า ง
ประเทศของไทย-จีน
CB 3113 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
ภาษาจีน
(Chinese Word Processing)
Prerequisite : CN 2013
การปอนข อมู ลและการจัดเรี ยงขอมูลภาษาจี น 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
บทบาทของรัฐบาลและเอกชนตอการคาระหวางประเทศของจีน
การลงทุนใน ประเทศจีน บทบาทของรัฐบาลจีนตอการลงทุนของ
ชาวตางชาติ การรวมกลุ มทางเศรษฐกิ จของจีนกับประเทศ
ตางๆ ผลประโยชนและความมุงหวังของรัฐบาลจีนตอการคา
ระหวางประเทศ และการ ลงทุนของชาวตางชาติในประเทศจีน
และการควบคุม และการสนับสนุนของรัฐบาลจีน
CB 4013 ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบัน 3(3/3-0-0)
การเงินที่เกี่ยวของของจีน
(Money Market, Capital Market and
Financial Institution involved of China)
Prerequisite : None
ความสําคัญของตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวของของจีน โครงสรางของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ บทบาทของธนาคารกลางในการกํากับ
ดู แลสถาบั นการเงิ น การดําเนิ นนโยบายการเงิ น นโยบาย
การคลั ง หน าที่ ของสถาบันการเงินประเภทต างๆ นโยบาย
เกีย่ วกับการบริหาร ควบคุม การสงเสริมตลาดการเงิน ตลาดทุน
และสถาบั นการเงิ นต างๆ ประเภทของเอกสารทางการค า
ที่ใชในตลาดเงิน

CB 4023 การจัดการขามวัฒนธรรม
3(3/3-0-0)
ไทย-จีน
(Cross-Cultural Management
Thai-Chinese)
Prerequisite : None
แนวคิ ด บทบาท ความสํ า คั ญ ของการจั ด การข า ม
วัฒนธรรม องคประกอบของวัฒนธรรมในดานตางๆ ที่ มีผล
ตอการดําเนินธุรกิจจีน การวิเคราะหเปรียบเทียบวัฒนธรรม
ไทยกั บวั ฒนธรรมจี น ผลกระทบของวั ฒนธรรมที่ มี ต อการ
ตัดสินใจ การติดตอสื่อสาร การจูงใจ ภาวะผูนํา พฤติกรรม
การบริโภค การเจรจาตอรอง ปญหาทีเ่ กิดขึน้ จากความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมระหวางไทย-จีน รวมถึงแนวทางในการแกไข
ปญหาดังกลาว
CB 4033 ระบบบั ญชี
3(3/3-0-0)
และการภาษีอากรของจีน
(Accounting system and
taxation of China)
Prerequisite : AC 1233
การพัฒนาระบบบัญชีภายในประเทศของจีน ประเภท
ธุรกิจทีต่ อ งจัดทําบัญชี และกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการจัดทําบัญชี
ประเภทบัญชีทตี่ องจัดทํา หลักเกณฑและวิธกี ารบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีอากรของจีน วิธรการบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณารายได
และรายจ ายทางภาษีอากร การตี ราคาทรัพยสิ นและหนี้ สิน
การคิดคาเสื่อมราคา เพื่อประโยชนในการคํานวณกําไรสุทธิ
สําหรั บการเสี ยภาษี จรรยาบรรณทางธุ รกิ จในการจั ดการ
ระบบบัญชีและภาษีอากร ปญหาการปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับระบบ
บัญชีและการภาษีอากรของจีน
CB 4043 ระบบโลจิสติกสไทย-จีน
3(3/3-0-0)
(Logistics System of Thai-China)
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกสไทย-จีน วิวัฒนาการทางดาน
โลจิ ส ติ ก ส ไ ทย-จี น รู ป แบบของโลจิ ส ติ ก ส และการขนส ง
เสนทางเชือ่ มโยงการคาสูก ารพัฒนาทางดานโลจิสติกส ปญหา
อุ ปสรรคการพั ฒนาโลจิ สติ กส ไทย-จี น แนวโน มโลจิ สติ กส
ไทย-จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
CB 4053 การจัดการธุรกิจขนาดกลาง
3(3/3-0-0)
และขนาดยอมของจีน
(Small and Medium Business
Management in China)
Prerequisite : None
ความแตกตางระหว างธุรกิ จขนาดยอมและขนาดใหญ
กระบวนการจั ดการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย อมของจี น
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การเริม่ ตนประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศจีน
การลงทุ น การเงิ น การดําเนิ นงาน การตลาด การติ ดต อ
ประสานงานในวงการธุรกิจ และความสัมพันธดา นกฎหมายกับ
หน ว ยงานของรั ฐ บาลจี น การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และปญหาตางๆ ของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนวิธีการแกปญหา เพื่อให
ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย อมในจี น สามารถดําเนิ นการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

CB 4106 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)
Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อน
การปฏิ บัติ งานเป นเวลา 15 สัปดาห ในองค กรธุ รกิ จ
ซึง่ เปนไปตามความเห็นชอบของคณะวิชา เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดมี
ประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง โดยมีการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

CB 4063 เหตุการณปจจุบันของจีน
3(3/3-0-0)
(Current Events in China)
Prerequisite : None
เหตุ การณ ต างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นในป จจุ บั นของประเทศจี น
วิเคราะหปญหาตางๆ ที่มีผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมื อง เทคโนโลยี และการสื่ อสารของจี น ความขั ดแย ง
ภายในประเทศ และการประสานผลประโยชน การรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การแขขันทางดาน
การคา บทบาทของจีนในเวทีโลก รวมถึงการปรับตัวของจีน
ใหเขากับสถานการณโลกในอนาคต

CB 4303 การทําธุรกิจกับประเทศจีน
3(3/3-0-0)
(Doing Business with China)
Prerequisite : None
วัฒนธรรมทางธุรกิจของจีน รูปแบบการบริหารจัดการ
รสนิยม พฤติกรรมการบริโภค รูปแบบการสงเสริมการขาย
รวมถึงการเจรจาตอรองกับจีน แนวโนมความตองการสินคา
ของจีน ชองทางการจัดจําหนาย กฎหมายธุรกิจของจีนทีม่ ีผล
กระทบตอการสงออกสินคาของไทย

CB 4073 กลยุทธทางธุรกิจ
3(3/3-0-0)
สําหรับตลาดจีน
(Business Strategy for Chinese Market)
Prerequisite : MG 1303 และ MK 1503
และศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
การวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
ของตลาดจีน การวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ การดําเนินกลยุทธ
บทบาทของผู บริ หารในฐานะผู ดําเนิ นการตามกลยุทธ ที่ ได
กํ า หนดไว และการควบคุ ม กลยุ ทธ การแก ป ญหาใน
การดําเนิ น งาน รวมทั้ งศึ กษาถึ งนโยบายด านต างๆ อาทิ
ดานการตลาด การผลิต การเงินและการจัดการทรัพยากรมนุษย
โดยใชกรณีศึกษามาวิเคราะหเพื่อประกอบการตัดสินใจ

CD 2003 การออกแบบนิเทศศิลป 1
3(2/2-1/2-0)
(Communication Design I)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ ประเภทและวิธีการ
ออกแบบงานนิเทศศิ ลป ฝ กปฏิบั ติงานออกแบบนิเทศศิ ลป
ที่ สามารถใช สื่ อความหมายและสร างการจดจํ า แก
กลุม เปาหมายอยางมีประสิทธิผล
CD 2013 การออกแบบนิเทศศิลป 2
3(2/2-1/2-0)
(Communication Design II)
Prerequisite : CD 2003
ศึกษา วิเคราะหงานนิเทศศิลปในปจจุบันและฝกปฏิบัติ
ออกแบบงานนิ เ ทศศิ ล ป ให สามารถเข าถึ งกลุ ม เป าหมาย
ที่ มี ลั ก ษณะแตกต า งและตรงตามวั ตถุ ประสงค ของการสื่ อ
ความหมาย โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของสื่อแตละประเภท

       
    

CB 4083 สัมมนาธุรกิจจีน
3(3/3-0-0)
(Seminar in Chinese Business)
Prerequisite : ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
กรณีศึกษาและวิเคราะหปญหาตางๆ ของการประกอบ
ธุ รกิ จจี น ในป จ จุ บั น สภาพแวดล อมต างๆ ที่ มี ผ ลกระทบ
ตอธุรกิจจีน จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการ
พัฒนาธุรกิจ การกําหนดกลยุทธเพือ่ แกไขปญหา การตัดสินใจ
ในกรณีศึกษา โดยนําหลักทฤษฎีมาประยุกตใช และประเด็น
สําคัญของธุรกิจจีนในปจจุบัน

CD 1013 ประวัติศาสตรศิลป
3(3/3-0-0)
และการออกแบบ
(History of Art and Design)
Prerequisite : None
ประวั ติ ความเป นมาและพั ฒ นาการของศิ ลปะยุ ค
กอนประวัติศาสตรถึงปจจุบัน การแบงสมัยศิลปะ การรับและ
การถายเทอิทธิพลของเนื้อหาและรูปแบบของศิลปะแตละสมัย
รวมถึงการศึกษาความสัมพันธระหวางศิลปะกับการออกแบบ
เพือ่ เปนแนวคิดในการสรางสรรคงานศิลปะและการออกแบบ
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CD 2023 การออกแบบตราสัญลักษณ 3(2/2-1/2-0)
และตัวอักษร
(Symbol and Typography Design)
Prerequisite : None
ลักษณะรูปแบบ ที่มา ความสําคัญ หลักการและวิธีการ
ออกแบบตราสัญลักษณและตัวอักษรประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติ
การออกแบบสัญลักษณและออกแบบตัวอักษร โดยคํานึงถึง
การสื่ อ ความหมาย ความสวยงามและการนํา ไปใช ในงาน
นิเทศศิลปประเภทตางๆ
CD 3003 การออกแบบกราฟก
3(2/2-1/2-0)
บนบรรจุภัณฑ
(Graphic Design for packaging)
Prerequisite : None
หลักการออกแบบ การจัดและใหสีตัวอักษร ภาพและพื้น
ฝกปฏิบัติการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑตางๆ โดยการ
ศึ ก ษาวิ เ คราะห รู ป แบบ รู ป ทรง วั ส ดุ และประเภทของ
บรรจุ ภั ณฑ ตลอดจนเทคนิ ค การพิ ม พ และงานหลั ง พิ มพ
เพือ่ การออกแบบทีเ่ หมาะสมและมีคณ
ุ ภาพในเชิงการออกแบบ
และการใชงาน
CD 4103 สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป 3(3/3-0-0)
(Seminar in Communication Design)
Prerequisite : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
กํา หนดประเด็ น ทางด านนิ เ ทศศิ ล ป ที่ สอดคล อ งกั บ
สถานการณป จจุบันและแนวโนมในอนาคต นํามาอภิ ปราย
ระดมความคิ ด เพื่ อ พั ฒนาทั กษะการคิ ด การสื่ อ สารและ
การแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและเหตุผล

       
    

CD 4233 เทคนิคการตกแตงภาพถาย 3(2/2-1/2-0)
(Photo Retouching Technique)
Prerequisite : None
แนวคิด เทคนิค ขั้ นตอนและวิธีการปรับแตงภาพถาย
อย า งละเอี ย ด ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช อุ ป กรณ แ ละโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร สํา หรั บ การตกแต งภาพถ า ยตลอดจนเทคนิ ค
การปรับแตงภาพสําหรับสื่อประเภทตางๆ
CD 4243 การออกแบบภาพประกอบ
3(3/3-0-0)
(Illustration Design)
Prerequisite : None
วิธีการและเทคนิคการสรางภาพแบบเหมือนจริง แบบ
คลี่ คลาย แบบตัดทอน แบบจินตนาการโดยคํานึงถึงเนื้อหา
และวิธกี ารแสดงออกใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะงาน

ฝกปฏิบัติการสรางภาพประกอบในลักษณะตางๆ โดยคนหา
ลักษณะเฉพาะ และเลือกใชเทคนิคทางจิตรกรรมและวิธีการ
อื่นๆ ที่เหมาะสม
CD 4253 การออกแบบนิทรรศการ
3(3/3-0-0)
และจัดที่ แสดง
(Exhibition and Display Design)
Prerequisite : None
รูปแบบและหลั กการจัดนิ ทรรศการและการจั ดที่ แสดง
ประเภทตางๆ ฝกปฏิบัตกิ ารออกแบบนิทรรศการและออกแบบ
จัดที่แสดง โดยการวิเคราะหการจัดวางผัง การวางแผนและ
แนวทางการแกไข เทคนิควิธีการจัดและติดตัง้ การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
CD 4343 การออกแบบ
3(2/2-1/2-0)
และผลิตเทคนิคพิเศษ
(Special Effect Design and Production)
Prerequisite : None
ขั้ นตอน วิธี การสรางเทคนิ คพิ เศษ ฝกปฏิบั ติ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสรางเทคนิคพิเศษในงานออกแบบ
นิเทศศิลป โดยวิเคราะหเนื้อหาที่ตองการสื่อสารและผลิตงาน
ใหสอดคลองกับเนื้อหา วัตถุประสงคและงบประมาณ
CH 1213 เคมีทั่วไป 1
3(3/3-0-0)
(General Chemistry I)
Prerequisite : None
ทฏษฎีควอนตัมและโครงสรางอะตอม พันธะเคมี ปริมาณ
สัมพันธ ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี ปฏิกริ ิยากรด-เบส
และจลนศาสตรเคมี
CH 1223 เคมีทั่วไป 2
3(3/3-0-0)
(General Chemistry II)
Prerequisite : CH 1213
แก ส ของแข็ ง ตารางธาตุ สารประกอบของธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ ธาตุทรานสิชนั และสารประกอบโคออรดิเนชัน
เทอรโมเคมี เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร และเคมีสิ่งแวดลอม
CH 1233 หลักเคมี
3(3/3-0-0)
(Principles of Chemistry)
Prerequisite : None
เรือ่ งมวลสารสัมพันธ โครงสรางของอะตอมและพันธะเคมี
จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา ตาราง
ธาตุ ธาตุ -เรพรี เซนเทที ฟ ธาตุ แ ทรนซิ ชั น เคมี นิ วเคลี ยร
เคมีกับสิง่ แวดลอม


CH 1241 ปฏิบัติการเคมี
1(0-1/3-0)
(Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 1233 or CH 1332
ทําการทดลองที่ สัมพั นธ กับทฤษฎี ที่ ได ศึ กษา ในวิ ชา
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
และคาคงทีก่ ารแตกตัวของกรดออน การไทเทรตแบบยอนกลับ
CH 1272 อินทรียเคมี
2(2/2-0-0)
(Organic Chemistry)
Prerequisite : CH 1233 or CH 1213 or CH 1293
การจําแนกสารตามหมู ฟ ง ก ชั น สมบั ติ ทางกายภาพ
การเรียกชื่ อ การเตรี ยมและปฏิ กิ ริ ยาเคมี ของสารประกอบ
อินทรียตางๆ ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล
ฟ น อล อี เ ทอร อั ล ดี ไ ฮด คี โตน กรดคาร บ อกซิ ลิ ก 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 ย วกั บ สมบั ติ ท างกายภาพ การทํา ให
สารบริสทุ ธิ์ การวิเคราะหสาร และปฏิกริ ยิ าเคมีของสารประกอบ
อินทรีย
CH 1293 เคมีทั่วไป
3(3/3-0-0)
(General Chemistry)
Prerequisite : None
โครงสรางอะตอม และตารางธาตุ พันธะเคมี มวลสาร
สัมพันธ แกส และทฤษฎีจลนของแกส ของเหลวและสมบัติของ
สารละลาย จลนศาสตร เคมี สมดุ ลเคมี ปฏิ กิ ริ ยากรด-เบส
ปฏิกิริยารีดอกซ และเคมีไฟฟา เทอรโมเคมี เคมีนิวเคลียร

สมดุ ล เคมี ปฏิ กิ ริ ย ารี ด อกซ เซลล เ คมี ไ ฟฟ า ชนิ ด ต า งๆ
ความร อนของปฏิ กิริ ยาเคมี การวัดคา pH และสารละลาย
บัฟเฟอร การไทเทรตกรด-เบส
CH 1332 เคมีพื้นฐาน
2(2/2-0-0)
(Basic Chemistry)
Prerequisite : None
เรือ่ งโครงสรางอะตอม พันธะเคมี และตารางธาตุ ปริมาณ
สารสัมพันธ จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ปฏิกริ ยิ า
รีดอกซ เคมีไฟฟา เทอรโมไดนามิกสเคมี
CH 1343 เคมีเบื้ องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Chemistry)
Prerequisite : None
เรือ่ งมวลสารสัมพันธ โครงสรางของอะตอมและพันธะเคมี
จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา ตาราง
ธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ เคมีนิวเคลียร การจําแนก การเรียก
ชื่อสารประกอบอินทรีย และคุณสมบัติทั่วไปของสารประกอบ
อินทรีย
CH 1351 ปฏิบัติการเคมีเบื้องตน
1(0-1/3-0)
(Introduction to Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 1343
การคํานวณเกี่ยวกับสมการเคมี สมดุลเคมี การวัด pH
และสมบั ติ ของสารละลายบั ฟเฟอร การไทเทรต กรด-เบส
สมบัติของสารเคมีบางอยาง การแยกและการวิเคราะหแบบ
คุณภาพ การใชสารเคมีเพื่อการพิสูจนทราบสารตางๆ รวมทั้ง
เอนไอออนและแคทไอออนที่ สนใจ อาศั ยสมบั ติ ที่ แตกต าง
ของสารที่ มาใช ใ นการพิ สู จ น ท ราบ การทดลองเกี่ ย วกั บ
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของสารอิ นทรี ย และวิ ธี ก ารทํ า ให
สารบริสทุ ธิ์
CH 1362 หลักเคมีวิเคราะห
2(2/2-0-0)
(Principles of Analytical Chemistry)
Prerequisite : CH 1293 and CH 1301
พื้ นฐานทางเคมี วิ เ คราะห ความคลาดเคลื่ อนและ
การจัดการขอมูลเชิงวิเคราะห สารละลายและระบบหนวยทีใ่ ชใน
เคมีวิเคราะห การวิเคราะหโดยน้ําหนัก สารละลายบัฟเฟอร
การไทเทรต การวิเคราะหโดยเทคนิคสเปกโตรไฟโตเมตรี

       
    

CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-1/3-0)
(General Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 1293
การทดลองเรื่องตางๆ ไดแก ปริมาณสารสัมพันธ แกส
สมบั ติ คอลลิ เกที ฟ ของสารละลาย อั ตราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยา
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CH 1371 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห
1(0-1/3-0)
(Principles of Analytical Chemistry
Laboratory)
Prerequisite : CH 1362
การทดลองดานเคมีวเิ คราะหซงึ่ ประกอบดวย การทดลอง
ด า นคุ ณภาพวิ เ คราะห โ ดยตรวจสอบเพื่ อพิ สู จ น ท ราบ
แอนไอออน แคตไอออนชนิดตางๆ และการทดลองดานปริมาณ
วิ เคราะห โ ดยใช เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห ปริ มาณน้ํ า หนั ก
การวิเคราะหปริมาณโดยการไทเทรต การวิเคราะหปริมาณโดย
เทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรี
CH 1383 อินทรียเคมีเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Organic Chemistry)
Prerequisite : None
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี การจําแนก
และการเรี ยกชื่ อ สารประกอบอิ นทรี ย สมบั ติ ทางกายภาพ
และปฏิ กิริ ยาของสารประกอบอิ นทรี ยประเภทตางๆ ไดแก
สารประกอบไฮโดรคารบอน อัลกอฮอล ฟนอล อีเธอร อัลดีไฮด
คีโตน กรดคารบอกซิลกิ และอนุพันธ เอมีน และสารชีวโมเลกุล

       
    

CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน
3(3/3-0-0)
(Basic Organic Chemistry)
Prerequisite : CH 1213 or CH 1293 or CH 1332
or CH 1233
จําแนกและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย คุณสมบัติ
ทั่ วไป สเตอริโอเคมี และปฏิกิริยาของสารประกอบอิ นทรีย
ประเภทตางๆ ไดแก สารไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ อัลกอฮอล
ฟนอล อีเทอร อัลดีไฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลกิ และอนุพนั ธ
กรดอะมิ โ น สารที่ ประกอบด วยหมู ฟ งก ชั นหลายหมู สาร
พอลิ เ มอร สารประกอบที่ เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ เช น
คารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
CH 2241 ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน 1(0-1/3-0)
(Basic Organic Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 2233
Prerequisite : CH 1301 or CH 1241 or CH 1251
ทํ า การทดลองเกี่ ยวกั บสมบั ติ ทางกายภาพของ
สารอินทรีย วิธีการทําใหบริสุทธิ์ การวิเคราะหสาร ปฏิกิริยา
พื้นฐานของหมูฟงกชันนอล การสังเคราะหสารจากปฏิกิริยา
เคมีอินทรีย

CH 2263 อินทรียเคมี
3(3/3-0-0)
(Organic Chemistry)
Prerequisite : CH 2233
ศึกษาสเตอริโอเคมีขั้นสูง ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย
ประเภทต า งๆ และกลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า สารประกอบ
พอลิ นิ วเคลี ย ร อะโรเมติ ก สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิ ก
สารผลิตภัณฑธรรมชาติ พอลิเมอรสังเคราะห
CH 2313 เคมีวิเคราะห
3(3/3-0-0)
(Analytical Chemistry)
Prerequisite : CH 1293 and CH 1301
พื้นฐานของเคมีวิเคราะห การจัดการขอมูลเชิงวิเคราะห
หลักการและเทคนิคการวิเคราะหโดยน้ําหนั ก การไทเทรต
กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซอน
และการไทเทรตแบบรีดอกซ
CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
1(0-1/3-0)
(Analytical Chemistry Laboratory)
Corequisite : CH 2313
การวิเคราะหทงั้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห
เชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหแอนไอออนและแคตไอออน
หมูต างๆ การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยวิธกี ารวิเคราะหน้ําหนัก
และการวิ เ คราะห โ ดยวิ ธี ไ ทเทรชั่ นแบบต า งๆ ได แ ก การ
วิเคราะหโดยการไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตโดยการเกิด
สารประกอบเชิงซ อน การไทเทรตแบบตกตะกอน และการ
ไทเทรตโดยการเกิดสารประกอบเชิงซอน ตลอดจนการสอบ
วิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
CH 2392 เคมีเชิงฟสิกสพื้นฐาน
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
ประวัติและปรัชญาทางการแพทยแผนจีนที่ ถูกสืบทอด
ตอกันมา ตามวัฒนธรรมของจีนในแตละยุคสมัย ประวัติและ
ทฤษฎีของบุคคลสําคัญทางการแพทยแผนจีน แนวคิดพืน้ ฐาน
ทางวั ฒนธรรมจี น ที่ มี ผลต อ ศาสตร การแพทย แผนจี น
ประวัตศิ าสตรและภูมศิ าสตรจนี ทีเ่ กีย่ วของกับการแพทยแผนจีน


ในแตละยุคสมัย ประวัติการเขามาสูป ระเทศไทยของการแพทย
แผนจี น การพั ฒนาของการแพทย แผนจี นในประเทศไทย
ศึ กษาโครงสร างและระบบสุขภาพไทย บทบาทของแพทย
แผนจีนตอระบบสุขภาพไทย
CM 2012 พื้นฐานศาสตรการแพทย
2(2/2-0-0)
แผนจีน 1
(Fundamental of Traditional Chinese
Medicine I)
Prerequisite : None
ทฤษฎีความคิดพืน้ ฐานของศาสตรแพทยแผนจีน ทฤษฎี
ยินหยาง ทฤษฎีปญจธาตุ สารจําเปนพืน้ ฐานแหงชีวติ ชี่ เลือด
จินเยี่ย ทฤษฎีระบบอวัยวะและสรีระในทางการแพทยแผนจีน
ความสัมพันธเกี่ยวของทางทฤษฎีระบบเสนลมปราณ ความ
สัมพันธระหวางอวัยวะภายในกับระบบเสนลมปราณ
CM 2014 การตรวจวินิจฉัย
4(3/3-1/3-0)
ทางการแพทยแผนจีน
(Diagnosis of Chinese Medicine)
Prerequisite : CM 2023 พืน้ ฐานศาสตรการแพทยแผนจีน 2
หลั กการตรวจวิ นิ จฉั ย โดยการมอง การดม การฟ ง
การถามและการสัมผัส หลั กการวินิจฉัยแยกโรคทั้ ง 8 การ
วินิจฉัยโรคจากสารจําเปนพื้นฐานแหงชีวิต ชี่ เลือด จินเยี่ย
ระบบอวั ยวะ เส นลมปราณทั้ ง 6 และการวิ นิ จฉั ยแยกโรค
แบบต า งๆ การฝ กปฏิ บั ติ การตรวจวิ นิ จฉั ยทางการแพทย
แผนจีน โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย
CM 2022 จริยธรรมและกฎหมาย
2(2/2-0-0)
ทางการแพทย
(Law and Medical Ethics)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคั ญ ขอบเขต และแนวคิ ดของ
จริ ยธรรมทางการแพทย วิ ธี การปฏิ บั ติ ตั ว การวางตั ว ต อ
เพื่อนรวมวิชาชีพ ผูปวย ญาติผูปวยและตอคนทั่วไปในสังคม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ หลักการเกี่ยวกับสิทธิ
ของผูปวย จรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาชีพ กฎหมาย
ที่ เกี่ ยวข องทางการแพทย การปรั บตั วด านจิ ต ใจ อารมณ
และจิตสํานึกสาธารณะ
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CM 2023 พื้นฐานศาสตรการแพทย
3(3/3-0-0)
แผนจีน 2
(Fundamental of Traditional Chinese
Medicine II)
Prerequisite : CM 2012 พืน้ ฐานศาสตรการแพทยแผนจีน 1
สาเหตุการเกิดโรคและกลไกการดําเนินโรค การวิเคราะห
กลุมอาการตามทฤษฎีอินหยาง ทฤษฎีปญจธาตุ สารจําเปน
พื้นฐานแหงชีวิต ชี่ เลือด จินเยี่ย ทฤษฎีระบบอวัยวะ หลักการ
ปองกันและรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนจีน
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
การฝกปฏิบัตใิ นการตรวจรางกายในภาวะปกติและภาวะที่เกิด
พยาธิ ส ภาพโดยยึ ด หลั ก จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมทาง
การแพทย
CM 2053 เภสัชวิทยาจีน 2
3(3/3-0-0)
(Chinese meteria medica II)
Prerequisite : CM 2084 เภสัชวิทยาจีน 1
กลุ มขั บ ร อนชื้ น ยาเพิ่ ม ความอบอุ นภายใน ยาบํารุ ง
ยาปรั บสมดุลจิ ตใจ ยาเปดทวาร ยาสมาน ยาปรั บสมดุ ลชี่
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 นฐานทางเภสั ช วิ ท ยาจี น ประวั ติ ค วามเป น มา
การจําแนกยา วิธกี ารเตรียมยา คุณสมบัติ ทิศทางการออกฤทธิ์
พิ ษของยา การปรุ งยาร วมกัน ข อห ามการใช ยา ขนาดยา
การบริหารยา การศึกษาเกีย่ วกับยาทีร่ กั ษาโรคทีเ่ กิดจากปจจัย
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 กระทุ งพิษไข
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ขับเหงือ่ ยาถาย-ระบาย ตํารับยาปรับประสาน ตํารับยากระจาย
ลมร อน ตํารับยาเพิ่ มความอบอุ น 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
ตํารับยาขับของคัง่ คาง 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 พืน้ ฐานศาสตรการแพทยแผนจีน 2
ศึกษาทฤษฎี ทางการแพทยแผนจีน การตรวจวิ นิจฉัย
การปองกันโรค ตัวยาและตํารับยาทีใ่ ชรกั ษาโรคทางอายุรกรรม
และโรคทีร่ กั ษายาก ผานคัมภีรโ บราณ 4 เลม คือ “หวงตีเ้ นยจิง”
“จินกุย เยา เลว” “ซังหันจาปงลุน” “เวินปงเถียวเปยน”

       
    

CM 3043 อายุรกรรมทางการแพทย
3(3/3-0-0)
แผนปจจุบัน
(Internal Medicine)
Prerequisite : PA 2203 พยาธิวิทยา และ CM 2033
การตรวจวินจิ ฉัยทางการแพทยแผนปจจุบัน
นิยาม ทัศนะความเขาใจ สาเหตุ ปจจัยเสีย่ ง พยาธิกําเนิด
พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพอาการ อาการแสดง การสัมภาษณ
ประวั ติ การอ านผลตรวจทางห องปฏิ บั ติ การ การวิ นิ จฉั ย
การวินิจฉัยแยกโรค การรักษา การใหคําแนะนําแกผูปวยและ
ญาติอยางสมเหตุสมผล สําหรับโรคทางอายุรกรรมแพทยแผน
ปจจุบนั ทีพ่ บบอย
CM 3092 ฝงเข็มและการรมยา 2
2(1/1-1/2-0)
(Acupuncture and Moxibusion II)
Prerequisite : CM 4043 ฝงเข็มและการรมยา 1
ทฤษฎีและหลักการของการฝงเข็มและรมยา ที่ประกอบ
ดวย เข็มชนิดตางๆ วิธีการและเทคนิคของการฝงเข็มของเข็ม
เทคนิคการกระตุ นเข็ม การรมยา การครอบแกว การแกไข
ภาวะแทรกซอนในขณะฝงเข็ม รวมทั้งการฝงเข็มโดยเทคนิค
สมัยใหม เชน การใชเครื่องกระตุนไฟฟา การฝกปฏิบัติการ
ฝงเข็มและรมยาเบื้องตน

CM 3103 ฝงเข็มและการรมยา 3
3(2/2-0-1/3)
(Acupuncture and Moxibusion III)
Prerequisite : CM 3092 ฝงเข็มและการรมยา 2
การนําความรูตา งๆ เชน การวินิจฉัยโรคทางการแพทย
แผนจีน ทฤษฎีเสนลมปราณ จุดฝงเข็ม หลักการในการฝงเข็ม
และรมยา มาใชในการปองกันรักษาโรค รวมทัง้ เขาใจเกี่ยวกับ
โรคตางๆ ทางอายุรกรรมที่พบบอย การอภิปรายรวมและฝก
ปฏิบัตทิ างคลินกิ
CM 3132 สัมมนาทางการแพทยแผนจีน 2(2/2-0-0)
(Seminar in TCM)
Corequisite : CM 3103 ฝงเข็มและการรมยา 3
การค น คว า วารสารทางวิ ช าการ การอ า นบทความ
จากวารสารทางวิชาการ การวิเคราะหบทความการนําเสนอ
บทความทางวิชาการในที่ประชุม หลักเกณฑและวิธีการตางๆ
ที่ ใช ในการวิจั ยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การอาง
เหตุผลและการตั้งสมมุติฐานทางการวิจัย
CM 3141 จิตวิทยาทางการแพทย
1(1/1-0-0)
(Medical Psychology)
Prerequisite : None
หลักทฤษฎีพื้ นฐานทางจิตวิทยาทางการแพทย ปจจัย
ที่ มีอิ ทธิ พลตอสุขภาพจิต ความสัมพันธระหวางสุขภาพจิต
กั บ การเกิ ดโรค การวิ เ คราะห ดู แลสุ ข ภาพและบํา บั ด โรค
โดยหลักจิตวิทยาทางศาสตรการแพทยแผนจีน
CM 4015 อายุรกรรมแพทยจีน 1
5(4/4-0-1/3)
(Chinese Internal Medicine I)
Prerequisite : CM 3023 ตํารับยาจีน 2
นิยามขอบเขตของเนื้อหาของอายุรกรรม ทั ศนะความ
เขาใจตอโรค (ปง) สภาวะของโรค (เจิ้ง) และอาการ (เจิ้ ง)
ทัศนะตอการวิเคราะหโรค (เปย นปง) กับการวิเคราะหสภาวะ
ของโรค (เป ยนเจิ้ ง) ศึกษาหลักการขั้ นตอนการวินิจฉัยและ
วิธีการปองกันรักษาโรคตามศาสตรการแพทยแผนจีนโดยยึด
หลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย
โรคที่พบบอยในระบบทางเดินหายใจ เชน ไขหวัด กลุม
อาการไอ กลุมอาการหอบ กลุมอาการหืด วัณโรคปอด โรค
เกี่ยวกับโรคหัวใจ โรคเลือด เชน โรคใจสั่น เหงื่อออกผิดปกติ
กลุม อาการนอนไมหลับ


CM 4025 อายุรกรรมแพทยจีน 2
5(4/4-0-1/3)
(Chinese Internal Medicine II)
Prerequisite : CM 4015 อายุรกรรมแพทยจีน 1
ศึกษาหลักการ ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการปองกัน
รักษาโรค เชน โรคซึมเศรา สมองเสื่อม มึนเวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะ โรคอัมพฤกษ อัมพาต เสียงดังในหู โรคทางเดินปสสาวะ
โรคบวมน้ํา น้ํากามเคลื่อน หยอนสมรรถภาพทางเพศ กลุม
อาการคลื่นไส สะอึก ปวดกระเพาะอาหาร ทองเสีย ทองผูก
เจ็บชายโครง โรคดีซา น โรคเกีย่ วกับระบบกลามเนือ้ ขอตอ และ
โรคมาลาเรีย ปวดเอว เบาหวาน โรคมะเร็ง และการฝกปฏิบัติ
ทางคลินกิ ในการรักษาโรคทางอายุรกรรม
CM 4034 อายุรกรรมภายนอก
4(3/3-0-1/3)
ทางการแพทยเผนจีน
(Wei Ke)
Prerequisite : CM 3023 ตํารับยาจีน 2
นิยามขอบเขตของเนื้ อหาอายุรกรรมภายนอก สาเหตุ
กลไกการเกิ ดโรค หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย 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 ทิศทางการเคลื่อนที่ของพลังลมปราณ
ในแตละเสน รวมถึงจุดฝงเข็มบนเสนลมปราณ จุดพิเศษตางๆ
และหนาที่ คุณสมบัติในการรักษาโรค

CM 4053 กุมารเวชศาสตร
3(2/2-0-1/3)
(Pediatric)
Prerequisite : CM 3023 ตํารับยาจีน 2
พั ฒ นาการวิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร การแบ ง อายุ การ
พัฒนาการ เหตุแหงโรค พยาธิสภาพ การตรวจวินจิ ฉัย แยกแยะ
สภาวะของโรคและการรั กษาโดยยึ ด หลั กจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางการแพทย โรคและการรักษาเกี่ ยวกับทางเดิน
หายใจ ไขหวัด ไอ ปอดอักเสบ หอบหืด โรคทางเดินอาหาร
ทองเสีย อาหารไมยอ ย เบือ่ อาหาร แผลในปาก อาการชักในเด็ก
ปวดทอง พัฒนาการผิดปกติ ปสสาวะรดที่ นอน ไขตัวรอน
หัดอีสุกอีใส รวมถึงโรคตางๆ ในเด็กแรกเกิด และการดูงานทาง
คลินิกในการรักษาโรคทางกุมารเวชศาสตร
CM 4064 โรคกระดูก
4(3/3-0-1/3)
(Osteopathy )
Prerequisite : CM 3023 ตํารับยาจีน 2
ความเปนมาของการบาดเจ็บ กลไกการบาดเจ็บ หลักการ
วิ นิ จฉั ย การแยกแยะอาการ หลั กการรั กษาโรคกระดู กหั ก
กระดูกหรือขอเคลื่อน 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
นิยามขอบเขตของเนื้อหาของโรคหู ตา คอ จมูก สาเหตุ
กลไกการเกิ ดโรค หลั ก การวิ นิ จ ฉั ย แยกแยะสภาวะโรค
หลักการรักษาโรคเกีย่ วกับโรคหู ตา คอ จมูก เชนหูออื้ หูหนวก
หูชั้นกลางอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ ตอกระจก ตอหิน คออักเสบ
ตอมทอมซิลอักเสบ โพรงจมูกอักเสบ ไซนัส
CM 4082 ทุยหนา 1
2(1/1-1/2-0)
(Massotherapy I)
Prerequisite : CM 3023 ตํารับยาจีน 2
ความเป นมาหลั กการและทฤษฎี กลไกของการรักษา
ผลที่เกิดจากการรักษา ทาทางวิธีการ รวมถึงเทคนิค และฝก
ปฏิบตั วิ ธิ เี บือ้ งตน ของการทุยหนาในบริเวณตาง ๆ ของรางกาย
CM 4093 ทุยหนา 2
3(2/2-1/2-0)
(Massotherapy II)
Prerequisite : CM 4082 ทุยหนา 1
การนํา ทุ ย หนามามาใช ในการป อ งกั น รั ก ษาโรคทาง
อายุรกรรม นรีเวช กุมารเวช โรคกระดูก ตา หู คอ จมูก และ
การฝกปฏิบัติทยุ หนา

       
    

CM 4044 สูตินรีเวช
4(3/3-0-1/3)
(Gynecology Obstetrician)
Prerequisite : CM 3023 ตํารับยาจีน 2
ลั กษณะพิ เศษของโรคสตรี สาเหตุ กลไกการเกิดโรค
หลักการวินิจฉัย แยกแยะสภาวะโรค การรักษาโรคเกี่ยวกับ
ประจําเดือน ตกขาว โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางการแพทย อาการตางๆ และการรักษาระหวางตั้งครรภ
หลังคลอด ภาวะมีบุ ตรยาก มดลูกหยอน ก อนในทองนอย
อารมณแปรปรวนในสตรี อาการคันชองคลอด อาการลมออก
ช อ งคลอด และการดู งานทางคลิ นิ กในการรั ก ษาโรคทาง
สูตินรีเวช
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CM 4122 จักษุทางการแพทยแผนจีน
2(2/2-0-0)
(Ophthalmology of TCM)
Prerequisite : CM 4072 โรค หู คอ จมูก
ประวัติความเปนมา สรีระวิทยา ความสัมพันธระหวางตา
กั บ อวั ย วะภายในและเส น ลมปราณของศาสตร วิ ช าจั ก ษุ
ทางการแพทยแผนจีน นิยามขอบเขตของเนื้ อหาของโรคตา
สาเหตุ กลไกการเกิดโรค หลักการวินิจฉัย แยกแยะสภาวะโรค
หลักการรักษาโรคเกี่ยวกับโรคตา เชน อาการตาแหง น้ําตา
ไหลเองเยื่อบุตาอักเสบ ตอกระจก ตอหิน ตาบอด
CM 5025 ฝกงานทางคลินิก 1
15(0-0-15/40)
(Clinical Work Practice I)
Prerequisite : ศึกษาครบทุกรายวิชาในกลุมวิชาชีพแพทย
แผนจีน
การฝ ก ภาคสนาม การดู แ ลผู ป ว ยทางคลิ นิ ก ด า น
อายุ รกรรม การฝ งเข็ ม-รมยา สู ติ นรี เวช กุ มารเวชศาสตร
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 ตํารั บยา และการเลื อกฝ กตามความถนัดด าน
การรั กษาที่ ไมเนนการใช ยา หรื อการรั กษาที่ เน นการใชยา
โดยยึดหลักจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางการแพทย

       
    

CN 0011 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
450 ชั่วโมง
(Foundation Chinese Languages 1)
Prerequisite : None
หลักและวิธีการสะกดเสียงอานภาษาจีน ดวยระบบพินอิน
การอานออกเสียงที่ถูกวิธีและไดมาตรฐาน การเขียนตัวอักษร
จีนตามอักขรวิธี รูปประโยคพื้ นฐานภาษาจีน รวมถึงทักษะ
การอาน การฟงและการพูดภาษาจีนขัน้ พืน้ ฐาน เนนการทองจํา
เนือ้ หาแตละบท การอานและเขียนสลับกันระหวางตัวอักษรจีน
กับระบบเสียงอานพินอิน
CN 0012 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
450 ชั่วโมง
(Foundation Chinese Languages 2)
Prerequisite : CN 0011 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
รูปประโยคภาษาจีน เนื้อเรือ่ งที่มีความยาวขึ้น การขยาย
ลด แปลงรู ปประโยคต างๆ การอ านและการเขี ยนสลั บกั น
ระหวางตัวอักษรจีนกับอักษรเสียงอานพินอิน ศึกษาคําศัพท

ใหมของแตละบทประมาณ 25-30 คํา ทักษะการอาน การฟง
และการพูดภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนื้อหาตอเนื่องจาก
ภาษาจีนพื้นฐาน 1
CN 0013 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
240 ชั่วโมง
(Foundation Chinese Languages 3)
Prerequisite : CN 0012 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
ศัพท สํานวนจีนและวิธีการใชจํานวน 40-50 คํา ในแตละ
บท ศึกษารูปประโยค ไวยากรณ และเนื้อหาที่มีความยาวและ
ซับซอนขึ้น สามารถจับใจความสําคัญ และสรุปความสําคัญ
ของเนือ้ หาแตละบทได ทักษะการอาน การฟง การพูดภาษาจีน
โดยเนนการทําความเขาใจทักษะแตละดาน สามารถโตตอบ
ได อย า งรวดเร็ ว และถู กต อ ง เนื้ อหาต อเนื่ อ งจากภาษาจี น
พื้นฐาน 2
CN 0017 ภาษาจีนโบราณ 1
45 ชั่วโมง
(Classical Chinese 1)
Prerequisite : CN 0013 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
ศั พ ท สํ า นวนจี น และวิ ธี ก ารใช จํ า นวน 40-50 คํา
ในแตละบท ศึกษารูปประโยค ไวยากรณและความเรียงที่มี
ความยาวและเนื้อหาซับซอนขึ้ น สามารถจับใจความสําคัญ
และสรุปความสําคัญของเนือ้ หาแตละบทได เนือ้ หาตอเนือ่ งจาก
ภาษาจีนพื้นฐาน 3
CN 0018 ภาษาจีนโบราณ 2
45 ชั่วโมง
(Classical Chinese 2)
Prerequisite : CN 0017 ภาษาจีนโบราณ 1
ทักษาะการอานเรื่ องสั้ น ความเรียงที่มีชื่อเสียงในสมัย
โบราณของการแพทยแผนจีน
CN 0019 ภาษาจีนทางการแพทย 1
45 ชั่วโมง
(Medical Chinese Languages 1)
Prerequisite : CN 0013 ภาษาจีนพื้นฐาน 3
ศัพท สํานวนภาษาจีนทางวิทยาศาสตรการแพทยเบือ้ งตน
การแพทยแผนปจจุบัน ฝกทักษะทางภาษา ฟง พูด อาน เขียน
ทางการแพทญดวยภาษาจีน
CN 0020 ภาษาจีนทางการแพทย 2
45 ชั่วโมง
(Medical Chinese Languages 2)
Prerequisite : CN 0019 ภาษาจีนทางการแพทย 1
ทั ก ษะการอ า นเอกสาร และบทความวิ ช าการทาง
การแพทยดวยภาษาจีน
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CN 0021 ภาษาจีนสําหรับการแพทย
90 ชั่วโมง
แผนจีน 1
(Chinese Languages For
Chinese Medical 1)
Prerequisite : CN 0020 ภาษาจีนทางการแพทย 2
ศัพท สํานวนภาษาจีนในวงการแพทยแผนจีน ฝกทักษะ
ทางภาษาฟง พูด อาน เขียน ในดานการแพทยแผนจีน

CN 1023 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 1
3(2/2-1/2-0)
(Business Chinese 1)
Prerequisite : None
คําศัพทพนื้ ฐานทีใ่ ชในธุรกิจ รวมทัง้ การฝกการใชภาษาจีน
โดยเนนทักษะการฟ ง พูด อาน เขียน ไวยากรณ ภาษาจีน
เบือ้ งตน รูปแบบประโยคคําถามและประโยคบอกเลา บทสนทนา
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

CN 0022 ภาษาจีนสําหรับการแพทย
90 ชั่วโมง
แผนจีน 2
(Chinese Languages For
Chinese Medical 2)
Prerequisite : CN 0021 ภาษาจีนสําหรับการแพทยแผนจีน 1
ศัพท สนวนภาษาจีนในวงการแพทยแผนจีน ฝกทักษะ
ทางการฟง พูด อาน เขียน ในดานการแพทยแผนจีนตอจาก
วิชาภาษาจีนสําหรับการแพทยแผนจีน 1

CN 1103 การเสริมทักษะภาษาจีน
-(3/3-0-0)
(Remedial Chinese Basic Skills)
Prerequisite : None
ทั ก ษะการฟ ง พู ด อ าน เขี ยนภาษาจี น ในเบื้ อ งต น
หลักวิธีการและทักษะการเขียนตัวอักษรจีน การจํา และการใช
สัทอักษรพินอิน คําศัพท วลี และโครงสร างประโยคพื้ นฐาน
การเตรี ย มบทเรี ยน ซั ก ถาม ทบทวน และทําแบบฝ กหั ด
เพื่ อเสริมทักษะภาษาจีน โดยเน นทั กษะการฟงและการพูด
เปนหลัก

CN 0023 ภาษาจีนสําหรับการแพทย
90 ชั่วโมง
แผนจีน 3
(Chinese Languages For
Chinese Medical 3)
Prerequisite : CN 0022 ภาษาจีนสําหรับการแพทยแผนจีน 2
ทั ก ษะการอ า นเอกสาร และบทความวิ ช าการทาง
การแพทยแผนจีน
CN 1003 ภาษาจีนเบื้องตน
-(3/3-0-0)
(Basic Chinese)
Prerequisite : None (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
หามเลือกเปนวิชาโท)
ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาจีนเบื้องตน โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูดเปนหลัก ทักษะการใชสทั อักษรพินอิน
วิธีการเขียนและหลักการจดจําตัวอักษรจีน การฝกฝนทักษะ
การใชภาษาจีน จากคําศัพทและวลีทใี่ ชบอ ย โดยใชประโยคหรือ
บทสนทนาสั้นๆ ที่สมมติขึ้นจากสถานการณ และโอกาสตางๆ
การศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 300 คํา

CN 1123 ภาษาจีน 2
3(2/2-1/2-0)
(Chinese II)
Prerequisite : CN 1113
คําศัพท วลีและโครงสรางประโยคเชิงซอนทีใ่ ชบอย ระบบ
ไวยากรณ พื้ นฐาน การศึ กษาคําศัพท ใหมเพิ่ มขึ้ นประมาณ
350 คํา
CN 1203 การออกเสียงภาษาจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Pronunciation)
Prerequisite : None
ระบบสั ทอั กษรพิ นอิ น ระบบเสี ยงพยั ญชนะ สระและ
วรรณยุกตในภาษาจีน การฝกฝนและปรับ แกไขการออกเสียง
ภาษาจีน ทั้งในระดับหนวยเสียง คํา วลีและประโยค โดยเนน
การออกเสี ย งที่ ยากสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาไทย การฝ ก อ า น
บทอาขยาน

       
    

CN 1013 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
3(2/2-1/2-0)
(Chinese in Daily Life)
Prerequisite : None (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
หามเลือกเปนวิชาเลือกเสรี)
ศึ กษาการฟ ง การพู ดภาษาจี นที่ ใช ใ นชี วิ ตประจําวั น
ระบบไวยกรณพนื้ ฐาน การสนทนาทัว่ ไป การเรียบเรียงประโยค
ง ายๆ เพื่ อใช ในการฟ ง และการพู ด ศึ กษาศั พท ภาษาจี น
ประมาณ 250 คํา

CN 1113 ภาษาจีน 1
3(2/2-1/2-0)
(Chinese I)
Prerequisite : None
คําศัพท วลี โครงสรางประโยคความเดียว และประโยค
ความรวมที่ ใช บ อย ระบบไวยากรณ พื้ นฐาน วิ ธี การเขี ยน
และจดจํา ตั ว อั กษรจี น ทั กษะการใช พจนานุ ก รมจี น-ไทย
การศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 300 คํา
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CN 1213 การฟง-พูดภาษาจีน
3(2/2-1/2-0)
(Listening - Speaking Chinese)
Prerequisite : None
ทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนเบื้ องตน การฝกฝน
โดยใชประโยคหรือบทสนทนาสัน้ ๆ ทีส่ มมุตขิ นึ้ จากสถานการณ
และโอกาสตางๆ การฝกฝนการฟง แลวพูดสรุปใจความสําคัญ
CN 2013 ภาษาจีนเชิงธุรกิจ 2
3(2/2-1/2-0)
(Business Chinese 2)
Prerequisite : CN 1023
คําศั พท และโครงสร างประโยคเชิ งซ อน การใช ทั กษะ
การฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีนเชิงธุรกิจเกี่ยวกับภูมิภาคจีน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจจีน การพัฒนาการรวมกลุมมณฑล
CN 2023 การสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(2/2-1/2-0)
(Chinese Business Communication)
Prerequisite : CN 2013
ทั กษะการสนทนาภาษาจี นธุรกิ จในโอกาสต างๆ และ
การใชภาษาจีนเพื่อการติดตอสื่อสารทางธุรกิจทั้งภานในและ
ภายนอกองค ก ร ฝ ก ฝนการสนทนาโดยใช ป ระโยคหรื อ
บทสนทนาทีส่ มมุตขิ นึ้ จากสถานการณจาํ ลองและรูปแบบเอกสาร
ที่ใชในการติดตอธุรกิจ
CN 2113 ภาษาจีน 3
3(2/2-1/2-0)
(Chinese III)
Prerequisite : CN 1123
คําศั พท วลี แ ละโครงสร างประโยคเชิ งซ อนที่ ใช บ อย
ระบบไวยากรณจีน โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน
การเขียนภาษาจีน การศึกษาคําศัพทใหม เพิ่ มขึ้ นประมาณ
400 คํา

       
    

CN 2123 ภาษาจีน 4
3(2/2-1/2-0)
(Chinese IV)
Prerequisite : CN 2113
คํ า ศั พ ท วลี แ ละโครงสร า งประโยคเชิ ง ซ อ น ระบบ
ไวยากรณ จีน โดยเนนการฟ ง การพูด การอาน การเขียน
ภาษาจีนจากความเรียง นิทานหรือบทความสั้นๆ เพื่อความ
เขาใจ การศึกษาคําศัพทใหมเพิ่มขึ้นประมาณ 450 คํา

CN 2203 สนทนาภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน 3(2/2-1/2-0)
(Basic Chinese Conversation for
Business)
Prerequisite : None (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
หามเลือกเปนวิชาโทและวิชาเลือกเสรี)
คําศัพทและสํานวนภาษาจีนทางดานธุรกิจ ทักษะการ
สนทนาภาษาจี น ธุ รกิ จขั้ นพื้ นฐาน การสนทนาโต ตอบทาง
โทรศัพท การพูดคุยตอนรับ และรับรองแขก การฟงแลวพูด
สรุ ปความ การฝ ก ฝนโดยใช ป ระโยคหรื อบทสนทนาสั้ นๆ
จากสถานการณจําลอง
CN 2213 การสนทนาภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
(Chinese Conversation I)
Prerequisite : None
ทั ก ษะการสนทนาโต ต อบ โดยฝ ก ฝนจากบทสนทนา
ที่สมมุติขึ้นจากสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การศึกษา
คําศัพท สํานวนและรูปประโยคพื้นฐาน
CN 2223 การสนทนาภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
(Chinese Conversation II)
Prerequisite : CN 2213
ทักษะการสนทนาโตตอบ โดยเนนภาษาพูดและภาษา
กึ่ งทางการเปนหลัก ฝกฝนจากบทสนทนา ที่ สมมุติขึ้นจาก
สถานการณ ต า งๆ ฝ กสรุ ปใจความจากเนื้ อหาการสนทนา
ทีเ่ รียน รวมทัง้ การศึกษา คําศัพท สํานวนและรูปประโยคทีย่ าว
และซับซอนขึน้
CN 2313 การอานภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
(Chinese Reading I)
Prerequisite : CN 1113
ทักษะการอานเพือ่ ความเขาใจ และการจับใจความสําคัญ
จากความเรี ยงหรื อนิ ทานสั้ นๆ ที่ มี เนื้ อหาเกี่ ยวกั บความรู
พื้ น ฐานด า นศิ ลปวั ฒ นธรรมและสั ง คมจี น การจดจํา และ
ประยุกตใชคําศัพทหรือโครงสรางประโยคแบบตางๆ
CN 2323 การอานภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
(Chinese Reading II)
Prerequisite : CN 2313
ทักษะการอานเร็วเพื่อเก็บขอมูล จับใจความสําคัญหรือ
สรุ ปความ การอ านเพื่ อแสดงความคิ ดเห็ นจากความเรี ยง
หรือนิทานที่ มีคติ สอนใจหรือแทรกปรั ชญาคําสอน การอาน
บทรอยกรองสั้นๆ การฝก จดจําและประยุกตใชคําศัพทหรือ
โครงสรางประโยครูปแบบตางๆ


CN 2413 วรรณคดีจีน 1
3(3/3-0-0)
(Chinese Literature I)
Prerequisite : CN 2323 การอานภาษาจีน 2
ประวัตวิ รรณคดีจนี ตัง้ แตสมัยชุนชิวจนถึงสมัยราชวงศถงั
การสื บ ทอด การเปลี่ ยนแปลง ตลอดจนการพั ฒ นาของ
วรรณคดี จี นแต ล ะยุ คสมั ย ตั ว อย างงานประพั นธ ที่ สํา คั ญ
จุ ด มุ งหมายในการประพั นธ ป จ จั ย และผลกระทบที่ มี ต อ
การสรางสรรควรรณคดีจนี โบราณ
CN 2423 วรรณคดีจีน 2
(3/3-0-0)
(Chinese Literature II)
Prerequisite : CN 2413 วรรณคดีจีน 1
ประวัติวรรณคดีจีนตั้งแตภายหลังสมัยราชวงศถังจนถึง
สมัยราชวงศชิง การสืบทอด วิวัฒนาการและการแพรกระจาย
ของวรรณคดีจีนแตละยุคสมัย ตัวอยางงานประพันธที่สําคัญ
จุ ด มุ งหมายในการประพั นธ ป จ จั ย และผลกระทบที่ มี ต อ
การสรางสรรควรรณคดีจนี โบราณ
CN 2513 ความรูเกีย่ วอักษรจีน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Chinese Characters)
Prerequisite : CN 1123
กํา เนิ ดและวิ วั ฒ นาการของอั ก ษรจี น หลั กการสร า ง
อักษรจีน ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางอักษรจีน รูปเสียง
และความหมาย หลักการจําอักษรจีนจากสวนบอกความหมาย
และส ว นบอกเสี ย ง หลั ก การเขี ย นอั ก ษรจี นและการเขี ยน
อักษรจีนทีถ่ กู ตองตามมาตรฐาน อักษรรูปเต็มและรูปยอ บทบาท
ของอักษรจีนในปจจุบัน

CN 2613 ไวยากรณภาษาจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Grammar)
Prerequisite : CN 1123
โครงสรางพื้นฐานทางไวยากรณจีน ชนิดและโครงสราง
ของคํา วลีและประโยคภาษาจี น สวนประกอบของประโยค

การวิเคราะหสว นประกอบ และโครงสรางของประโยค การศึกษา
วิเคราะหไวยากรณภาษาจีนที่นักศึกษาไทยมักใชผิด
CN 2673 สุภาษิตจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Proverbs)
Prerequisite : CN 1123
สํานวน ภาษิตและคําพังเพยของจีนทีใ่ ชในชีวิตประจําวัน
ที่มา ความหมาย เจตคติและปรัชญาที่แฝงอยูในสุภาษิตจีน
รวมถึงการนําไปประยุกตใช
CN 2783 คัมภีรสามอักษร
3(3/3-0-0)
(Three-word Chant)
Prerequisite : CN 1123
ที่ มาและความสํา คั ญของการศึ กษาคั มภี ร สามอั ก ษร
การศึกษาคัมภีรส ามอักษรโดยเนนการทองจําเนือ้ หา การศึกษา
ความหมายของคําศัพทภาษาจีนโบราณประมาณ 1,000 คํา
เพื่ อ ทํา ความเข าใจเนื้ อ หาของคั ม ภี ร ส ามอั ก ษรแต ล ะบท
และสรุปใจความสําคัญเปนภาษาจีนปจจุบนั อยางงาย
CN 3013 การอานและการเขียน
3(3/3-0-0)
ภาษาจีนเชิงธุรกิจ
(Business Reading and
Writing in Chinese)
Prerequisite : CN 2013
คําศัพท สํานวนและโครงสรางประโยคภาษาจีน รวมถึง
หนังสือเอกสารทางธุรกิจ โดยการฝกทักษะการอาน เพือ่ เขาใจ
ความหมายและหาใจความสําคัญของบทความทีอ่ า นและการหา
ข อมู ลจากเว็ บไซต จี น และรู ปแบบการเขี ยนเอกสารต างๆ
เพื่อใชในงานธุรกิจ เชน การเขียนจดหมาย การเขียนอีเมล
หนังสือเชิญ การเสนอราคา การตอรองราคา เปนตน
CN 3033 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
การบริการ
(Chinese for Hospitality Industry)
Prerequisite : GE 2143 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว)
ศึกษาและฝกใชคําศัพท สํานวน และภาษาที่ใชติดตอ
สือ่ สารในอุตสาหกรรมการบริการ เชน ธุรกิจการบิน ภัตตาคาร
อาหารและเครื่ องดื่ ม โรงแรม และธุ รกิ จอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข อง
โดยฝกฝนจากสถานการณจําลอง

       
    

CN 2573 การเขียนตัวอักษรจีน
3(3/3-0-0)
ดวยพูกันจีน
(Chinese Calligraphy)
Prerequisite : สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ขึ้นไป
ทั ก ษะและหลั ก วิ ธี ก ารเขี ย นอั ก ษรจี น ด ว ยพู กั น จี น
อยางถูกตองและมีศิลปะสวยงาม โดยเนนการเขียนอักษรจีน
แบบตั ว บรรจง ชนิ ด และหลั ก วิ ธี ก ารเขี ย นเส น -ขี ด ต า งๆ
ของตัวอักษรจีนดวยพูกันจีน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพูกันจีน
หมึ กจี น กระดาษและแท นฝนหมึ ก ลั กษณะของอั กษรจี น
รูปแบบต างๆ ประวัติโดยยอและผลงานสําคั ญของนักเขียน
พูกันจีนที่มีชื่อเสียง
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CN 3063 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0)
(Chinese for Tourism)
Prerequisite : CN 1123
คําศัพท สํานวนภาษาจี นและความรู เบื้ องตนเกี่ ยวกับ
งานบริการตางๆ ที่ เกี่ ยวข องกับธุรกิจการทองเที่ ยว ได แก
การจั ดตารางการทองเที่ ยว การสอบถามข อมู ลและจองตั๋ ว
เครือ่ งบิน บัตรเขาชมสถานทีท่ อ งเทีย่ ว ทีพ่ กั และอาหาร การขอ
วีซาใหกับนักทองเที่ ยว การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ทักษะการสนทนาสื่อสารโดยฝกฝนจากสถานการณจําลอง
CN 3073 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจโรงแรม
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
แผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ แผนกแมบา น แผนกประชาสัมพันธ
ฝายสงเสริมการขาย การตลาด การบริการ และการจัดการ
โดยฝกฝนจากสถานการณจําลอง
CN 3083 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน
3(3/3-0-0)
(Chinese for the Airline Industry)
Prerequisite : CN 2223
คําศัพท สํานวนภาษาจี นและความรู เบื้ องตนเกี่ ยวกับ
งานบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน ไดแก งานของ
พนักงานบริการบนเครื่องบินและพนักงานบริการภาคพื้นดิน
งานของเจาหนาที่แผนกผูโ ดยสารขาเขา และผูโดยสารขาออก
ภายในสนามบิ น ทั กษะการสนทนาสื่ อสารโดยฝ กฝนจาก
สถานการณจําลอง

       
    

CN 3093 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม 3(3/3-0-0)
(Chinese for Hotels)
Prerequisite : CN 1123
คําศัพท สํานวนภาษาจี นและความรู เบื้ องตนเกี่ ยวกับ
งานบริการตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจการโรงแรม ไดแก งานของ
บริ ก รและพนั ก งานในแผนกต า งๆ ของโรงแรม ทั ก ษะ
การสนทนาสื่อสาร โดยฝกฝนจากสถานการณจําลอง
CN 3123 วัฒนธรรมและประเพณีจีน
3(3/3 -0 -0)
(Chinese Ethnic Customs)
Prerequisite : CN 2113
ประวัติความเปนมาของวัฒนธรรมและประเพณีที่สําคัญ
ของจีน ตลอดจนคตินิยม ความเชือ่ ตางๆ ทีเ่ ปนรากฐานในการ
ดําเนินชีวิตของชาวจีน

CN 3133 วรรณคดีจีนวิจักษ
3(3/3 -0 -0)
(Appreciation of Chinese Literature )
Prerequisite : CN 2113
ลักษณะทั่วไปและรูปแบบการประพันธตางๆ ที่สําคัญ
ของวรรณคดีจีน ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน โดยคัดสรร
จากวรรณคดีที่โดดเดนในแตละยุคสมัย
CN 3143 ศิลปะจีนวิจักษ
3(3/3 -0 -0)
(Appreciation of Chinese Arts)
Prerequisite : CN 2113
รูปแบบของศิลปะจีนแขนงตางๆ เชน ศิลปะการแสดง
วรรณศิลป ประติมากรรม สถาปตยกรรม และศิลปะพื้นบาน
ของจีน เพือ่ ความเขาใจและตระหนักในคุณคาของศิลปกรรมจีน
CN 3153 ดนตรีจีนวิจักษ
3(3/3 -0 -0)
(Appreciation of Chinese Ethnic Music)
Prerequisite : CN 2113
ประวัตคิ วามเปนมาของเครื่องดนตรีจนี ชนิดตางๆ เรียนรู
ลักษณะเดนของเครื่องดนตรี และทวงทํานองในแตละทองถิ่น
จากบทเพลงที่มีชื่อเสียงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
CN 3163 ศิลปะภาพวาดแบบจีน
3(3/3 -0 -0)
(Traditional Chinese Painting)
Prerequisite : CN 2113
ประวัติ รูปแบบและวิธกี ารในการวาดภาพแบบจีนโบราณ
ในแตละยุคสมัย โดยการใชพกู ันจีนเปนหลัก พรอมทัง้ วิเคราะห
เชิงเปรียบเทียบในดานความหมายของภาพและสีที่นํามาใช
รวมถึงความเปนมาและภูมิหลังของจิตรกรและภาพวาดนั้นๆ
CN 3173 หมากลอม
3(3/3 -0 -0)
(Go)
Prerequisite : CN 2113
ประวั ติ แ ละความเป นมาของหมากล อม ศึ กษาข อ กําหนด
กฎกติกาการเลน วิธีคิด เพื่อนําไปประยุกตใชในดานตางๆ
CN 3183 อุปรากรจีน
3(3/3 -0 -0)
(Chinese Opera)
Prerequisite : CN 2113
ความเปนมาของอุปรากรจีน ชนิดและประเภท การสื่อ
ความหมายของท ารําและการร อง อุ ปกรณ เครื่ องแต งกาย
และเครื่ องดนตรี ที่ ใ ช ป ระกอบการแสดง ตลอดจนเทคนิ ค
การแตงหนาทีส่ อื่ ความหมายตางๆ


CN 3203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(2/2-1/2-0)
ทางธุรกิจ
(Chinese for Business
Communication)
Prerequisite : None (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
หามเลือกเปนวิชาโท)
ทักษะการใชภาษาจีน เพื่อติดตอสื่อสารทางดานธุรกิจ
ในโอกาสต า งๆ โดยเน นการสนทนาเป นหลั ก การสื่ อสาร
ระหวางฝายตางๆ ภายในองคกร และการสือ่ สารระหวางองคกร
การเจรจาธุรกิจ การสอบถามและการตอรองราคา การสัง่ สินคา
การกําหนดเงื่อนไขการสงสินคาและวิธี การชําระเงิน ทักษะ
การสนทนาสื่อสารโดยฝกฝนจากสถานการณ จําลอง
CN 3213 ศิลปะการตอสูแบบจีน
3(3/3 -0 -0)
(Chinese Martial Arts)
Prerequisite : CN 2113
ประวัติความเปนมา หลักการ พรอมทั้งฝกปฏิบัติศิลปะ
การต อสู แขนงต างๆ เช นการรําไท เก็ ก กังฟู อู ซู รํากระบี่
และรําปากวา เปนตน
CN 3223 แหลงทองเที่ยว
3(3/3 -0 -0)
ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจีน
(Historical and Cultural Tourist
Destinational)
Prerequisite : CN 2113
ความสําคัญของแหลงทองเที่ยวทางประวัตศิ าสตร แหลง
โบราณคดี พิพธิ ภัณฑสถาน ชุมชนทีจ่ ดั เปนแหลงทองเทีย่ วเชิง
ประวั ติ ศาสตร และวั ฒ นธรรมที่ สําคั ญในภู มิ ภ าคต างๆ ใน
ประเทศจีน พรอมกับศึกษาวัฒนธรรมการทองเทีย่ วของชาวจีน
CN 3253 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Chinese Business Conversation)
Prerequisite : CN 2223
ทักษะการสนทนาภาษาจีนธุรกิจในโอกาสตางๆ ตั้งแต
ขั้ นตอนการเจรจาการคาจนถึงการตกลงร วมมือทางการค า
โดยฝกฝนจากสถานการณจําลอง

CN 3266 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)
Prerequisite : ศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเอกมาแลว
ไมต่ํากวา 51 หนวยกิต
และมีเกรดเฉลี่ยรวมไมนอยกวา 2.00
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชนที่ มี
ลั ก ษณะงานที่ เกี่ ยวข อ งกั บ ภาษาจี น และต อ งมี ชั่ วโมง
ฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 540 ชั่วโมง
CN 3303 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจโรงแรม 1
3(3/3-0-0)
(Chinese for Hotels 1)
Prerequisite : GE 2143
ศึ กษาศั พ ท สํา นวน และรู ปแบบภาษาที่ ใช เพื่ อการ
ปฏิบัติงานในแผนกตางๆ ของโรงแรม โดยมุงศึกษาภาษาจีน
ทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบตั งิ านในแผนกตางๆ ของโรงแรม เชน
แผนกแมบาน แผนกตอนรับ
CN 3313 ภาษาจีนเพื่อภัตตาคาร
3(3/3-0-0)
และงานครัว
(Chinese for Restaurant and Kitchen)
Prerequisite : GE 2143
ศึ ก ษาศั พ ท สํ า นวน และรู ป แบบภาษาที่ ใช ใ นงาน
ภั ตตาคาร อาทิ การให การบริ การและการตอนรับ รวมถึ ง
งานครั ว เช น การประกอบและสาธิ ต การทํ า อาหารไทย
อุปกรณเครื่องครัว และการจัดนิทรรสการเกี่ยวกับอาหารไทย
ในตางประเทศ
CN 3323 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจโรงแรม 2
3(3/3-0-0)
(Chinese for Hotels 2)
Prerequisite : CN 3303
ศึ กษาศั พ ท สํา นวน และรู ปแบบภาษาที่ ใช เพื่ อการ
ปฏิบัติงานในแผนกตางๆ ของโรงแรม โดยมุงศึกษาภาษาจีน
ทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบตั งิ านในแผนกตางๆ ของโรงแรม เชน
แผนกอาหารและเครื่ องดื่ ม การขายและการตลาด แผนก
ประชาสัมพันธ
CN 3343 การอานขาวสารธุรกิจภาษาจีน 3(3/3-0-0)
(Chinese Business News Reading)
Prerequisite : CN 2323
คําศัพท สํานวนและโครงสรางประโยคภาษาจีนที่ใชใน
ขาวธุรกิจ ทักษะการอานขาวสารธุรกิจภาษาจีนจากแหลงขอมูล
ตางๆ ไดแก สิ่งตีพิมพและแหลงทรัพยากรสารสนเทศ

       
    

CN 3263 ประสบการณวิชาชีพ
3(0-0-3/18)
(Practicum)
Prerequisite : ศึกษารายวิชาในกลุมวิชาเอกมาแลว
ไมต่ํากวา 48 หนวยกิต
และมีเกรดเฉลี่ยรวมไมนอยกวา 2.00
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชนที่ มี
ลักษณะงานที่เกี่ยวของกับภาษาและวัฒนธรรมจีน และตอง
มีชั่วโมงฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 270 ชั่วโมง
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CN 3413 การเขียนภาษาจีน 1
3(3/3-0-0)
(Chinese Writing I)
Prerequisite : CN 1123
เทคนิควิธีการและทักษะการเขียนถายทอดความหมาย
ด วยประโยคภาษาจี น พื้ น ฐาน การเขี ย นขยายความและ
ยอความ การเขียนความเรียงสั้นๆ เชิงอธิบาย ไดแก บันทึก
ประจําวัน บันทึกขอความยอ จดหมายสวนตัว การเลือกใช
คําศัพทและรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการเขียน

CN 3683 ภาษาศาสตรภาษาจีนเบื้องตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Chinese Linguistics)
Prerequisite : CN 2113
ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับระบบเสียงภาษาจีน การเขียน
เสี ยงอานด วยสั ทอั กษรสากล การจั ดกลุ มภาษาจี นถิ่ นและ
ความสั มพันธ ระหว างภาษาจีนกั บภาษาในตระกูลเดี ยวกั น
หลักการสรางคํา ความหมายของคํา คําเหมือน คําตรงขาม
คําพองเสียง พองรูป

CN 3423 การเขียนภาษาจีน 2
3(3/3-0-0)
(Chinese Writing II)
Prerequisite : CN 3413
ประเภทและรู ปแบบการเขี ย น ทั ก ษะการเขี ยนเชิ ง
บรรยาย การเขียนเชิงพรรณนา การเขียนเชิงวิเคราะหและ
แสดงความคิดเห็น การใชสํานวนโวหารทีเ่ หมาะสมในการเขียน

CN 3703 การอานหนังสือพิมพจีน
3(3/3 -0 -0)
(Chinese Newspeper Reading)
Prerequisite : CN 2113
คําศัพท สํานวนภาษาจีนที่ใชในหนังสือพิมพจีน ทักษะ
การอานขอมูลขาวสาร และสรุป ใจความสําคัญของขาวหรือ
บทความตางๆ ในหนังสือพิมพจีน

CN 3533 ศิลปวัฒนธรรมจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Art and Culture)
Prerequisite : CN 2323
ประวั ติ อารยธรรมจี น วิ ถี ชี วิ ตความเป น อยู ขนบธรรมเนียมประเพณี คตินิยม ความเชื่อ แนวความคิด ภาษา
วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมจีน

CN 3713 ภาษาจีนโบราณประยุกต
3(3/3-0-0)
(Applied Classical Chinese)
Prerequisite : CN 2323
คํา ศั พ ท สํานวนและไวยากรณ พื้ นฐานของภาษาจี น
โบราณ โดยเฉพาะลั กษณะทางภาษาที่ ยั งคงมี อิ ทธิ พลต อ
ภาษาจีนปจจุบัน การแปล และเปรียบเทียบคํา ความหมาย
ของภาษาจีนโบราณกับภาษาจีนปจจุบัน

CN 3563 ชาวจีนโพนทะเลในอาเซียน
3(3/3-0-0)
(Oversea Chinese in Asean)
Prerequisite : CN 2323
ความเปนมา การตั้ งถิ่ นฐาน รู ปแบบการดําเนินชี วิ ต
ของชาวจี น โพ น ทะเลในอาเซี ย น ภาษาจี น ท อ งถิ่ นและ
วัฒนธรรมจีนที่แพรหลายในประเทศไทย บทบาทของสมาคม
จีน มูลนิธิจีน โรงเรียนจีนและเครือขายองคกรของชาวจีน

       
    

CN 3573 ประวัติศาสตรจีน
3(3/3-0-0)
(History of China)
Prerequisite : CN 2113
ประวัติศาสตรและอารยธรรมจีนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
โดยสังเขป จักรพรรดิองคสําคัญ ความรุงเรืองและความตกต่ํา
ของแตละยุคสมัย เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรจีน
CN 3583 ปรัชญาและแนวความคิดแบบจีน 3(3/3-0-0)
(Chinese Philosophy and Ideas)
Prerequisite : CN 2113
ปรั ชญาคําสอนของนั กปรั ชญาเมธี ชาวจี นที่ มีชื่ อเสี ยง
ไดแก เลาจื่อ ขงจื่อ เมิ่งจื่อ จวงจื่อ หานเฟยจื่อ จุดเดน และ
ขอแตกตางของปรัชญาคําสอนของแตละสํานัก แนวทางการนํา
ปรัชญาและแนวความคิดแบบจีนมาประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน

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 ฝกทักษะการอานรายงาน รางบทความ และเรือ่ งทีเ่ ปน
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
เกี่ ยวกั บรายงานข าว บทบรรณาธิ การ บทความ วารสาร
รายงานคดี ในศาลและบทความ กึ่ งวิชาการที่ มี เนื้ อหาด าน
กฎหมายและสังคม การอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวของ


CN 3843 ภาษาจีนสําหรับเลขานุการ
3(3/3-0-0)
(Chinese for Secretaries)
Prerequisite : CN 1123
บทบาท หนาที่และคุณลักษณะของเลขานุการ คําศัพท
สํา นวนภาษาจี นและความรู เ บื้ องต นที่ จํา เป น สํา หรั บ งาน
เลขานุการ ไดแก การสมัครงาน และสอบสัมภาษณตําแหนง
เลขานุการ การพิมพ รับ-สงและจัดเก็บเอกสารหนังสือ การจัด
ประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม การติดตอสื่อสาร
ทางโทรศัพทหรือเครือ่ งมือโทรคมนาคมอืน่ ๆ ทักษะการสนทนา
สื่อสารโดยฝกฝนจากสถานการณจําลอง
CN 3963 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการทองเที่ยว 3(3/3-0-0)
(Chinese for Tourism)
Prerequisite : GE 2143 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว)
คํ า ศั พ ท ภาษาจี นและความรู เบื้ องต น เกี่ ยวกั บ
งานบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว ไดแก การจัด
ตารางการทองเทีย่ ว การจองตัว๋ เครือ่ งบิน ทีพ่ กั 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
สํานวนภาษาจีนและความรูเ บือ้ งตนทีจ่ าํ เปนสําหรับงานมัคคุเทศก
ไดแก เทคนิ คและวิ ธี การนําเที่ ยว ขอมู ลสถานที่ ท องเที่ ยว
สําคัญในกรุงเทพฯ และเมืองทองเที่ยวตางๆ ในภาคกลางของ
ประเทศไทย การฝ กปฎิ บั ติ เป นมั คคุ เ ทศก ภาษาจี น ทั้ ง ใน
สถานการณจําลองและในสถานที่ทอ งเทีย่ วจริง

CN 4113 การแปลภาษาจีน
3(3/3 -0 -0)
(Chinese Translation)
Prerequisite : CN 2123
เทคนิควิ ธีการและทั กษะการแปลคําศั พท วลี สํานวน
โวหาร ประโยค ตลอดจนขอความ ความเรียง บทความสั้นๆ

นิ ทาน จดหมาย ข าวและคํากล าวในโอกาสต างๆ รวมทั้ ง
หลักวิธีการแปลทับศัพท จากภาษาจี นเป นภาษาไทย และ
จากภาษาไทยเปนภาษาจีนไดอยางถูกตองเหมาะสม
CN 4303 การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน 3(3/3-0-0)
(Chinese Public Speaking)
Prerequisite : CN 2113
คําศัพท สํานวนและลีลาการกลาวสุนทรพจนภาษาจีน
เนื่องในโอกาสตาง ๆ ทักษะการพูดในที่ประชุมชน
CN 4293 การพูดภาษาจีนเชิงวิชาการ
3(3/3-0-0)
(Academic Speaking in Chinese)
Prerequisite : CN 2223
ทั ก ษะการพู ด ภาษาจี น เชิ ง วิ ช าการโดยใช ภาษาพู ด
อย า งเป น ทางการ ได แ ก การถกอภิ ป ราย การโต ว าที
การประชุม การเสวนา การพูดเพือ่ แสดงความคิดเห็น ตลอดจน
ทักษะการพูดสรุปความ
CN 4453 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Chinese Writing in Business)
Prerequisite : CN 3413
รู ป แบบและทั ก ษะการเขี ย นจดหมาย และเอกสาร
ทางธุรกิ จติ ดต อระหวางหน วยงานหรื อองค กรธุรกิ จ ไดแก
หนังสือเชิญ จดหมายสั่ งซื้ อสินคา เสนอราคา ตอรองราคา
สัญญาขอตกลงทางธุรกิจตางๆ
CN 4473 การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ 3(3/3-0-0)
(Academic Writing in Chinese)
Prerequisite : CN 3423
ประเภทและรู ปแบบของงานเขี ยนเชิ งวิ ชาการ หลั ก
และวิ ธี ก ารเขี ย นภาษาจี น เชิ ง วิ ช าการ ทั ก ษะการเขี ย น
เคาโครงรายงาน บทความเชิงวิชาการ สารนิพนธและคํากลาว
รายงานในโอกาสตางๆ
CN 4643 การแปลภาษาจีนธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Chinese Business Translation)
Prerequisite : CN 3613
การแปล ศั พ ท สํา นวน ข อความจากเอกสาร หรื อ
บทความภาษาจีนที่ เกี่ ยวของกั บวงการธุรกิจทั้ งภายในและ
ระหวางประเทศ คําศัพทเฉพาะดาน และสํานวนภาษาตางๆ
ทีใ่ ชในเอกสารหรือบทความทางธุรกิจ

       
    

CN 4063 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก 2
3(3/3-0-0)
(Chinese for Tour Guides II)
Prerequisite : CN 4043
คําศั พท สํานวนภาษาจี นและความรู ที่ จําเป นสําหรั บ
งานมัคคุเทศก ไดแกเทคนิคและวิธีการนําเที่ยว ขอมูลสถานที่
ทองเที่ยวสําคัญในภาคตางๆ ของประเทศไทย การฝกปฎิบัติ
เปนมัคคุเทศกภาษาจีน ทัง้ ในสถานการณจําลองและในสถานที่
ทองเทีย่ วจริง
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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
ในการสื่ อสารของลาม ความแตกตางระหวางงานลาม และ
งานแปล ทักษะการเปนลามคั่นกลางและลามสรุปความ กลวิธี
เบือ้ งตนของการเปนลามกระซิบ

CN 4793 วรรณกรรมจีนวิจารณ
3(3/3-0-0)
(Critical Chinese Literary Readings)
Prerequisite : CN 3383
นิยามและการจําแนกประเภทของวรรณคดีจีน หลักวิธี
และคุ ณ ค า ของการวิ จ ารณ วรรณคดี การศึ กษาตั ว อย า ง
บทวิ จ ารณ ว รรณคดี จี น ทั ก ษะการวิ เ คราะห และวิ จ ารณ
วรรณกรรมจีน

CN 4683 ทักษะการสอนภาษาจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Teaching Skills)
Prerequisite : CN 2123
หลักวิธีการและเทคนิคการสอนภาษาจีน รูปแบบทักษะ
การสอน ขั้ นตอนและการวางแผนการสอน การเขี ยนแผน
การสอน วิ ธี การเลื อกใช ตํารา และสื่ อการสอนที่ เหมาะสม
การฝกสอนภาษาจีน

CN 4843 ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Chinese for Public Relations)
Prerequisite : CN 2113
ความสําคั ญและลั กษณะของงานประชาสัมพันธ หลัก
วิ ธี การและขั้ นตอนดําเนิ นงานประชาสั มพั นธ งานประชา
สั ม พั น ธ เ พื่ อการโฆษณารณรงค ต า งๆ วิ ธี แ ละรู ป แบบ
การใช ภาษาจีนในการเขียนเพื่ องานประชาสัมพันธประเภท
ตางๆ การอานประกาศเพือ่ การประชาสัมพันธ รวมถึงมารยาท
และการวางตัวในทีป่ ระชุมชนของนักประชาสัมพันธ

CN 4693 สัมมนาภาษาและวรรณกรรมจีน 3(3/3-0-0)
(Seminar in Chinese Language
and Literature)
Prerequisite : CN 2223
รู ปแบบ ขั้ นตอนและวิ ธี ก ารดําเนิ น การสั ม มนา การ
รวบรวม บูรณาการ วิเคราะหและนําเสนอขอมูล การรวมระดม
ความคิด อภิปรายและวิจารณแสดงความคิดเห็น การจัดกลุม
สัมมนาหัวขอเกี่ยวกับภาษา และวรรณกรรมจีน

       
    

CN 4743 การแปลวรรณกรรมจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Literary Translation)
Prerequisite : CN 3613
ประเภทและลั กษณะสํา คั ญ ของวรรณกรรมจี น หลั ก
วิ ธี ก ารและทั ก ษะการแปลวรรณกรรมจี น เป น ภาษาไทย
โดยคั ด สรรจากวรรณกรรมที่ โดดเด น ของจี น การศึ ก ษา
ความงามของภาษาและความแตกตางของสํานวน ภาษาที่ใช
ในวรรณกรรมประเภทต าง ๆ การแนะนําวรรณกรรมแปล
ที่ มี ชื่ อเสี ยงและการศึ กษาเปรี ยบเทียบข อแตกต างระหว าง
ตนฉบับวรรณกรรมจีนกับฉบับแปลภาษาไทย
CN 4773 วรรณคดีจีนสมัยใหม
3(3/3-0-0)
(Modern Chinese Literature)
Prerequisite : CN 3713
วรรณคดีจนี สมัยใหมทมี่ ีชอื่ เสียงตั้งแตป ค.ศ.1917-1949
วิวัฒนาการของวรรณคดีจีนสมัยใหม ปจจัยการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในบทประพันธสมัยใหม ภูมิหลังการกอตัง้ สํานักวรรณคดี
จีนตาง ๆ ชีวิต ผลงาน ทัศนะและรูปแบบการเขียนของนัก
ประพันธจีนที่มีชื่อเสียง ไดแก หูซื่อ หลูซิ่น กัวมั่วยั่ว ปาจิน
เหมาตุน เหลาเสอ เปนตน

CN 4903 ภาษาจีนสําหรับขอมูลแหลง
3(3/3-0-0)
ทองเที่ยวไทย
(Information in Chinese for Thai
Tourist Destinations)
Prerequisite : CN 2223
คํา ศั พ ท สํา นวนและข อ มู ลเกี่ ย วกั บ แหล งท อ งเที่ ย ว
ที่สําคัญในประเทศไทยดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
CN 4943 เศรษฐกิจจีนในปจจุบัน
3(3/3-0-0)
(Current Chinese Economy)
Prerequisite : CN 2323
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐกิ จจี น หลั ก การ
และแนวคิ ดในการพั ฒนาเศรษฐกิ จ ของประเทศจี น ได แก
นโยบายการคาระหวางประเทศ นโยบายการเงิน และการคลัง
แผนพั ฒนาอุ ตสาหกรรม การลงทุ นและขยายตลาดการค า
ระบบเงินตราตางประเทศ สภาพความเจริญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศจีนในปจจุบัน รวมถึงการเคลื่อนไหวของตลาดการคา
จีนและความสัมพันธกับ ตลาดโลก
CN 4953 การประกอบธุรกิจระหวาง
3(3/3-0-0)
ไทย - จีน
(Business Management between
Thai and Chinese)
Prerequisite : CN 3523
ประวัติและการขยายตัวในการประกอบธุรกิจ ระหวาง
ไทย-จี น จารี ตประเพณี และวั ฒนธรรมทางการค าของจี น


วิธีการลงทุนและการดําเนินธุรกิจแบบจีน หลักเกณฑ และ
ข อ ควรระวั งในการติ ดต อธุ ร กิ จกั บชาวจี น ขั้ นตอนการจด
ทะเบียนการคาและ วิธีการขอเปดดําเนินการธุรกิจประเภท
ตาง ๆ ในประเทศจีน ความเปนไปไดในการเขาไปดําเนินธุรกิจ
ในประเทศจี น ทั้ งในลั กษณะร วมทุ น และบริ ษั ทจํ า กั ด
การเตรียมตัวเปนผูส ง ออกไปยังประเทศจีน การศึกษาวิเคราะห
ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพในแตละภาคและแตละมณฑล
ของจีน
CN 4963 สัมมนาภาษาจีนธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Seminar in Chinese Business)
Prerequisite : CN 2223
รู ปแบบ ขั้ นตอนและวิ ธี ก ารดําเนิ น การสั ม มนา การ
รวบรวม บูรณาการ วิเคราะหและนําเสนอขอมูล การรวมระดม
ความคิด อภิปรายและวิจารณแสดงความคิดเห็น การจัดกลุม
สัมมนาหัวขอเกี่ยวกับธุรกิจไทย-จีนหรือภาษาจีนเชิงธุรกิจ
CO 1221 การสื่อสารและการสราง
1(1/1-0-0)
สัมพันธภาพระหวางบุคคล
(Interpersonal Communication and
Human Relationships)
Prerequisite : None
การนํากระบวนการสือ่ สารมาใชในการสรางสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคลและกลุมคน การวิเคราะหพฤติกรรมการสื่อสาร
การสรางทัศนคติทางบวก การแสดงออกอยางเหมาะสม โดย
คํานึงถึงสิทธิและความแตดตางทางวัฒนธรรม
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
1(0-1/2-0)
สําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน
(Application Software in Daily Life)
Prerequisite : None
วิ ธี ก ารใช งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปประเภทต างๆ อาทิ
โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมตารางการคํานวณ โปรแกรม
เพือ่ การ นําเสนองาน โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรม
สําหรับการพัฒนาเว็บเพจ การประยุกตใชงานในชีวติ ประจําวัน
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน

อั ต โนมั ติ การรั กษาความปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ
ทางสุขภาพ การประยุกตใชงานและการบํารุงรักษาระบบ
CS 1203 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
เบื้องตน
(Basic of Computer Game Development)
Prerequisite : Consent of Instructor
หลั ก การของการพั ฒ นาเกม ประเภทของเกม ส ว น
ประกอบของเกม การออกแบบและพัฒนาเกม การออกแบบ
สวนติดตอกับผูใช และเครื่องมือในการพัฒนาเกม
CS 1323 โครงสรางไมตอเนื่อง
3(3/3-0-0)
(Discrete Structure)
Prerequisite : None
องคประกอบทางความคิดและเครือ่ งหมาย เซต โครงสราง
ลําดับ กราฟ ตนไม สัจพจนฟง กชัน เทคนิคการสรางโครงสราง
สมมูล ลําดับ การพิสูจนอนุมาน การวิเคราะห องคประกอบ
ตรรกะ ตรรกะยืนยันวาเปนจริง ตรรกะประยุกต ตรรกะคํานวณ
โครงสรางพีชคณิต พื้นฐานของภาษาธรรมชาติ พื้นฐานของ
ออโตมาตาจํากัด พื้ นฐานของภาษาไวยากรณไม พึ่ งบริบท
และออโตมาตาแบบกดลง พื้ นฐานเครื่ อ งจั ก รทั วริ ง และ
แบบจําลองสมมูล
CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสราง 3(2/2-1/3-0)
(Structured Programming)
Prerequisite : None
แนวคิดของภาษาคอมพิวเตอรและการเขี ยนโปรแกรม
อัลกอริทึมพื้นฐานที่แสดงโดยผังงานและรหัสเทียม พื้ นฐาน
การเขียนโปรแกรมทีค่ รอบคลุมเรือ่ ง ตัวแปร ชนิดขอมูลพืน้ ฐาน
ตัวกระทําการ ตรรกะพืน้ ฐาน นิพจน การรับขอมูล การแสดงผล
และคําสั่งควบคุม อารเรย อารเรยหลายมิติ ฟงกชัน ฟงกชัน
เวียนบังเกิดและฝกปฏิบตั ิการดวยภาษาโปรแกรมทีส่ อดคลอง
กับเนือ้ หา
CS 1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2/2-1/3-0)
(Object - Oriented Programming)
Prerequisite : None
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรม
เชิงวัตถุ โครงสรางโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ นิยามของวัตถุ
คลาส แอททริบิวต เมทอด คอนสตัคเตอร การหอหุมขอมูล
และการซอนขอมูล คุณสมบัติการสืบทอด ภาวะพหุสัณฐาน
และการนํากลับมาใชใหม และฝกปฏิบัติดวยภาษาโปรแกรม
เชิงวั ตถุ

       
    

CS 1103 ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Health Informatics)
Prerequisite : None
พื้ น ฐานระบบสารสนเทศทางสุ ข ภาพ เทคโนโลยี ที่
สนับสนุนระบบสารสนเทศทางสุขภาพ ระบบฟ นฟูสุ ขภาพ
เทคโนโลยี สิ่ งอํา นวยความสะดวก ระบบช วยเหลื อตั วเอง

431
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CS 1353 หลักการทางวิทยาการ
3(2/2-1/3-0)
คอมพิวเตอร
(Principles of Computer Science)
Prerequisite : None
ประวั ติความเปนมาของคอมพิ วเตอรและอิ นเทอร เน็ต
การแก ป ญหาด วยคอมพิ วเตอร แนวคิ ดและคุ ณสมบั ติของ
ขัน้ ตอนวิธี ระบบเลขฐาน แขนงวิชาของวิทยาการคอมพิวเตอร
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวร
การแนะนําเครื่องมือ และเทคนิควิธีทใี่ ชสําหรับการประมวลผล
เชิงอักขระ การคํานวณเชิงตัวเลข การสื่อสารขอมูลระหวาง
คอมพิ ว เตอร การวิ เคราะห และออกแบบระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล
CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสม
3(2/2-1/3-0)
(Multimedia Technology)
Prerequisite : None
องคประกอบของสื่ อประสม การประยุกตใชสื่ อประสม
รู ปแบบและมาตรฐานของไฟล สื่ อ ประสม ฮาร ด แวร แ ละ
ซอฟตแวรที่เกี่ยวของ กระบวนการพัฒนาโครงงานสื่อประสม
และทักษะทีเ่ กีย่ วของ เนือ้ หางานสือ่ ประสมกับความเปนเจาของ
สื่อประสมกับเครือขายอินเทอรเน็ต การออกแบบสื่อประสม
บนเว็บ การสงมอบงานสือ่ ประสม และการฝกปฏิบตั ทิ สี่ อดคลอง
กับทฤษฎี

       
    

CS 2223 การโตตอบระหวางมนุษยกับ 3(2/2-1/3-0)
คอมพิวเตอร
(Human Computer Interaction)
Prerequisite : None
ภาพรวมของการโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
ความสามารถและพฤติ กรรมของมนุ ษย คอมพิ ว เตอร และ
อุปกรณที่ เกี่ ยวของในการนําข อมูลเข าและออกแบบจําลอง
ของการโต ต อบ ความสามารถในการโต ตอบได กั บ ผู ใ ช
กระบวนทัศนสําหรับการโตตอบ การออกแบบการโตตอบกับ
ผูใช การออกแบบสวนตอประสานกับผู ใชแบบกราฟก และ
การฝกปฏิบัตทิ ี่สอดคลองกับทฤษฎี
CS 2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3(2/2-1/3-0)
(Data Structure and Algorithm)
Prerequisite : CS 1343
การเปรี ย บเที ย บระหว า งข อ มู ล ตั วเลขและตั ว อั กษร
การบริ ห ารจั ด การหน ว ยความจํ า ขณะทํ า งาน การสร า ง
โครงสรางขอมูลแบบตางๆ ไดแก แถวลําดับ ตัวชี้ รายการโยง
กองซอน แถวคอย การเรียกซ้ํา ตนไม ตารางแฮช ฮีปทวิภาค
ขั้นตอนวิธีการจัดเรียง ขั้นตอนวิธีการคนหา ขั้นตอนวิธีของ

กราฟ การเลือกใชโครงสรางขอมูลใหเหมาะสมกับปญหา และ
ฝกปฏิบัติดวยภาษาโปรแกรมระดับสูง
CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(2/2-1/3-0)
(Numerical Methods)
Prerequisite : MA 1093
การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการ
การประมาณคาในชวง การหาอนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข
การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน การผลเฉลยเชิงตัวเลข
ของสมการเชิงอนุพนั ธสามัญ และการฝกปฏิบตั ทิ สี่ อดคลองกับ
ทฤษฎี
CS 2423 ทฤษฎีการคํานวณ
3(3/3-0-0)
(Theory of Computation)
Prerequisite : CS 1323
ความรู พื้ นฐานทางคณิ ต ศาสตร ทฤษฎี การคํา นวณ
พื้นฐาน ออโตมาตาและภาษาอธิบายถึงภาษาปกติและภาษา
ไมพึงบริบท ทฤษฎีการคํานวณเปนการแนะนําถึงเครื่องจักร
ทัวริงความสามารถตั ดสิ นใจและความสามารถการลดอยาง
เหมาะสมทฤษฎีความซับซอนอธิบายถึงความซับซอนของเวลา
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 ชุดของคําสั่งเครื่อง
ดิจิทัลลอจิก ตัวประมวลผล การทํางานแบบไปปไลน ซุปเปอร
สเกลาร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนานเบื้องตน
CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ
2(2/2-0-0)
ทางสังคมดานคอมพิวเตอร
(Social and Professional Ethics
for Computer)
Prerequisite : None
ความรู เ บื้ อ งต นเกี่ ยวกั บจริ ยธรรม จริ ยธรรมสําหรั บ
ผูทํางานดานไอทีและผูใชงานไอที อาชญากรรมคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต ความเปนสวนตัวและการปกปอง เสรีภาพ
ในการแสดงออก ทรัพยสนิ ทางปญญา เครือขายสังคมออนไลน
จรรยาบรรณวิ ชาชี พกั บการพั ฒนาซอฟต แ วร ผลกระทบ
ของเทคโนโลยี สารสนเทศที่ มี ต อผลผลิ ตและคุ ณ ภาพชี วิ ต
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พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

นักวิจยั การเขียนรายงานและขอเสนอวิจยั แนวทางการนําเสนอ
ผลการวิจัยการตีพิมพและเผยแพรงานวิจัย

CS 3213 การออกแบบและเขียน
3(2/2-1/3-0)
โปรแกรมบนเว็บ
(Web Programming and Design)
Prerequisite : CS 3703
เทคโนโลยี พื้ นฐานของเว็ บ การออกแบบและพั ฒนา
เว็ บ ไซด องค ป ระกอบและสถาป ต ยกรรมของการเขี ย น
โปรแกรมบนเว็ บ การสร างเว็ บเพจขั้ นพื้ นฐาน การเขี ยน
โปรแกรมบนเว็บแบบตางๆ การเรียกใชงานเว็บไซต ภาษา
โปรแกรมที่ใชสําหรับออกแบบเว็บ เครื่องมือสําหรับใชพัฒนา
เว็ บ รวมทั้ งการประยุ กต ใ ช งานกั บฐานข อมู ล การรั ก ษา
ความปลอดภั ย ของข อ มู ล และกรณี ศึ ก ษา การประยุ กต
การเขี ยนโปรแกรมสําหรับงานด านเทคโนโลยี และการฝ ก
ปฏิบัตทิ สี่ อดคลองกับทฤษฎี

CS 3403 กระบวนทัศนการโปรแกรม 3(2/2-1/2-0)
(Programming Paradigm)
Prerequisite : CS 1343
แนวคิดของภาษาโปรแกรม การแปลภาษา เกณฑการ
ออกแบบภาษา ภาษาโปรแกรมเชิ งคําสั่ ง ภาษาโปรแกรม
เชิงหนาที่ ภาษาโปรแกรมเชิงตรรกะ ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ
วากยสัมพันธและความหมาย แบบชนิดขอมูล การตรวจสอบ
แบบชนิด นิพจนและขอความสั่ง โครงสรางควบคุม กระบวน
คําสั่งและสภาพแวดลอม และการฝกปฏิบัติโปรแกรมภาษา
ตางๆ

CS 3223 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 3(2/2-1/3-0)
บนอุปกรณเคลื่อนที่
(Mobile Application Development)
Prerequisite : None
สถาปตยกรรมการบริการผานอุปกรณเคลื่อนที่ โทรศัพท
เคลื่อนที่ เครื่องมือทางซอฟตแวรและเอพีไอที่ตองการสราง
โปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลือ่ นที่ การออกแบบสวนติดตอ
กั บผู ใช และเอกลั กษณการปฏิสั มพั นธกั บอุ ปกรณ เคลื่ อนที่
โดยการใชเทคโนโลยีทั้งที่เปนอิสระและผูกติดเฉพาะอุปกรณ
การออกแบบเชิงวัตถุแบบโมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร การจัดการ
หนวยความจํา ภาษาโปรแกรมแบบสามารถยายสูการพัฒนา
บนระบบปฏิบัติการที่ แตกตางได ความปลอดภัยของขอมูล
ระบบปฏิบตั กิ ารสําหรับอุปกรณเคลือ่ นที่ โครงรางงานสือ่ ประสม
และการเชื่อมตอบนอุปกรณเคลือ่ นที่

CS 3433 การประมวลผลแบบขนาน
3(3/3-0-0)
(Parallel Computing)
Prerequisite : CS 2513
ศึ กษาเกี่ ย วกั บภาพรวมของการคํ า นวณแบบขนาน
การเขียนโปรแกรมแบบขนาน แนวความคิดและคําศัพททวั่ ไป
เกี่ ยวกั บ การคํ า นวณแบบขนาน สถาป ตยกรรมของ
คอมพิวเตอรแบบขนาน การออกแบบและการโปรแกรมสําหรับ
การประมวลผลมากกวาหนึง่ เครือ่ งในเวลาเดียวกัน การแบงงาน
การกระจายงานที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ป ญ หาประเภทต างๆ
การประยุ ก ต ใ ช ห น ว ยความจํ า ร ว ม และหน ว ยความจํา
แบบกระจาย
CS 3453 การออกแบบอัลกอริทึม
3(2/2-1/2-0)
(Algorithm Design)
Prerequisite : CS 2303
การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี ความถูกตองของ
ขั้นตอนวิธี การวิเคราะหความซับซอนของขัน้ ตอนวิธี ขัน้ ตอน
วิ ธีการจั ดเรียงและขั้ นตอนวิธี การค นหาขั้ นสู ง ขั้ นตอนวิธี
เชิงละโมบ เทคนิคการแบงแยกเพื่อเอาชนะ ขั้นตอนวิธีของ
ขอความและสายอักขระ การใชโปรแกรมแบบพลวัต ปญหา
และขั้นตอนวิธีของโครงสรางขอมูลกราฟ ปญหาแบบสมบูรณ
เอ็นพี

       
    

CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(3/3-0-0)
สําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
(Statistics and Research Methodology
in Computer Science)
Prerequisite : None
บทบาทและความสําคัญของการวิจยั ประเภทของการวิจยั
ลักษณะการวิจยั ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิธกี ารวิจยั
ประเภทต างๆ กระบวนการวิ จั ย โดยทั่ ว ไป การทบทวน
วรรณกรรม การออกแบบ การวิจัยและการทดลองตามแนว
วิ ทยาการคอมพิ วเตอร วิ ธี ทางสถิ ติ สํา หรั บการวิ จั ยทั่ วไป
การวิเคราะห ข อมู ลและสารสนเทศ สรุปผลและประเมิ นผล
การวิจัย รูปแบบการอางอิงบทความงานวิจยั จรรยาบรรณของ

CS 3423 การจัดการองคความรู
3(2/2-1/2-0)
(Knowledge Management)
Prerequisite : CS 3703
หลั ก การจั ด การองค ความรู เทคนิ คการแสวงหา
องค ความรู กลวิธีในการแสดงเหตุผล ชนิดขององคความรู
การพัฒนาฐานความรู การบํารุงรักษาฐานความรู และโปรแกรม
ประยุกตที่เกี่ยวของ
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CS 3463 วิศวกรรมระบบฝงตัว
3(2/2-1/3-0)
(Embedded System Engineering)
Prerequisite : None
แนะนําเบื้ องตนเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบฝงตัวและ
การออกแบบ ขั้ นตอนการออกแบบระบบฝ ง ตั ว ไมโคร
คอนโทรลเลอรขนาด 8 บิต แสดงให เห็นถึงสถาปตยกรรม
แบบอารไอเอสซีการควบคุมและสัญญาณสถานะ ทอชุดคําสั่ง
การประมวลผลสัญญาณดิจทิ ลั อธิบายสถาปตยกรรมการเขาถึง
ข อมู ล ความเร็ วสู ง การออกแบบหน ว ยความจํ า เข า ถึ ง
หนวยความจําโดยตรง (ดีเอ็มเอ) ทอซอฟตแวร เอ็ฟพีจีเอ
อธิบายอุปกรณทสี่ ามารถโปรแกรมได ระบบการเชื่อมตอ เชน
พอรตอารเอส-485 พอรตอารเอส-232 พอรตยูเอสบีอนิ เตอรเฟส
ไอสแควรซีระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม เชน แบบจําลอง
ฮารดแวร-ซอฟตแวร ระบบฝงตัวขั้นพื้นฐานพลังงานต่ําและ
การออกแบบ กรณีศึกษาวิศวกรรมระบบฝงตัว เชน ระบบ
สารสนเทศสุ ขภาพ โครงการนวั ตกรรมและการปฏิ บั ติ การ
ที่เกี่ยวของกับทฤษฎี
CS 3473 ปญญาประดิษฐ
3(2/2-1/3-0)
(Artificial Intelligence)
Prerequisite : CS 2303
ศึกษาเกีย่ วกับตัวแทนฉลาดการแกปญ
 หาโดยการคนหา
แบบคลาสสิ กค น หาขั ดแย ง ตั วแทนตรรกะ ป ญหาความ
พึ งพอใจข อจํา กั ด ตรรกะลํา ดั บแรกการอนุ ม านในตรรกะ
ลําดับแรกคลาสสิ กการวางแผน การวางแผนและทําหน าที่
การแทนความรู เชิงปริมาณไมแนนอน การเรียนรูจ ากตัวอยาง
ความรูในการเรียนรูการประมวลผลภาษาธรรมชาติการเรียนรู
เสริมการรับรู และหุนยนต

       
    

CS 3483 การจัดการระบบเครื่องแมขา ย 3(2/2-1/3-0)
(Server Systems Administration)
Prerequisite : None
ความรูเบื้องตนระบบเซิรฟเวอร เว็บเซิรฟเวอร เอฟทีพี
เซิรฟเวอร ฐานขอมูลเซิรฟเวอร เมลเซิรฟเวอร เกมเซิรฟเวอร
ล็อกเซิรฟ เวอร ดีเอ็นเอสเซิรฟ เวอร ดีเอชซีพเี ซิรฟ เวอร เรเดียส
เซิรฟเวอร คลาวดเซิรฟเวอร เทคโนโลยีระบบเซิรฟเวอรอื่นๆ
และปฏิบัตกิ ารทีส่ ัมพันธกบั ทฤษฏี
CS 3503 คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
3(2/2-1/3-0)
(Electronics Computer)
Prerequisite : None
เปนการศึกษาเพือ่ สอดคลองกับเทคโนโลยีทางวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทฤษฏีอิเล็กทรอนิกส
วิเคราะหและออกแบบวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกสพื้ นฐาน

อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส วงจรอิเล็กทรอนิกสดจิ ติ อลประกอบดวย
วงจรคอมไบเนชั่ น วงจรซี เควนเชี ย ล การวิ เ คราะห แ ละ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ระบบพื้นฐานชวยเหลือตัวเอง
แบบอั ตโนมั ติ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร และการพั ฒนา
ทฤษฏีวงจรคอมพิวเตอรเปนการเรียนรู วิเคราะห พัฒนา และ
ประเมินผลประสิทธิภาพขัน้ ตนของคากําลังและอัตราการขยาย
ของสัญญาณไฟฟา คอมพิวเตอรอเิ ล็กทรอนิกสประยุกตใชงาน
ดานเทคโนโลยีไรสายและอุปกรณเคลื่ อนที่ ระบบฟ นฟูและ
เทคโนโลยีสิ่ งอํานวยความสะดวก วิ ศวกรรมระบบควบคุ ม
เบื้องตน และการปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับทฤษฎี
CS 3533 ระบบปฏิบัติการ
3(2/2-1/3-0)
(Operating Systems)
Prerequisite : CS 2513
หลักการของระบบปฏิบัติการ โครงสรางและหนาที่ของ
ระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซสและเทรด การกําหนดการ
และการเลื อกจ ายงานของการประมวลผล การประมวลผล
พรอมกัน การประสานเวลา การประสานงานของกระบวนการ
การขั ด จั ง หวะ ระบบนํ า เข า และแสดงผลลั พ ธ วงจรอั บ
การจัดการหนวยความจํา การจัดลําดับงานหนวยประมวลผล
และการจั ดสรรอุปกรณ หนวยความจําเสมื อน การจัดการ
หนวยเก็บขอมูลสํารอง ระบบแฟมขอมูล ระบบแบบกระจาย
การรักษาความปลอดภัยและการปองกัน และการฝกปฏิบัติ
ทีส่ อดคลองกับทฤษฎี
CS 3663 ความปลอดภัยของขอมูล
3(2/2-1/2-0)
(Data Security)
Prerequisite : CS 3723
ความรู เบื้ องต นเกี่ ยวกับการรักษาความปลอดภั ยของ
ขอมูลและสารสนเทศ ภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัย
ข อมู ล กฎหมายและจริ ยธรรมในการรั กษาความปลอดภั ย
สารสนเทศ การควบคุ มและการประเมิ นความปลอดภั ย
การประเมิ นและการจั ดการความเสี่ ยงทางด านเทคโนโลยี
สารสนเทศนโยบายและการวางแผนด า นความปลอดภั ย
มาตรฐานดานการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีดา นการรักษา
ความปลอดภัย วิทยาการเขารหัสลับ การรักษาความปลอดภัย
ทางกายภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวมาตร บุคลากร
กับการรักษาความปลอดภัย การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบ
รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และการฝกปฏิบัตทิ สี่ อดคลอง
กับทฤษฎี


CS 3703 ระบบจัดการฐานขอมูล
3(2/2-1/3-0)
(Database Management Systems)
Prerequisite : None
แนวคิ ดฐานข อมู ลและระบบจั ดการฐานข อมู ล
สถาปตยกรรมฐานขอมูล แบบจําลองขอมูล วงจรชีวติ ฐานขอมูล
การทําให เป นบรรทั ดฐานภาษาเอสคิ วแอลการประมวลผล
กลุ มงาน การควบคุ ม ภาวะพร อ มกั น การเรี ย กคื น ข อมู ล
การสํ า รองฐานข อ มู ล การรั ก ษาความปลอดภั ย ข อ มู ล
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตตามหลักการของระบบฐานขอมูล
CS 3713 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2/2-1/2-0)
(System Analysis and Design)
Prerequisite : CS 3703
ศึ ก ษาองค ประกอบและความคิ ดรวบยอดของระบบ
การสรางตัวแบบระบบ ระบบสารสนเทศในองคกร การพัฒนา
ระบบ ผู เกี่ ยวข อ งกั บการพั ฒนาระบบ การวางแผนระบบ
สารสนเทศในองคกร ขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ไดแก การสํารวจระบบ การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ
การจั ดการระบบ การพั ฒนาระบบ การบํา รุ ง รั กษาระบบ
และการทบทวนระบบ
CS 3723 การสือ่ สารขอมูล
3(2/2-1/3-0)
และระบบเครือขาย
(Data Communication and
Network Systems)
Prerequisite : None
แนวคิดและองคประกอบของการสื่อสารขอมูลและระบบ
เครื อขาย สถาปตยกรรมเครือข าย มาตรฐานของเครือขาย
แบบจําลองเชื่อมโยงโครงขายระบบเปดตัวกลางและอุปกรณ
เครือขาย ชนิดรูปแบบของเครือขาย การเชื่อมตอและการจัด
กําหนดเสนทาง การจัดการและการออกแบบระบบเครือขาย
การทํ า งานของโพรโทคอลข อ ตกลงในการสื่ อสารต า งๆ
การรักษาความปลอดภัยของเครือขาย แนวโนมและการพัฒนา
เกี่ ยวกั บการสื่ อสารข อมู ลและระบบเครื อข า ย และการฝ ก
ปฏิบัตทิ สี่ อดคลองกับทฤษฎี

CS 3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3/3-0-0)
(Management Information Systems)
Prerequisite : CS 3703
ส วนประกอบพื้ นฐานขององคกร บทบาททางกลยุทธ
และการบริ หารองค ก ร บทบาทของระบบสารสนเทศและ
การบริ หารทรั พยากรในองค กร คุ ณค าของระบบงานและ
การเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารในเชิ ง ธุ ร กิ จ ธุ รกิ จ อั จ ฉริ ย ะ
การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ
CS 3863 วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3/3-0-0)
(Software Engineering)
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคั ญของวิ ศวกรรมซอฟต แวร
วัฏจักรและกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร การวางแผนโครงการ
การบริหารโครงการซอฟต แวร การวิเคราะห ความตองการ
การออกแบบระบบและส ว นต อประสานกั บ ผู ใช แนวทาง
การเขี ย นโปรแกรม การทดสอบซอฟต แวร และระบบ
การติดตั้ งและบํารุงรักษาระบบ การติดตามและประเมิ นผล
โครงการ
CS 4103 การจัดการระบบจัดเก็บขอมูล 3(2/2-1/2-0)
(Storage System Management)
Prerequisite : None
แนวคิ ดของระบบจั ดเก็ บข อมู ล เทคโนโลยี ของระบบ
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
สือ่ สารระหวางโปรเซส การประมวลผลระยะไกล สถาปตยกรรม
การประมวลผลแบบกระจาย ระบบฐานขอมู ลแบบกระจาย
บริการตางๆ การทําใหทนตอความผิดพลาด การกูคืนระบบ
ความมั่ น คงปลอดภั ยในระบบแบบกระจาย และฝ กปฏิ บั ติ
ที่สอดคลองกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ
CS 4213 หัวขอพิเศษเฉพาะทางดาน
3(3/3-0-0)
วิทยาการคอมพิวเตอร
(Special Topics in Computer Science)
Prerequisite : None
หัวข อที่ เป นความรู ใหม หรื อกําลั งเป นที่ สนใจทางดาน
การโปรแกรม โดยหั วข อเรื่ องเปลี่ ยนไปตามดุ ลยพิ นิ จของ

       
    

CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ
3(2/2-1/3-0)
(Object Oriented System Development)
Prerequisite : CS 1343
กระบวนทั ศนการพัฒนาซอฟต แวรเชิ งวัตถุ วงจรชีวิต
การพัฒนาระบบเชิ งวั ตถุ การวิเคราะห และออกแบบระบบ
เชิงวัตถุ การเขียนแผนภาพ การทํางานของระบบงานโดยใช
ยู เ อ็ มแอลการประยุ กต ใช ระบบงานเชิ งวั ต ถุ และฝ กปฏิ บั ติ
ดวยภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
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อาจารยผสู อนเพือ่ ใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยี
สมัยใหม
CS 4303 โปรแกรมประยุกตสําหรับ
3(2/2-1/2-0)
องคกรขนาดใหญ
(Enterprise Application)
Prerequisite : None
แนวคิ ดของซอฟต แวร สํ า หรั บองค กรขนาดใหญ
โพรโทคอลที่ ใช ในการสร างโปรแกรมประยุ กต ส วนติ ดต อ
ผูใชกับเว็บ เทคโนโลยีการสืบคนขอมูลบนเว็บ หลักการทาง
วิศวกรรมเว็บ บทบาทของมิดเดิ ลแวร การสรางซอฟตแวร
ประยุกตสําหรับองคกรขนาดใหญ และสถาปตยกรรม SOA
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
CS 4403 การออกแบบ
3(2/2-1/2-0)
และบริหารจัดการเครือขาย
(Network Design and Management)
Prerequisite : CS 3723
หลักการออกแบบและบริหารจัดการเครือขาย มาตรฐาน
การออกแบบและบริหารจัดการเครือขาย แบบจําลองการบริหาร
จั ด การเครื อข า ย โพรโทคอล ข อตกลงที่ ใ ช บริ หารจั ด การ
เครือขาย กระบวนการรักษา ความปลอดภัยในระบบเครือขาย
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครือขาย เครื่องมือบริหารจัดการ
เครือขายและวิธีการแกไขปญหาในระบบเครือขายเกี่ยวของ
และการฝกปฏิบัตทิ ี่สอดคลองกับทฤษฎี

       
    

CS 4413 เครือขายการสื่อสารไรสาย
3(2/2-1/2-0)
และเคลื่อนที่
(Wireless and Mobile Network)
Prerequisite : CS 3723
มาตรฐานของเครือขายการสื่ อสารไรสายและเคลื่อนที่
อุปกรณ ในเครือขายการสื่ อสารไร สาย โพรโทคอลขอตกลง
ในสําหรับเครือขายการสื่อสารไรสาย รูปแบบบริการเครือขาย
การสื่ อสารไรสายและเคลื่ อนที่ เครื่องมือและเทคนิคในการ
สร างเครื อข า ย การประยุ กต แ ละบริ ห ารจั ดการเครื อข า ย
ประสิ ทธิ ภาพและคุ ณ ภาพของบริ การ ซอฟต แวร ที่ ใช ใ น
เครื อ ข ายการสื่ อ สารไร ส ายและเคลื่ อ นที่ และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของ และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี
CS 4423 การทําภาพเคลื่อนไหว
3(2/2-1/2-0)
ดวยคอมพิวเตอร
(Computer Animation)
Prerequisite : None
แนวคิ ดของการทําภาพเคลื่ อ นไหวด วยคอมพิ วเตอร
กระบวนการพัฒนาการทําภาพเคลื่ อนไหวดวยคอมพิวเตอร

การประยุ กต ใ ช ก ารทํ า ภาพเคลื่ อ นไหวด ว ยคอมพิ ว เตอร
การเขี ยนโครงเรื่ อง การกําหนดคี ย เฟรม การกําหนดแสง
เครื่ องมื อ พื้ นฐานและวิ ธี ก ารสํ า หรั บ ซอฟต แ วร ก ารทํา
ภาพเคลื่อนไหว และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี
CS 4433 การคํานวณแบบกริดและคลาวด 3(3/3-0-0)
(Grid and Cloud Computing)
Prerequisite : CS 2513
หลักการของเทคโนโลยีกริด ประโยชนและการประยุกตใช
เทคโนโลยี ก ริ ด ระบบคอมพิ ว เตอร ส มรรถนะสู ง ระบบ
กริดมิดเดิลแวร การบริการและการพัฒนาของกริดและกลุม เมฆ
สถาป ตยกรรมการคํ า นวณแบบกริ ด สถาป ต ยกรรม
การคํานวณแบบกลุมเมฆ การทําเสมือนจริงดานตางๆ ไดแก
หน วยประมวลผลกลาง เครื อข าย ระบบจั ดเก็ บ ประเด็ น
ดานความปลอดภัยและภาวะสวนตัว การทําแมบรีดวิ ซเบือ้ งตน
และกรณีศึกษา
CS 4443 คอมพิวเตอรวิทัศน
3(2/2-1/2-0)
(Computer Vision)
Prerequisite : CS 1333
แนวคิ ด ของระบบคอมพิ ว เตอร วิ ทั ศน การเกิ ด ภาพ
การเก็ บภาพ แบบจํ า ลองสี ทฤษฎี ก ารประมวลผลภาพ
การตรวจหาวั ต ถุ การติ ดตามวั ต ถุ การสอบเที ยบกล อ ง
การคํานวณพิกดั 3 มิตจิ ากภาพ และการฝกปฏิบัตทิ ี่สอดคลอง
กับทฤษฎี
CS 4613 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล
3(3/3-0-0)
(Data Warehouse and Data Mining)
Prerequisite : CS 3703
แนวคิดเบื้องตนของการทําคลังขอมูลและเหมืองขอมูล
สถาป ต ยกรรมคลั ง ข อ มู ล กระบวนการจั ด เตรี ย มข อ มู ล
การประยุกตใช เหมืองขอมูลกับงานประเภทตางๆ เทคนิค
การทําเหมื องข อมู ลและการเรี ย นรู จากตั วอย าง หลั ก การ
และขัน้ ตอนการจําแนกและการจัดกลุม ขอมูล การคนพบความรู
ดวยกฎความสัมพันธ การทําเหมืองเว็บและการใชเครื่องมือ
ในการวิเคราะหขอมูล และการฝกปฏิบัติทสี่ อดคลองกับทฤษฎี
CS 4623 การจัดเก็บและการสืบคน
3(3/3-0-0)
สารสนเทศ
(Information Storage and Retrieval)
Prerequisite : CS 2303
แนวคิ ดการจั ดเก็ บและค นคื นข อมู ล (IR) ระบบแฟ ม
โครงสรางการดําเนิ นการความสามารถค นคื นขอมูล ความ
แม นยํากลยุ ทธ การสื บค นความน าจะเป น การกรองข อมู ล
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของการสืบคนขอมูล


CS 4633 หัวขอพิเศษเฉพาะทาง
3(2/2-1/3-0)
ดานโปรแกรม
(Special Topics in Programming)
Prerequisite : None
หัวขอที่ เปนความรูใหม หรือกําลังเปนที่สนใจทางดาน
การโปรแกรม โดยหัวขอเรื่องเปลี่ยนไปแตละภาคการศึกษา
ตามดุลยพินิจของอาจารยผูสอนเพื่ อใหสอดคลองกับกระแส
สังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม
CS 4763 การจัดการโครงงานซอฟตแวร 3(3/3-0-0)
(Software Project Management)
Prerequisite : CS 3863
หลักการในการจัดการโครงงานซอฟตแวร แบบจําลอง
กระบวนการพั ฒนาซอฟต แวร แบบจําลองวุ ฒิ ภาวะความ
สามารถในการพั ฒ นาซอฟต แ วร การบริ ห ารงานบุ ค คล
ในโครงงาน การวัดคุณลักษณะของซอฟตแวร การวางแผน
โครงงาน การประมาณขนาดและค าใช จ ายของโครงงาน
การบริหารความเสี่ยงในโครงการ การควบคุมและติดตามงาน
ในโครงงาน และการบริหารคุณภาพโครงงาน เครื่องมือที่ใช
ในการจัดการโครงงานซอฟตแวร
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รหัสคําสั่งกลาง การปรับปรุงประสิทธิภาพของรหัสคําสั่ง และ
ฝกปฏิบัติทสี่ ัมพันธกับทฤษฎี
CS 4873 การจําลองแบบ
3(2/2-1/2-0)
ดวยคอมพิวเตอร
(Computer Simulation)
Prerequisite : None
แนวคิ ด ของการจํ า ลองด วยคอมพิ ว เตอร ชนิ ด ของ
การจํ า ลอง ภาษาและซอฟต แ วร ที่ ใช ใ นการจํา ลอง การ
ประยุ ก ต ใ ช ข องการจํ า ลอง กระบวนการของการจํ า ลอง
การสร า งแบบจําลอง ความสมเหตุ ส มผลของแบบจํา ลอง
และการฝกปฏิบัตทิ ี่สอดคลองกับทฤษฎี
CS 4903 โครงงานพิเศษ
3(0-3/9-0)
(Special Project)
Prerequisite : Senior Standing
พัฒนาโครงงานเฉพาะเรื่องโดยบูรณาการความรูตางๆ
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
ในองค กร โดยให นั กศึ กษาไปปฏิ บั ติ งานจริ งเต็ มเวลาและ
ได ทํางานตรงตามสาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร และ
มีประโยชนตอองคกรที่ฝก ปฏิบัติ ซึ่งกําหนดงานเปนโครงงาน
พิ เ ศษที่ สามารถทํ า สํ า เร็ จ ได ภ ายใน 1 ภาคการศึ ก ษา
โดยนักศึกษาตองเขารวมฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องไมนอยกวา
600 ชั่วโมง

CS 4853 การสรางตัวแปลภาษา
3(2/2-1/2-0)
(Compiler Construction)
Prerequisite : None
การเปรียบเทียบตัวแปลภาษา กระบวนการแปลภาษา
รูปแบบการแปลทีข่ นึ้ อยูก ับสถาปตยกรรมเครือ่ ง เครือ่ งมือที่ใช
ในการออกแบบและพัฒนาตัวแปลภาษาสําหรับภาษาเชิงคําสัง่
องคประกอบของตัวแปลภาษา การวิเคราะหคําในโปรแกรม
การสรางตารางสัญลักษณ การวิเคราะหความหมาย การสราง

DB 2003 ภาษาอินโดนีเซียสําหรับธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0)
(Indonesian for Business I)
Prerequisite : None
การผสมคํา ระบบเสี ยงและการออกเสี ยง โครงสร าง
ประโยคและไวยากรณพื้นฐาน คําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน
และในเชิงธุรกิจ ฝกทักษะการฟง การอาน การเขียน การแปล
และการสนทนาระดับพื้นฐานเชิงธุรกิจ ในโครงสรางประโยค
และไวยากรณที่ไดศึกษามา

       
    

CS 4773 เรขภาพคอมพิวเตอร
3(2/2-1/2-0)
(Computer Graphics)
Prerequisite : MA 1093
ความรู เ บื้ องต นเกี่ ยวกั บเรขภาพคอมพิ วเตอร ระบบ
เรขภาพคอมพิวเตอร ฮารดแวรสําหรับเรขภาพคอมพิวเตอร
คุ ณ สมบั ติ การแสดงผลเรขภาพคอมพิ วเตอร เรขภาพแบบ
แรสเตอร และแบบเวกเตอร แนวคิ ด และวั ต ถุ พื้ น ฐานของ
เรขภาพคอมพิ วเตอร สองมิ ติ พิ กั ดเอกพั นธุ การแปลงภาพ
การกํา หนดมุ มมองและการตั ด ส วนเกิ น แนวคิ ด และวั ต ถุ
พืน้ ฐานของเรขภาพคอมพิวเตอรสามมิติ การสรางแบบจําลอง
วั ตถุสามมิติ การให แสงและเงา การทําให เรขภาพสามมิ ติ
มีความสมจริงและการตรวจสอบพื้นผิวที่มองเห็นได ระบบสี
และแบบจําลองสี การสร า งภาพเคลื่ อนไหวเบื้ องต น และ
การฝกปฏิบัตทิ ี่สอดคลองกับทฤษฎี
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EC 1003 เศรษฐศาสตรจุลภาค
3(3/3-0-0)
(Microeconomics)
Prerequisite : None
ความหมายของเศรษฐศาสตร ป จจั ยการผลิ ต ระบบ
เศรษฐกิ จ อุ ปสงค แ ละอุ ป ทาน ดุ ล ยภาพ ความยื ดหยุ น
พฤติ กรรมของผู บ ริ โภค ทฤษฎี การผลิ ต ต น ทุ นการผลิ ต
และรายรับจากการผลิต การกําหนดราคาและผลผลิตในตลาด
แขงขันสมบูรณและแขงขันไมสมบูรณ
EC 1013 เศรษฐศาสตรมหภาค
3(3/3-0-0)
(Macroeconomics)
Prerequisite : None
ความหมายของรายได ประชาชาติ การคํานวณรายได
ประชาชาติ ตั ว กํา หนดระดั บ รายได ประชาชาติ ดุ ลยภาพ
การบริโภค การออม การลงทุน การใชจายของรัฐบาล การเงิน
และการธนาคาร นโยบายการเงิ น และนโยบายการคลั ง
ดุลการคา ดุลการชําระเงิน เงินเฟอและเงินฝด อัตราแลกเปลีย่ น
การวางงาน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ

       
    

EC 1023 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Economics)
Prerequisite : หามนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเลือกเปน
รายวิชาเลือกเสรี
เพือ่ ใหนกั ศึกษาเห็นความสําคัญ และมีความรูค วามเขาใจ
แนวความคิ ด ภาพรวม และหลั กการทั่ วไปเบื้ อ งต น ของ
เศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค ในเรื่องปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทานสินคา พฤติกรรม
ผู บริ โภคและผู ผลิ ต การกํา หนดราคาและผลผลิ ตในตลาด
แขงขันสมบู รณและไมสมบูรณ รายไดประชาชาติ การเงิน
การคลัง การคาและการเงินระหวางประเทศ
ED 1002 ความรูพื้นฐานทางการศึกษา
2(2/2-0-0)
(Foundations of Education)
Prerequisite : None
ปรัชญาทางการศึกษา แนวคิด นโยบายและวิวัฒนาการ
ดานการศึกษา บทบาทของการศึกษาในสังคม บทบาท และ
หนาทีข่ ององคกรตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา แผนการศึกษา
ชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 กฎหมาย สิทธิและหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวโนมเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

ED 1013 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 3(3/3-0-0)
(Curriculum and Process of Learning)
Prerequisite : None
ความหมายของหลั ก สู ต ร ปรั ช ญาการศึ ก ษา และ
การพัฒนาหลักสูตร ความมุงหมายทางการศึกษา หลักในการ
เลือกเนือ้ หาวิชาและประสบการณการเรียนรูห ลักสูตรทางเลือก
หลักสูตรทองถิ่น หลักสูตรสําหรับเด็กมีความสามารถพิเศษ
การแปลงหลักสูตรสูการสอนวิธีการสอนแบบตางๆ กระบวน
การเรี ยนการสอน แบบยึ ดผู เ รี ยนเป นสํา คั ญ ยุ ทธศาสตร
การสอน การเตรียมการสอน การบริหารชั้นเรียน การจูงใจ
และการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน การประเมินหลักสูตร และ
การสอน
ED 1023 จิตวิทยาการเรียนการสอน
3(3/3-0-0)
(Psychology of Learning and Teacing)
Prerequisite : None
ทฤษฎี จิ ตวิทยาการเรี ยนการสอน การประยุกต ใชกั บ
การเรี ยนการสอน พั ฒนาการของเด็ กและการพั ฒนาเชาว
ปญญา และความคิดสรางสรรค ความแตกตางระหวางผูเรียน
บุคลิกภาพและการปรับตัว กระบวนการจูงใจและการเรียนรู
การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน การสรางแรงจูงใจในชั้นเรียน
ED 1033 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3/3-0-0)
(Educational Measurement and
Evaluation)
Prerequisite : None
หลั กการวั ดและประเมิ นผลการศึ กษา ชนิ ดของแบบ
ทดสอบ วิธีการสรางแบบทดสอบ การวิเคราะห คุณภาพของ
แบบทดสอบ คะแนนและความหมายของคะแนน การประเมินผล
ทั้งแบบอิงเกณฑ และอิงกลุม
ED 1043 เทคโนโลยีการศึกษา
3(3/3-0-0)
(Educational Technology)
Prerequisite : None
ทฤษฎีการสื่ อสารและการรับรู ความสั มพันธ ระหว าง
การสือ่ สารกับการเรียนรู ประวัตแิ ละพัฒนาการของเทคโนโลยี
การศึกษา บทบาทและสถานภาพของเทคโนโลยีการศึกษา
บทบาทและสถานะ วั ส ดุ อุ ป กรณ สื่ อการเรี ย นการสอน
คอมพิวเตอรชวยสอน เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีเลือกเทคโนโลยีเพื่อใชในการศึกษา
แนวโนมและบทบาท ของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต


ED 1051 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
1(1/1-0-0)
(Teaching Profession Ethics)
Prerequisite : None
บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของครู กฎ ระเบียบ
และแนวทางปฏิ บัติสําหรับครู การปฏิ บัติของครูตอผูบังคับ
บัญชา เพื่ อนรวมงาน ผู เรียนและสมาชิกของชุ มชน ความ
คาดหวั งของสั ง คมไทยที่ มี ต อครู คุ ณ ลั กษณะของครู ที่ ดี
และการพัฒนาบุคลิกภาพ การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
ตอวิชาชีพครู
ED 1063 การจัดกระบวนการเรียนรู
3(2/2-1/3-0)
(Process of Learning Management)
Prerequisite : None
รูปแบบการเรียนรู การจัดระบบการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและในโรงเรียน
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียน 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 หรือภาษาตางประเทศอืน่ ๆ เพือ่ การเรียนการสอนและการ
สื่ อสารอยางมีประสิทธิภาพ การใชคอมพิวเตอรขั้ นพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู
ED 1082 การพัฒนาหลักสูตร
2(2/2-0-0)
(Curriculum Development)
Prerequisite : None
ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา ประวัติ ความเปนมา
และระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการ
ศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานและ
มาตรฐานชวงชัน้ ของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปญหาและแนวโนม การพัฒนาหลักสูตร

เรียนรู การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา การแนะแนวเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและความถนัดของผูเรียน
ED 1103 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3/3-0-0)
(Educational Measurement and
Evaluation)
Prerequisite : None
หลักการและเทคนิ คการวัดผลและประเมิ นผลทางการ
ศึ กษา การสร างและการใช เครื่ องมื อวัดผล และประมิ นผล
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 แหลงเรี ยนรู และเครือขายการเรี ยนรู
การเลือก การออกแบบ การสราง การนําไปใช การประเมิน
และการปรับปรุงนวัตกรรม การจัดการ การแพรกระจาย ปญหา
อุปสรรค แนวโนม ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ED 1142 จรรยาบรรณและสมรรถนะ
2(2/2-0-0)
วิชาชีพครู
(Ethics and Competencies for Teacher)
Prerequisite : None
ความสําคัญของวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ ภาระงานของ
ครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสราง
เจตคติที่ดีตอ วิชาชีพครู การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะ
ความเปนครู การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผู นํา
ทางวิ ชาการ เกณฑ มาตรฐานวิ ชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวของการศึกษา
ED 1153 การจัดกระบวนการเรียนรู
3(3/3-0-0)
(Process of Learning Management)
Prerequisite : None
ทฤษฎี การเรียนรู และการสอน รู ปแบบการเรี ยนรู และ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบและการจัด
ประสบการณการเรียนรู การบูรณาการเนือ้ หาในกลุม สาระการ
เรียนรู การบูรณาการการเรียนรู แบบเรียนรวม เทคนิคและ
วิทยาการการจัดการเรียนรู การจัดการชัน้ เรียน การใชและการ
ผลิตสือ่ และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู การจัดการเรียนรู
แบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินผลการเรียนรู

       
    

ED 1093 จิตวิทยาสําหรับครู
3(3/3-0-0)
(Psychology for Teacher)
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎี และองคความรูทางจิตวิทยาการศึกษา
สําหรั บการประกอบวิ ชาชี พครู พั ฒนาการ เชาวน ป ญญา
บุคลิกภาพ อารมณ สังคม การจูงใจ การรับรู และกระบวนการ
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ED 2003 การวิจัยการศึกษา
3(3/3-0-0)
(Educational Research)
Prerequisite : None
หลั กการและระเบี ยบวิ ธี วิ จั ยทางการศึ กษา การวิ จั ย
ในชัน้ เรียน การกําหนดปญหาในการวิจยั การออกแบบการวิจยั
จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัย การวิเคราะห
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการศึกษา การนําผลวิจยั ไปใชในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
ED 2013 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(2/2-1/3-0)
(Information for Education)
Prerequisite : None
ทฤษฎีและการทํางานของคอมพิวเตอร ความหมาย และ
การใชสารสนเทศเพือ่ การศึกษา การสรางและพัฒนาโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร ที่ ใช สําหรั บการเรี ยนการสอน และการสร าง
บทเรี ย นบนเวิ ล ด วาย เว็ ป การศึ ก ษาค นคว า จากแหล ง
ทรัพยากรสารสนเทศ
ED 2023 วาทการสําหรับครู
3(3/3-0-0)
(Speech Education for Teacher)
Prerequisite : None
หลักการ วิธี การและจิตวิทยาในการพูด เพื่ อการสอน
และการสื่ อสารอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ การฝ กทั กษะการพู ด
ในลักษณะตาง ๆ เชน การพูดเพื่อการอธิบาย การพูดแบบ
ตัง้ คําถาม การพูดเพื่อการสาธิต และการพูดเพื่อโนมนาวจิตใจ

       
    

ED 2033 หลักการบริหารการศึกษา
3(3/3-0-0)
(Principles of Educational
Administration)
Prerequisite : None
ความหมาย ปรัชญาและหลักการของการบริหาร การ
ศึกษา กระบวนการและระบบการบริหารการศึกษา พฤติกรรม
ผูน ําและการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในการบริหาร
ED 2043 การสอนภาษาอังกฤษ
3(2/2-1/2-0)
(Teaching English)
Prerequisite : ED 1013
หลักการ แนวทฤษฎีการสอน วิธีการและเทคนิค การสอน
วิชาภาษาอังกฤษ การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใชใน
การเรี ยนการสอนภาษาอั ง กฤษ การฝ กปฏิ บั ติ การเขี ย น
แผนการสอน การผลิตสือ่ และเอกสารประกอบ การสอน ปญหา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การทดลองสอน ศึกษาและ
ดูงานการสอนวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา

ED 2053 การสอนภาษาจีน
3(2/2-1/2-0)
(Teaching Chinese)
Prerequisite : ED 1013
หลักการ แนวทฤษฎีการสอน วิธกี ารและเทคนิคการสอน
วิชาภาษาจีน ระบบและการบริหารจัดการการเรียนการสอน
ภาษาจีน กิจกรรมการเรียน อุปกรณการสอนและลักษณะของ
การสอนทีด่ ี ปญหาการเรียนการสอนภาษาจีน ทักษะการสอน
ภาษาจี น และการทดลองสอน ศึ ก ษาดู ง านการสอนวิ ช า
ภาษาจีนในสถานศึกษา
ED 2063 การศึกษารายบุคคล
3(0-0-3/9)
(Independent Study)
Prerequisite : None
โครงการการเรี ยนการสอนที่ เกี่ ยวกั บการประยุ กต ใช
นวัตกรรมการศึกษา ที่เสนอโดยนักศึกษารายบุคคล
ED 2103 การวิจัยการศึกษา
3(3/3-0-0)
(Educational Research)
Prerequisite : None
ทฤษฎีการวิจัย รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย
กระบวนการวิ จั ย สถิ ติ เพื่ อการวิ จั ย การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
การฝกปฏิบัติการวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัย การคนควา
ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหา และการนําเสนอโครงการ
วิจัยเกี่ยวกับการศึกษา
ED 2113 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(3/3-0-0)
(Institutional Management)
Prerequisite : None
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการองคการ ภาวะ
ผูน ําทางการศึกษา การคิดอยางเปนระบบ การเรียนรูว ฒ
ั นธรรม
องคการ มนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสารและการทํางานเปน
ทีม การประกันคุณภาพการศึกษา เทคนิค การจัดการหองเรียน
การจั ดทําโครงงานทางวิ ชาการ การจั ดโครงการฝ กอาชี พ
การจัดโครงการและกิจกรรมเพือ่ พัฒนา การศึกษาเพื่อพัฒนา
ชุมชน การจัดระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
ED 2123 การฝกปฏิบัติวชิ าชีพ
3(0-0-3/24)
(Practicum)
Prerequisite : ED 1153
การบูรณาการความรูมาปฏิบัติการสอน วางแผนพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู และทําแผนการสอน
ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญรวมกับสถานศึกษา การเลือกใชเทคนิค
ยุทธวิธี การผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู


วั ดและประเมินผล การทําวิ จั ยในชั้ นเรี ยน พั ฒนาคุณภาพ
ผูเรียน บันทึกรายงานผล การจัดการเรียนรู และสัมมนาการ
ศึกษา
EG 0003 ปรับพื้นภาษาอังกฤษ
(English Remedial Course)
การใชภาษาทั้ ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน
การเขี ย น โดยเน น โครงสร า งภาษาอั งกฤษระดั บ พื้ น ฐาน
และสามารถนําไปใช ไ ด อย างถู กต องและเหมาะสมในชี วิ ต
ประจําวัน
EG 1033 โครงสรางภาษาอังกฤษ 1
3(3/3-0-0)
(English Structure 1)
Prerequisite : None
โครงสรางไวยากรณของประโยคภาษาอังกฤษ เนนการใช
ศัพทสํานวน และรูปประโยคแบบตางๆ ใหถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ
EG 1043 โครงสรางภาษาอังกฤษ 2
3(3/3-0-0)
(English Structure 2)
Prerequisite : EG 1033
โครงสร างไวยากรณ ของประโยค ในระดั บที่ ซั บซ อน
มากขึ้ น เน นการใช ศั พทสํานวนในระดั บที่ สูงขึ้ น ตลอดจน
การเขี ยนประโยคแบบต างๆ ที่ มี ความยาวและซั บซ อนให
ถูกตองตามหลักไวยากรณ
EG 2063 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3/3-0-0)
(Basic Writing in English)
Prerequisite : EG 1033
องคประกอบและลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภท
ต างๆ ในระดั บยอหน า การเขี ยนยอหน าด วยขอความและ
โครงสรางประโยคทีไ่ มซบั ซอน เชน การบรรยาย การพรรณนา
การเลาเรื่อง

EG 2143 การฟง-พูดภาษาอังกฤษ
3(2/2-1/2-0)
(Listening and Speaking in English)
Prerequisite : EG 2133
การสนทนาโตตอบในสถานการณตา ง ๆ ในระดับทีซ่ บั ซอน
ขึ้น อาทิ ใหคําอธิบาย ขอรอง แสดงความคิดเห็น เปนตน
ฝกเลือกใชคําศัพท วลีและสํานวนทีใ่ ชในภาษาพูดใหเหมาะสม
กั บสถานการณ นั้ น ๆ การฟ ง ข าวและทําความเข าใจเรื่ อง
ใหรวดเร็ว
EG 2163 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
(English Essay Writing)
3(3/3-0-0)
Prerequisite : EG 2063
องค ป ระกอบและลั ก ษณะของงานเขี ย นความเรี ย ง
แบบตางๆ การเขียนความเรียงทีแ่ สดงขัน้ ตอน การเปรียบเทียบ
การแสดงเหตุและผล และการแสดงความคิดเห็น
EG 2213 หลักการอานภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
(Reading Strategies in English)
Prerequisite : GE 1063
การเดาความหมายจากบริ บทเพื่ อให เข าใจงานเขี ยน
ประเภทตาง ๆ เชื่อมโยงใจความระหวางประโยค โดยแยก
ข อ เท็ จ จริ ง และความคิ ด เห็ น การหาใจความหลั ก 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
ทั กษะการฟ งเพื่ อความเข า ใจในเนื้ อหาสาระจากสื่ อ
ประเภทต างๆ ทั กษะการสนทนา การนําเสนอในที่ ประชุ ม
และการอภิ ปรายเป นภาษาอั งกฤษในหั วข อที่ เกี่ ยวข องกั บ
นิเทศศาสตร
EG 2253 การอาน - เขียนภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
สําหรับนิเทศศาสตร
(English Reading - Writing for
Communication Arts)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสารและบทความทางวิ ชาการ ทักษะการเขี ยนรายงาน
หลักและเทคนิคการแปลอั งกฤษเปนไทย และไทย-อั งกฤษ
การแปลขาวสาร โฆษณา และบทความ โดยใชศัพท สํานวน
ที่เกี่ยวของกับนิเทศศาสตร

       
    

EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2/2-1/2-0)
(Conversational English)
Prerequisite : None
การพูดและการฟงบทสนทนาสั้นๆ บทสนทนาโตตอบ
ในสถานการณ ต างๆ ในชี วิ ตประจํา วั น คําศั พท สํานวน
ในระดับทีไ่ มซบั ซอน
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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
และเรื่องที่เปนปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย และสังคม การเขียน
โนตยอ สรุปยอของบทความ และการอภิ ปรายแสดงความ
คิดเห็น
EG 2423 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ
3(3/3-0-0)
นิติศาสตร 2
(English for Professional Purposes II)
Prerequisite : EG 2413
การอ านและการเขี ยนโดยเน น ทั ก ษะ การเขี ยนสรุ ป
เกีย่ วกับรายงานขาว บทบรรณาธิการ บทความวารสาร รายงาน
คดีในศาล และบทความกึ่งวิชาการ ที่มีเนื้อหาดานกฎหมาย
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
ไดอยางถูกตองทั้งในดานเนื้อหาและการใชภาษา

       
    

EG 2693 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Business English Correspondence)
Prerequisite : EG 2683
การเขี ย นจดหมายโต ต อบทางธุ รกิ จ และจดหมาย
อิเล็ กทรอนิ กส การเขี ยนโทรสาร บั นทึ กช วยจํา บั นทึ กยอ
การเขียนประกาศแจงความของหนวยงาน การเขียนจดหมาย
สมัครงาน และกรอกใบสมัครงาน
EG 2713 ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Linguistics)
Prerequisite : None
หลั กเบื้ องต นของภาษาศาสตร พรรณนา ธรรมชาติ
และลั ก ษณะของภาษา ในด า นองค ป ระกอบของภาษาที่
เกี่ยวของกับระบบและโครงสรางของเสียง คํา ประโยค และ
ความหมาย

EG 2723 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
(English Phonology)
Prerequisite : EG 2713
ระบบเสี ยงสระและพยั ญชนะในภาษาอั งกฤษ วิ ธี การ
ออกเสียงใหถูกตอง ทัง้ ในระดับหนวย เสียง คํา วลี และประโยค
การใหน้ําหนักคําในประโยค ตลอดจนการใสทํานอง เสียงใน
ประโยคชนิดตางๆ
EG 2821 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 1(0-1/2-0)
กายภาพบําบัด 1
(English for Physical Therapy Students I)
Prerequisite : None
ศึ กษาการใชศั พท สํานวน และรู ปแบบภาษาอังกฤษ
เบือ้ งตน ทีใ่ ชในวิชาชีพกายภาพบําบัด และการถายทอดขอมูล
อยางถูกตองทั้งทางดานเนื้อหา และการใชภาษา ศัพท และ
สํานวนทางการแพทยที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัด
EG 3123 การฟง-พูดภาษาอังกฤษระดับสูง 3(2/2-1/2-0)
(Advanced Listening and
Speaking in English )
Prerequisite : EG 2143
การฟ ง เพื่ อความเข า ใจข า วสารประจํ า วั น การพู ด
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 การนําเสนอข อมู ล การอภิ ปรายเชิ ง
วิชาการ การฟงเพื่อความเขาใจและการจดบันทึกเนื้อหาของ
การบรรยาย การนําเสนอขอมูลและการอภิปรายเชิงวิชาการ
EG 3153 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ 3(3/3-0-0)
(Critical Reading in English)
Prerequisite : EG 2213
การวิ เ คราะห ง านเขี ย นประเภทต า งๆ ที่ มี เ นื้ อหา
แนวความคิ ด ลี ล าการเขี ยน และการใช ภ าษาที่ ซั บซ อ น
การแยกข อเท็จจริงและความคิดเห็นของผู เขียน เนนความ
สามารถในการแสดงความคิ ดเห็นเชิงวิจารณ ตอเรื่ องที่ อาน
อยางมีเหตุผล


EG 3183 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
(English Report Writing)
Prerequisite : EG 2163
องค ประกอบและการเขี ยนรายงาน จากการค น คว า
ตามหัวขอที่กําหนด หรือตามความสนใจของผูเรียน การเก็บ
และรวบรวมขอมูล การทําบันทึกยอ การวิเคราะหขอ มูล การทํา
เค า โครงเรื่ องและการเขี ยนรายงาน การเขี ยนอ า งอิ งและ
บรรณานุกรม
EG 3403 เทวตํานานและคัมภีรไบเบิ้ล
3(3/3-0-0)
(Classical Mythology and the Bible)
Prerequisite : EG 2213
ขนบธรรมเนียม ความเชือ่ แนวคิดและเรือ่ งราวเหตุการณ
ต างๆ ที่ เป นพื้ นฐานของวรรณคดี อั งกฤษ เทวตํานานของ
กรีกโรมัน และคัมภีรของศาสนาคริสต
EG 3443 วรรณคดีวิจกั ขณ
3(3/3-0-0)
(Literary Appriciation)
Prerequisite : EG 3403
รู ป แบบ องค ป ระกอบ กลวิ ธี ก ารแต ง การตี ค วาม
ประเภทตางๆ กวีนพิ นธ เรือ่ งสัน้ นวนิยาย และความเรียง และ
ประเมินคุณคาของงานประพันธประเภทตางๆ
EG 3523 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
(English Short Stories)
Prerequisite : EG 3443
เรือ่ งสัน้ ภาษาอังกฤษประเภทตางๆ การประพันธ แนวคิด
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

แนะนํา การแถลงขาวและใหสัมภาษณ หรือการประชาสัมพันธ
ในรูปแบบอื่น ๆ
EG 3653 วรรณคดีองั กฤษ
3(3/3-0-0)
(English Literature)
Prerequisite : EG 3443
การศึกษาและวิเคราะหแนวความคิด ของนักประพันธ
อังกฤษในยุคตาง ๆ เพื่อความรู ความเขาใจพัฒนาการของ
วรรณคดีอังกฤษ
EG 3663 วรรณคดีอเมริกัน
3(3/3-0-0)
(American Literature)
Prerequisite : EG 3443
พั ฒนาการของวรรณคดี อเมริ กั นในยุ คต างๆ เพื่ อให
เขาใจแนวคิดของนักประพันธ จากตัวอยางงานเขียนสําคัญ
แตละยุค
EG 3713 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
ดานสุขภาพ
(English for Health Communication)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในดานสุขภาพ คําศัพท
สํา นวน และรู ปแบบภาษาอั ง กฤษที่ จํา เป นในการสื่ อ สาร
ในหนวยงานบริการดานสุขภาพ
EG 3723 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานธุรกิจการบิน 3(3/3-0-0)
(English for the Airline Business)
Prerequisite : EG 2673 and EG 2693
ศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาทีใ่ ชติดตอสือ่ สารในธุรกิจ
การบินและงานบริการบนเครือ่ งบินและภาคพื้นดิน
EG 3733 หนวยคําและวากยสัมพันธ
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษ
(English Morphology and Syntax)
Prerequisite : EG 2713
หนวยคําและวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ การสรางคํา
และประโยคแบบตางๆ
EG 3763 การวิเคราะหโครงสรางประโยค 3(3/3-0-0)
(Syntactic Analysis)
Prerequisite : EG 2713
โครงสร า งประโยคภาษาอั งกฤษแบบต าง ๆ รวมทั้ ง
ประโยคซั บซ อนและประโยคที่ มีความหมายกํากวม ศึกษา
ทฤษฎี ไวยากรณ ปริ วรรต โครงสร างผิ ว และโครงสร างลึ ก

       
    

EG 3563 ภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อการประชาสัมพันธ
(English for Public Relations)
Prerequisite : EG 2673 and EG 2693
การใช ภาษาอั งกฤษในการประชาสั มพั น ธ โดยสั งเขป
กลวิ ธี แ ละรู ปแบบในการเขี ยนและพู ด เพื่ อประชาสั มพั น ธ
งานดานตาง ๆ การนําเสนอขอมูลที่ถูกตอง การใชถอยคําที่
เหมาะสม การเขี ยนข าว การทําบทสั มภาษณ และเอกสาร

443

444

  

การปริวรรตประโยคตางๆ กฎเกณฑเบื้องตนและขั้นตอนของ
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 ปญหาทีเ่ กิดขึ้นในการแปลและแนวทาง
แก ไ ข การแปลภาษาอั ง กฤษระดั บ ประโยคและย อ หน า
การวิเคราะหและแกไขขอผิดพลาดในงานแปล
EG 3783 หลักการแปลภาษาไทย
3(3/3-0-0)
เปนภาษาอังกฤษ
(Principles of Translation: Thai to English)
Prerequisite : EG 3773
ทฎษฎี หลั ก การ กระบวนการ และกลวิ ธี การแปล
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ปญหาที่เกิดขึ้นในการแปลและ
แนวทางแกไข การแปลภาษาไทยระดับประโยคและยอหนา
การวิเคราะหและแกไขขอผิดพลาดในงานแปล
EG 3803 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(3/3-0-0)
การโรงแรมและภัตตาคาร
(English for Hotels and Restaurants)
Prerequisite : EG 2673 หรือ EG 2693
ศั พท สํานวน และรู ปแบบภาษาที่ ใชในแผนกตาง ๆ
ของโรงแรมและภัตตาคาร อาทิ แผนก ตอนรับ แผนกอาหาร
และเครือ่ งดืม่ แผนกแมบา น 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
ฝ กทักษะการอ านภาษาอั งกฤษและจั บใจความสําคั ญ
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
ฝ กทั กษะการอ า นภาษาอั ง กฤษ การสรุ ป การเขี ยน
และเรี ย บเรี ย งใจความสํ า คั ญ จาก ตํ า รา วารสาร และ
บทความทางวิชาการ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกายภาพบําบัด

EG 3843 ภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
การบริการ
(English for Hospitality Industry)
Prerequisite : GE 1063
ศั พ ท สํ า นวน และรู ปแบบภาษาที่ ใ ช ติ ดต อ สื่ อ สาร
ในอุตสาหกรรมบริการ เชน ธุรกิจการบิน ภัตตาคาร อาหาร
และเครื่องดื่ม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
EG 3853 ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม
3(3/3-0-0)
และภัตตาคารในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว
(English for Hotels and Restaurants
in the Tourism Industry)
Prerequisite : GE 1063
ศึกษาศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาอังกฤษเบื้องตน
ที่ ใช ในแผนกต างๆ ของโรงแรมและภั ต ตาคาร อาทิ
แผนกต อนรั บ แผนกอาหารและเครื่ องดื่ ม แผนกแม บ าน
แผนกประชาสั ม พั น ธ ฝ า ยส ง เสริ ม การขาย การตลาด
การบริหารและการจัดการ
EG 3873 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 3(3/3-0-0)
(Intercultural Communication)
Prerequisite : EG 3153
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพระหวาง
บุ ค คลหรื อ กลุ มบุ ค คลที่ มี ภ าษา และวั ฒ นธรรมต า งกั น
โดยศึกษาธรรมชาติของภาษา กฎเกณฑในการใชภาษา และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาที่มีสวนในการกําหนดกฎเกณฑ
ในการใชภาษา ตลอดจนวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อ
ความหมาย
EG 3883 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารมวลชน 3(3/3-0-0)
(Writing for Mass Communication)
Prerequisite : EG 2213
รูปแบบพื้ นฐานของการเขียนเชิงวิชาชีพในการสื่อสาร
มวลชน ตั้งแตหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน
EG 3893 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจสปา 3(3/3-0-0)
และสงเสริมสุขภาพ
(English for Spa and Health Promotion)
Prerequisite : EG 2673 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม
การบริการเพื่อการทองเทีย่ ว)
ศึกษาและฝกใชศัพท สํานวน และขอความที่ใชในธุรกิจ
สปาและสงเสริมสุขภาพ การใชภาษาในการติดตอสื่อสาร และ
ใหขอ มูลดานการสงเสริมสุขภาพ


EG 3903 การใชภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
ในบริบทอาเซียน
(ASEAN Englishes)
Prerequisite : EG 2713
การใช ภาษาอั งกฤษที่ แตกต า งกั น ของประเทศต า งๆ
โดยเฉพาะประเทศในภู มิภาคอาเซียน รูปแบบและลักษณะ
เฉพาะ รวมถึงวัฒนธรรมการใชภาษา
EG 4006 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)
Prerequisite : ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเอก
มาแลวไมต่ํากวา 45 หนวยกิต
การปฏิ บั ติ ง านกั บ สถานประกอบการที่ มี ลั ก ษณะ
เกี่ ยวข องกั บหลั กสู ตรที่ ศึ ก ษาอย า งเป น ระบบ โดยได รั บ
ความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ และตองมีชั่วโมงฝกปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง
EG 4013 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 1 3(3/3-0-0)
(English for Tourist Guides I)
Prerequisite : GE 1063
ศึกษาศัพท สํานวน และรูปแบบภาษาอังกฤษทีใ่ ชในการ
สนทนาในสถานการณเฉพาะ และการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับ
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญๆ ในประเทศไทย มีการฝกภาคปฏิบัติ
EG 4023 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 2 3(3/3-0-0)
(English for Tourist Guides II)
Prerequisite : EG 4013
ฝ กสนทนาและใช ภาษาอั งกฤษในการให ข อมู ล
ทีเ่ กีย่ วของกับแหลงทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญในประเทศไทยในรายละเอียด
ที่มากขึ้น ใชการสนทนาภาษาอังกฤษแกไขสถานการณตางๆ
เฉพาะหนาอยางเหมาะสม มีการฝกภาคปฏิบัติ

EG 4113 การพูดในที่ประชุมชน
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
มาแลวไมต่ํากวา 45 หนวยกิต
การศึกษาปญหา วางแผน รวบรวมขอมูล เขียนโครงงาน
นําเสนอ ปฏิบัติภาคสนาม และเขียนรายงานสรุป
EG 4303 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 1 3(3/3-0-0)
(English for Hotels I)
Prerequisite : GE 1063
ศึ กษาศั พ ท สํา นวน และรู ปแบบภาษาที่ ใช เพื่ อการ
ปฏิบั ติงานในแผนกต างๆ ของโรงแรม โดยมุ งศึ กษาภาษา
อั งกฤษที่ จําเป นสําหรั บการปฏิบั ติ งานในแผนกต างๆ ของ
โรงแรม เชน แผนกแมบาน แผนกตอนรับ
EG 4313 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 2 3(3/3-0-0)
(English for Hotels II)
Prerequisite : EG 4303
ศึ กษาศั พ ท สํา นวน และรู ปแบบภาษาที่ ใช เพื่ อการ
ปฏิบั ติงานในแผนกต างๆ ของโรงแรม โดยมุ งศึ กษาภาษา
อั งกฤษที่ จําเป นสําหรั บการปฏิบั ติ งานในแผนกต างๆ ของ
โรงแรม เชน แผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ การขายและการตลาด
แผนกประชาสัมพันธ
EG 4323 ภาษาอังกฤษเพือ่ งานหนังสือพิมพ 3(3/3-0-0)
(English for Journalism)
Prerequisite : EG 2163 และ EG 2213
รู ปแบบภาษาอั ง กฤษในงานสื่ อสารมวลชน เช น
หนังสือพิมพ วารสาร การอาน การบรรยายเหตุการณ การเขียน
คอลัมนและจรรยาบรรณวิชาชีพ
EG 4343 หลักการสอนภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
(Principles in Teaching English)
Prerequisite : ศึกษารายวิชาเอกมาแลว
ไมต่ํากวา 30 หนวยกิต
ทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษ แนวปฏิบัติในการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ แผนการสอน สือ่ การเรียน
การสอน การออกขอสอบ
EG 4363 ภาษาอังกฤษเพื่อภัตตาคาร
3(3/3-0-0)
และงานครัว
(English for Restaurant and Kitchen)
Prerequisite : GE 1063
ศึ ก ษาศั พ ท สํ า นวน และรู ป แบบภาษาที่ ใช ใ นงาน
ภัตตาคาร อาทิ การใหการบริการและการตอนรับ รวมถึงงานครัว

       
    

EG 4083 การวิจารณและตีความ
3(3/3-0-0)
วรรณกรรมจากสื่อภาพยนตร
(Literary Interpretation andCriticism
through Movies)
Prerequisite : EG 3443
ฝกแสดงความคิดเห็น ตีความ และวิจารณวรรณกรรม
ประเภทตางๆ โดยผานสื่อภาพยนตร
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เช น การประกอบและสาธิ ต การทํ า อาหารไทย อุ ปกรณ
เครื่ องครั ว และการจั ด นิ ท รรศการเกี่ ยวกั บ อาหารไทย
ในตางประเทศ
EG 4593 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
3(3/3-0-0)
วรรณคดีวิจารณ
(Introduction to Literary Criticism)
Prerequisite : EG 3403
หลักการวิเคราะห และวิจารณวรรณคดีตามแนวทฤษฎี
การวิ จ ารณ วรรณคดี การศึ กษางานวิ จารณ ข องนั กเขี ยน
ที่ วิ จ ารณ ว รรณคดี แ ละของนั ก เขี ย นตะวั น ตกคนสํ า คั ญ
ฝกวิเคราะหและวิจารณวรรณคดี
EG 4603 วรรณคดีเปรียบเทียบเบื้องตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Comparative
Literature)
Prerequisite : EG 3403
ความรูเบื้ องตนเกี่ยวกับวรรณคดีเปรียบเทียบ ทั้งดาน
เชือ้ ชาติ และศาสตรการประพันธกบั ศาสตร อืน่ ๆ อาทิ จิตวิทยา
วิทยาศาสตร ปรัชญาและศาสนา ศึกษาความเกี่ยวเนื่องและ
สัมพันธกัน

       
    

EG 4613 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(3/3-0-0)
การทองเที่ยว
(English for Tourism )
Prerequisite : EG 2673 หรือ EG 2693
ศั พท สํานวนและข อความที่ ใช ในธุรกิ จการท องเที่ ยว
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยที่นาสนใจ
ด า นภู มิ ศาสตร ประวั ติ ศาสตร ศาสนา วั ฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และการละเลนพื้ นเมือง ฝ กพูดภาษา
อังกฤษเพื่องานดานการทองเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที่
EG 4693 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(3/3-0-0)
การทองเที่ยว
(English for Tourism)
Prerequisite : GE 1063
ศึกษาศัพท สํานวนภาษาอังกฤษเบื้องตน ที่ใชในธุรกิจ
การทองเทีย่ ว ดานภูมศิ าสตร ประวัตศิ าสตร ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเลนพืน้ เมือง ฝกพูดภาษา
อังกฤษเพือ่ งานดานการทองเที่ยว

EG 4703 ภาษาศาสตรสังคม
3(3/3-0-0)
(Sociolinguistics)
Prerequisite : EG 2713
ความสั มพั นธ ของภาษากั บสั งคม โดยการวิ เคราะห
บทบาทของภาษาในสังคม ความสัมพันธของภาษากับลักษณะ
ทางสังคม เพศและอายุของผูพูด การใชภาษาในปริบทสังคม
การเปลี่ยนแปลงของภาษา การวางแผนภาษา
EG 4793 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาษา 3(3/3-0-0)
(Contrastive Analysis)
Prerequisite : EG 2713
ทฤษฎีการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางภาษาอังกฤษ
กั บภาษาไทย ในเรื่ องระบบเสี ยง คํา ประโยค และภาษา
ในปริบทสังคม
EG 4843 การแปลเพื่องานธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Translation for Business)
Prerequisite : EG 2673 หรือ EG 2693
การใช ภ าษา ศั พ ท สํ า นวนของงานแปลทางธุ ร กิ จ
ประเภทตางๆ ฝกแปลขอความทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ โดยใช
ภาษาใหถูกตองและ เหมาะสม
EG 4853 ภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนอ
3(3/3-0-0)
(English for Presentations)
Prerequisite : EG 5233 หรือ EG 2673 หรือ EG 2693
ขั้ นตอนและเทคนิ ค การนําเสนอ ศั พท สํานวนภาษา
อังกฤษที่ใชในการนําเสนอ การอธิบายแผนภาพและแผนภูมิ
ตาง ๆ ภาษากายและสื่อประกอบการนําเสนอ การเตรียมตัว
และการฝกปฏิบตั ิ
EG 4883 สัมมนาภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
(English Seminar)
Prerequisite : ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเอกมาแลว
ไมต่ํากวา 45 หนวยกิต
การวิ เคราะห ป ญหาในการใช ภาษาอั งกฤษในการฟ ง
การพูด การอาน การเขียน การแปล หรือในดานวรรณคดีและ
วัฒนธรรม การจัดสัมมนา การบูรณาการความรูภาคทฎษฏี
และภาคปฏิบตั ิในการนําเสนอ อภิปรายปญหาและหาแนวทาง
แกไข


EG 5013 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
ทักษะการฟงเพือ่ ความเขาใจเนือ้ หาสาระ จากสือ่ ประเภท
ตางๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ ประชุม และการ
อภิ ปรายเป นภาษาอั งกฤษ ในหั วข อที่ เ กี่ ย วข องกั บภาษา
วิชาของนักศึกษา
EG 5023 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการทักษะ การเขียนรายงาน
ทั ก ษะการเสนอและอภิ ปรายผลงานโดยใช ศั พท สํ า นวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่ อสารอย างมี ประสิ ทธิ ผลที่ เกี่ ยวของในการดําเนิ นวิ ชาชี พ
ในสาขาวิชาดังกลาว
EG 5033 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิตและการจัดการบัณฑิต)
ทั กษะการฟ งเพื่ อความเข า ใจในเนื้ อหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตางๆ ทักษะการสนทนาการนําเสนอในที่ประชุม และ
การอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขา
วิชาของนักศึกษา

หัวขอทีเ่ กีย่ วของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการสือ่ สาร
อย างมี ป ระสิ ทธิ ผลกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ยวข องในการดํา เนิ นชี พ
ในสาขาวิชาดังกลาว
EG 5053 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย)
ทั กษะการฟ งเพื่ อความเข า ใจในเนื้ อหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนาที่ เกี่ยวของกับการบริการ
ทางเทคนิ คการแพทย การนํา เสนอในที่ ป ระชุ ม และการ
อภิ ปรายเป นภาษาอั ง กฤษ ในหั วข อที่ เกี่ ยวข องกั บสาขา
วิชาเทคนิคการแพทย
EG 5063 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(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-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษา
คณะกายภาพบําบัด)
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทั ก ษะการเสนอและอภิ ปรายผลงานโดยใช ศั พท สํ า นวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่ อสารอย างมี ประสิ ทธิ ผลที่ เกี่ ยวของในการดําเนิ นวิ ชาชี พ
ในสาขาวิชาดังกลาว

       
    

EG 5043 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิตและการจัดการบัณฑิต)
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สํานวน และ
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EG 5083 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
จัดการโรงพยาบาล)
ทั กษะการฟ งเพื่ อความเข า ใจในเนื้ อหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ ประชุม
และการอภิ ปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ ยวของกับ
ภาษาวิชาของนักศึกษา

EG 5113 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ทั กษะการฟ งเพื่ อความเข า ใจในเนื้ อหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ ประชุม
และการอภิ ปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ ยวของกับ
ภาษาวิชาของนักศึกษา

EG 5093 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิง่ แวดลอม)
ทั กษะการฟ งเพื่ อความเข า ใจในเนื้ อหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ ประชุม
และการอภิ ปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ ยวของกับ
ภาษาวิชาของนักศึกษา

EG 5123 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทั ก ษะการเสนอและอภิ ปรายผลงานโดยใช ศั พท สํ า นวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่ อสารอย างมี ประสิ ทธิ ผลที่ เกี่ ยวของในการดําเนิ นวิ ชาชี พ
ในสาขาวิชาดังกลาว

       
    

EG 5103 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิง่ แวดลอม)
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทั ก ษะการเสนอและอภิ ปรายผลงานโดยใช ศั พท สํ า นวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่ อสารอย างมี ประสิ ทธิ ผลที่ เกี่ ยวของในการดําเนิ นวิ ชาชี พ
ในสาขาวิชาดังกลาว

EG 5133 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษา
คณะการแพทยแผนจีน)
การฟง การพูด การสนทนาโตตอบสือ่ สาร เพือ่ ความเขาใจ
ในเนือ้ หาสาระสือ่ ประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอ
ตอที่ประชุม การถายทอดขอมูลอยางถูกตองทั้งในดานเนื้อหา
และการใชภาษา ศัพทและสํานวนทางการแพทยและศาสตร
ที่เกี่ยวของ


EG 5143 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษา
คณะการแพทยแผนจีน)
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทั ก ษะการเสนอและอภิ ปรายผลงานโดยใช ศั พท สํ า นวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่ อสารอย างมี ประสิ ทธิ ผลที่ เกี่ ยวของในการดําเนิ นวิ ชาชี พ
ในสาขาวิชาดังกลาว
EG 5153 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
ทั กษะการฟ งเพื่ อความเข า ใจในเนื้ อหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ ประชุม
และการอภิ ปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ ยวของกับ
ภาษาวิชาของนักศึกษา
EG 5163 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทั ก ษะการเสนอและอภิ ปรายผลงานโดยใช ศั พท สํ า นวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่ อสารอย างมี ประสิ ทธิ ผลที่ เกี่ ยวของในการดําเนิ นวิ ชาชี พ
ในสาขาวิชาดังกลาว
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EG 5173 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพือ่ การสือ่ สาร
(English Listening-Speaking for
Communication)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย)
ทั กษะการฟ งเพื่ อความเข า ใจในเนื้ อหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในทีป่ ระชุม และ
การอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับภาษา
วิชาของนักศึกษา
EG 5183 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพือ่ การสือ่ สาร
(English Reading-Writing for
Communication)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย)
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สํานวน และ
หั วข อที่ เกี่ ยวข องกั บสาขาวิ ชาของนั กศึ กษา ทั กษะในการ
สื่ อสารอย างมี ประสิ ทธิ ผลที่ เกี่ ยวของในการดําเนิ นวิ ชาชี พ
ในสาขาวิชาดังกลาว
EG 5193 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต)
ทั กษะการฟ งเพื่ อความเข า ใจในเนื้ อหาสาระจากสื่ อ
ประเภทตางๆ ทักษะการสนทนาการนําเสนอในที่ประชุม และ
การอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอทีเ่ กีย่ วขอกับสาขาวิชา
ของนักศึกษา

       
    

EG 5203 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต)
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
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ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สํานวน และ
หั วข อที่ เกี่ ยวของกั บสาขาวิ ชาของนั กศึ กษา ทั กษะในการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการดําเนิน
วิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว
EG 5213 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร)
ทักษะการฟงเพือ่ ความเขาใจเนือ้ หาสาระ จากสือ่ ประเภท
ตางๆ ทักษะการสนทนา การนําเสนอในที่ ประชุม และการ
อภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับภาษาวิชา
ของนักศึกษา

       
    

EG 5223 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร)
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทั ก ษะการเสนอและอภิ ปรายผลงานโดยใช ศั พท สํ า นวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่ อสารอย างมี ประสิ ทธิ ผลที่ เกี่ ยวของในการดําเนิ นวิ ชาชี พ
ในสาขาวิชาดังกลาว
EG 5233 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063
ทักษะในการสนทนาทางธุรกิจ การนําเสนอในที่ประชุม
และการอภิปราย การเจรจาตอรอง การฝกการจั บใจความ
และสํานวนทีใ่ ชในธุรกิจ ทักษะในการสือ่ สารอยางมีประสิทธิผล
กับบุคคลที่เกี่ยวของในการดําเนินวิชาชีพ

EG 5243 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063
ฝ ก การเขี ย นจดหมายตอบโต ท างธุ ร กิ จ จดหมาย
อิ เลคโทรนิค การเขี ยนโทรสาร บั นทึ ก ช วยจํา บั นทึ กย อ
การเขียนประกาศแจงความของหนวยงาน การเขียนจดหมาย
สมัครงานและการกรอก ใบสมัครงาน การเขียนรายงาน การอาน
จับใจความจากตํารา วารสาร และบทความ ทักษะในการสือ่ สาร
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
ขอมูลอยางถูกต องทั้ งดานเนื้ อหาและการใชภาษาศัพทและ
สํานวนทางการแพทยและเภสัชศาสตร
EG 5283 ภาษาอังกฤษสําหรับ
3(3/3-0-0)
นักศึกษาเภสัชศาสตร 2
(English for Pharmacy Students II)
Prerequisite : EG 5273
การฟง การพูด การสนทนาโตตอบสือ่ สาร การจับใจความ
ในการฟง และการนําเสนอ ทักษะการอาน การเขียน จดหมาย
ธุรกิจ โทรสาร จดหมายอิเล็กโทรนิกส บันทึกชวยจํา บันทึกยอ
เพื่อใชในการสื่อสารธุรกิจดานยา การจัดเตรียมเอกสารทาง
ธุรกิจยา เชน ฉลากยา เอกสารกํากับยา แผนพับ
EG 5313 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Listening-Speaking for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชา
การทองเที่ยว / อุตสาหกรรมบริการ
เพื่อการทองเที่ยว
ทั กษะการฟ งเพื่ อความเข า ใจในเนื้ อหาสาระจากสื่ อ
ประเภทต างๆ ทั กษะการสนทนาการนํา เสนอในที่ ประชุ ม
และการปภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่ เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาของนักศึกษา
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EG 5323 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ 3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing for
Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชา
การทองเที่ยว / อุตสาหกรรมบริการ
เพื่อการทองเที่ยว
ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสารและบทความทางวิ ชาการ ทักษะการเขี ยนรายงาน
ทั ก ษะการเสนอและอภิ ปรายผลงานโดยใช ศั พท สํ า นวน
และหั ว ข อที่ เ กี่ ย วข อ งกั บสาขาวิ ชาของนั ก ศึ ก ษา ทั กษะ
ในการสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผลกั บ บุ คคลที่ เ กี่ ย วข อ งใน
สาขาวิชาดังกลาว

EG 5423 การอาน-การเขียน
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
(English Reading-Writing
for Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนั กศึ ก ษาหลั กสู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย)
ทักษะการอานเพือ่ ความเขาใจ การจับใจความจากตํารา
วารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทั ก ษะการเสนอและอภิ ปรายผลงานโดยใช ศั พท สํ า นวน
และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
สื่ อสารอย างมี ประสิ ทธิ ผลที่ เกี่ ยวของในการดําเนิ นวิ ชาชี พ
ในสาขาวิชาดังกลาว

EG 5333 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษา
คณะกายภาพบําบัด)
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อความเข า ใจในเนื้ อหาสาระจาก
สื่อประเภทตางๆ ทักษะการสนทนาเกี่ยวของกับการใหบริการ
ทางกายภาพบําบัด การนําเสนอในที่ประชุมและการอภิปราย
เป น ภาษาอั ง กฤษในหั ว ข อ ที่ เกี่ ยวข อ งกั บ สาขาวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัด

EH 3042 นิเวศวิทยา
2(2/2-0-0)
(Ecology)
Prerequisite : BI 1012 and BI 1041
หลั กการและทฤษฎี เกี่ ยวกั บนิ เ วศวิ ทยาเบื้ อ งต น ซึ่ ง
กลาวถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตและสิ่ งแวดลอม ทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพ วงจรการถายทอดพลังงานสิ่งแวดลอม
ในแหลงตางๆ โครงสราง และการเปลี่ยนแปลงของประชากร
ตลอดจนการจัดการระบบนิเวศตางๆ ทั้งบนบกและแหลงน้ํา

EG 5343 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน 3(3/3-0-0)
(English for Career)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม)
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจ การสนทนาในสํานักงาน
การอธิบายรายละเอียดสินคา การเขียนจดหมายและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสโตตอบทางธุรกิจ การเขียนจดหมายสมัครงาน
และการสัมภาษณงาน

EH 3063 การบําบัดและการกําจัดน้ําเสีย 3(3/3-0-0)
(Wastewater Treatment and Disposal)
Prerequisite : โดยอนุมตั ิจากอาจารยผสู อน
ชนิด ปริมาณ และลักษณะของน้ําเสีย ผลกระทบที่ไดรับ
จากน้ําเสีย หลักการและวิธีการบําบัดน้ําเสียทางกายภาพ เคมี
ชีวภาพ การบําบัดน้ําเสี ยขั้ นสู ง และการกําจั ดกากตะกอน
เทคนิคและวิธีการควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย

       
    

EG 5413 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
เพื่อวิชาชีพ
(English Lisening-Speaking
for Professional Purposes)
Prerequisite : GE 1063 (เฉพาะนั กศึ ก ษาหลั กสู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย)
ทั กษะการฟ งเพื่ อความเข า ใจในเนื้ อหาสาระจากสื่ อ
ประเภทต างๆ ทั กษะการสนทนา การนําเสนอในที่ ประชุ ม
และการอภิ ปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ ยวของกับ
ภาษาวิชาของนักศึกษา

EH 3052 การประปาและการปรับปรุง
2(2/2-0-0)
คุณภาพน้ํา
(Water Supply and Water Treatment)
Prerequisite : โดยอนุมตั ิจากอาจารยผสู อน
ลักษณะของน้ําสะอาด แหลงน้ําและปริมาณการใช น้ํา
ที่ นํามาใช ทําน้ําประปา มาตรฐานน้ํา ดื่ มและน้ําใช วิ ธี การ
ปรับปรุงคุ ณภาพน้ําและการทําน้ําประปา ระบบการจายน้ํา
และการตอท อประปา การทําลายเชื้ อโรคในน้ําประปา การ
ปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ํา เพื่ อการอุ ตสาหกรรมและการปรั บปรุ ง
คุณภาพน้ําขั้นสูง
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EH 3072 ประสบการณวิชาชีพทางดาน 2(1/1-1/3-0)
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(Professional Experience in
Environment and Public Health)
Prerequisite : โดยอนุมตั ิจากอาจารยผสู อน
เนนใหนักศึกษาเรียนรูประสบการณในสายงานวิชาชีพ
โดยการออกชุมชน เพื่อศึกษาปญหาทางดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม การฟงบรรยายจากผูเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ
การศึกษาดูงานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมทัง้ การศึกษา
คนควาดวยตนเองในเรื่องที่สนใจภายใตการแนะนํา ควบคุม
ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา พรอมจัดทําและนําเสนอรายงาน
ในชัน้ เรียนในรูปแบบการสัมมนา

EH 3102 พิษวิทยาสิ่งแวดลอมและ
2(2/2-0-0)
การประเมินความเสี่ยง
(Environmental Toxicology and
Risk Assessment)
Prerequisite : CH 1213
หลักการทางพิษวิทยา กลไกการเกิดพิษในรูปแบบตางๆ
ความเปนพิษและอันตรายของสารเคมีตอระบบอวัยวะตางๆ
ในรางกาย อันตรายของสารมลพิษประเภทตางๆ ที่ปนเปอน
ในสิง่ แวดลอม หลักการแพรกระจายและการสะสมของสารมลพิษ
ในสิง่ แวดลอม การวิเคราะหตรวจสอบ และการควบคุมปองกัน
สารมลพิษ การประเมินความเสีย่ งตอสุขภาพจากการรับสัมผัส
สารมลพิษตางๆ ในสิง่ แวดลอมและในสภาพแวดลอมการทํางาน

EH 3082 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
(Environmental Health Engineering)
Prerequisite : PH 1133
พื้นฐานดานวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม กลศาสตรวัสดุ
คุณสมบัติของวัสดุชนิดตางๆ เมื่อถูกแรงกระทํา การออกแบบ
โครงสราง กลศาสตรของไหล คุณสมบัติของของไหล การไหล
ในท อ การไหลในรางน้ําเป ดและการไหลของน้ําใต ดิน การ
ออกแบบระบบทอรวบรวมน้าํ เสียและน้าํ ฝน การออกแบบในงาน
สุขาภิบาลสิง่ แวดลอม กลศาสตรของดิน คุณสมบัติของดินและ
การใหน้ําของชั้นดิน การอานแบบทางสถาปตยกรรมและการ
ประมาณคา

EH 3112 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 2(2/2-0-0)
(Air Pollution and Control)
Prerequisite : โดยอนุมตั ิจากอาจารยผสู อน
การแบงชั้นบรรยากาศ องคประกอบของอากาศ แหลง
กําเนิดและชนิดของสารมลพิษทางอากาศ การเกิดมลพิษทาง
อากาศและผลกระทบที่ มีตอมนุษย สัตว พืช และทรัพยสิน
หลักการทางอุตุนิยมวิทยา แบบจําลองทางคณิตศาสตรและ
การแพร กระจายของสารมลพิ ษทางอากาศ หลั กการเก็ บ
ตัวอยางและการตรวจวิเคราะหสารมลพิษทางอากาศ วิธีการ
ควบคุมสารมลพิษทางอากาศชนิดอนุภาคและกาซ

       
    

EH 3093 การสุขาภิบาลและความปลอดภัย
ของอาหาร
3(3/3-0-0)
(Food Safety and Sanitation)
Prerequisite : MI 2134 หรือโดยอนุมัติจากอาจารยผูสอน
สาเหตุและอันตรายจากการปนเปอนทางกายภาพ เคมี
และชีวภาพในอาหาร โรคที่เกิดจากอาหารและน้ําเปนสื่อนํา
การควบคุมปองกันการปนเปอ นในอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่
จําหนายอาหาร และสถานทีผ่ ลิตอาหาร กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับ
อาหาร มาตรฐานอาหารเพือ่ การบริโภค การผลิต การเพาะปลูก
การขนสง และการส งออกและนําเข าอาหาร การวิ เคราะห
ความเสี่ยงจากการปนเปอ นสารเติมแตงและสารเคมีในอาหาร
ระบบมาตรฐานตางๆ ของอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศ
และระดับสากล

EH 4052 การจัดการขยะ
2(2/2-0-0)
(Solid Waste Management)
Prerequisite : โดยอนุมัตขิ องอาจารยผสู อน
ชนิ ด ปริ มาณ และอั ต ราการเกิ ดขยะในชุ มชน และ
สถานทีท่ ําการตางๆ ผลกระทบของขยะตอสิง่ แวดลอม การเก็บ
รวบรวม การขนถาย การกําจัดและการทําลายขยะแบบตางๆ
และการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ
EH 4062 การวิเคราะหคุณภาพ
2(1/1-1/3-0)
สิ่งแวดลอม
(Environmental Quality Analysis)
Prerequisite : CH 1251 and MI 2134
ข อ กําหนด มาตรฐานสิ่ งแวดล อมต า งๆ และสิ่ งชี้ วั ด
การเก็ บตั วอย างเพื่ อส งตรวจ วิ ธี การและเทคนิ คการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม ทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิ ทยาของอากาศ ดิ น อาหาร และน้ํา และการประเมิ นผล
ขอมูลที่ได


EH 4102 การควบคุมแมลงนําโรค
2(2/2-0-0)
และสัตวแทะ
(Insect Vector and Rodent Control)
Prerequisite : โดยอนุมตั ิจากอาจารยผสู อน
ศึ ก ษาถึ ง แมลงนํ า โรคและสั ต ว แ ทะต า งๆ ป ญหา
สาธารณสุ ข ที่ เกิ ด จากแมลงเป น สื่ อนํ า โรค การป อ งกั น
การควบคุ ม และการกําจัดแมลงนําโรคแต ละชนิ ด และหนู
การใชสารฆ าแมลง สารฆาสั ตว แทะ และขอควรระวังด าน
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
EH 4122 การจัดการของเสียอันตราย
2(2/2-0-0)
(Hazardous Waste Management)
Prerequisite : โดยอนุมตั ิจากอาจารยผสู อน
ชนิด ปริมาณและปญหาของเสียอันตรายที่มีตอชุมชน
แหล ง กําเนิ ด ของเสี ยอั นตราย ขยะติ ดเชื้ อ ในโรงพยาบาล
และหองปฏิบตั กิ ารสิง่ แวดลอม ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
กฎหมาย และอนุ สัญญาที่ เกี่ ยวข องกั บการจั ดการของเสี ย
อันตราย การจั ดการกากของเสียอั นตรายจากแหล งกําเนิด
ตางๆ ที่ถูกสุขลักษณะ และมาตรการ ควบคุมของเสียอันตราย
EH 4142 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
2(1/1-1/3-0)
และน้ําเสีย
(Water and Wastewater Analysis)
Prerequisite : CH 1251 and MI 2134
Corequisite : EH 3063
การปฏิบัติการในหองทดลองเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา
และน้ํ า เสี ย ทางด า นกายภาพ เคมี แ ละชี ว ภาพด ว ยวิ ธี
มาตรฐานตางๆ การอานผลและแปลขอมูลจากผลการวิเคราะห
การเสนอแนะ และใหคําแนะนําตามหลักวิชาการ
EH 4216 การฝกงานอนามัยสิ่งแวดลอม 6(0-0-6/36)
(Environmental Health Practice)
Prerequisite : โดยอนุมัตขิ องอาจารยผสู อน
การนําความรูที่เรียนมาในหลักสูตรทั้งหมดไปประยุกต
ใช ใ นการฝ ก งานในสถานประกอบการเพื่ อให เ กิ ด ทั ก ษะ
ประสบการณ การเรี ย นรู และแก ไ ขป ญ หาเฉพาะหน า
ดวยตนเอง
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EH 4222 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)
และเทคโนโลยีสะอาด
(Industrial Pollution Control and
Cleaner Technology)
Prerequisite : EH 3063, EH 3112 and EH 4052
หรือโดยอนุมตั ิจากอาจารยผสู อน
การเกิดของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะ ชนิด
และปริมาณของเสียในโรงงานอุ ตสาหกรรม ผลกระทบจาก
มลพิษอุตสาหกรรมที่มีตอชุมชนและสิ่งแวดลอม การปองกัน
การเกิดมลพิษอุตสาหกรรม การประเมินวัฏจักรชีวติ หลักการ
ของเทคโนโลยี ส ะอาด และการประยุ ก ต ใ ช ในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ
EH 4233 การวิจัยทางสาธารณสุข
3(2/2-1/3-0)
และสิ่งแวดลอม
(Environment and Public Health
Research)
Prerequisite : ST 2003
ความหมาย หลั ก การ ประเภทของการวิ จั ย การทํา
โครงการวิจยั ในงานสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม ดําเนินการวิจยั
และเขียนรายงานผลการวิจัย
EH 4242 การสุขาภิบาลและบริหาร
2(2/2-0-0)
สิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Sanitation and
Environmental Administration)
Prerequisite : โดยอนุมตั ิจากอาจารยผสู อน
หลั กเกณฑ และข อ กําหนดต า งๆ ด านการสุ ขาภิ บาล
สิง่ แวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรม การจัดโรงงานอุตสาหกรรม
ใหไดมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การควบคุมดูแลสภาวะ
การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม การสํารวจสุขาภิบาล การ
ติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการสิ่ งแวดลอมในโรงงาน
อุตสาหกรรม และระบบมาตรฐานสิง่ แวดลอม

       
    

EH 4252 การจัดการคุณภาพน้ํา
2(2/2-0-0)
(Water Quality Management)
Prerequisite : โดยอนุมตั ิจากอาจารยผสู อน
สารอิ น ทรี ย และสารอนิ นทรี ย ใ นแหล งน้ํ า ธรรมชาติ
ผลกระทบตอคุณภาพน้ําจากการเพิ่มสารอาหารในแหลงน้ํา
หลั ก การและวิ ธี ก ารควบคุ มคุ ณภาพน้ํ า ดั ช นี คุ ณ ภาพน้ํา
การตัง้ มาตรฐานแหลงน้ํา การลด มลพิษทางน้ําในแหลงน้ํา และ
การวางแผนจัดการ
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EH 4263 การประเมินผลกระทบ
3(3/3-0-0)
สิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ
(Environmental, Social and
Health Impact Assessment)
Prerequisite : โดยอนุมตั ิจากอาจารยผสู อน
การศึ กษาผลกระทบที่ เกิดขึ้ นทั้ งทางตรงและทางออม
ต อ สิ่ งแวดล อมทางด า นกายภาพ ชี ว ภาพ คุ ณ ค า การใช
ประโยชน ข องมนุ ษ ย และคุ ณ ค า ต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การ
คาดการณและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การจําแนก
ป จจั ยคุ กคามสุ ขภาพ การศึ กษากระบวนการและประเมิ น
ผลกระทบต อ สุ ข ภาพ กระบวนการมี ส ว นร วมของชุ มชน
การศึ ก ษาและประเมิ นผลกระทบทางสั ง คม การกํา หนด
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ รวมทัง้ มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบด า นสิ่ งแวดล อ ม สั ง คม และสุ ขภาพ
ที่เกิดขึน้ จากการพัฒนาโครงการดานตางๆ
EH 4272 การควบคุมมลพิษเสียงและ
2(2/2-0-0)
ความสั่นสะเทือน
(Noise and Vibration Control)
Prerequisite : โดยอนุมตั ิจากอาจารยผสู อน
กลไกการเกิ ด เสี ย งและความสั่ นสะเทื อ น หลั ก การ
ตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน เครื่องมือและอุปกรณที่ใช
ในการตรวจวั ด ผลกระทบของเสี ยงและความสั่ นสะเทื อน
ที่มีตอสุขภาพของมนุษยและสิ่ งแวดลอม มาตรฐานเสียงดัง
และความสั่ นสะเทื อนในสถานประกอบกิ จการและใน
สิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการและควบคุม
มลพิ ษเสี ยงและความสั่ นสะเทือน วิ ธี การควบคุมเสี ยงและ
ความสัน่ สะเทือน และการบํารุงรักษาอุปกรณทใี่ ชในการควบคุม

       
    

ET 4003 การใชภาษาเพื่อการนําเสนอ
3(3/3-0-0)
(Languages for Presentation)
Prerequisite : EG 2133 and TH 2223
การใช ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษเพื่ อ การนํา เสนอ
การสื่ อสารมวลชนแขนงต างๆ การเตรี ยมตั ว และการฝ ก
ปฏิบัติในการดําเนินรายการ ในฐานะโฆษก ผูประกาศ พิธีกร
ผูสัมภาษณ
ET 4013 การพูดในที่ประชุมชน
3(3/3-0-0)
(Public Speaking)
Prerequisite : EG 2133 and TH 2223
ศึ ก ษาและฝ กพู ด ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษในที่
ประชุมชน เพื่ อใหความรู โนมนาวใจและจรรโลงใจ ศึกษา
จิตวิทยาการพูด การวิเคราะหกลุมผูฟ งและการใชอวัจนภาษา

ET 4023 การเขียนเพื่องานสารบรรณ
3(3/3-0-0)
(Writing for Corres pondence)
Prerequisite : EG 2063
ศึ กษาระเบี ยนงานสารบรรณ ทั้ งภาษาไทยและภาษา
อั ง กฤษ หลั ก การเขี ยนหนั งสื อราชการ การเขี ยนบั น ทึ ก
การเขียนจดหมายประเภทตางๆ การเขียนรายงานการประชุม
การสรุปความตางๆ ตลอดจนการเลือกใชคํา และคําราชาศัพท
มาใชไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ET 4033 การใชภาษาเพือ่ การประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Langues for Public Relations)
Prerequisite : EG 2143, EG 2063 and TH 2333
ศึกษาการใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการประชา
สั ม พั น ธ โ ดยสั ง เขป กลวิ ธี แ ละรู ป แบบในการเขี ย นข า ว
การทําบทสัมภาษณ และเอกสารแนะนํา การแถลงขาวและ
การใหสมั ภาษณ หรือการประชาสัมพันธในรูปแบบอืน่ ๆ
ET 4043 การสัมมนาการใชภาษา
3(3/3-0-0)
(English and Thai Seminars)
Prerequisite : ศึกษารายวิชาในแตละกลุมวิชาเอก
กลุมละไมนอยกวา 42 หนวยกิต
วิเคราะหปญหาในการใชภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
ในการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น และแปล บู ร ณาการความรู
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ในการนําเสนอ อภิ ปรายป ญหา
และหาแนวทางแกไข
ET 4053 การฝกประสบการณวิชาชีพ
3(0-0-3/18)
(Practicum)
Prerequisite : ศึกษารายวิชาในแตละกลุมวิชาเอก
กลุมละไมนอยกวา 42 หนวยกิต
ฝกปฏิบตั ิงานในหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชนทีม่ ลี กั ษณะ
งานที่เนนการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีชั่วโมงฝก
ปฏิบัติงานไมนอยกวา 135 ชั่วโมง
ET 4063 การใชภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
และภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
(Language for Presentation)
Prerequisite : EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ และ
TH 2223 การพูดเพื่อการสื่อสาร
การใช ภาษาอั ง กฤษและภาษาไทยเพื่ อ การนํา เสนอ
การสื่ อสารมวลชนแขนงตาง ๆ การเตรียมตัว และการฝ ก
ปฏิบัติในการดําเนินรายการ ในฐานะโฆษก ผูประกาศ พิธีกร
ผูสัมภาษณ


ET 4073 การพูดภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
และภาษาไทยในที่ประชุมชน
(Public Speaking)
Prerequisite : EG 2133 สนทนาภาษาอังกฤษ และ
TH 2223 การพูดเพื่อการสื่อสาร
ศึ กษาและฝ กพู ดทั้ งภาษาอั งกฤษและภาษาไทย
ในทีป่ ระชุมชน เพื่อใหความรู โนมนาวใจ และจรรโลงใจ ศึกษา
จิตวิทยาการพูด การวิเคราะหกลุมผูฟ ง และการใชอวัจนภาษา
ET 4083 การใชภาษาอังกฤษ
3(3/3-0-0)
และภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ
(Languages for Public Relations)
Prerequisite : EG 2143 การฟงพูดภาษาอังกฤษ
EG 2063 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน
และ TC 1083 การเขียนภาษาไทย 2
ศึ กษาการใช ภาษาอั งกฤษและภาษาไทยในการ
ประชาสั มพั นธ โดยสั งเขป กลวิ ธี และรู ปแบบในการเขี ยน
และพูดเพื่อประชาสัมพันธงานดานตาง ๆ การนําเสนอขอมูล
ที่ ถู กต อง การใชถอยคําที่ เหมาะสม การเขียนขาว การทํา
บทสั มภาษณ และเอกสารแนะนํ า การแถลงข า วและ
การใหสัมภาษณ หรือการประชาสัมพันธในรูปแบบอืน่ ๆ
ET 4093 การสัมมนาการใช
3(3/3-0-0)
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
(English and Thai Seminars)
Prerequisite : ศึกษารายวิชาในแตละกลุมวิชาเอก กลุมละ
ไมนอยกวา 33 หนวยกิต
วิ เคราะห ป ญหาในการใช ภาษาอั งกฤษและภาษาไทย
ในการฟ ง พู ด อ า น เขี ย น และแปล บู ร ณาการความรู
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ในการนําเสนอ อภิ ปรายป ญหา
และหาแนวทางแกไข

FN 2613 ตลาดเงินและตลาดทุน
3(3/3-0-0)
(Money Market and Capital Market)
Prerequisite : None
ความสําคัญของตลาดเงินและตลาดทุน โครงสรางของ
ตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศและตางประเทศ หนาที่ของ
สถาบันการเงินประเภทตาง ๆ ในการจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว นโยบายเกี่ ยวกั บการบริ หาร
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 ย งจากการลงทุ น การวิ เคราะห ห ลั ก ทรั พ ย และ
การประเมินมูลคาหลักทรัพย การจัดการกลุมหลักทรัพยลงทุน
ทฤษฎีการจั ดการกลุ มหลั กทรั พย ลงทุ น ผลตอบแทน และ
ความเสี่ยงของกลุมหลักทรัพยทุน
FN 3623 การดําเนินงานธนาคารพาณิชย 3(3/3-0-0)
(Commercial Bank Operation)
Prerequisite : None
โครงสรางระบบการจัดการของธนาคารพาณิชย การให
กู ยื ม และการลงทุ น ของธนาคารพาณิ ช ย เงิ นสํ า รองของ
ธนาคารพาณิชย พระราชบั ญญั ติ การธนาคาร การรับฝาก
และการถอนเงิน การใหสินเชื่อ การคํานวณดอกเบี้ย การแลก
เปลีย่ นเงินตราระหวางประเทศ เครื่องมือเครดิตประเภทตาง ๆ
FN 3633 การจัดการทางการเงิน
3(3/3-0-0)
(Financial Management)
Prerequisite : FN 1603
กลยุทธเทคนิคและวิธีการในการบริหารการเงิน ทั้ งใน
ดานการจัดหาและการจัดสรรเงินทุน ตลอดจนนโยบายของ
ธุรกิจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริหารการเงินภายใต
สภาวการณตาง ๆ โดยการใชกรณีศึกษา
FN 3643 การวางแผนและการควบคุม
3(3/3-0-0)
ทางการเงิน
(Financial Planning and Control)
Prerequisite : FN 1603
ขั้ นตอนการวางแผนทางการเงิน การจัดเตรียมข อมู ล
สําหรับการวางแผนและควบคุมทางการเงิน ติดตามการปฏิบตั ิ
ใหเปนไปตามแผนการ วิธีการแกปญหาและวิธีการปรับแผน

       
    

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
วั ดค าโครงการ ด ว ยวิ ธี ก ารต า งๆ การคํา นวณค าของทุ น
การบริหารการเงินดานการจัดหาเงินทุน ทั้ งในระยะสั้นและ
ระยะยาว นโยบายเงินปนผล
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โดยใชความรู ดานการจัดการ เครื่ องมือทางการเงิ น ได แก
งบประมาณประเภทตาง ๆ และเทคนิคการพยากรณ
FN 3663 การจัดการสินเชื่อ
3(3/3-0-0)
(Credit Management)
Prerequisite : FN 1603
ลักษณะและขอบเขตของการจัดการสินเชื่ อ การจัดรูป
องคการของฝายจัดการสินเชื่อ ประเภทของสินเชื่อ ตราสาร
สินเชื่อและหลักทรัพยค้ําประกัน ความเสี่ยงในการใหสินเชื่อ
การจัดการสินเชือ่ แบบตาง ๆ สินเชือ่ ผูบ ริโภค สินเชือ่ ทางการคา
และสินเชื่อของสถาบันการเงิน การตรวจสอบ และการจัดการ
ความเสี่ยงในสินเชื่อ นโยบายและมาตรการใหสินเชื่อ วงเงิน
สินเชือ่ นโยบายและการปฏิบัติการเรียกเก็บหนี้ กฎหมายและ
การจัดการบัญชีลูกหนี้ประเภทตาง ๆ
FN 3673 การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 3(3/3-0-0)
(Analysis of Financial Reports)
Prerequisite : FN 1603
การนําเทคนิคและวิธีการตาง ๆ มาใชในการวิเคราะห
ทางการเงินวิ เคราะห การจัดโครงสรางทางการเงิน การจัด
เตรียมและการนําเสนอรายงานจากการวิเคราะห

       
    

FN 3693 ตราสารหนี้และอนุพันธ
3(3/3-0-0)
ทางการเงิน
(Debt Instruments and Financial
Derivatives)
Prerequisite : FN 1603
ประเภท ลักษณะของตราสารหนีแ้ ละอนุพันธทางการเงิน
ผลตอบแทนความเสี่ ยง การกําหนดราคา และป จ จั ยที่ ส ง
ผลกระทบตอราคาของตราสารหนี้ และอนุ พั นธ ทางการเงิ น
ตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารอนุพันธ การซือ้ ขายตราสารหนี้
และอนุพันธทางการเงิน
FN 4413 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่
3(0-0-3/15)
(Field Work Practices)
Prerequisite : ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับหรือกลุมวิชา
เอกเลือกมาแลวไมนอยกวา 21 หนวยกิต
การฝกปฏิบัตงิ านที่มีความเกี่ยวของกับวิชาชีพทางดาน
การเงิน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่ อใหคุนเคยกับสภาพ
การทํา งาน เรี ย นรู วิ ธี ก ารปรั บ ตั วเข า กั บสิ่ งแวดล อมของ
การทํางาน เพื่ อจะเปนประโยชน ตอการเตรี ยมความพรอม
เขาสูโ ลกของการทํางานเมือ่ สําเร็จการศึกษา การฝกฝนใหรจู ัก
กั บ การเผชิ ญ หน า กั บ ป ญ หาในรู ป แบบต า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น
ขณะทํางาน เพื่อเรียนรูแนวทางแกไข รวมทั้งการประยุกตใช
ความรูในสาขาที่เรียนเขากับการปฏิบัติงานจริง

FN 4416 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)
Prerequisite : ศึกษาวิชาเอกบังคับแลว
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
นักศึกษาเขารวมโครงการสหกิจศึกษา โดยการปฏิบตั งิ าน
ที่ มี ความเกี่ ยวข องกั บการจั ดการการเงิ น ในองค กรธุ รกิ จ
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได มี โอกาสเรี ยนรู ประสบการณ จ ากการ
ปฏิบัติงานจริงเปนเวลา 16 สัปดาห โดยมีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
FN 4603 การจัดการการเงินระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)
(International Financial Management)
Prerequisite : EC 1013 and FN 1603
ระบบการเงิ น ระหว างประเทศอุ ปสงค แ ละอุ ปทานต อ
เงินตราตางประเทศ ดุลการชําระเงิน และการปรับดุลการชําระ
เงิน ตลาดแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ ทฤษฎีการพยากรณ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ ความเสีย่ ง และการบริหาร
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ตลาดการเงินระหวางประเทศ
การจัดการเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจระหวางประเทศ
FN 4613 สัมมนาทางการเงิน
3(3/3-0-0)
(Seminar in Finance)
Prerequisite : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปที่ 4
การนําความรูจากวิชาตาง ๆ ที่ไดเรียนมาและจากการ
ค นคว าเพิ่ มเติ มมาประยุ กต ใช ในการวิ เคราะห สถานการณ
โดยใช กรณี ศึ กษา ศึ กษาป ญหาและวิ เ คราะห สถานการณ
การเงินปจจุบันเนนใหมีการทํางานรวมกันเปนทีมเพื่อเตรียม
พรอมที่จะเปนนักการเงินที่ดีในอนาคต
FN 4623 การวาณิชธนกิจ
3(3/3-0-0)
(Investment Banking)
Prerequisite : FN 1603
ความหมาย และกระบวนการดําเนินงานทางวาณิชธนกิจ
หลักทรัพยและการกําหนดรายไดและคาธรรมเนียม ศึกษางาน
ที่ เกี่ ยวข องของวาณิ ชธนกิ จ การประเมิ นค าในการซื้ อและ
ควบกิจการ การนําหลักทรัพยออกจําหนาย การปรับโครงสราง
ธุรกิจการ แปลงสินทรัพย เทคนิคการระดมเงินดวยวิธกี ารตางๆ
และรูจกั เครือ่ งมือทางการเงินสมัยใหม
FN 4633 การศึกษาความเปนไปได
3(3/3-0-0)
และการประเมินโครงการ
(Feasibility Study and Project Evaluation)
Prerequisite : FN 1603
การวิ เ คราะห ความเป น ไปได ของโครงการ โดยเน น
การศึกษาดานการเงิน การวิเคราะหการลงทุน เพือ่ การตัดสินใจ


ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการจากการสํารวจขอมูลดานการตลาด การผลิต และการ
จัดการการเงิน เพือ่ ใชประกอบการตัดสินใจจากการสํารวจขอมูล
หลั ก การวิ จั ย และเทคนิ ค การพยากรณ ป ระเมิ น โครงการ
จากกรณีศึกษา การรายงานและนําเสนอโครงการ โดยเนน
การทํางานรวมกันเปนกลุม
FN 4643 การเงินสวนบุคคล
3(3/3-0-0)
(Personal Finance)
Prerequisite : None
การวางแผนการเงิน การประเมินฐานะของบุคคล ประเภท
ของรายไดและการบริหารรายไดรวมถึงการออมทรัพย การใช
เครดิตของบุคคล การบริหารรายจายของบุคคลในการอุปโภค
บริโภคการใชจายเพื่อที่อยูอาศัย การใชจายเกี่ยวกับรถยนต
รวมถึงการบริหารดานการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และ
การประกันความมั่นคงของบุคคล ตลอดจนการวางแผนเพื่อ
เกษี ยณอายุ
FN 4653 การวิเคราะหหลักทรัพย
3(3/3-0-0)
(Securities Analysis)
Prerequisite : FN 3613
นโยบายการบริหารและการจัดองคกรที่เกี่ยวของ หนาที่
และคุณสมบัติที่ ดีของนักวิเคราะหหลักทรัพย การวิเคราะห
หลักทรัพยทางดานปจจัยพืน้ ฐาน การประเมินมูลคาหลักทรัพย
วิ ธีต างๆ รวมถึงคําแนะนําสําหรั บการลงทุน การวิ เคราะห
ทางดานเทคนิคเกี่ ยวกั บแผนภู มิ และสั ญญาณตางๆ ที่ ใช
ในการตัดสินใจลงทุน
FN 4683 การประกันภัย
3(3/3-0-0)
(Insurance)
Prerequisite : None
ความรูเบื้องตนของการประกันภัยแขนงตาง ๆ เงื่อนไข
ของการประกันภัย การพิจารณาเลือกผูรับประกันภัย ตลาด
ประกั นภั ย การประกั นภั ย ต อการควบคุ ม ธุ รกิ จ ประกั น ภั ย
ประโยชนของการประกันภัย

FN 4733 การบริหารการเงินเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0)
(Strategic Financial Management)
Prerequisite : FN 1603
การวางแผนทางดานการเงิน การสรางแผนกลยุทธและ
การดํา เนิ นงานทางด านการเงิ นด วยเครื่ องมื อ และวิ ธี การ
สมัยใหมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจการในการสราง
มู ล ค า เพิ่ มเชิ ง เศรษฐศาสตร แ ก กิ จ การ การศึ ก ษาด ว ย
กรณีศึกษา
FN 4743 การจัดการการเงินสําหรับ
3(3/3-0-0)
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
(Financial Management for
Real Estate Business)
Prerequisite : FN 1603
รูปแบบของธุรกิจอสังหาริมทรัพยหลักทรัพย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ หลักการจัดการทางการเงินของอสังหาริมทรัพย
การวิ เคราะห ผลตอบแทน และความเสี่ ยงของธุรกิจอสังหา
ริมทรัพย แหลงเงินทุน และการวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ
FN 4753 บรรษัทภิบาล
3(3/3-0-0)
(Corporate Governance)
Prerequisite : None
ความสําคั ญของบรรษั ท ภิ บาล บทบาทของผู บริ หาร
คณะกรรมการและผู ถื อหุ นที่ มี ต อบรรษั ทภิ บ าล เครื่ องมื อ
ที่ใชในการสงเสริมบรรษัทภิบาล กรณีศึกษาเกี่ยวกับบรรษัท
ภิบาลในองคกรตาง ๆ
FN 4763 การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
3(3/3-0-0)
ทางการเงิน
(Computer Application in Finance)
Prerequisite : FN 1603
การฝ กการใช โปรแกรมคอมพิ วเตอร สําเร็ จรู ป ระบบ
กราฟฟ ก การทํ า แบบจํ า ลองทางการเงิ น การพิ จ ารณา
ทางเลือกภายใตสมมุตฐิ านและทางเลือกอืน่ การใชคอมพิวเตอร
ในการวางแผนและกลยุทธทางการ เงิน การทํางบกระแสเงินสด
และการทํางบประมาณ การติดตามและควบคุมทางการเงิน
การวิเคราะหหลักทรัพย และจัดกลุมหลักทรัพย
FS 1003 อาหาร โภชนาการและสุขภาพ 3(3/3-0-0)
(Food Nutrition and Health)
Prerequisite : none
ความหมายของอาหารและโภชนาการ บทบาทและ
หนาที่ ของสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย พฤติกรรมการกิน
การย อย การดู ดซึ ม การเปลี่ ยนแปลงทางชี วเคมี และการ

       
    

FN 4723 การจัดการความเสี่ยง
3(3/3-0-0)
(Risk Management)
Prerequisite : FN 1603
ลักษณะและประเภทของความเสีย่ ง สาเหตุและผลกระทบ
ของความเสี ย หายทางการเงิ น ที่ มี ผ ลต อ การดํ า เนิ น งาน
ของธุรกิจ การวัดระดับของความเสี่ยงทีย่ อมรับได การปองกัน
และการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเครื่องมือทางการเงิน การใช
กรณีศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหและความเสี่ยง
ของธุรกิจ

457

458

  

ขั บถาย ความต องการสารอาหารและพลั งงานของร างกาย
การใชตารางคุณคาอาหารและตารางตางๆ ทางโภชนาการ
ในการประเมิ นคุ ณภาพอาหารและภาวะโภชนาการบุ ค คล
การคํานวณปริมาณพลังงานที่ ต องการเหมาะสมต อเพศวั ย
และอาชีพอาหารเสริมสุขภาพ และผลกระทบของการแปรรูป
ตอคุณภาพของสารอาหาร
FS 2012 หลักโภชนบําบัด
2(2/2-0-0)
และการกําหนดอาหาร
(Dietetic Foods for Clinical Nutrition)
Prerequisite : FS 1003
ความรู เบื้ องต นเกี่ ย วกั บ โภชนาการและการกํา หนด
อาหารสําหรั บวั ยต างๆ ในสภาวะปกติ ภาวะพิ เศษ หรื อ
ภาวะที่ มี โรค ประเภทของอาหารบํา บั ด โรคป จจั ยที่ มี ผ ล
ต อ การยอมรั บ อาหารของผู ป วยอาหารแสลงการคํา นวณ
พลั ง งานและสารอาหารให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการ
ของผูปวยใหเหมาะสมกับโรคตางๆ การใชอาหารแลกเปลี่ยน
และการประยุกตใชสาํ หรับการบําบัดโรคจัดรายการใหเหมาะสม
แกผูปวย

       
    

FS 2103 การแปรรูปอาหาร 1
3(2/2-1/3-0)
(Food Processing I)
Prerequisite : none
คุณสมบัติของอาหารหลักการถนอมและแปรรูปอาหาร
การเตรียมวัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารการดูแลรักษา
และขนสงวัตถุดิบการคัดเลือกและการทําความสะอาดวัตถุดิบ
การลดขนาดการแยกและการทําใหอาหารเขมขนวัตถุเจือปน
ที่ ใชในอุตสาหกรรมอาหารน้ําและไอน้ําที่ใชในอุตสาหกรรม
อาหารการแปรรูปอาหารโดยการใชความรอนจากไอน้าํ และน้าํ รอน
ป จ จั ยที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพของอาหารการใช ทํา ปฏิ บั ติ การ
ตามหัวเรือ่ งซึง่ สอดคลองกับเนือ้ หาวิชา
FS 2113 การแปรรูปอาหาร 2
3(2/2-1/3-0)
(Food Processing II)
Prerequisite : none
กระบวนการแปรรูปปลอดเชือ้ การแปรรูปและถนอมอาหาร
ดวยวิธีทางกายภาพเชนการใชความรอนการใช อุณหภูมิต่ํา
การทําแหงการใชรังสีและคลื่นแมเหล็กไฟฟา คุณสมบัติและ
การเลือกใชบรรจุภัณฑวิธีการบรรจุหลักการแปรรูปในอาหาร
และการแปรรู ป อาหารที่ น า สนใจในอุ ต สาหกรรมอาหาร
การนําของเหลือทิ้งมาใชประโยชนผลกระทบของการแปรรูป
ดวยวิธีทางกายภาพตอคุณภาพทางกายภาพเคมีและจุลนิ ทรีย
ในผลิ ต ภั ณ ฑ ทํ า ปฏิ บั ติ ก ารตามหั ว เรื่ อ งซึ่ งสอดคล อ งกั บ
เนื้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่

FS 2303 เคมีอาหาร
3(2/2-1/3-0)
(Food Chemistry)
Prerequisite : BH 2333
โครงสร างและสมบั ติ ทางเคมี และกายภาพของ
องคประกอบอาหาร เชน น้ํา โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
วิตามิน เกลือแร สีในอาหาร และสารที่สําคัญอื่นๆ เปนตน
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของสารตางๆ ระหวาง
กระบวนการแปรรูป การเก็บรักษา และการนําไปใชประโยชน
สารเจื อปนในอาหาร และอั นตรายทางเคมี ทําปฏิ บั ติ การ
ตามหัวเรือ่ งซึง่ สอดคลองกับเนือ้ หาวิชา
FS 2313 หลักการวิเคราะหอาหาร
3(2/2-1/3-0)
(Food Analysis)
Prerequisite : none
การเก็ บ ตั ว อย า งอาหารเพื่ อการวิ เ คราะห ห ลั ก การ
และเทคนิ ค ทางเคมี ท างกายภาพและทางชี ว ภาพในการ
วิ เคราะห อาหารเชิ งคุ ณภาพและเชิ งปริ มาณวิ ธี ทางชี วเคมี
และชี ว ภาพในการวิ เ คราะห ป ริ ม าณสารอาหาร วิ ธี ก าร
การตรวจวัดคาคุณภาพ การใชและดูแลรักษาเครื่ องมือที่ใช
ในการวิเคราะหทางเคมีทําปฏิบตั ิการตามหัวเรือ่ งซึง่ สอดคลอง
กับเนื้อหาวิชา
FS 2602 ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ
2(2/2-0-0)
และผลิตภัณฑโภชนเภสัช
(Functional Food and Nutraceutical)
Prerequisite : none
ความหมายของอาหารเพื่ อสุ ข ภาพและผลิ ต ภั ณ ฑ
โภชนเภสั ช วิ วั ฒ นาการและแนวโน ม ของการผลิ ต อาหาร
เพื่ อ สุ ขภาพประเภทของอาหารเพื่ อ สุ ขภาพในท อ งตลาด
ความสํา คั ญ ของอาหารสุ ข ภาพ องค ประกอบและสมบั ติ
เชิงหนาที่ ของสารออกฤทธิ์ชี วภาพที่ มีประโยชนตอสุขภาพ
อาหารเพื่ อ สุ ขภาพที่ ไ ด จ ากพื ช สั ตว และจุ ลิ น ทรี ย เช น
สารพฤกษเคมี พรีไบโอติก สารตานอนุมูลอิสระ เทคโนโลยี
ในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพจุลินทรียในอาหารเพื่อสุขภาพ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับผลิตภัณฑและผลกระทบของการแปรรูป
ตอสารอาหารและสารสําคัญ
FS 3022 ระบบการใหบริการ
2(1/1-1/2-0)
และการจัดการดานอาหาร
(Food Catering Service System
and Management)
Prerequisite : none
หลั กการจั ด อาหารและบริ การอาหารในสถานบริ ก าร
และหนวยงานตางๆ เชน การจัดบริการอาหารบนเครื่องบิน
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โรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการ การกําหนด
รายการอาหาร การจั ดซื้ อ การเตรี ยม การประกอบและ
การบริการอาหาร การควบคุมตนทุนการผลิต การกําหนดราคา
การควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหาร หลั ก สุ ข าภิ บ าล รวมทั้ ง
องคประกอบและโครงสรางของอาหารชุด คุณคาทางโภชนาการ
การเสื่ อมเสี ย การใช ภาชนะบรรจุ การจั ดอาหารชุ ด
ทําปฏิบั ติการตามหั วเรื่ องซึ่ งสอดคล องกั บเนื้ อหาวิ ชา และ
ทัศนศึกษานอกสถานที่

FS 3061 การคุมครองผูบริโภค
1(1/1-0-0)
ดานอาหารและโภชนาการ
(Food and Nutrition Consumer Protection)
Prerequisite : none
หลักการและแผนงานคุ มครองผู บริ โภคหน วยงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย
และสากล ป ญ หาและสถานการณ ด านอาหารโภชนาการ
ในปจจุบนั

FS 3032 การประเมินภาวะโภชนาการ 2(1/1-1/2-0)
(Nutrition Assessment)
Prerequisite : none
การประเมิ น ภาวะโภชนาการของบุ ค คลโดยศึ ก ษา
จากอาหารที่ รั บ ประทาน การวั ด ทางชี ว เคมี ท างคลิ นิ ก
และการวั ด สั ด ส ว นของร า งกาย ป ญ หาภาวะโภชนาการ
ในปจจุบนั การปองกันและแกไขภาวะโภชนาการ การออกแบบ
สอบถามในการประเมิ นภาวะโภชนาการและทําปฏิ บัติ การ
ตามหัวเรือ่ งซึง่ สอดคลองกับเนือ้ หาวิชา

FS 3072 โภชนาการชุมชน
2(1/1-1/2-0)
(Community Nutrition)
Prerequisite : none
ประชากรลั ก ษณะการกระจายประชากรสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมความสัมพันธระหวางความปลอดภัยของ
อาหารความมั่ น คงของอาหารและโภชนาการสารอาหาร
โรคที่ เกิ ดจากสภาวะทุ พโภชนาการสถานภาพโภชนาการ
ชุ ม ชนของประเทศไทยแนวทางการปรั บปรุ ง และจั ด การ
การบริโภคอาหารและโภชนาการของประเทศ และทําปฏิบตั กิ าร
ตามหัวเรือ่ งซึง่ สอดคลองกับเนือ้ หาวิชา

FS 3042 โภชนาการคลินิก
2(2/2-0-0)
(Clinical Nutrition)
Prerequisite : none
ความสั มพันธ ระหว างโภชนาการกั บโรคเมตาบอลิซึ ม
ของพลั งงานและสารอาหารในภาวะเจ็ บ ป วยประเภทของ
อาหารบําบัดโรค หลักการใหสารอาหารทีเ่ หมาะสมกับกายวิภาค
และสรีรวิทยา เมแทบอลิซึมของสภาวะรางกายผูปวย ไดแก
ภาวะทุ พโภชนาการจากการขาดวิ ตามิ นและเกลื อแร
โรคเกี่ ยวกั บระบบทางเดิ นอาหารโรคเกาท โรคหั วใจ
และหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคตับและถุงน้าํ ดี
โรคไตโภชนาการสํ า หรั บ ผู ป ว ยผ า ตั ด การให อ าหารทาง
หลอดเลือดดํา และสายใหอาหาร

FS 3092 โภชนาการเพื่อการควบคุม
2(2/2-0-0)
น้ําหนัก
(Nutrition for Weight Control)
Prerequisite : none
ความสํ า คั ญของอาห ารแ ละโ ภชนา การอาห าร
เพื่ อการควบคุมน้ําหนัก ประเภทของอาหารในการควบคุม
น้ําหนัก ความสั มพั นธ ของอาหารกั บป จจั ยในการ ควบคุม
น้ํ า หนั ก การคํ า นวณสารอาหารและพลั ง งานที่ เหมาะสม
ในการควบคุมน้ําหนักใหเหมาะสมกับรางกาย

       
    

FS 3052 การใหคําปรึกษาและสื่อสาร
2(2/2-0-0)
ดานอาหารและโภชนาการ
(Nutrition Counseling)
Prerequisite : FS 2012
การให คําปรึ กษาด า นโภชนาการเทคนิ ค และขั้ นตอน
ในการให คําปรึ กษา การส งเสริ มการสั มภาษณ เทคนิควิ ธี
การใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาโภชนาการ หลักการสื่อสาร
การปรับพฤติกรรมเพือ่ เสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคทีพ่ งึ ประสงค
การประเมินผล

FS 3082 โภชนาการในชวงวัยตางๆ
2(2/2-0-0)
(Nutrition During the Life Cycle)
Prerequisite : none
หลั กการและแนวคิ ดเกี่ ยวกับร างกายมนุ ษยในช วงวั ย
ต า งๆ ความต อ งการสารอาหารการประเมิ นสภาวะทาง
โภชนาการและการจัดอาหารทีเ่ หมาะสมกับวัยสําหรับคนปกติ
และในภาวะพิ เ ศษ สารอาหารเพื่ อการป อ งกั น และบํา บั ด
ภาวะทุพโภชนาการ
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FS 3123 การแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร 3(2/2-1/3-0)
เพื่ออุตสาหกรรม
(Food Processing Product for Industry)
Prerequisite : FS 2103
ศึ กษากรรมวิ ธี การแปรรู ปผลิ ตภั ณฑ อาหารสํา เร็ จรู ป
ชนิดตางๆ ในอุตสาหกรรม เชน ผลิตภัณฑผักและผลไม เชน
แยม ผักผลไมแชอิ่ม อบแหง ผลิตภัณฑจากธัญพืช ผลิตภัณฑ
เนื้ อสั ตว สัตว ป กและไข นมและผลิ ตภั ณฑนม ผลิ ตภั ณฑ
ขนมอบ ผลิ ต ภั ณ ฑ เครื่ องดื่ ม ผลิ ต ภั ณฑ อาหารหมั กดอง
ผลิ ตภั ณ ฑ ขนมหวาน พร อมทั้ งทําปฏิ บั ติ การตามหั วเรื่ อง
ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่
FS 3204 วิศวกรรมอาหาร
4(3/3-1/3-0)
(Food Engineering )
Prerequisite : PH 1113
แนวคิ ด และหลั ก การพื้ นฐานที่ มี ค วามสํา คั ญ ต อ การ
ประยุกตใชความรูทางวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหาร
ไดแกมิติและหนวยทางวิศวกรรม หลักการนําไปประยุกตใช
ในหน ว ยปฏิ บั ติ ก ารต า งๆ สมดุ ล มวลสารและพลั ง งาน
การถ ายเทความร อนและมวลสารการใช ความเย็ น การใช
ความรอน การระเหย การอบแหง การกลัน่ การสกัด การกรอง
และการลดขนาดการผสมการตกตะกอน ทํ า ปฏิ บั ติ ก าร
ตามหัวเรือ่ งซึง่ สอดคลองกับเนือ้ หาวิชา

       
    

FS 3503 ความปลอดภัยของอาหาร
3(3/3-0-0)
และสุขาภิบาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
(Food Plant Sanitation)
Prerequisite : none
ความสําคัญหลักพื้ นฐานของการจัดสุขาภิ บาลโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร อันตรายในอาหาร แหลงการปนเปอน
ของอาหารสถานที่ประกอบการ การออกแบบ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกการทําความสะอาด และการฆ าเชื้ ออุ ปกรณ
และเครื่องมือในการผลิตอาหาร การควบคุมสัตวพาหะนําเชื้อ
สุ ขลั กษณะส วนบุคคล น้ําใช การกําจั ดน้ําเสี ยและของเสี ย
ในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบสากลที่นิยมใชในอุตสาหกรรม
อาหาร เชน การจัดการดานสุขลักษณะการผลิตที่ดีในการผลิต
อาหาร (GMP) และทัศนศึกษานอกสถานที่

FS 3513 การควบคุมคุณภาพ
3(3/3-0-0)
และการประกันคุณภาพอาหาร
(Food Quality Control and Assurance)
Prerequisite : none
หลั กการควบคุ ม คุ ณ ภาพระบบการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
เทคโนโลยีสะอาด และการวางผังโรงงานเบือ้ งตนรวมทัง้ ระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพในการผลิ ต ตามมาตรฐานสากลและ
กฎหมายควบคุมที่เกี่ยวกับการผลิต การจําหนายอาหารและ
หลักเกณฑดานความปลอดภัยของอาหาร
FS 3612 การประเมินคุณภาพอาหาร 2(1/1-1/2-0)
ทางประสาทสัมผัส
(Sensory Evaluation of Food Quality)
Prerequisite : none
หลั ก การพื้ นฐานและความสํ า คั ญ ของการประเมิ น
คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสหลักการและวิธีการวัดการตอบสนองของ
ผู ทดสอบทางประสาทสัมผัส ลักษณะของขอมูลการใช สถิติ
ในการวิเคราะหและแปลผลคุณภาพอาหารโดยวิธปี ระสาทสัมผัส
และทําปฏิบัตกิ ารตามหัวเรือ่ งซึง่ สอดคลองกับเนือ้ หาวิชา
FS 3632 การบรรจุภัณฑอาหาร
2(2/2-0-0)
(Food Packaging)
Prerequisite : none
ความเปนมาและบทบาทของภาชนะบรรจุชนิดของวัสดุ
ประเภทและคุณสมบัติทางดานกายภาพและเคมีของภาชนะ
บรรจุผลิตภัณฑอาหารหลักการพิจารณาเลือกใชภาชนะบรรจุ
ให เ หมาะสมกั บ วั ต ถุ ดิ บ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร ระเบี ย บ
กฎเกณฑ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ
อาหารฉลากอาหาร และฉลากโภชนาการการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ
FS 3683 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3(2/2-1/2-0)
และเครื่องดืม่ แอลกอฮอล
(Beverage Technologyand
Alcoholic Beverage)
Prerequisite : none
วัตถุดิบกระบวนการผลิตและองคประกอบของเครื่องดื่ม
ประเภทตางๆ เครื่องดื่มแอลกอฮอลและปราศจากแอลกอฮอล
เครื่ องดื่ ม อั ดแก ส และไม อั ดแก สน้ํ า ผลไม เครื่ องดื่ มเข มข น
เครื่ องดื่ มผง รวมทั้ ง ผลพลอยได จากการผลิ ต ผลิ ตภั ณฑ
เครื่ องดื่ ม และทําปฏิ บั ติ การตามหั วเรื่ องซึ่ งสอดคล องกั บ
เนื้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่


FS 3693 เทคโนโลยีชีวภาพ
3(2/2-1/2-0)
ทางอุตสาหกรรม
(Industrial Biotechnology)
Prerequisite : none
การนําหลักการเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในกระบวนการ
อุ ต สาหกรรมอาหารที่ เกี่ ยวข องอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
ยาปฏิ ชี ว นะวิ ธี ก ารใช แ ละศั ก ยภาพใน การใช เ อนไซม
ในอุ ตสาหกรรมอาหารหลายประเภท การผลิตและการแยก
เอนไซม ด ว ยส ว นการใช นั้ นจะรวมถึ ง เอนไซม ใ นรู ป ของ
สารละลายและเอนไซม ที่ ถู กตรึ งแล ว และปฏิ บั ติ การ
ทีส่ อดคลองกับเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
FS 3722 วัตถุเจือปนอาหาร
2(2/2-0-0)
(Food Additives)
Prerequisite : none
คุณสมบัตทิ างเคมีและชีวเคมี หนาทีค่ ณ
ุ คาทางโภชนาการ
และความเป นพิ ษของสารเจือปนอาหารตามธรรมชาติ และ
สารสังเคราะห
FS 3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ํา
2(2/2-0-0)
เพื่อสุขภาพ
(Technology of Low-calorie for Health)
Prerequisite : none
ความสําคัญของอาหารตอสุขภาพกฎและขอกําหนด
เกี่ ยวกั บ อาหารที่ มี พ ลั ง งานต่ํ า สมบั ติ แ ละการเลื อ กใช
สารทดแทนน้ําตาลและสารทดแทนไขมั นการแปรรูปอาหาร
เพื่ อสุ ข ภาพ อาหารเพื่ อจุ ด ประสงค พิ เศษผลิ ต ภั ณ ฑ
เสริมอาหารหลักการและแนวคิดในการนวัตกรรมเทคโนโลยี
อาหาร การเสริ มประสิ ทธิ ภาพด วยการใชแต ละเทคโนโลยี
รวมกันเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตอาหารเพือ่ สุขภาพ

FS 3763 เทคโนโลยีอาหารกับ
3(2/2-1/2-0)
สารชีวโมเลกุล
(Food Technology and Biomolecules)
Prerequisite : none
ความหมาย คุ ณสมบั ติ และหน าที่ ของโปรตี น
คาร โ บไฮเดรต ไขมั น และลิ ป ด ในอาหาร และสารไฮโดร
คอลลอยด ผลของกระบวนการผลิตทีม่ ตี อ โปรตีน คารโบไฮเดรต
ไขมันและลิปดในอาหารและการใชเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
ใหเหมาะสมกับชนิดของโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมันและลิปด
และไฮโดรคอลลอยด ในผลิ ตภั ณฑ อาหารเพื่ อคุ ณภาพและ
คุณคาทาง รวมทั้งวิธีการสกัดไขมัน น้ํามัน และกระบวนการ
ผลิ ต น้ํ า มั น ในอุ ต สาหกรรมและการทํ า ให บ ริ สุ ทธิ์ และทํา
ปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนือ้ หาวิชา
FS 3901 สัมมนา
1(0-1/3-0)
(Seminar)
Prerequisite : none
การคนควาวารสารทางวิชาการ การอาน และการวิเคราะห
บทความทีน่ าสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
การนําเสนอและอภิปรายในชั้ นเรี ยนโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย
2(2/2-0-0)
(Research Methodology)
Prerequisite : none
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารต า งๆ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย ตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การอางเหตุผล การค นคว า
หาขอมูลจากเอกสารชนิดตางๆ การวางแผน การออกแบบ
การวิ จั ย การเขี ย นโครงการวิ จั ย การใช สถิ ติ ในการวิ จั ย
การสรุปผล วิจารณผล การเขียนรายงานวิจัย และการนําเสนอ
ผลงานวิจัย
FS 4623 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2/2-1/2-0)
เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมอาหาร
(Functional and Nutraceutical
Food Development )
Prerequisite : none
หลั กการพื้ นฐานและความสํ า คั ญของการพั ฒนา
ผลิ ตภั ณฑ การสร างแนวความคิ ดและการคั ดเลื อก
ผลิ ตภั ณ ฑ ใหม การพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ ต นแบบ การพั ฒนา
สู ตรและกรรมวิ ธี การผลิ ตผลิ ตภั ณฑ ใหม การทดสอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม แ ละการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอายุ
การเก็บรักษา และแนวโนมผลิตภัณฑอาหารในอนาคต

       
    

FS 3772 เทคโนโลยีสารสีและกลิ่น
2(2/2-0-0)
รสของอาหาร
(Food Colorants and Flavors Technology )
Prerequisite : none
หลักการของการสรางรงควัตถุและชีวเคมีของรงควัตถุ
อาหาร ผลกระทบต อรงควั ตถุ ระหว างกระบวนการแปรรู ป
และเก็บรักษาการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของสี
ในอาหารการวิเคราะหสีในอาหาร ความสัมพันธระหวางกลิ่น
รสและสีในอาหารการเกิดกลิ่ นรสในกระบวนการผลิตอาหาร
ปฏิ กิ ริ ย าระหว างสารให กลิ่ น รสอาหาร การนํา เทคโนโลยี
ชีวภาพมาพัฒนาสารใหกลิน่ และกลิน่ รสในอาหาร
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FS 4643 พันธุศาสตรกบั เทคโนโลยีอาหาร 3(2/2-1/2-0)
(Genetic and Food Technology)
Prerequisite : none
หลั กพั น ธุ ศ าสตร สารพั นธุ ก รรม กลไกการควบคุ ม
การทํ า งาน การเกิ ด มิ ว เตชั น การดั ด แปลงพั น ธุ ก รรม
พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ดี เ อ็ น เอ การประยุ ก ต ใ ช
ในดานอาหารและการเกษตร อาหารดัดแปลง (จี เอ็ มเอฟ)
โภชนพั นธุ ศ าสตร การตรวจสอบความปลอดภั ย อาหาร
ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทําปฏิบัติการเกี่ยวกับ
โครงสราง 3 มิติของดีเอ็นเอ การเกิดมิวเทชัน โครโมโซม
อุ ปกรณ และการเตรี ยมสารเคมี ทางพั นธุ วิ ศวกรรม
การสกั ด สารพั น ธุ ก รรมอย า งง าย หลั กการเบื้ อ งต นทาง
พันธุวิศวกรรม การตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารจากสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมดวยเทคนิค Polymerase Chain Reaction
FS 4653 การพัฒนาผลิตภัณฑ
3(2/2-1/2-0)
จากของเหลือทางการเกษตร
(Product Development of
Agriculture By-products)
Prerequisite : none
การใชประโยชนจากของเหลื อทิ้ งจากการเกษตรตางๆ
ไดแก ของเหลือจากการแปรรูปธั ญพืชและถั่ว อาหารทะเล
เนือ้ สัตวและผักและผลไมแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ของเหลือทางการเกษตร

       
    

FS 4663 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2/2-1/2-0)
ทองถิ่น
(Traditional Food Product Development)
Prerequisite : none
ประวัติและความสําคัญของอาหารและเครื่องดืม่ พื้นบาน
ในประเทศกรรมวิ ธี การผลิ ตอาหาร และเครื่ อ งดื่ มพื้ นบ าน
จากภูมิปญญาทองถิ่ นการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ทองถิ่ น
สุ ขอนามั ยในการผลิ ตมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ และการพั ฒ นา
บรรจุภัณฑ เพื่ออาหารทองถิ่น
FS 4702 สารพฤษเคมีกับผลิตภัณฑ
2(2/2-0-0)
อาหารเพื่อสุขภาพ
(Phytochemicals of Functional Food)
Prerequisite : none
แหลงของสารพฤกษเคมีทวั่ ไปและในทองถิน่ การออกฤทธิ์
ของสารพฤกษเคมีการเพิ่มประสิทธิภาพของสารพฤกษเคมี
ปจจัยที่ มีผลกระทบตอการบริ โภค สารออกฤทธิ์ ผลิ ตภั ณฑ
เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑอาหารทีส่ งเสริม
สุ ขภาพผักผลไม อื่ นๆ และพืชสมุ นไพรในท องถิ่ นและอื่ นๆ
ที่มีผลตอสุขภาพ

FS 4913 โครงงานพิเศษ
3(2/2-1/3-0)
(Special Project)
Prerequisite : none
การศึ ก ษาหั วข อทางวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี
การอาหาร การเขี ยนโครงร างงานวิ จั ยและนําเสนอผลงาน
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา มีการศึกษา การวิจัย
การวิเคราะหขอ มูล การประเมินสรุปผลการทดลอง และนําเสนอ
ผลงานโดยมี อาจารย ที่ ปรึ กษาโครงงานเป นผู ให คําแนะนํา
(สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา FS 4923 ฝกงานเทานั้น)
FS 4923 ฝกงาน
3(0-0-3/15)
(Training )
Prerequisite : none
การฝ กงานที่ เกี่ ยวของกับวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหารเพือ่ ความรอบรู และไดรบั ประสบการณจากหนวยงาน
อาชี พ โดยความเห็ น ชอบ ของสาขาวิ ช าทํ า รายงาน และ
ผลการปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาของการฝกงาน
FS 4936 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Cooperative Education for
Food Science and Technology)
Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทายหรือไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อน
ฝกใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง
ในหน วยงานโดยให นั ก ศึ กษาไปปฏิ บั ติ งานจริ ง เต็ ม เวลา
และไดทํางานตรงตามสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหารและมี ประโยชน ต อหน วยงานที่ ฝ กปฏิ บั ติ
ซึง่ กําหนดงานเปนโครงงานพิเศษทีส่ ามารถทําสําเร็จไดภายใน
1 ภาคการศึ ก ษา โดยนั ก ศึ ก ษาต อ งเข า ร ว มฝ ก ปฏิ บั ติ
อยางตอเนื่องไมนอยกวา 600 ชั่วโมง
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Communication)
Prerequisite : None
ฝกทักษะการใชภาษาไทยในดานการฟง การพูด การอาน
และการเขี ยน การฟงและการอ านจับใจความ การพูดในที่
ประชุม การเขียนความเรียงตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน
การอานสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการศึกษา
หาความรูและการใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
การรูเ ทาทันความเปลีย่ นแปลงทางภาษาไทยทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม
ทัง้ ฐานะผูร บั สารและผูส ง สาร


GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(2/2-1/2-0)
(English For Communication I)
Prerequisite : None
การใชภาษาทั้งสี่ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และ
การเขียน โดยเนนการฟงและการพูดในชีวติ ประจําวัน การอาน
เพื่อความเขาใจ การเขียนบันทึกอยางงายเพื่อการสื่อสาร
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2/2-1/2-0)
(English For Communication II)
Prerequisite : GE 1053
ทั กษะในการใช ศั พ ท สํ า นวน แสลงและสุ ภาษิ ต
การสนทนาเกี่ ย วกั บหั วข อในชี วิ ตประจําวั นในเรื่ องต าง ๆ
การอ านเพื่ อความเข าใจ การเขี ยนอนุ เฉท จดหมาย และ
ความเรียงแบบตาง ๆ
GE 1072 สุขภาพพลานามัย
2(1/1-1/2-0)
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Health and Quality of Life Development)
Prerequisite : None
ความจํ า เป นและความต องการของมนุ ษย ในการ
ออกกําลังกาย การพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวติ โครงสราง
และหนาที่การทํางานของรางกายมนุษย หลักการและวิธีการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและออกกําลังกาย นันทนาการ
เพื่ อสุขภาพ การเปนผูนําและผูตามที่ ดี การนําความรู และ
ทั ก ษะการออกกํ า ลั ง กายไปประยุ ก ต ใ ช ในชี วิ ต ประจํ า วั น
ไดอยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติ
GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต
2(2/2-0-0)
(Worldview and Ways of Life)
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคั ญของโลกทั ศน ป จจั ยที่ มี
อิ ทธิ พลต อโลกทั ศน โลกทั ศ น กั บ การดํา เนิ นชี วิ ตที่ ดี ง าม
ทั้งในระดับปจเจกชน สังคม สิ่งแวดลอมบนพื้นฐานจริยธรรม
ทางปรัชญาและศาสนา โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อสั่งคม
สวนรวม

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก
2(2/2-0-0)
(Thailand in Contemporary
World Events)
Prerequisite : None
การปรั บตั วของไทยด านเศรษฐกิ จ การเมื อง สั ง คม
วัฒนธรรมและสิง่ แวดลอม การสือ่ สารและเทคโนโลยี โอกาสและ
ผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ แนวคิดการคาเสรี
ไทยกับเขตการคาเสรีสําคัญ แนวโนมของภูมิภาคเอเชียและ
สถานการณ โลกในอนาคต ตลอดจนความร ว มมื อในการ
แกปญหาของประชาคมโลก เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
2(2/2-0-0)
(Life and Sufficiency Economy)
Prerequisite : None
ความเป นมา และความหมายของปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
บุ คคล ครอบครัวและชุมชน แนวทางการดําเนิ นชีวิ ต และ
การปฏิ บั ติ ตนตามแนวทางของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ความ
สั มพั น ธ ร ะหว า งเกษตรทฤษฎี ใ หม แ ละปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยง กรณีศึ กษาในโครงการพระราชดําริ การประยุ กต
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุ รกิจและอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ
พอเพี ย งกั บ การพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม กรณี ตั วอย าง
เศรษฐกิจพอเพียง และการรวมเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง
GE 1113 จีนศึกษา
3(3/3-0-0)
(Chinese Studies)
Prerequisite : None
ลักษณะภูมิประเทศ ประวัตศิ าสตร การเมืองการปกครอง
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
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบนั และโปรแกรม
ประยุกตในการสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การสือ่ สารและ
การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร
ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพื่อการเรียนรู คุณธรรม จริยธรรม
ในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

       
    

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Psychology for Living)
Prerequisite : None
ศาสตรเกีย่ วกับความเขาใจตนเอง การตระหนักในคุณคา
ของตน ความเข าใจผู อื่ น การสร างความสั ม พั นธ การมี
สุขภาพจิตที่ดีในการดํารงชีวิต เสริมสรางการทํางานรวมกับ
ผูอ นื่ อยางมีประสิทธิภาพ การจัดการกับปญหา และการพัฒนา
ศักยภาพ แหงตน
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GE 1132 ทักษะและกระบวนการคิด
2(2/2-0-0)
(Skills and Process of Thinking)
Prerequisite : None
ลักษณะและขอบขายของแนวคิด หลักของเหตุผล วิธีการ
สรางทักษะการคิด การคิดอยางเปนระบบ การคิดอยางมีเหตุผล
การคิดในเชิงวิพากษวจิ ารณ การคิดสรางสรรค การคิดแกปญ
 หา
และการเขี ย นแผนผั ง ความคิ ด การตรวจสอบความคิ ด
การวิเคราะห สังเคราะหและแกไขในสถานการณ และประยุกต
ใชในการดําเนินชีวิต
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2/2-1/2-0)
(Chinese For Communication I)
Prerequisite : None (ไมเปดสําหรับนักศึกษา
วิชาเอกภาษาจีน)
สัทอักษรจีนและการผสมสัทอักษรจีน เพือ่ ใหเกิดเสียงอาน
ตัวอักษรจีนตามระบบสัทศาสตรจีน การฟง พูด อาน เขียน
ภาษาจีน เรียนรูคําศัพททั่วไปที่ใชในชีวิตประจําวัน และระบบ
ไวยากรณพื้นฐานงาย ๆ
GE 2142 อาเซียนศึกษา
2(2/2-0-0)
(Asean Studies)
Prerequisite : None
พัฒนาการของอาเซี ยน ความเปนมาของชาติสมาชิก
อาเซียน โอกาส ผลกระทบ และความรวมมือระหวางประชาคม
อาเซี ย นใน 3 เสาหลั ก ด า นความมั่ นคง ด านเศรษฐกิ จ
ดานสังคมและวัฒนธรรม

       
    

GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2/2-1/2-0)
(Chinese For Communication II)
Prerequisite : GE 2133 (ไมเปดสําหรับนักศึกษา
วิชาเอกภาษาจีน)
การฟง พูด อานภาษาจีน เรียนรูคําศัพททั่วไปในชีวิต
ประจํา วั น และระบบไวยากรณ พื้ นฐานง า ย ๆ การเขี ยน
ตัวอักษรจีน ตลอดจนการฝกหัดเขียนเรียงความสั้น ๆ
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม
2(2/2-0-0)
(Modern Entrepreneurship)
Prerequisite : None (ไมเปดสําหรับนักศึกษา คณะบริหาร
ธุรกิจทุกสาขาวิชา)
แนวคิ ดในการจั ด การธุ ร กิ จ ความสํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ
พื้ น ฐานความรู ท างธุ ร กิ จ ที่ สามารถนํา ไปใช ใ นการเป น
ผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่ อใชในการดําเนินธุรกิจ
ดวยความรั บผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดล อม โดยการใชหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต
2(2/2-0-0)
(Aesthetics for Life)
Prerequisite : None
ความหมาย ประวั ติ และพั ฒนาการแนวคิ ดทาง
สุ น ทรี ย ศาสตร ความซาบซึ่ งในคุ ณค า แห ง ความงามด าน
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป
และดนตรี ความสัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง
ศิลปะกับศีลธรรมและคุณคาแหงความงามในชีวิตประจําวัน
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 2(2/2-0-0)
(Thai Culture and Wisdom)
Prerequisite : None
พั ฒ นาการและการคลี่ ค ลายขยายตั วของวั ฒนธรรม
ตั้งแตอดีตสูป จจุบัน ลักษณะสังคม และวัฒนธรรมไทย ศาสนา
ความเชือ่ จารีตประเพณี ศิลปกรรมและภูมปิ ญ
 ญาไทย บทบาท
หนาทีแ่ ละทิศทางของวัฒนธรรมไทยในยุคโลกาภิวัตน
GE 2202 กฎหมายกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Law and Society)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมาย ทฤษฎีและ
แนวคิ ดทางสั งคมวิ ทยาทางกฎหมาย ปฏิ สั มพั นธ ระหว าง
กฎหมายกั บ สั ง คมต อ การสร า งกฎเกณฑ แ ห ง กฎหมาย
การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพ
ความเปนจริ งของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณ จําลอง
บทบาทของกฎหมายกั บสั งคมในมิ ติ ท างสั งคม เศรษฐกิ จ
การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม กฎหมายกับการพัฒนา
ประเทศ
GE 2212 ภาวะผูนํากับการจัดการ
2(2/2-0-0)
(Leadership and Management)
Prerequisite : None
ลักษณะของผูนําและภาวะความเปนผูน ํา การพัฒนาและ
บูรณาการ กระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทาง
ความคิดและทักษะทางดานการทํางานรวมกับผูอ ื่น
GE 2222 ตรรกวิทยา : การใชเหตุผล
2(2/2-0-0)
ในชีวิตประจําวัน
(Logic : Reasoning for Daily Life)
Prerequisite : None
ความหมายและขอบเขตของตรรกวิ ทยา ภาษากั บ
การอางเหตุผล ประโยคตรรกวิทยาและการตีความประโยค
ไวยากรณ ใ ห เป นประโยคตรรกวิ ทยา การอ างเหตุ ผลทาง
ตรรกวิทยา เกณฑตัดสินการอางเหตุผล ขอบกพรองในการ


อางเหตุผล และการวิเคราะหการอางเหตุผลที่ปรากฏในชีวิต
ประจําวัน
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
(Man and Environment)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ
สภาวะแวดลอม ปญหาและผลกระทบจากการทําลายทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม แนวทางการแกปญ
 หาและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางยั่งยืนและสรางความ
ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม
GE 2241 ทักษะการเรียนรูในระดับ
1(1/1-0-0)
อุดมศึกษา
(Learning Skills in Higher Education)
Prerequisite : None
ปรั ช ญาและวั ต ถุ ป ระสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย ระบบ
การศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การวางแผนการเรียน
การสอบและประเมินผล เทคนิคการฟง การถาม-ตอบ การอาน
การจดบันทึก และการเขียนเพื่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา
การแสวงหาความรู การใชแหลงความรู การพัฒนาตนเอง
การสร างวิ นั ยในตนเอง การสร างแรงจู งใจ ใฝ สั มฤทธิ์ ทาง
การเรียน ทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การเรียนรู ผาน
กิจกรรมนักศึกษา
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม 2(2/2-0-0)
(Intercultural Communication)
Prerequisite : None
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อ
และการดํา เนิ นชี วิ ตของบุ ค คลต า งวั ฒนธรรมที่ มี อิ ทธิ พ ล
ต อการสื่ อสาร กระบวนการสื่ อสารเพื่ อสร างความสัมพั นธ
ความสําคัญการตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกตาง การเลือกใช
สือ่ และเตรียมสารใหเหมาะกับผูร บั สาร

GE 2262 ภูมิศาสตร-ประวัติศาสตรไทย 2(2/2-0-0)
(Geography and History)
Prerequisite : None
ลั ก ษณะประเทศไทยในภาคต างๆ ภู มิ อากาศ ฤดู ใน
ประเทศไทย ประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทยในอดีต
ถึงปจจุบัน
HI 1013 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3/3-0-0)
ในงานบริการ
(Personality Development in Service)
Prerequisite : None
ความรู เทคนิ ค และวิธี การพั ฒนาบุคลิกภาพ เพื่ อใช
ในงานบริการเกี่ยวกับรูปรางและการแตงกาย จิตใจ การพูด
อิ ริ ย าบถและมารยาทในสั ง คม การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธ
การสรางความมั่นใจ มารยาทในการรับประทานอาหารตาม
หลักสากลนิยม
HI 1103 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
และการโรงแรม
(Tourism and Hotel Industry)
Prerequisite : None
ศึ ก ษาความหมายและความสํา คั ญของการท องเที่ ยว
ลักษณะพิเศษของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม
ทรัพยากรการทองเที่ยว องคประกอบและปจจัยสนับสนุนตอ
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว บทบาท หนาทีแ่ ละความสําคัญของ
องคกรการทองเที่ยว กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับการทองเทีย่ ว ผลกระทบระหวางอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
และการโรงแรมกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
ตลอดจนการดํา เนิ นกิ จ กรรมทางการตลาดการท อ งเที่ ย ว
แนวโนมและทิศทางการทองเทีย่ วและการโรงแรมในอนาคต
HI 1113 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3/3-0-0)
ที่พักและบริการอาหาร
(Introduction to Lodging and
Food Service Business)
Prerequisite : None
วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญการดําเนินงานของ
ธุรกิจที่พักและการบริการอาหาร แนวคิดและหลักการจัดการ
ธุรกิจที่พักและอาหาร โครงสรางการบริหาร รูปแบบการจัด
หนวยงาน บทบาท หนาที่ และการดําเนินงานของฝายหรือ
แผนกต างๆ การควบคุ มคุ ณภาพการบริการ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

       
    

GE 2252 การเมืองการปกครองไทย
2(2/2-0-0)
(Thai Politic and Government)
Prerequisite : None
พัฒนาการและรูปแบบการเมืองการปกครองไทย ระบบ
พรรคการเมือง การปฏิรูปทางการเมือง ปจจัยที่นําไปสูความ
เปนประชาธิปไตย ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการเปลีย่ นแปลง
ของการเมืองไทย รูปแบบและความสัมพันธของการปกครอง
ไทยทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติ

465

466

  

HI 2003 ศิลปะการตอนรับและ
3(3/3-0-0)
การสื่อสารในงานบริการ
(Hospitality and Communication Arts)
Prerequisite : None
ความรู ความเขาใจ อุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม คุณลักษณะ
ที่เปนเอกลักษณของนักทองเที่ยว มารยาท บุคลิกภาพ และ
ศิ ลปะการต อนรั บ การสื่ อสาร ตลอดจนการแก ไ ขป ญ หา
เฉพาะหนา การสื่อสารในสังคม การนัดหมาย การจัดประชุม
และการจัดเลี้ยงรับรอง
HI 2133 การทองเที่ยวในภูมิภาค
3(3/3-0-0)
อาเซียนและโลก
(ASEAN and Global Tourism)
Prerequisite : None
ความเปนมาของประชาคมอาเซียน ขอมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ
ภูมิภาคอาเซียน เชน ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ
การเมือง สังคม วัฒนธรรม สถานการณปจจุบันและแนวโนม
การท องเที่ ยวในภู มิ ภ าคอาเซี ยน และภาพรวมของการ
ทองเที่ยวโลก การแขงขันและความรวมมือดานการทองเที่ยว
ระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับประเทศในภูมิภาคอื่น
ผลกระทบจากการรวมกลุม ประชาคมอาเซียนทีม่ ตี อ ประเทศไทย
กรณีศึกษา

       
    

HI 2143 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 3(2/2-1/2-0)
การทองเที่ยวและบริการ
(Information Technology for
Tourism and Service)
Prerequisite : None
ลั กษณะและโครงสร างสารสนเทศทางการท อ งเที่ ยว
และโรงแรม ระบบฐานขอมูลดานการทองเที่ ยวและโรงแรม
ระบบเครือขาย เทคโนโลยีเวปธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการจัดจําหนายแบบเบ็ดเสร็จ
ระบบสํารองที่ นั่ ง ระบบจั ดการธุ รกิ จตั วแทนจําหน ายด าน
การทองเที่ ยว ระบบการจัดการโรงแรม การจัดทําเว็บไซต
เพือ่ การขายและประชาสัมพันธธรุ กิจการทองเทีย่ ว การประยุกต
ใชระบบการจัดการสารสนเทศทางการทองเที่ยวและโรงแรม
ปญหาและอุปสรรคของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการแกไข
HI 2153 การดําเนินงานบริการอาหาร 3(2/2-1/2-0)
และเครื่องดื่ม
(Food and Beverage Service Operation)
Prerequisite : None
โครงสรางการบริหารงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะการดําเนินงานของแผนกอาหารและเครื่องดืม่ รูปแบบ

ลั กษณะ ขั้ นตอน เทคนิ ค สุ ขอนามั ย และความปลอดภั ย
ในงานบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ การจัดโดตะอาหาร การผสม
เครือ่ งดืม่ การวางแผนรายการอาหารและเครือ่ งดืม่ การคํานวณ
ตนทุนและการควบคุมตนทุน การจัดรายได การจัดการคุณภาพ
ปญหาในการบริการ การจัดการและแนวทางในการแกไข และ
มีการฝกปฏิบัติ
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 า งการบริ ห ารงานแผนกครั ว ในโรงแรมและ
ภัตตาคาร หนาที่ความรับผิดชอบ ระบบการดําเนินงานของ
ครัวมาตรฐาน เครื่องมือเครื่องใชและภาชนะตางๆ ภายในครัว
ความรูพื้นฐานการใชงานอุปกรณครัว การดูแลรักษาอุปกรณ
ตางๆ ภายในครัว สุขอนามัยอาหารและความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานครัว การจัดการและควบคุมการผลิตอาหาร
HI 2183 การดําเนินงานภัตตาคาร
3(2/2-1/2-0)
และบริการจัดเลี้ยง
(Restaurant Operation and
Catering Service)
Prerequisite : None
การทํา แผนธุ ร กิ จ การกํ า หนดตลาดเป า หมาย การ
วิ เคราะห ทําเลที่ ตั้ ง การดําเนิ นธุ รกิ จการจั ดเลี้ ยง รู ปแบบ
การจั ดงาน อุ ปกรณและการออกแบบตกแต งสถานที่ การ
กําหนดราคาและรายการอาหาร เครื่องดื่ม การควบคุมตนทุน
การจัดการสินคาคงคลัง การคํานวณปริมาณอาหาร สุขอนามัย
อาหารและความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน การขายและ
การรับจอง การวางแผนกําลังคน แนวโน มธุ รกิ จภั ตตาคาร
และการจัดเลี้ยง


HI 2193 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรมการบริการ
(Human Resource Management in
Hospitality Industry)
Prerequisite : None
บทบาท ความสําคัญ หนาทีข่ องการจัดการทรัพยากรมนุษย
ในอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ยว การวางแผน การสรรหา
การคั ด เลื อ กบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง การบริ ห ารค า ตอบแทน
ประโยชน แ ละบริ ก ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ทฤษฎี ก ารจู ง ใจ
การพัฒนาและการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากร กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ กรณีศึกษา
HI 3273 พฤติกรรมนักทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
(Tourist Characteristics and Behavior)
Prerequisite : None
ประเภท และลักษณะของนักทองเทีย่ ว แนวคิดและทฤษฎี
ทางจิตวิทยา สังคมวิทยาทีป่ ระยุกตใชในการวิเคราะหแรงจูงใจ
ในการเดินทางทองเทีย่ ว พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรม
ทางสังคมของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา
HI 3283 การบัญชีและการเงินสําหรับ
3(3/3-0-0)
ธุรกิจโรงแรม
(Accounting and Finances For
Hotel Business)
Prerequisite : None
การบั ญชี เพื่ อการวางแผนและควบคุ มในด านการเงิ น
ลั ก ษณะของธุ ร กิ จ โรงแรม ระบบบั ญชี ของธุ ร กิ จโรงแรม
ระบบการควบคุมรายไดคาหองพัก คาอาหารและเครื่องดื่ ม
และรายไดอื่นๆ ระบบการควบคุมเงินสด ลูกหนี้และสินเชื่อ
ตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมสินทรัพยถาวร การ
วิ เคราะห งบการเงิ นและการจั ดทํ า งบประมาณการใช
คอมพิวเตอร การประมวลผลบัญชีโรงแรม

ภาคกลางคืน การจัดการดานความปลอดภัย และการควบคุม
ดูแลการคิดเงินและการจําหนายแขกออกจากหองพัก
HI 3303 การจัดการสปา
3(2/2-1/2-0)
(Spa Management)
Prerequisite : None
ความรู ทั่ วไปเกี่ ยวกั บสปาเพื่ อสุ ขภาพและการบําบั ด
วัฒนาการของธุรกิจสปา ประเภทและลักษณะในการใหบริการ
การจัดตัง้ ธุรกิจสปา การออกแบบ การประชาสัมพันธ การตลาด
และกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจสปา การศึกษา
ดูงานนอกสถานที่
HI 3373 การดําเนินงานและการจัดการ 3(2/2-1/2-0)
งานแมบาน
(Housekeeping Operation
and Management)
Prerequisite : None
ลักษณะของงานแมบาน การเตรียมหองพัก การตกแตง
จัดของในหองพักใหครบตามมาตรฐาน ประเภทของเครื่องมือ
เครือ่ งใช การบํารุงรักษาเครื่องใช การซักรีด การออกแบบและ
การจัดองคการในโครงสรางของงานสวนแมบาน ลักษณะของ
บุคลากรผู ปฏิ บัติ งานที่ มี ประสิทธิ ผล การพั ฒนาทักษะและ
พฤติกรรมของบุคลากร การจัดการสินคาคงคลังและเครื่องมือ
การจั ด ทํางบประมาณของแผนกแม บ าน การควบคุ มการ
ดําเนินงานแผนกแมบาน
HI 3503 การจัดการสวนสนุก
3(3/3-0-0)
(Theme Park Management)
Prerequisite : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
ประวั ติ และแนวคิ ดการก อ ตั้ ง สวนสนุ ก ประเภทของ
สวนสนุ ก การออกแบบสวนสนุ ก และการให บ ริ การ การ
ดํา เนิ นการสวนสนุ ก การวางแผนการตลาด การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย การบริหารการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สวนสนุก กรณีศึกษาของสวนสนุก
HI 3513 การจัดการสโมสร
3(3/3-0-0)
(Club Management)
Prerequisite : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
ความหมาย บทบาท ประเภทของสโมสร การบริหาร
การดําเนินการ และสภาพแวดลอมทางธุรกิจในธุรกิจสโมสร
การวิเคราะหตลาด การจัดการดานสมาชิกสัมพันธ การจัดการ
อาหารและเครื่ องดื่ มในสโมสร การวางแผนการผลิ ต
และการบริการ การจัดการดานพนักงาน การบริหารการเงิน
การจัดการเหตุการณพิเศษ กรณีศึกษา

       
    

HI 3293 การดําเนินงานและการจัดการ 3(2/2-1/2-0)
งานบริการสวนหนา
(Front Office Operation and Management)
Prerequisite : None
ศึ ก ษาวิ ธี การจั ด การและวิ ธี ก ารดํา เนิ น งานในแผนก
บริการสวนหนา โครงสรางองคกร หนาที่งาน และการบริการ
สวนหนาโรงแรม งานตางๆ ที่เกี่ยวกับสวนหนาของโรงแรม
ระบบการสํารองหองพัก ระเบียบวิธีตอ นรับ การรับลงทะเบียน
เข าหองพั ก การดู แลดานข อมู ลขาวสารและกุ ญแจหองพั ก
การใหบริการกับแขกขณะเขาพักอยู ในโรงแรม การทํางาน
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HI 3523 การจัดการธุรกิจสนามกอลฟ
3(3/3-0-0)
(Golf Course Business Management)
Prerequisite : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
ความสํ า คั ญ และบทบาทของสนามกอล ฟ ต อ ธุ รกิ จ
การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ การดําเนินธุรกิจ
สนามกอลฟ การตลาด การบริหารการเงิ น การจัดองคกร
การควบคุมงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสนามกอลฟ
HI 3533 การจัดการธุรกิจเรือสําราญ
3(3/3-0-0)
(Cruise Line Business Management)
Prerequisite : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
พั ฒนาของธุ รกิ จ เรื อ สํา ราญ รู ปร า งลั ก ษณะของเรื อ
การดําเนินงานและการจัดการบริษัทเดินเรือสําราญ เสนทาง
การเดิ นเรื อ งานบริ การส วนต า งๆ ของเรื อ การวางแผน
การตลาด การนําเสนอ และการขาย การจั ดการบุ คลากร
กฎหมายและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ กรณีศึกษาธุรกิจเรือสําราญ
HI 3543 การจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี
3(3/3-0-0)
(Shipping Management)
Prerequisite : อยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
ประวั ติ ก ารเดิ น เรื อพาณิ ชย โครงสร างและลั ก ษณะ
อุตสาหกรรมการเดินเรื อ การปฏิบั ติงานของบริษั ทเดินเรือ
ชนิดตางๆ การจัดองคกรของบริษทั เดินเรือพาณิชย การจัดหา
เรือ การจัดทําเอกสารและพิธีการศุลกากรของเรือและสินคา
คาใชจายในการขนสงสินคาทางทะเล อั ตราคาระวางต างๆ
ระบบการขนสงคอนเทนเนอร และการปฏิบัตงิ านของทาเรือ

       
    

HI 4253 การวางแผนและพัฒนา
3(3/3-0-0)
ธุรกิจโรงแรม
(Hotel Business Planning and
Development)
Prerequisite : None
ศึกษาแนวคิดและหลักการการพัฒนาธุรกิจโรงแรม ศึกษา
และประเมินผลกระทบทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอม
กลยุทธและการวางแผนพัฒนาโรงแรม ความเชื่อมโยงระหวาง
องคประกอบ และผู มีสวนเกี่ยวข องในการทองเที่ ยวกับการ
พัฒนาธุรกิจโรงแรมอยางยั่งยืน ปญหา อุปสรรค และแนวทาง
แกไขปญหาในการวางแผนและการพัฒนาธุรกิจโรงแรม

HI 4263 การวิจัยพื้นฐานสําหรับ
3(2/2-1/2-0)
อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว
(Fundamental Research for
Hospitality Industry)
Prerequisite : MA 1073
หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนและจรรยาบรรณในการ
วิจยั การกําหนดกรอบแนวคิด การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
สมมติ ฐานและตั วแปร ประชากร กลุ มตั วอย าง การวั ดกั บ
วิธกี ารทางสถิติ การสรางเครือ่ งมือและทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
เทคนิ ค การเก็ บรวบรวมขุ อ มู ลเพื่ อ การศึ ก ษาป ญหา การ
วิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสรุปผล การอภิปรายผล
และขอเสนอแนะ การเขียนและนําเสนอรายงายการวิจัย
HI 4273 การสัมมนาในอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
การบริการเพื่อการทองเที่ยว
(Seminar on Hospitality Industry)
Prerequisite : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
ศึกษา และวิเคราะหสถานการณทเี่ กิดขึน้ ในการทองเทีย่ ว
และการโรงแรม โดยใชกรณีศึกษาประเด็นในปจจุบัน คนควา
วิเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและเสนอแนะ
แนวทางแก ไขป ญหา ร วมแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นกั บผู มี
ประสบการณ ในการบริ ห ารการท อ งเที่ ย วและการโรงแรม
กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่
HI 4283 การดําเนินงานและ
3(2/2-1/2-0)
การจัดการธุรกิจ MICE
(MICE Operation and Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสํ า คั ญ วิ วั ฒ นาการและบทบาท
ของธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัล การเสนอขอเปนเจาภาพจัดประชุม ประเภทของการ
จั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ การวางแผน การบริ ห ารงาน
การดําเนินงาน นโยบายและบทบาทของหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
ทั้ งภาครั ฐและเอกชน การตลาดและการส งเสริ มการตลาด
แนวโนม ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษา และ
มีการศึกษานอกสถานที่
HI 4293 การจัดการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ 3(2/2-1/2-0)
(Health Tourism Management)
Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรู ปแบบการท องเที่ ยว
เชิงสุขภาพ หลักการและกระบวนการวางแผนเพื่อการจัดการ
และพั ฒนาการทองเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ นโยบายและบทบาท
ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน การตลาดและ


การสงเสริมการตลาด แนวโนมการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพของโลก
และของไทย ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษา
และมีการศึกษานอกสถานที่
HI 4313 การจัดการธุรกิจการบิน
3(2/2-1/2-0)
(Airline Business Management)
Prerequisite : None
ประวัติ องคประกอบของธุรกิจการบิน บริษัทสายการบิน
และทาอากาศยาน เครือ่ งอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
ประเภทอากาศยาน งานบริการภาคพื้นดิน ภูมิศาสตรการบิน
การจัดการอากาศยาน สิทธิการบินและสิ่งอํานวยความสะดวก
ทีจ่ ําเปนตอการดําเนินงานของสายการบินในกระแสโลกาภิวฒ
ั น
หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจสายการบิน ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนิ นธุ รกิ จสายการบิ นภายในประเทศและระหว าง
ประเทศ
HI 4323 การจัดการอาหารนานาชาติ 3(2/2-1/2-0)
และอาหารทองถิ่น
(International and Local
Cuisine Management)
Prerequisite : None
ความรู เกี่ ยวกั บ อาหารนานาชาติ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ
การจัดการอาหาร กระบวนการจัดการอาหาร การเขียนรายการ
อาหารไทยและอาหารนานาชาติ การจัดและตกแตงจานอาหาร
การจั ดอาหารเพื่ อรั บรองแขก การประกอบอาหารไทยและ
อาหารนานาชาติ การตั้ ง โต ะเสิ ร ฟ อาหารไทยและอาหาร
นานาชาติ การจัดบริการอาหารในงานจัดเลี้ยงอาหารประเภท
ตางๆ แนวโนมธุรกิจอาหารไทยและอาหารนานาชาติของไทย
และโลก

HI 4343 การจัดสโมสรและบาร
3(2/2-1/2-0)
(Club and Bar Management)
Prerequisite : None
ความหมาย บทบาท ประเภทของสโมสรและบาร
การบริ หาร การดําเนิ น การ และสภาพแวดล อมทางธุ รกิ จ
ในธุรกิจสโมสรและบาร การวิเคราะหตลาด การจัดการดาน
สมาชิ กสั มพั นธ การจั ดการอาหารและเครื่ องดื่ มในสโมสร
และบาร การวางแผนการผลิต และการบริการ การจัดการ
ดานพนักงาน การบริหารการเงิน การจัดการเหตุการณพิเศษ
กรณีศึกษา
HI 4353 การจัดการกิจกรรมกีฬา
3(2/2-1/2-0)
และนันทนาการในธุรกิจที่พักแรม
(Sports for Recreation Management
in Lodging Business)
Prerequisite : None
ความรู เบื้ องต นสํ า หรั บการจั ดกิ จกรรมกี ฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมทีส่ นับสนุนการจัดการกีฬาและนันทนาการ
การจัดเตรียมทรัพยากรในองคกร การวางแผนกลุมกิจกรรม
การบริ การ การสร างสื่ อต างๆ การจัดกิ จกรรมการแขงขั น
และกิจกรรมนันทนาการ ประเภททีพ่ กั แรมทีเ่ กีย่ วของ โครงสราง
การบริหารงาน การดําเนินงานของการจัดการกิจกรรมในธุรกิจ
ที่ พั ก แรม การตลาด ป ญ หาและแนวโน ม ในการจั ด การ
ขอบกพรองและแนวทางการแกไขปญหาในการดําเนินกิจการ
ที่พักแรม การศึกษานอกสถานที่
HI 4363 การจัดการทองเที่ยว
3(2/2-1/2-0)
เชิงวัฒนธรรม
(Cultural Tourism Management)
Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรู ปแบบการท องเที่ ยว
เชิ งวั ฒนธรรม แหล งท องเที่ ยวและกิ จกรรมการท องเที่ ยว
เชิ ง วั ฒนธรรมของไทย หลั กการและกระบวนการวางแผน
เพื่ อการจั ด การและพั ฒ นาการท อ งเที่ ยวเชิ ง วั ฒ นธรรม
อยางยั่ งยืน นโยบายและบทบาทของหนวยงานที่ เกี่ ยวของ
ทั้ งภาครั ฐและเอกชน การตลาดและการส งเสริ มการตลาด
แนวโน มการท องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรมของโลกและของไทย
ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษา
นอกสถานที่

       
    

HI 4333 การออกแบบอาหาร
3(2/2-1/2-0)
(Food Styling)
Prerequisite : None
ความสําคัญของการออกแบบอาหาร การใชสัญลักษณ
ตางๆ ทีใ่ ชในขบวนการผลิต การศึกษาสภาวะและความตองการ
ของตลาดของอาหารแตละประเภท ศึกษาความนิยมของแตละ
กลุ มลู กค าเป าหมาย การคิ ดค น และการปรั บปรุ งกรรมวิ ธี
การผลิต การออกแบบ การคิดตนทุนการผลิต การเสื่อมราคา
และการวางแผนการผลิต
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HI 4373 การจัดการทองเที่ยวทางทะเล 3(2/2-1/2-0)
(Marines Tourism Management)
Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรู ปแบบการท องเที่ ยว
ทางทะเล แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวทางทะเล
ของไทย หลั กการและกระบวนการวางแผนเพื่ อการจั ดการ
และพัฒนาการทองเที่ ยวทางทะเลอยางยั่งยืน นโยบายและ
บทบาทของหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งทั้ งภาครั ฐและเอกชน
การตลาดและการสงเสริมการตลาด แนวโนมการทองเที่ยว
ทางทะเลของโลกและของไทย ปญหา อุปสรรคและแนวทาง
แกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่

       
    

HI 4383 การจัดการ
3(2/2-1/2-0)
การทองเที่ยวเชิงเกษตร
(Agro Tourism Management)
Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรู ปแบบการท องเที่ ยว
เชิ ง เกษตร แหล ง ท อ งเที่ ยวและกิ จ กรรมการท อ งเที่ ยว
เชิ งเกษตรของไทย หลั กการและกระบวนการวางแผนเพื่ อ
การจั ดการและพั ฒนาการท องเที่ ยวเชิ งเกษตรอย างยั่ งยื น
นโยบายและบทบาทของหน วยงานที่ เกี่ ย วข อ งทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชน การตลาดและการส งเสริ มการตลาด แนวโน ม
การทองเที่ยวเชิงเกษตรของโลกและของไทย ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่
HI 4396 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operation Education)
Prerequisite : 1. ศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา
120 หนวยกิต
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 2.00
3. ตองไดรบั การอนุมัติจากคณะกรรมการ
ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
เพื่อการทองเที่ยว
การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการทองเที่ยว โดยการวางแผน
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ นักศึกษา
ตองเขาไปปฏิบัติงานเต็มเวลาในฐานะพนักงานชั่วคราวของ
หนวยงานนั้น ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ ปรึกษา
และพนักงานทีส่ ถานประกอบการทองหมายให และจะตองจัดทํา
รายงานพรอมนําเสนอภายหลั งเสร็ จสิ้ นการปฏิ บั ติงานเพื่ อ
ประเมินผลการศึกษา

HM 2243 การจัดการโรงพยาบาล 1
3(3/3-0-0)
(Hospital management 1)
Prerequisite : None
วิวัฒนาการความเปนมาของโรงพยาบาล ความหมาย
หน า ที่ ประเภทของโรงพยาบาล การจั ดตั้ ง โรงพยาบาล
การวางแผนการก อ สร า งโรงพยาบาล การจั ด องค ก รใน
โรงพยาบาล การจัดอัตรากําลังของโรงพยาบาลแตละประเภท
แนวคิด หลักการ การบริหารหนวยงานตางๆ ดานการรักษา
พยาบาล ในโรงพยาบาล งานบริการรักษาพยาบาลผูปวยนอก
ผู ป วยใน งานบริ การผู ป ว ยอุ บั ติ เหตุ ฉุ กเฉิ น งานควบคุ ม
และปองกันการติดเชื้ อ 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
ผลตอบแทนและความเสีย่ ง การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
การจัดทํางบประมาณ การจัดทํางบจายลงทุน การตัดสินใจ
ในการลงทุนดวยวิธีวิเคราะหโครงการตางๆ การจัดหาเงินทุน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
HM 3103 ศัพททางการแพทย
3(3/3-0-0)
เพื่อการสื่อสารในโรงพยาบาล
(Medical Terminology for Hospital
Communication)
Prerequisite : None
ความรูทางดานศัพทตางๆ ทางการแพทย เชน ระบบ
ตางๆ ของรางกาย โครงสรางของคํา การจําแนกสวนประกอบ
ของคํา คําจํากัดความของศัพทตางๆ ทางการแพทยที่ใชใน
การพู ดและเขี ยนในกระบวนการวินิ จฉั ยโรค การรักษาทาง
การแพทยและชื่ อโรคตางๆ ที่ ใชในการปฏิบั ติงานทางดาน
การแพทย และสาธารณสุ ข และการติ ดต อ สื่ อสารในระบบ
สุขภาพ
HM 3123 การบริหารการจัดซื้อและพัสดุ 3(3/3-0-0)
สําหรับโรงพยาบาล
(Hospital Procurement &
Commodity Administration)
Prerequisite : None
หลั ก การเกี่ ย วกั บการจั ด ซื้ อ และการบริ ห ารพั ส ดุ ใ น
โรงพยาบาล และความสัมพันธกับระบบอืน่ ๆ เชน งบประมาณ


การวิเคราะหตนทุน ความคุมทุน การบริหารสัญญา รวมทั้ง
กฎระเบียบปฏิบัติ และการนําไปประยุกตใช
HM 3133 การนําระบบคุณภาพ
3(3/3-0-0)
สูการปฏิบัติในโรงพยาบาล
(Quality System Implementation
in Hospital)
Prerequisite : None
เทคนิคและเครื่ องมื อในการจั ดการคุณภาพ หลักการ
กระบวนการ และมาตรฐานระบบคุ ณภาพต า งๆ ของ
โรงพยาบาล เช น ระบบบริ หารคุ ณภาพ ISO การพั ฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ (HPH) เปนตน การเปรียบเทียบระบบคุณภาพตางๆ
ที่ ใช ใ นโรงพยาบาลและการศึ ก ษาจากสถานการณ จ ริ ง
ในโรงพยาบาลทีไ่ ดรบั การรับรองมาตรฐาน
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HM 3273 การพัฒนาระบบคุณภาพ
3(3/3-0-0)
ในโรงพยาบาล
(Quality System Development
in Hospital)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคั ญ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกั บ
การพั ฒ นาระบบบริ ห ารคุ ณภาพ การพั ฒนาระบบบริ ห าร
คุ ณภาพและการนํา ไปสู โรงพยาบาลคุ ณภาพ การพั ฒ นา
องคการ บทบาทภาวะผูนําในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
พฤติกรรมบริการสูความเปนเลิศ กิจกรรม 5 ส การควบคุม
คุณภาพ การพัฒนาคุณภาพโดยรวมอยางตอเนื่อง และการ
ประยุกตการบริหารเชิงกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพในระบบ
โรงพยาบาล

HM 3253 การจัดการโรงพยาบาล 2
3(3/3-0-0)
(Hospital Management 2)
Prerequisite : HM 2243
กิ จ กรรมและการบริ ห ารงานด า นสนั บ สนุ น บริ ก าร
รั กษาพยาบาล การควบคุ มกํากั บ งานบริหารโรงพยาบาล
งานสารบรรณ งานโภชนาการ งานรับผูปวยใน งานจายของ
ปราศจากเชื้ อกลาง งานคหกรรมและซักฟอกผา งานรักษา
ความปลอดภั ย ในโรงพยาบาล งานประชาสั ม พั น ธ งาน
การตลาด การบริหารคูสัญญา งานวิศวกรรมในโรงพยาบาล
งานบริหารวิชาการและฝกอบรม เปนตน

HM 3283 การจัดการระบบสารสนเทศ
3(3/3-0-0)
โรงพยาบาล
(Hospital Information System
Management)
Prerequisite : None
ความรูเบือ้ งตนดานการจัดการเวชศาสตรสนเทศ การนํา
คอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงานรักษาพยาบาล การสํารวจ
ระบบขอมูลดานสุขภาพอนามัย การบันทึก แปลความหมาย
การรักษา การสืบคน วิเคราะหระบบตนทุน ความคุมทุน และ
การประเมินผล การจัดทํามาตรฐานการเก็บรวบรวม การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป และนําสารสนเทศไปประยุกตใชในการ
บริหารโรงพยาบาล

HM 3263 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
3(3/3-0-0)
โรงพยาบาล
(Hospital Management Law)
Prerequisite : None
กฎหมายและข อบังคั บที่ เกี่ ยวข องกับการสาธารณสุ ข
การจั ดการโรงพยาบาล กฎหมายควบคุมอาคาร ข อบั งคับ
แพทยสภา การประกอบโรคศิ ลปของแพทย พยาบาลและ
บุคลากรอืน่ ๆ สิทธิผปู ว ย การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
การประกันภัย พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติ
คุ มครองผูบริโภค กฎหมายดานความปลอดภัยสิ่ งแวดลอม
และอาชีวอนามัย

HM 3293 ระบบเวชระเบียน
3(3/3-0-0)
เพื่อการบริหารโรงพยาบาล
(Medical Record System
for Hospital Management)
Prerequisite : HM 3103
นโยบายและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผูปวย
งานบริ การเวชระเบี ยน มาตรฐาน การบั นทึ กเวชระเบี ยน
การบันทึกรหัสและจัดทําดัชนีโรคเพื่ อนําไปประมวลผลเปน
สารสนเทศในการดูแลผู ปวย การรักษาความปลอดภัย และ
ความลับของขอมูล การประเมิน ปรับปรุงและทบทวน ระบบ
บริหารเวชระเบียนและเวชสถิติ
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HM 3303 การจัดการความเสี่ยง
3(3/3-0-0)
ของโรงพยาบาล
(Hospital Risk Management)
Prerequisite : None
แนวคิ ด ความหมาย กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยง
โดยเริ่ มจากการค นหาความเสี่ ยง การประเมิ นความเสี่ ยง
การประมาณระดั บ ความเสี่ ยง การจั ด การความเสี่ ยง
การประกันภัย การประเมินผล กระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ซึ่ งครอบคลุมทั้ งดานการรั กษาพยาบาล ดานการสนับสนุน
บริการ และดานสิ่งแวดลอม
HM 4176 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-Operative Education)
Prerequisite : สถานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
การปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 16 สัปดาหในโรงพยาบาล
หรื อสถานบริ การสุ ขภาพที่ เกี่ ยวข อง ซึ่ ง เป นไปตามความ
เห็นชอบของคณะวิชา เพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณใน
การปฏิบตั งิ านจริง
HM 4184 การฝกปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล 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
แนวคิ ดการจัดสั มมนา การจัดแบงกลุ มนักศึ กษาใหมี
โอกาสฝกปฏิบตั ิ และรวมอภิปรายในการสัมมนาประเด็นปญหา
ต างๆ ที่ เกี่ ยวกั บการจั ดองค การการทํางานและระบบการ
บริหารงานในโรงพยาบาล
HM 4323 การพัฒนาภาวะผูนํา
3(3/3-0-0)
ในระบบสุขภาพ
(Leadership Development in
Health System)
Prerequisite : None
การพัฒนาภาวะผู นําในระบบสุ ขภาพและระบบบริหาร
จัดการโรงพยาบาล โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีพนื้ ฐานภาวะผูน ํา
และการประยุ ก ต ใช ป จ จั ยที่ มี ผ ลต อการพั ฒนาภาวะผู นํา
การเสริ ม สร างศั กยภาพการเป นผู นํา และทั กษะของผู นํา

ในระบบสุ ขภาพ และระบบบริ หารจัดการโรงพยาบาล เชน
การจัดการการเปลีย่ นแปลง การตัดสินใจเชิงความคิดสรางสรรค
การสรางเสริมพลังอํานาจ พฤติกรรมการแสดงออกทีเ่ หมาะสม
เปนตน
HM 4333 การวิจัยทางดานการจัดการ 3(2/2-1/2-0)
โรงพยาบาล
(Research in Hospital Management)
Prerequisite : ST 2013
แนวคิดและขัน้ ตอนในการวิจยั สวนประกอบของขอเสนอ
โครงการวิจัย การกําหนดหัวขอเรื่อง การกําหนดวัตถุประสงค
การกําหนดขอมูลและแหลงที่มา การตั้งสมมติฐาน การเลือก
ตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมขอมูล การเสนอผลดวยตาราง แผนภูมิและ
กราฟ การวิเคราะหขอ มูลและแปลผล การเขียนรายงานการวิจยั
HM 4343 การพัฒนาและจัดการ
3(3/3-0-0)
ทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล
(Human Resource Management
and Development in Hospital)
Prerequisite : None
ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย ความสัมพันธ
ระหว า งการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ นโรงพยาบาลและ
สิ่ งแวดล อม การสร างความเข าใจในพฤติ กรรมและความ
สามารถของทรั พยากรมนุ ษ ย นโยบายและการวางแผน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย การสรรหา การคั ดเลื อ ก การกํา หนด
คาตอบแทน ความปลอดภัยในการทํางาน วินยั แรงงานสัมพันธ
การฝ ก อบรมและการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย องค ก าร
แห ง การเรี ย นรู การรั ก ษาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี ศั ก ยภาพ
ไว ในองค ก ร ตลอดจนการพั ฒ นาอาชี พ รวมถึ ง ป ญหาใน
การจัดการทรัพยากรมนุษยในโรงพยาบาล
HM 4353 จริยธรรมในการจัดการ
3(3/3-0-0)
โรงพยาบาล
(Ethics in Hospital Management)
Prerequisite : HM 3253
ความหมายและความสํา คั ญ ของจริ ย ธรรม จิ ตสํานึ ก
ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการ บริหารโรงพยาบาลของผูม ี
สวนไดสวนเสีย ไดแก ผูปวย พนักงาน ผูจัดการ ผูบริหาร
กรรมการบริษัท ผูถือหุน รวมทั้งสิ่งแวดลอมและสังคม ที่มา
ของปญหาจริยธรรม วิธกี ารสรางจริยธรรมใหเกิดขึน้ ในองคการ
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
กระบวนการจั ด การเชิ งกลยุ ทธ การวิ เ คราะห สภาพ
แวดล อมทั้ งภายในและภายนอกที่ เปลี่ ย นแปลงไปกํา หนด
ทิศทางขององคกร การวางแผนกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ
เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติ
งานเชิงกลยุทธ เพือ่ ใหเกิดความเขาใจและรวมมือ อันจะนํามา
ซึง่ การจัดการหรืองานบริการทีม่ ีคุณภาพ

HM 4402 การใหรหัสโรค
2(1/1-1/2-0)
และการวินิจฉัยโรครวม
(Coding and Diagnosis Related Group)
Prerequisite : HM 3103
ประวัติความเปนมา หลักการการใหรหัส การใชหนังสือ
การใหรหัสโรค การฝกปฏิบัติการใหรหัส ขอผิดพลาดในการ
ให รหั ส ประโยชน ในการนํารหั สโรคมาใช พั ฒนาข อมูลของ
โรงพยาบาล การใหรหัสหัตถการ ขั้นตอนการใหรหัสหัตถการ
และฝ ก ปฏิ บั ติ แนวคิ ด ระบบการวิ นิ จฉั ย โรคร วม (DRG)
การคํานวณ DRG ประโยชนที่ไดรับจากการทํา DRG

HM 4373 การจัดการโครงการสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Health Project Management)
Prerequisite : None
ศึกษาแนวคิด ความจําเปนในการบริหารโครงการสุขภาพ
การวางแผนปฏิบั ติการของโครงการสุขภาพ วงจรชีวิตของ
โครงการ การจัดรูปแบบองคการโครงการ การอํานวยงานและ
การประสานงาน ตลอดจนแนวความคิ ดและเทคนิ คในการ
ควบคุมการปฏิบัตงิ านโครงการสุขภาพ

HM 4413 การตลาดโรงพยาบาล
3(3/3-0-0)
(Hospital Marketing)
Prerequisite : MK 1503
ความสําคั ญของการดําเนิ นงานการตลาดโรงพยาบาล
กระบวนการดําเนินงานการตลาดของโรงพยาบาล การเลือก
ตลาดเปาหมาย การวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาด
ของโรงพยาบาลในปจจุบนั การสรางภาพลักษณ สรางจุดขาย
ระบบการสร างความสัมพันธกับลูกคา การสรางความภั กดี
ใหเกิดกับลูกคา

HM 4382 การจัดการความขัดแยงและ
2(2/2-0-0)
การเจรจาตอรองในโรงพยาบาล
(Conflict Management and
Negotiation in Hospital)
Prerequisite : MG 1303
ความหมาย ประเภทของความขัดแยง การแกไขความ
ขัดแยงในโรงพยาบาล แบบการบริหารความขัดแยง แนวคิด
การเจรจาต อรอง ขั้ นตอนและประเด็นสําคั ญของการเจรจา
ตอรองในโรงพยาบาล กลยุ ทธและเทคนิคการเจรจาตอรอง
การฝ ก ทั ก ษะในการลดข อ ขั ด แย ง และการเจรจาต อ รอง
จากกรณีศึกษาในโรงพยาบาล

HM 4433 การจัดการอาชีวเวชศาสตร
3(3/3-0-0)
ในโรงพยาบาล
(Occupational Medicine
Management in Hospital)
Prerequisite : None
การบริหารงานดานอาชีวเวชกรรมในโรงพยาบาล โดยเนน
ในเรื่องของสุขภาพของผูประกอบอาชีพ เพื่อปองกันปจจัยที่
เปนสาเหตุทที่ ําใหเกิดอุบัตเิ หตุและโรคจากการประกอบอาชีพ
โดยมีการเฝาระวังโรคทั้งทางดานสุขภาพและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน สงเสริมสุขภาพเปนสําคัญ

       
    

HM 4392 เศรษฐศาสตรโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Hospital Economics)
Prerequisite : None
ความหมายของเศรษฐศาสตรโรงพยาบาล การประยุกต
เครื่ องมื อ ทางเศรษฐศาสตร ใ นการจั ด การโรงพยาบาล
ประสิ ทธิภาพการใชทรั พยากรของโรงพยาบาล พฤติ กรรม
ของผูใชบริการ ผูใหบริการ ตนทุน เทคโนโลยี การกําหนด
ราคาและความคุม คาและบริการในโรงพยาบาล

HM 4423 การประชาสัมพันธโรงพยาบาล 3(3/3-0-0)
(Hospital Public Relations)
Prerequisite : None
บทบาทและความสํ า คั ญของการประชาสั มพั นธ
โรงพยาบาล ยุ ทธวิธี หลักการวางแผนงานประชาสั มพันธ
การประเมินผลทั้งในแผนงานระยะสั้น ระยะยาว กลยุทธและ
ยุทธศาสตรการวางแผนงานประชาสัมพันธโรงพยาบาลในดาน
ตางๆ การวางแผนประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณทั้งตัว
บุคคล/องคกร การวางแผนงานประชาสัมพันธเพื่อการรณรงค
การวางแผนงานประชาสั มพั น ธ ใ นภาวะวิ ก ฤติ ตลอดจน
การวางแผนงานประชาสัมพันธทางการตลาด เนนการศึกษา
จากกรณีศึกษา
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HM 4443 การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและ 3(3/3-0-0)
การอนุรักษพลังงานในโรงพยาบาล
(Environmental Sanitation and
Energy Conservation in Hospital)
Prerequisite : None
หลักเกณฑ ขอกําหนดตางๆ ดานการจัดการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล การจัดการ
โรงพยาบาลเพื่อใหไดมาตรฐานดานสุขาภิบาล สิ่ งแวดลอม
การควบคุมดูแลสภาวะการสุขาภิบาลสิง่ แวดลอมโรงพยาบาล
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ระบบมาตรฐาน
สิง่ แวดลอม การอนุรกั ษพลังงานในโรงพยาบาล
HM 4453 การสุขาภิบาลอาหารและ
3(3/3-0-0)
ความปลอดภัยในอาหารของโรงพยาบาล
(Food Sanitation and Food
Safety in Hospital)
Prerequisite : None
โรคที่ เกิ ดจากอาหารเป นสื่ อ อั นตรายที่ พบในอาหาร
สิ่ งปนเป อนในอาหาร การสุ ขาภิ บาลอาหารประเภทต างๆ
การจั ด บริ ก ารอาหารที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและปลอดภั ยใน
โรงพยาบาล

       
    

HM 4463 การบริหารการปฏิบัติการ
3(3/3-0-0)
(Oporation Management)
Prerequisite : None
แนวคิ ด หลั ก การบริ ห ารการปฏิ บั ติ ก าร กลยุ ท ธ
การดําเนินงานและการปฏิบัติการ การปฏิบัติการในสวนของ
งานบริการ การวางแผนเลือกที่ตั้งหนวยงานบริการ การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การประยุ กต ใช ระบบการบริ หาร
การปฏิบตั กิ ารในโรงพยาบาล
HR 2113 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
(Human Resource and Management)
Prerequisite : MG 1303
ทฤษฎีและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ
โดยมุง พิจารณาภารกิจหลักของการจัดการทรัพยากรมนุษย คือ
การวิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา
การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวางแผนอาชีพ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การบริ ห ารค า ตอบแทน
ความปลอดภัยในการทํางาน แรงงานสัมพันธ รวมถึงปญหา
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย บทบาทหนาที่ และควารับผิดชอบ
ของฝายทรั พยากรมนุษย ความสัมพันธระหวางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยและสิง่ แวดลอม ตลอดจนจริยธรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

HR 3213 การวางแผนทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
การสรรหาและคัดเลือก
(Human Resource Planning,
Recruitment and Selection)
Prerequisite : HR 2113
การวิ เ คราะห งาน แนวคิ ด ของการวางแผนกํา ลั งคน
ข อมู ลกําลั งคน เทคนิคการพยากรณ กําลังคน การคํานวณ
ต น ทุ นกํา ลั งคน กระบวนการสรรหา แหล ง ในการสรรหา
เทคนิคในการสรรหาและการคัดเลือกแนวใหม กระบวนการ
คัดเลือก การบรรจุ และปฐมนิเทศ
HR 3223 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
(Human Resource Development)
Prerequisite : HR 2113
แนวคิดและความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เทคนิคและวิ ธีการในการสรางความรู ความสามารถโดยการ
กํ า หนดส ว นผสมในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ด านการ
ฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนาอาชีพ ศึกษาทฤษฎีและ
การปฏิ บั ติ ใ นการบริ หารและจั ดการฝ กอบรม การหา
ความจําเปน การสรางและการพัฒนาหลักสูตร การกําหนด
เนื้อหาและการประเมินผลการฝกอบรม การพัฒนาสายอาชีพ
และแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
HR 3233 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3/3-0-0)
(Performance Appraisal)
Prerequisite : HR 2113
แนวคิด หลักการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เครื่ องมื อหลั กที่ ใช ในการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน
การวิเคราะหผลและการนําผลการปฏิบัติงานไปใชประโยชน
รวมถึงปญหาและขอควรคํานึงในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตลอดจนจริยธรรมของนักบริหารในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
HR 3243 การบริหารแรงงานสัมพันธ
3(3/3-0-0)
(Labor Relations Management)
Prerequisite : HR 2113
ป จจั ย ต างๆ ที่ มี ผลกระทบต อความสั มพั นธ ร ะหว าง
นายจางและลูกจาง สภาพการจาง วิวัฒนาการ ลักษณะและ
ทฤษฎีของสหภาพแรงงาน การเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ย
การระงับขอพิพาทแรงงาน การกระทําอันไมเปนธรรม ปญหา
แรงงานที่กระทบตอฝายบริหาร รวมทั้งวิธีการบริหารแรงงาน
โดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหาร เพื่อสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางนายจางและลูกจาง


HR 3253 การบริหารคาตอบแทน
3(3/3-0-0)
(Compensation Management)
Prerequisite : HR 2113
การวิเคราะหงาน การประเมินคางาน โครงสรางคาจาง
และเงิ นเดื อน การสํา รวจค า จ างและเงิ นเดื อน ป จ จั ยที่ มี
ผลกระทบต อการจ ายค า จ างและเงิ น เดื อน ทฤษฎี ค า จ าง
กฎหมายเกี่ยวกับคาตอบแทน รวมถึงจริยธรรมในการบริหาร
คาตอบแทน
HR 3263 ความปลอดภัยและสุขภาพ
3(3/3-0-0)
อนามัยในสถานประกอบการ
(Safety and Health in the Workplace)
Prerequisite : HR 2113
โครงสร างและสภาพแวดล อมในการทํางาน หลั กการ
จัดการความปลอดภัย การวิเคราะหและประเมินความปลอดภัย
การประเมิ น ความเสี่ ย ง และการส ง เสริ ม ความปลอดภั ย
ในที่ ทํา งาน กฎหมายที่ เกี่ ยวข อ งกั บความปลอดภั ย และ
สุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมในการทํางาน
HR 4133 การจัดการขีดความสามารถ
3(3/3-0-0)
และผลการปฏิบัติงาน
(Competency and Performance
Management)
Prerequisite : HR 2113
แนวคิ ด ในการจั ด การทรั พยากรมนุ ษย ต ามขี ดความ
สามารถ การวิเคราะหและกําหนดขีดความสามารถ แนวคิด
ในการพัฒนาและเชือ่ มโยงขีดความสามารถตอผลการปฏิบตั งิ าน
ขององค ก าร แนวคิ ด และเครื่ องมื อ ของการประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านขององค ก าร แนวคิ ด และเครื่ องมื อ ของ
การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน การวิ เคราะห ผลและการนํา
ผลการปฏิบตั งิ านไปใชประโยชนในการจัดการทรัพยากรมนุษย
รวมถึงปญหาและขอควรคํานึงในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตลอดจนจริยธรรมของนักบริหารในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

HU 2013 การแสดงพื้นบานไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Folk Performanes)
Prerequisite : None
ประวัตคิ วามเปนมาของการแสดงพืน้ บานภาคตาง ๆ ของ
ไทย ระบํา รํา ฟอน และการเลนเปนเรื่องราว อิทธิพลของ
สภาพสังคม ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม
ที่มีตอการแสดงพืน้ บานภาคตาง ๆ
HU 2023 ศิลปะการละครไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Dramatic Art)
Prerequisite : None
ประวัตแิ ละวิวัฒนาการของละครไทยสมัยตาง ๆ ละครรํา
ละครร อ ง ละครพู ด อิ ท ธิ พลของสถาบั นพระมหากษั ต ริ ย
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมแตละสมัยทีม่ ีอิทธิพลตอการละครไทย
HU 2033 ศิลปะการดนตรีกบั ชีวติ และสังคม 3(3/3-0-0)
(Music, Life and Society)
Prerequisite : None
ความหมายของดนตรี คุณคาความสัมพันธระหวางดนตรี
กับความรูสึก การบูรณาการดนตรีใหเขากับชีวิตและสังคม
HU 2043 เพลงพื้ นบาน
3(3/3-0-0)
(Folk Music)
Prerequisite : None
เพลงพื้นบานไทยประเภทรองของทองถิ่นตาง ๆ ประวัติ
ความเปนมา ลักษณะสําคัญและความสัมพันธของเพลงพืน้ บาน
กั บชีวิ ตความเป นอยู ประเพณี และวั ฒนธรรมของคนไทย
ทองถิน่
HU 2053 ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับดนตรีไทย 3(3/3-0-0)
(Introduction to Thai Music)
Prerequisite : None
ภูมิหลังของดนตรีไทย เครื่องดนตรี การผสมวง ลักษณะ
ตาง ๆ ของเพลงไทย ระบบความเชื่อ บทบาทและอิทธิพล
วัฒนธรรมของดนตรีชาติอื่นที่มีผลกระทบตอวิวัฒนาการของ
ดนตรีไทย
HU 2063 ภาษาไทยในงานสารสนเทศ
3(3/3-0-0)
(Thai Language in Information)
Prerequisite : None
หลั ก การสื่ อสารโดยใช วั จ นภาษาและอวั จ นภาษา
การประยุกตใชภาษาในการสื่อสาร การจัดเก็บ และการสืบคน
งานสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน การใชภาษาไทยในการ
นําเสนอขอมูลในงานสารสนเทศ

       
    

HU 1242 อารยธรรมไทย
2(2/2-0-0)
(Thai Civilization)
Prerequisite : None
วิวัฒนาการของชาติไทยตั้งแตเริ่มตั้งบานเมืองเปนอิสระ
จนเปนราชอาณาจักรทีม่ ีเอกภาพและมัน่ คง ภายใตการนําของ
สถาบั นพระมหากษัตริย และสถาบันศาสนา แนวความคิด
ความเชือ่ มัน่ และศรัทธา การแสดงออกดานศิลปะ วรรณคดีและ
ดนตรีทั้งที่เปนวัฒนธรรมในราชสํานักและวัฒนธรรมพื้นฐาน
อั น ประกอบกั น เป นวั ฒ นธรรมไทย อิ ทธิ พลตะวั น ตกที่ มี
ผลกระทบตอโครงสรางทางสังคม และวัฒนธรรมไทย

475

476

  

HU 2073 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3(3/3-0-0)
(Academic Report Writing)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญของการเขี ยนรายงานเชิง
วิชาการ วิธี การรวบรวมบรรณานุกรม การอ านและการจด
บันทึกขอความ ขัน้ ตอนการเขียนรายงาน รูปแบบของรายงาน
และการเขียนรายการอางอิงเชิงวิชาการ
HU 2092 การแกะสลักผักผลไมและ
2(1/1-1/2-0)
การทําขนมไทย
(Vegetable/Fruite Carving and
Thai sweet Cooking)
Prerequisite : None
ประวัติการแกะสลัก หลักการและเทคนิ คการแกะสลัก
ผักและผลไมที่ใชในการแกะสลัก การเลือกซื้อ และการเตรียม
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการแกะสลั ก รู ปแบบ วิ ธี ก าร ขั้ น ตอน
การแกะสลักลวดลายพื้ นฐานในการแกะสลัก การเก็บรักษา
ผักและผลไมที่แกะสลัก ฝกแกะสลักผักผลไม ขั้นตอน 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 เทคโนโลยีสื่อเพื่อการนําเสนอ 3(2/2-1/2-0)
(Technology Media for Presentation)
Prerequisite : None
แนวคิดเทคนิคการใชสื่ อเพื่ อการนําเสนอ ความหมาย
การเลื อกประเภทสื่ อ คุ ณสมบั ติของสื่ อ หลั กการออกแบบ
การผลิ ตสื่ อและการประยุ กตใช เทคนิค การใชสื่ อเพื่ อการ
นําเสนอ การพัฒนาสื่ อประเภทต าง ๆ เชน กราฟ ก เสียง
ภาพฉายสามมิติ คอมพิวเตอร สิ่งพิมพ และแนวโนมของสื่อ
เพื่อการนําเสนอ
HU 2213 ประวัติศาสตรศิลปะไทย
3(3/3-0-0)
(History of Thai Art)
Prerequisite : None
ความคิ ด วิ วั ฒนาการ การสร างสรรค งานศิ ลปะไทย
ประเภทของงานศิลปะ อิทธิพลอารยธรรมตาง ๆ ที่สงผลตอ
การสรางงานศิลปะในประเทศไทย ตัง้ แตสมัยกอนประวัตศิ าสตร
จนถึงปจจุบัน

HU 2223 อารยธรรมและวิถีชีวิตไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Civilization and Thai way of Life)
Prerequisite : None
อารยธรรมดั้ งเดิ ม จุดเริ่ มตน วิ วัฒนาการ วัฒนธรรม
วิถชี ีวติ ของชาติไทย การกอตัวเปนบานเมือง รัฐ และอาณาจักร
สังคมไทยดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และการแสดง
ออกทางวัฒนธรรม ประเพณีในทุกดาน ลักษณะเฉพาะของ
ทองถิน่
HU 2232 นาฏศิลปไทยเบื้องตน
2(2/2-0-0)
(Introduction to Thai Dance)
Prerequisite : None
ความหมาย ขอบเขต ประวั ติ วิ วั ฒ นาการ ทฤษฎี
รู ปแบบการแสดงทางด านนาฏศิ ลป ไทยที่ สําคั ญ ประกอบ
การสาธิตและการฝกทักษะทางนาฏศิลปไทยเบื้องตน
HU 2233 อารยธรรมโลก
3(3/3-0-0)
(World Cilvilization)
Prerequisite : None
วิ วั ฒ นาการที่ สํ า คั ญ ของโลก มรดกโลกด า นสั ง คม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ภูมิปญญา ความรู ความเชื่อ
ทางศาสนา ภาษา ศิลปะ วรรณคดี และการสือ่ สาร ความเขาใจ
ในคุณคาผลงานสรางสรรคของมนุษยชาติ
HU 2242 การถายภาพเบื้องตน
2(1/1-1/3-0)
(Introduction to Photograpy)
Prerequisite : None
ทฤษฎี ก ารถ ายภาพเบื้ อ งต น เทคนิ คต า ง ๆ ในการ
ถ ายภาพ การจั ดองค ประกอบของภาพ และการเล า เรื่ อง
ดวยภาพโดยมุงเนนใหสามารถปฏิบัติงานได และเพื่อนําไป
ใชประกอบวิชาชีพ
HU 2253 ผลิตภัณฑชุมชน
3(3/3-0-0)
(Community Products)
Prerequisite : None
ประเภทและลักษณะเฉพาะ ความสั มพั นธระหว างภูมิ
ปญญาทองถิ่นกับผลิตภัณฑชุมชน วัฒนธรรม การผลิตและ
การบริโภค ตลอดจนการสืบตอและการสรางสรรคผลิตภัณฑ
ชุมชนในทองถิ่น
IB 1013 ธุรกิจอาเซียน -จีน
3(3/3-0-0)
(ASEAN - Chinese Business)
Prerequisite : None
ประวัติของอาเซียน วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน
ลักษณะและการดําเนินงานของอาเซียนที่มีผลตอการดําเนิน


ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
บทบาทของประเทศไทยทีม่ ตี อ อาเซียนในเชิงธุรกิจ ศึกษาสังคม
วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศจีนตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน บทบาทของประเทศจีนในเวทีโลก ความสัมพันธ
ระหวางไทย - จีนในเชิงธุรกิจ
IB 2713 การจัดการธุรกิจ
3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศเบื้องตน
(Introduction to International
Business Management)
Prerequisite : None
การศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ บทบาทของ
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ สภาพแวดลอมทางกฎหมาย
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของนานาประเทศ การรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของสภาพแวดลอมตอการทําธุรกิจ
ระหวางประเทศ รูปแบบและกลยุทธการเขาสู ธุรกิจระหวาง
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 การสนับสนุนและการกีดกันทางการคา มาตรการทาง
การคาระหวางประเทศ องคการทางการคาระหวางประเทศ
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและผลกระทบของการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจตอการคาระหวางประเทศ ดุลการชําระเงินระหวาง
ประเทศ ป ญหาและการปรั บตั วของดุ ลการค าและดุ ลการ
ชําระเงิน เหตุผลและความสําคัญของการลงทุนระหวางประเทศ
บทบาทของรัฐบาลตอการลงทุนระหวางประเทศ ปญหาทางดาน
การคาระหวางประเทศ ผลกระทบและแนวทางการแกไข

การจูงใจ พฤติกรรมการบริโภค การเจรจาตอรอง และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในองคกรระหวางประเทศ ปญหาทีเ่ กิดขึน้ จาก
ความแตกตางทางวัฒนธรรมของคนในองคกร และแนวทาง
ในการแกไขปญหาดังกลาว
IB 3203 การตลาดอิเลคทรอนิกส
3(3/3-0-0)
สําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
(E-marketing for International
Business)
Prerequisite : None
การดําเนินงานดานการตลาดโดยสื่ออิเลคทรอนิกส และ
การนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นธุ ร กิ จ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมทาง
การตลาดโดยอินเทอรเน็ต การสงเสริมการขาย การคาปลีก
การสรางตราสินคาออนไลน การเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อนํามา
ปรั บปรุ งและพั ฒนากลยุ ท ธ ทางการตลาด โดยใช สื่ ออิ เลค
ทรอนิกส การวิจัยตลาด การบริการลูกคาและการสรางความ
พึงพอใจแกลูกคาโดยผานสือ่ อิเลคทรอนิกส
IB 3753 การจัดการโลจิสติกสและ
3(3/3-0-0)
โซอุปทานระหวางประเทศ
(International Logistics and Supply
Chain Management)
Prerequisite : None
การศึกษาหลักการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส
ระหวางประเทศ ความสําคัญของหวงโซอุปทานและโลจิสติกส
ระหวางประเทศตอองคกรธุรกิจระหวางประเทศ การศึกษาถึง
ระบบของห ว งโซ อุ ปทาน การวางแผน การบริ ก ารลู กค า
การจัดการพัสดุ และสินคาคงคลัง การขนสง การบรรจุภัณฑ
การควบคุมปฏิบัติงาน การนําเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในหวงโซอปุ ทาน รวมทัง้ ระบบการกระจายสินคา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ใหไดประโยชนสงู สุด สรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคาและสามารถลดตนทุนโดยรวมของธุรกิจ
IB 3763 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศ
(English for International Business)
Prerequisite : GE 1063
การใช ภ าษาอั ง กฤษในการติ ด ต อ สื่ อสารทางธุ ร กิ จ
การเขียนจดหมายตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการดําเนินงานในธุรกิจ
ระหวางประเทศ การเขียนรายงานธุรกิจ การวิเคราะหขาวและ
เอกสารการคา การเขียนรายงานการประชุม การวิเคราะหขอ มูล
ตางๆ ทางธุรกิจระหวางประเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอ
ขอมูลทางธุรกิจ รวมทัง้ ศัพทเฉพาะทีใ่ ชในธุรกิจระหวางประเทศ

       
    

IB 3103 การจัดการขามวัฒนธรรม
3(3/3-0-0)
(Cross Cultural Management)
Prerequisite : None
การศึ ก ษาความหมาย บทบาท ความสํ า คั ญ ของ
การจัดการขามวัฒนธรรม รวมถึงองคประกอบของวัฒนธรรม
ในดานตางๆ ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ การวิเคราะหเปรียบ
เทียบวัฒนธรรมของแตละประเทศ ผลกระทบของวัฒนธรรม
แตละชาติที่มีตอการตัดสินใจ การวางแผน การติดตอสื่อสาร
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IB 3783 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศ
(International Human Resource
Management)
Prerequisite : None
ศึกษาแนวคิด และหลักการเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย ข ององค ก ารระหว า งประเทศ บทบาทและความ
รั บผิ ดชอบของการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย นโยบายและ
การวางแผนทรั พยากรมนุ ษย การพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย
ผลกระทบของวั ฒนธรรมข ามชาติ ต อการจั ดการทรั พยากร
มนุ ษย การเปรี ย บเที ยบแนวทางในการจั ดการทรั พยากร
มนุษยของประเทศตางๆ และกรณีศึกษา
IB 3793 ธุรกิจบริการระหวางประเทศ
3(3/3-0-0)
(International Service Business)
Prerequisite : None
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจบริการระหวางประเทศ
ประเภทตางๆแนวโนมและบทบาทของธุรกิจบริการระหวาง
ประเทศในปจจุบัน การวางแผนการดําเนินงาน การควบคุม
และประเมินผลในธุรกิจบริการระหวางประเทศ การศึกษาถึง
สภาพแวดลอมที่ แตกตางกั นในแตละประเทศที่ มี ผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของธุรกิจบริการระหวางประเทศ บทบาทของ
รัฐบาลตอธุรกิจบริการ รวมทัง้ ปญหาของธุรกิจบริการตางๆ

       
    

IB 4203 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศ
(International Strategic Management)
Prerequisite : IB 2713
การศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารงาน และการลงทุน
ของบรรษั ท ข า มชาติ ใ ห เ หมาะกั บ แต ล ะสภาพแวดล อ ม
ทั้ งภายในและภายนอกองค การของธุ รกิ จ ระหว างประเทศ
และเรียนรูก ารกําหนดกลยุทธการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
โดยใชกรณีศึกษา
IB 4373 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)
(International Business Management)
Prerequisite : MG 1303
ศึ ก ษาแนวคิ ดทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข องกั บการค าการลงทุ น
และธุรกิจระหวางประเทศ นโยบายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศทีเ่ กี่ยวของ ขอตกลง มาตรการ
และขอกีดกันทางการคา การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อการ
ดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ การดําเนินงานในระดับหนาที่
ตางๆ ขององคการธุรกิจระหวางประเทศ ระเบียบปฏิบัติและ

การจัดเตรียมเอกสารเบื้ องตน การขนสงและการประกันภัย
เงื่ อนไขราคาและการคํ า นวณต นทุ นสิ นค า การชํา ระเงิ น
ในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ
IB 4563 การดําเนินการธุรกิจสงออก
3(3/3-0-0)
และนําเขา
(Export - Import Business Operation)
Prerequisite : MK 1503 (ยกเวนนักศึกษากลุมวิชา
เฉพาะดานการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ)
ระเบียบและขอบังคับในการคาระหวางประเทศ พัฒนาการ
การสงออกและนําเขา การจัดองคกรธุรกิจสงออกและนําเขา
การสรรหาและคัดเลือกคูคา การวางแผนและกําหนดกลยุทธ
เพื่อการสงออกและนําเขา ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของกับ
การสงออกและนําเข า การเงินและวิธี การคิดคํานวณในการ
สงออกและนําเขา ระเบียบขอบังคับทางศุลกากร การขนสง
การประกั นภั ย สิทธิ ประโยชนที่ ผู ส งออกและนําเข าไดจาก
ภาคการเงินและภาครัฐบาล
IB 4703 การจัดการสงออกและนําเขา
3(3/3-0-0)
(Export and Import Management)
Prerequisite : None
การศึกษาบทบาทและความสําคัญของการสงออกและ
นําเขา วิธีการในการสงออกและนําเขา การหาตลาดเพื่อการ
สงออกและนําเขาสินคา เทคนิคการเสนอสินคาเพือ่ การสงออก
การพั ฒนาผลิ ตภั ณ ฑ การตั้ งราคา การส งเสริ มการตลาด
ของสินคาเพื่อการสงออก พิธีการทางศุลกากร สิทธิประโยชน
ในการสงออกและนําเขา เงื่อนไข และวิธีการชําระเงินระหวาง
ประเทศ สินเชื่ อเพื่ อการส งออก บทบาทของรัฐบาลในการ
สงเสริมการสงออก
IB 4713 การจัดการเปรียบเทียบ
3(3/3-0-0)
ธุรกิจขามชาติ
(Comparative Management of
Multi-national Enterprises)
Prerequisite : None
เปรี ยบเที ย บวิ ธี การจั ด การและดํา เนิ นธุ ร กิ จระหว าง
ประเทศของบริษัทขามชาติ อิทธิพลของวัฒนธรรม การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ งมีผลตอการดําเนินงาน ผลกระทบ
ของความแตกตางทางสภาวะแวดลอมตอการพัฒนากลยุทธ
การจัดการ การเปรียบเทียบทางการจัดการในกลุม ประเทศ หรือ
ภูมิภาคที่ไดรับเลือกสรรแลว


IB 4733 การบัญชีระหวางประเทศ
3(3/3-0-0)
และภาษีอากร
(International Accounting and Taxation)
Prerequisite : AC 1213
ระบบการบัญชีสําหรับบริษทั ธุรกิจตางประเทศ และปญหา
ของบริษทั การคาตางประเทศในการรวบรวมและรายงานขอมูล
ทางบั ญชี การวิ เคราะห และประเมิ นผล ข อมู ลนําเสนอต อ
ผูบริหารรวมทั้งการศึกษาระบบภาษีอากรของประเทศตางๆ
เพื่ อที่ จะมี วิ สั ย ทั ศน เกี่ ย วกั บ กฎเกณฑ และระบบการเรี ยก
เก็บภาษีของประเทศเหลานั้น
IB 4743 สัมมนาการจัดการ
3(3/3-0-0)
ธุรกิจระหวางประเทศ
(Seminar in International Business
Management)
Prerequisite : ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
ศึ กษาสภาวะแวดล อ มต างๆ ที่ มี ผลกระทบต อธุ รกิ จ
ระหว างประเทศ การเปลี่ ยนแปลงทางวั ฒนธรรมการเข าสู
ตลาดตางประเทศ การวิจัยธุรกิจระหวางประเทศ บทบาทของ
บริษทั ขามชาติ การเขาสูธุรกิจระหวางประเทศ การปฏิบตั ิการ
และกลยุทธระหวางประเทศในเรื่องของตลาดระหวางประเทศ
การจัดการการเงินระหวางประเทศ และการจัดการทรัพยากร
มนุษยระหวางประเทศ การควบคุมการปฏิบัติการทางการคา
การวิเคราะหกรณีศกึ ษา เพือ่ ใหนกั ศึกษาประกอบธุรกิจระหวาง
ประเทศได

IB 4773 ระบบศุลกากรและ
3(3/3-0-0)
การประกันภัยสินคาระหวางประเทศ
(Customs System and Cargo Insurance)
Prerequisite : None
ทฤษฎีและหลักการภาษีศลุ กากร โครงสรางภาษีศลุ กากร
ของไทย ขอบเขตและหนาทีข่ องกรมศุลกากร วิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ด านศุ ลกากรเกี่ ยวกั บการนําเข าและส งออกสิ นคา เอกสาร
ต างๆ ที่ เกี่ ยวข อง กฎหมายด านพิ กั ดภาษี นําเข า-ส งออก
ความร ว มมื อและพั นธกรณี ร ะหว า งประเทศด านศุ ลกากร
หลั กการประกั นภั ยระหว า งประเทศ การประกั นภั ย สิ นค า
การขนสงประเภทตางๆ ขอตกลงและการประเมินคาชดเชย
สินไหมทดแทน
IB 4783 การเจรจาธุรกิจระหวางประเทศ 3(3/3-0-0)
(Negotiation for International
Business)
Prerequisite : None
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของการเจรจาทางธุรกิจระหวาง
ประเทศ การเตรียมตัวกอนการเจรจา ขั้ นตอนกระบวนการ
เจรจา เทคนิคในการเจรจาตอรอง การปดการเจรจา ความ
แตกต า งทางวั ฒ นธรรมในแต ล ะประเทศ ผลกระทบของ
วัฒนธรรมขามชาติที่มีตอการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ตัวอยาง
ของการเจรจาตอรองของชาติตางๆ การแกปญหาและกรณี
ศึกษา
IB 4813 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่
3(0-0-3/15)
(Field Work Practics)
Prerequisite : ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก
เฉพาะดานธุรกิจระหวางประเทศ
รวมกันไมนอยกวา 18 หนวยกิต
การฝกปฏิบัตงิ านทีม่ ีความเกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ เปนระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อใหคุนเคยกับ
สภาพการทํางาน เรี ยนรู วิ ธี การปรั บตั วเข ากั บสิ่ งแวดล อม
ของการทํางาน เพือ่ จะเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอม
เขาสูโ ลกของการทํางานเมือ่ สําเร็จการศึกษา การฝกฝนใหรจู ัก
กั บ การเผชิ ญ หน า กั บ ป ญ หาในรู ป แบบต า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น
ขณะทํางาน เพื่อเรียนรูแนวทางแกไข รวมทั้งการประยุกตใช
ความรูในสาขาที่เรียนเขากับการปฏิบัติงานจริง

       
    

IB 4753 โอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคหลัก 3(3/3-0-0)
(Business Opportunities in
Various Regions)
Prerequisite : None
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสภาพเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
กฎหมาย สั งคม และวัฒนธรรมของประเทศในบางภูมิ ภาค
ที่สําคัญๆ เพื่อนํามาวิเคราะหวางแผนการดําเนินงานในธุรกิจ
ระหว า งประเทศ การศึ ก ษาถึ งป จ จั ยที่ มี ผลกระทบหรื อมี
อิทธิพลตอแนวคิดดานการจั ดการและกระบวนการทําธุรกิจ
ในเขตภู มิ ภาคดั งกล าว เพื่ อนําข อมู ลมาใช ในการวางแผน
การตลาด การบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย การเจรจาต อ รอง
การรวมทุน และการประกอบธุรกิจในดานการสงออกและนําเขา
การลงทุนตรง และอื่นๆ กับประเทศในแถบนี้
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IB 4816 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)
Prerequisite : เปนไปตามเงื่อนไขของสาขาวิชา หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อน
การปฏิบั ติงานที่ มี ความเกี่ ยวของกับการจั ดการธุ รกิจ
ระหวางประเทศ เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดมโี อกาสเรียนรูป ระสบการณ
จากการปฏิบัติงานจริงเปนเวลา 16 สัปดาห โดยมีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
IM 2153 การจัดการการผลิต
3(3/3-0-0)
และการดําเนินงาน
(Production and Operations
Management)
Prerequisite : None
แนวคิ ดและการตั ดสิ นใจของระบบการบริ หาร
อุตสาหกรรมการผลิตและการดําเนินงานโดยพยากรณ การจัด
ตารางเวลาการผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผน
เลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิตรวม
การบริ หารสิ น ค าคงเหลื อ การวางแผนความต องการวั สดุ
การจั ดลําดั บงาน การควบคุมคุ ณภาพและมาตรฐานสิ นค า
และการจัดการโซอปุ ทาน

       
    

IM 3053 การพยากรณธรุ กิจ
3(3/3-0-0)
(Business Forecasting)
Prerequisite : MA 1073
ลักษณะและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
บทบาทและความสํ า คั ญ ของการพยากรณ เทคนิ ค การ
พยากรณสําหรับขอมูลประเภทตาง ๆ เทคนิคการพยากรณ
โดยการใช ก ารวิ เคราะห ค วามถดถอยและสหสั มพั น ธ
การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิคการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิ ติ ในการวิ เคราะห ข อมู ลและการแปลผลข อมู ล การ
ประเมินความเชื่อถือไดของเทคนิคการพยากรณแบบตาง ๆ
IM 3113 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Factory Management)
Prerequisite : BA 3153 or IM 2153
การจัดการการผลิต และการดําเนินงาน
หลักและแนวคิดพื้นฐานของการออกแบบสถานที่ทํางาน
การวางผังโรงงาน ชนิดของโรงงาน การตัดสินใจเลือกผังของ
โรงงาน ระบบการไหลของวัสดุในโรงงานการเลือกเครื่องจักร
และอุปกรณในการผลิตและขนยาย ความสัมพันธของกิจกรรม
ตาง ๆ ในโรงงาน

IM 3133 การวางแผนและการควบคุม
3(3/3-0-0)
การผลิต
(Production Planning and Control)
Prerequisite : BA 3153 or IM 2153
การจัดการการผลิต และการดําเนินงาน
ลั กษณะสําคั ญของกระบวนการผลิ ตข อมู ล ในการวางแผน
และควบคุ มการผลิ ต การพยากรณ อุ ปสงคและอุ ปทานใน
การผลิต การกําหนดปจจัยการผลิต การวางแผนการสั่งซื้อ
การวางแผนสัง่ ผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง การวางแผนกําลัง
การผลิต การจัดตารางการผลิต การวางแผนการผลิตใหสมั พันธ
กับระบบการผลิต วิธี การควบคุ มและจัดการปจจั ยการผลิต
ของกระบวนการผลิ ตโดยการลดต นทุ น เวลาสู ญเปล าและ
ของเสียเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง อุตสาหกรรม
IM 3143 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
(Human Resource Management)
Prerequisite : MG 1303
ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย โครงสราง
ของฝายจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงานนโยบายและ
การวางแผนกําลั งคน การสรรหา การคั ดเลือกการกําหนด
คาตอบแทนและสวัสดิการ การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
แรงงานสัมพันธ ความปลอดภัยในการทํางาน การวิจัยงาน
บุคคลและจริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย
IM 3153 อุตสาหกรรมสัมพันธ
3(3/3-0-0)
(Industrial Relation)
Prerequisite : IM 3143 or HR 2113
แนวคิดการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อลดความขัดแยง และ
สรางความสมานฉันท สภาพการจางงาน และการทํางาน ปญหา
พื้นฐานระหวางนายจางกับลูกจาง การกระทําอันไมเปนธรรม
การเจรจาตอรอง การระงับ ขอพิพาทแรงงาน การประกันสังคม
สหภาพแรงงาน สภานายจางและองคกรที่เกี่ยวของ
IM 3203 การศึกษาการทํางาน
3(3/3-0-0)
(Time and Motion Study)
Prerequisite : BA 3153 or IM 2153
การจัดการการผลิต และการดําเนินงาน
หลักการวิเคราะหการเคลื่อนไหวและเวลาเพื่อปรับปรุง
การทํางานตัง้ แตเริม่ ตนจนเสร็จภายใตสภาพแวดลอมการทํางาน
ตาง ๆ วิเคราะหการเคลือ่ นไหว และเวลาเพือ่ วิเคราะหวธิ ที ํางาน
ความสั ม พั นธ ระหว างคนกั บอุ ปกรณ การทํางานเป นกลุ ม
เพื่ อออกแบบงานใหมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
วิเคราะห กิจกรรมของงาน ศึกษาเวลามาตรฐานแบบตาง ๆ
ของงาน การประเมิ น ค า การวั ด ผลงานเพื่ อ เพิ่ มขี ดความ
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สามารถในการแขงขันและการจายเงินรางวัล ศึกษาการทํางาน
ในสถานประกอบการจริง

และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ ใ นอนาคต ผลิ ตภั ณ ฑ ต นแบบ การ
ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อการผลิต

IM 3213 การจัดการคุณภาพ
3(3/3-0-0)
(Quality Management)
Prerequisite : BA 3153 or IM 2153
การจัดการการผลิต และการดําเนินงาน
ทฤษฎีและแนวคิดระบบคุณภาพหลักการและวิธีปฏิบัติ
ในการควบคุ มคุณภาพในกิจการผลิตสินคาและบริการ การ
จั ดการคุ ณภาพ การจัดโครงสร างดานคุ ณภาพขององค กร
การสร า งความร ว มมื อ และวั ดผล คุ ณ ภาพ นโยบาย และ
เป า หมายด า นคุ ณ ภาพกลุ ม ควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐาน
การประกันคุณภาพแบบตาง ๆ และการศึกษาจากสถานการณ
จริงในโรงงานแบบตาง ๆ ทีไ่ ดรบั รองมาตรฐาน

IM 3263 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(3/3-0-0)
(Enterprise Resource Planning)
Prerequisite : IM 2153
ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน ความสําคัญ ตลอดจนคุณลักษณะ
ของระบบ ERP การเชื่ อมโยง การประยุกตใชระบบ ERP
เขากับกลยุทธทางธุรกิจขององคกร การบูรณาการกระบวนการ
ธุ รกิ จด านต างๆ ขององค กรร วมกั น ได แก ระบบการขาย
และการตลาด ระบบการจัดหาสินคาและบริการ ระบบการผลิต
ระบบการจัดการวัสดุ ระบบการเงินและบัญชี ตลอดจนระบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย การประยุกตใชระบบ ERP สําหรับ
ระบบการจั ดการห วงโซ อุ ปทาน การวิ เ คราะห กรณี ศึ กษา
ทางดานอุตสาหกรรมสําหรับระบบ ERP

IM 3223 กระบวนการผลิตและ
3(3/3-0-0)
การบริหารเทคโนโลยี
(Production Process and
Technology Management)
Prerequisite : BA 3153 or IM 2153
การจัดการการผลิต และการดําเนินงาน
ทฤษฎี และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบ และกระบวนการผลิ ต
ทางอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตสินคาและบริการ รูปแบบ
ขั้นตอนและเทคนิคการผลิตการบริหาร เทคโนโลยี การศึกษา
จากสถานการณของจริง ซึ่งนักศึกษาจะฝกวิเคราะหกระบวน
การ เทคโนโลยี ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสถานภาพของ
อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ

IM 3253 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 3(3/3-0-0)
(Product Design and Development)
Prerequisite : None
การออกแบบผลิตภัณฑสําหรับระบบการผลิต ขั้นตอน
การออกแบบและพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ แนวโนมการออกแบบ

IM 3413 การบัญชีตนทุนอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Industrial Cost Accounting)
Prerequisite : AC 1213
ลักษณะและความสําคัญของตนทุนประเภทตาง ๆ ตนทุน
การผลิตทางอุตสาหกรรม ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอตนทุน วิธกี าร
และกระบวนการในการวิเคราะหและประมาณตนทุนการผลิต
สินคา บริการและตนทุนโครงการ การจัดทํางบประมาณ การใช
ข อ มู ล ต น ทุ น เพื่ อ การวางแผนกํา ไร การกํา หนดนโยบาย
การผลิตการกําหนดราคาขายและการตัดสินใจในปญหาพิเศษ
เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม
IM 3433 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Industrial Economics)
Prerequisite : EC 1023
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของเศรษฐศาสตร
อุตสาหกรรม แนวคิดดานเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม ประเภท
และความสํ า คั ญ ของอุ ต สาหกรรมประเภทต า งๆ ในเชิ ง
เศรษฐศาสตร อุตสาหกรรมในระบบโลกาภิวัฒน การวิเคราะห
อุตสาหกรรมและสภาวะการแขงขัน เทคนิคในการวิเคราะหเชิง

       
    

IM 3243 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Industrial Psychology)
Prerequisite : None
หลักทฤษฎีและแนวทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการรับรู
ของคนงาน ความแตกตางของบุคคลในเชิงพฤติกรรมทีส่ มั พันธ
ตอการทํางาน การนําหลักจิตวิทยาไปใชเพือ่ คัดเลือกบุคลากร
การฝกอบรม การสรางขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน สภาพ
แวดล อมในการทํางาน อุ บั ติเหตุ และความปลอดภั ยในการ
ทํางาน ปญหาตาง ๆ ของคนงานในวงการอุตสาหกรรมและ
อั จ ฉริ ยภาพในการบริ หารอารมณ ของผู บริ หาร (Emotion
Quotient)

IM 3333 กฎหมายธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Business Law on Industrial)
Prerequisite : None
กฎหมายธุ ร กิ จที่ เกี่ ย วข องกั บอุ ต สาหกรรม พระราช
บัญญัติโรงงาน กฎหมายสงเสริมการลงทุน กฎหมายศุลกากร
การจดทะเบี ยนเครื่ องจั ก ร การประกอบกิ จการคลั งสิ น ค า
การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน การประกอบ
กิจการจัดสรรปายและทีด่ ิน
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เศรษฐศาสตร องคประกอบของตนทุนตอหนวยและมูลคารวม
ของการลงทุน อัตราผลตอบแทนตอการลงทุนทีม่ ีประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ของการประกอบการ และผลตอบแทนต อ สั ง คม
การวิเคราะหการเปลีย่ นทดแทนเครือ่ งจักรและอุปกรรการผลิต
หลักการและแนวความคิดเบื้องตนดานเศรษฐศาสตรแรงงาน
สินเชื่ออุตสาหกรรม สถาบันการเงิน และตลาดทุน การศึกษา
จากกรณีศึกษา
IM 4003 การจัดการพลังงาน
3(3/3-0-0)
(Energy Management)
Prerequisite : None
เทคนิคการวัด การสํารวจ การตรวจสอบ และโปรแกรม
การจัดการพลังงาน ในการอนุรักษพลังงานและการประเมินผล
ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อการจั ด การพลั ง งานในกระบวนการ
อุตสาหกรรม มาใชเกิดประโยชน และ ประสิทธิภาพ

       
    

IM 4013 การวางแผนสิ่งอํานวย
3(3/3-0-0)
ความสะดวกในโรงงานอุตสาหกรรม
(Facility Planning)
Prerequisite : IM 2153
หลักและแนวคิดพื้นฐานของการออกแบบผังโรงงานและ
การขนถ ายลําเลี ยงที่ มี ประสิ ทธิ ภาพสําหรั บระบบการผลิ ต
ความสัมพันธของงานต าง ๆ ในโรงงาน วิ ธีการบู รณาการ
ระบบการผลิ ต วิ ธี ก ารเชิ ง ปริ มาณในการจั ด การโรงงาน
อุตสาหกรรม การใช คอมพิวเตอรชวยในการจัดการโรงงาน
อุตสาหกรรม
IM 4023 การจัดการการเพิ่มผลผลิต
3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรม
(Industrial Productivity Management)
Prerequisite : IM 2153
ความหมาย หลั กการ ความสํา คั ญและบทบาทของ
การเพิ่ มผลผลิ ตในงานอุ ตสาหกรรม การวิเคราะห การเพิ่ ม
ผลผลิต การบริหารจัดการประสิทธิผลขององคกร แนวทางและ
เทคนิ ค การเพิ่ มผลผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม การเพิ่ ม ผลผลิ ต
ในการใช เครื่ องจั กรอุ ปกรณ การผลิ ต การเพิ่ มผลผลิ ตโดย
กระบวนการจัดการคุณภาพ กลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยกระบวนการจั ดการทรั พยากรมนุ ษย กลยุ ทธ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรม
การเพิ่ ม ผลผลิ ต การเพิ่ ม ผลผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมบริ การ
การศึกษาจากกรณีศึกษา

IM 4033 การถายทอดเทคโนโลยี
3(3/3-0-0)
(Technology Transfer)
Prerequisite : IM 2153
ศึกษาความตองการพื้นฐานในการจัดการและเทคโนโลยี
ศึกษาองคประกอบของเทคโนโลยีทั้ งระดับองคกรและระดับ
ชาติในเชิงการจัดการและเชิงทฤษฎีครอบคลุมปจจัยที่สําคัญ
ไดแก องคประกอบของเทคโนโลยีศักยภาพของการแขงขัน
อันเนื่องมาจากเทคโนโลยี วัฏจักรของเทคโนโลยี การจัดการ
การเปลี่ ยนแปลง เทคโนโลยีขององค กร ป จจั ยที่ มีอิ ทธิพล
ต อการจั ด การเทคโนโลยี แนวคิ ด เกี่ ยวกั บ การถ า ยทอด
เทคโนโลยี เทคนิ คและวิ ธี การ รวมทั้ งปญหาอุ ปสรรคของ
ถายทอดเทคโนโลยีในประเทศไทย
IM 4043 ระบบการควบคุมการผลิต
3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรม
(Production Control Systems in Industry)
Prerequisite : IM 2153
ศึ กษาถึ งปรั ชญาของลี น (Lean Philosophy) ระบบ
การผลิตและเทคนิคการควบคุมการผลิตสมัยใหม การควบคุม
การผลิตในระบบการผลิตแบบดึง การควบคุมการผลิตในระบบ
การผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือการควบคุมการผลิตในระบบ
การผลิ ตแบบโตโยต า การจั ดการระบบเอกสารและระบบ
สารสนเทศในระบบการควบคุ มการผลิ ต การประยุ ก ต ใช
คอมพิวเตอรในระบบการควบคุมการผลิต
IM 4053 เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรม
(Quality Control Techniques in Industry)
Prerequisite : MA 1073
แนวความคิ ดด านคุ ณภาพ คุ ณลั กษณะด านคุ ณภาพ
ของสิ นค าและบริการ คุณภาพในทัศนของลูกค าและผู ผลิต
การวิ เคราะห และกําหนดมาตรฐานคุ ณภาพของสิ นค าและ
บริการเพื่ อการผลิ ต ชนิดและเทคนิคการใชเครื่ องมือวัดใน
อุตสาหกรรม หลักการและแนวคิดในการควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมดวยวิธีการทางสถิติ เครื่องมือชนิดตางๆ ในการ
ควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการผลิ ตด วยแผนภูมิ
ควบคุ ม การวิ เคราะห ความสามารถของกระบวนการผลิ ต
กระบวนการสุม ตัวอยางเพือ่ การยอมรับในการควบคุมคุณภาพ
แผนการสุ มตั ว อย า งเพื่ อการยอมรั บ ชนิ ดต า งๆ ที่ สํา คั ญ
บทบาทและหน าที่ ของหน ว นงานควบคุ ม คุ ณภาพ ระบบ
การสงถายขอมูลและระบบเอกสารในระบบการควบคุมคุณภาพ
การศึกษาจากกรณีศึกษา


IM 4063 การจัดการความปลอดภัย
3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรม
(Industrial Safety Management)
Prerequisite : None
ศึ ก ษาถึ ง หลั ก ความปลอดภั ย ในการทํ า งานในภาค
อุตสาหกรรม การจัดการความปลอดภัย กลยุทธและนโยบาย
ด า นความปลอดภั ย คณะกรรมการความปลอดภั ย คณะ
กรรมการตรวจสอบความปลอดภัย พฤติกรรมของพนักงาน
และการจูงใจเพื่อความปลอดภัย การฝกอบรมและการสราง
วัฒนธรรมดานความปลอดภัย การสอบสวน วิเคราะห และ
การปองกันอุบตั เิ หตุละอุบตั ภิ ยั การวิเคราะหควบคุมการสูญเสีย
เนื่องจากอุบัติเหตุละอุบัติภัย กฏระเบียบและกฏหมายดาน
ความปลอดภั ยที่ เกี่ ย วข อง กรณี ศึ กษาและการศึ กษาจาก
สภาพการทํางานจริง
IM 4106 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Cooperative Education)
Prerequisite : ชั้นปสุดทายและศึกษารายวิชาเอกบังคับ
มาไมนอยกวา 30 หนวยกิต
การปฏิ บั ติ ง านเป นเวลา 16 สั ป ดาห ในโรงงาน
อุ ตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการอื่ นใด ซึ่ งเป นไปตาม
ความเห็นชอบของคณะวิชา เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดมปี ระสบการณ
ในการปฏิบตั งิ าน
IM 4113 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Seminar in Industrial Management)
Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย
วิเคราะหและอภิปรายปญหาในการจัดการอุตสาหกรรม
โดยการนําทฤษฎีการบริหารมาใชในการวิเคราะห อภิปราย
รวมทั้งเทคนิคการจัดการสมัยใหม และจริยธรรมของผูบริหาร
อุตสาหกรรม โดยใชกรณีศกึ ษาหรือใชประเด็นปญหาทีน่ า สนใจ
ในปจจุบนั

IM 4133 ศึกษาและปฏิบัติงานภาคสนาม 3(0-0-3/15)
ในการจัดการอุตสาหกรรม
(Industrial Management Fieldwork)
Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย
ศึกษากิจกรรมและระบบของธุรกิจอุตสาหกรรม โดยให
นักศึกษาออกปฏิบัติงานจริง เพื่อใหนักศึกษารูจักนําความรู
ในการจัดการอุตสาหกรรมไปปรับใชในภาคสนาม สามารถ
ประยุกตความรูวิเคราะหและศึกษาเพื่อแกปญหาที่พบภายใต
สถานการณจริง
IM 4203 การจัดการสิ่งแวดลอมและ
3(3/3-0-0)
อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม
(Industrial Environment and
Occupational Health Management)
Prerequisite : None
ชนิ ดและลั กษณะของเสี ย จากระบบอุ ตสาหกรรม
ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม การป อ งกั น การควบคุ ม และ
การจัดการของเสียอุตสาหกรรม ทฤษฎีอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยในการทํางาน พฤติกรรมอนามัยและความปลอดภัย
การรณรงคสง เสริมความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
IM 4213 การศึกษาความเปนไปได
3(3/3-0-0)
สําหรับโครงการอุตสาหกรรม
(Industrial Project Feasibility Study)
Prerequisite : FN 1603
ทฤษฎีการวิเคราะหและการประเมินโครงการ การศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการ หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการ
และบริหารโครงการอุตสาหกรรม ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการ
ตั ด สิ น ใจลงทุ น ทางอุ ต สาหกรรม กระบวนการวิ เ คราะห
เปรียบเทียบทางเลือก การวิเคราะหคาใชจา ย ผลประโยชนและ
ประสิ ทธิ ผล รวมทั้ งการศึ กษาอั ตราผลตอบแทนการลงทุ น
ในรูปแบบตาง ๆ การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis)
การวิเคราะหความเสีย่ ง การวิเคราะหผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
และสังคม
IM 4233 การจัดการการตลาดสินคา
3(3/3-0-0)
อุตสาหกรรม
(Industrial Marketing Management)
Prerequisite : MK 1503 หรือไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยผสู อน
ความสํ า คั ญ และแนวทางการจั ด การด า นการตลาด
การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาด กระบวนการบริหาร
การตลาด ความตองการที่แตกตางในตลาดอุตสาหกรรมและ
ตลาดอุปโภคบริโภค โครงสรางของตลาดอุตสาหกรรม ประเภท

       
    

IM 4123 การวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Industrial Management Research)
Prerequisite : MA 1073
ลักษณะรูปแบบและวัตถุประสงคของการวิจยั การจัดการ
อุตสาหกรรม ขัน้ ตอนในการดําเนินงานวิจัย การเลือกแบบและ
วิธีวิจัยใหเหมาะสมกับสถานการณและทรัพยากร การสราง
แบบเก็บรวบรวมขอมูล การสุมตัวอยาง การบันทึกและการ
วิเคราะหขอมูล การแปลความหมายขอมูล การเสนอรายงาน
และการนํา ผลวิ จั ยไปใช เพื่ อ ประโยชน ในการตั ดสิ นใจทาง
อุตสาหกรรม
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ของสินคาอุตสาหกรรม ลักษณะลูกคาในตลาดอุตสาหกรรม
การวางแผนการตลาด การบริหารจัดการสินคาอุตสาหกรรม
ชองทางการจัดจําหนาย การกําหนดราคา พนักงานขายสําหรับ
ตลาดอุตสาหกรรม รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานในตลาด
อุตสาหกรรม
IM 4243 การจัดการลอจิสติกส
3(3/3-0-0)
และโซอุปทาน
(Logistics and Supply Chain
Management)
Prerequisite : None
แนวคิ ดเกี่ ยวกั บลอจิ สติ กส ทฤษฎี แ ละกิ จ กรรมของ
ลอจิสติกส การจัดการลดตนทุนรวม ความพึงพอใจของลูกคา
จุดแลกระหวางไดกับเสีย (Trade off) การนําแนวคิดหวงโซ
อุปทานสินคามาใช

       
    

IM 4253 การจัดการความเสี่ยง
3(3/3-0-0)
ในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Risk Management)
Prerequisite : IM 2153
หลั ก การและแนวความคิ ด ในการจั ด การความเสี่ ย ง
ในอุตสาหกรรม ลักษณะความเสีย่ งและความเสียหายทีอ่ าจเกิด
แก ธุ รกิ จ อุ ตสาหกรรม การบริ หารความเสี่ ยงขององค ก ร
การวิเคราะหและประเมิ นความเสี่ ยง กลยุ ทยในการบริ หาร
ความเสีย่ งในอุตสาหกรรม การบริหารความเสีย่ งทางการตลาด
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทาง
การดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงโลจิสติกสและซัพพลาย
เชน การบริหารความเสี่ยงดานทรัพยากรมนุษย การประเมิน
และวิ เ คราะห ค วามเสี่ ยงจากอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ อั น ตรายจาก
กระบวนการ กรรมวิ ธี และสภาพแวดล อมในการทํา งาน
การบริ ห ารความเสี่ ยงภั ย และการประกั นภั ย การศึ ก ษา
จากกรณีศึกษา
IM 4333 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(3/3-0-0)
(Hospitality Management)
Prerequisite : MG 1303
แนวคิ ดและทฤษฎี ของการจั ดการอุ ตสาหกรรมบริ การ
การจัดองคกรการตลาดและการบริการขอธุรกิจ เชน โรงแรม
ภัตตาคาร โรงพยาบาล ธุรกิจทองเที่ ยว ธุรกิจบันเทิง และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ศึกษาดูงานจากธุรกิจจริง

JB 2003 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3(2/2-1/2-0)
สําหรับนักธุรกิจ 1
(Basic Japanese for Businesspeople I)
Prerequisite : None
ตั วอักษรญี่ ปุ น การผสมตัวอั กษรญี่ ปุ นแบบฮิ รางานะ
และคาตาคานะ ฝ กทั กษะพู ด การฟ ง การอ าน การเขี ยน
และการแปลภาษาญี่ ปุ น คําศัพท สํานวนทั่วไปที่ ใช ในชีวิต
ประจําวันทีจ่ ําเปนตอนักธุรกิจ ไวยากรณและโครงสรางประโยค
พื้นฐาน ตัวอักษรคันจิเบื้องตน ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุนที่สําคัญ
ในทางธุรกิจ
KB 2003 ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3(2/2-1/2-0)
สําหรับนักธุรกิจ 1
(Basic Korean for Businesspeople I)
Prerequisite : None
ตั วอั กษรที่ ใช ในภาษาเกาหลี การผสมตั ว อั ก ษรและ
การออกเสียง การทักทายในชีวติ ประจําวันและสําหรับนักธุรกิจ
ไวยากรณและโครงสรางประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการสนทนา
การฟง การอาน การเขียน และการแปลภาษาเกาหลี คําศัพท
ทั่ วไปที่ ใชในชีวิตประจําวันและสําหรับนั กธุ รกิจ วัฒนธรรม
ที่สําคัญในการติดตอทางธุรกิจ
KR 1003 ภาษาเกาหลี 1
(Korean Language 1)
Prerequisite : None
การกํา เนิ ดของอั กษรเกาหลี ทฤษฎี พื้ นฐานเกี่ ย วกั บ
สวนประกอบภาษาเกาหลีเบือ้ งตน การสรางคําในภาษาเกาหลี
การผสมคําที่ มี ความหมาย ใช ภาษาเกาหลี ในการสื่ อสาร
เบื้องตนในชีวิตประจําวัน
LA 1012 กฎหมายลักษณะบุคคล
2(2/2-0-0)
(Law on Persons)
Prerequisite : None
หลั ก กฎหมายบุ คคล บุ ค คลธรรมดา และนิ ติ บุ คคล
ภูมิลําเนา และความสามารถของบุคคลตามกฎหมาย
LA 1023 หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย
3(3/3-0-0)
(Fundamental Legal Principles)
Prerequisite : None
ความหมาย วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานของกฎหมายแพง
และกฎหมายเอกชน ความสัมพันธ ของวิชากฎหมายกับศาสตร
แขนงอื่น ๆ การใชและการตีความกฎหมาย การอุดชองวาง
กฎหมาย หลักผูท รงสิทธิในกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใช
สิทธิ การเปลีย่ นแปลง การโอน และการระงับซึ่งสิทธิ หลักฐาน
แหงสิทธิ หลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตาง ๆ
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LA 1033 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
3(3/3-0-0)
(Criminal Law : General Principles)
Prerequisite : None
หลักทัว่ ไปในกฎหมายอาญา การใชกฎหมายอาญา โทษ
และวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การ
พยายามกระทําความผิด ตัวการและผูสนับสนุน การกระทํา
ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก
อายุความ และหลักกฎหมายที่ใชแกความผิดลหุโทษ

LA 2052 กระบวนการยุติธรรม
2(2/2-0-0)
และระบบศาลไทย
(Judiciary Process and
Thai Court System)
Prerequisite : None
กระบวนการยุติธรรมทางแพงและอาญา ระบบศาลเดี่ยว
ศาลคูห รือศาลชํานัญพิเศษ โครงสรางและ การบริหารงานของ
ศาลยุติธรรม

LA 2013 กฎหมายลักษณะทรัพย
3(3/3-0-0)
(Property Law)
Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกี่ ยวกับทรั พย และทรั พยสิ น การไดมา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ แดนแหงกรรมสิทธิ์ การใชกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์
รวม ทรัพยสิทธิประเภทตาง ๆ

LA 2063 มูลหนี้ 2
3(3/3-0-0)
(Sources of Obligations II)
Prerequisite : None
มูลแหงหนี้อันเกิดจากการละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได

LA 2023 มูลหนี้ 1
3(3/3-0-0)
(Sources of Obligations I)
Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา มูลแหงหนี้
ที่ เกิ ดจากสัญญา ระยะเวลา อายุ ความ กฎหมายเกี่ ยวกั บ
ขอสัญญาทีไ่ มเปนธรรม
LA 2032 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ
2(2/2-0-0)
สถาบันการเมือง
(Constitutional Law and
Political Institutions)
Prerequisite : None
ประวั ติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การ
จัดทํารัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตย องคกรตางๆ ทางการเมือง
กระบวนการทางนิติ บัญญัติ สิ ทธิ เสรีภาพ และหน าที่ ของ
บุ คคลตามรั ฐ ธรรมนู ญ การควบคุ ม มิ ใ ห ก ฎหมายขั ดกั บ
รัฐธรรมนูญ

LA 2042 กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 1 2(2/2-0-0)
(Specific Contracts I)
Prerequisite : None
หลั ก กฎหมายเกี่ ยวกั บ การซื้ อขาย แลกเปลี่ ยน ให
เชาทรัพย และเชาซื้อ

LA 2082 กฎหมายเอกเทศสัญญาสําคัญ 2 2(2/2-0-0)
(Specific Contracts II)
Prerequisite : None
หลั กกฎหมายเกี่ ย วกั บตั วแทนและนายหน าประเภท
ตาง ๆ
LA 2093 กฎหมายอาญาภาคความผิด
3(3/3-0-0)
(Criminal Law : Specific Offences)
Prerequisite : None
หลั ก กฎหมายเกี่ ย วกั บ ความผิ ด ลั กษณะต า ง ๆ ใน
ภาค 2 ของประมวลกฏหมายอาญาและความผิดลหุโทษฐาน
ตาง ๆ
LA 2102 หลักทัว่ ไปเกีย่ วกับกฎหมายมหาชน 2(2/2-0-0)
(General Principles of Public Law)
Prerequisite : None
วิวัฒนาการ บอเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป
และประเภทของกฏหมายมหาชน ทฤษฎีการจัดโครงสรางทาง
ปกครองในรัฐ อํานาจและทฤษฎีสําคัญเกี่ยวกับการใชอํานาจ
โดยเฉพาะการแบงแยก การใชอํานาจอธิปไตย อํานาจดุลยพินิจ และอํานาจผูกพัน นิติกรรมทางปกครอง การใชอํานาจ
ของศาลปกครอง

       
    

LA 2033 ผลแหงหนี้
3(3/3-0-0)
(Effect of Obligations)
Prerequisite : None
วัตถุแหงหนี้ ผลธรรมดา และผลพิเศษแหงหนี้ ความระงับ
แหงหนี้

LA 2072 กฎหมายวาดวยการกูยืม
2(2/2-0-0)
และหลักประกัน
(Loan and Security Transactions)
Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกูยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา
และหลักประกันแหงหนี้ประเภทตาง ๆ
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LA 2112 เศรษฐศาสตรสําหรับนักกฎหมาย 2(2/2-0-0)
(Economics for Lawyer)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรกับนิติศาสตร หลัก
เศรษฐศาสตรเบื้องตนที่เปนประโยชนตอการเรียน นิติศาสตร
บทบาทของกฎหมายตอกลไกทางเศรษฐกิจ ทั้ งภาครัฐและ
เอกชน ทางเลื อกในการแก ปญหาเศรษฐกิ จด วยกลไกทาง
เศรษฐศาสตรและกลไกทางกฏหมาย แนวโนมของเศรษฐกิจโลก
ทีม่ ีอิทธิพลตอกฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศ
LA 2123 กฎหมายและจริยธรรม
3(3/3-0-0)
สือ่ สารมวลชน
(Law and Ethics for Mass Media)
Prerequisite : None
สิทธิและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น กฎหมาย
ที่ ว าด วยการหมิ่ นประมาท การละเมิดทําใหผู อื่ น เสี ยหาย
เสียชื่ อเสียงเกียรติยศและศักดิ์ ศรี การละเมิดสิทธิมนุษยชน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสื่อสารมวลชนและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสิง่ พิมพ รวมทัง้ กฎหมายลิขสิทธิแ์ ละปญหา
การสื่อสารมวลชนในประเทศไทย

       
    

LA 2133 ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับกฎหมาย 3(3/3-0-0)
(Introduction to Law)
Prerequisite : None
ความหมายของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ประเภท
ของกฎหมาย ศักดิ์ของกฎหมาย รวมทั้งการเริ่มการปรับใช
กฎหมายเขากับขอเท็จจริง การตีความกฎหมาย และการอุด
ช องว างของกฎหมาย ในกรณี ที่ ไ ม มี บทบั ญญั ติ ก ฎหมาย
มาปรับใช นิติกรรมสัญญา สัญญาซื้อขาย สัญญาเชาทรัพย
สั ญ ญาค้ํ า ประกั น สั ญ ญาจํ า นอง สั ญ ญาประนี ป ระนอม
ยอมความ สัญญาจํานํา สัญญาประกันภัย กฎหมายวาดวย
หางหุนสวนและบริษัท กฎหมายวาดวยนิติบุคคล
LA 2803 กฎหมายธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Business Law)
Prerequisite : None
หลักทั่ วไปเรื่ องบุ คคลธรรมดาและนิติ บุคคล นิติ กรรม
สัญญา การจัดตัง้ องคกรทางธุรกิจ การประกอบธุรกิจคนเดียว
ขนาดกลาง ขนาดยอม หางหุน สวน บริษทั บริษัทมหาชนจํากัด
เอกเทศสัญญาและสัญญาทางธุรกิจที่ สําคัญ สัญญาอนุญาต
ใหใชสทิ ธิในทางการคา สัญญาเฟรนไชส และกฎหมายทีเ่ กี่ยว
ของในทางธุรกิจ อาทิ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย
ขายตรงและการตลาดแบบตรง กฎหมายคุ มครองผู บริ โภค
กฎหมายลมละลาย เปนตน

LA 2813 กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
3(3/3-0-0)
(Economic Law)
Prerequisite : EC 1003 or EC 1023
บทบาทและความสํ า คั ญ ของกฎหมายที่ มี ต อ ระบบ
เศรษฐกิจทั้งในดานการคา การเงิน การถายทอดเทคโนโลยี
และการลงทุนขามชาติ การแทรกแซงของรัฐในเชิงกฎหมาย
ที่ เกี่ ยวกั บภาคเศรษฐศาสตร และผลของกฎหมายที่ มี ต อ
พฤติ กรรมทางเศรษฐกิจ กฎหมายแพ งและพาณิชยวาดวย
ทรัพย นิตกิ รรม และสัญญา และกฎหมายลักษณะหุน สวนบริษทั
และสมาคม
LA 3012 กฎหมายลักษณะครอบครัว
2(2/2-0-0)
(Family Law)
Prerequisite : None
หลักกฎหมายครอบครัว การหมั้น การสมรส การหยา
ความสัมพันธระหว างสามี และภริ ยา ความสั มพันธระหวาง
บิดามารดากับบุตร คาอุปการะเลี้ยงดู
LA 3023 กฎหมายเกีย่ วกับองคกรทางธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Law on Business Organizations)
Prerequisite : None
ประเภท การจัดตั้ง โครงสรางขององคกรธุรกิจ ประเภท
หางหุนสวน บริษัทและบริษทั มหาชนจํากัด การเงิน การระดม
ทุ น การบริ หารจั ดการ การจั ดการภายในและการควบคุ ม
การบริหารจัดการขององคกรธุรกิจ การเขาสูตําแหนง อํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู บริหารความ
สัมพันธระหวางผูถ ือหุน กรรมการ ผูบ ริหารกับบุคคลภายนอก
ความรับผิดทางอาญาขององคกรธุรกิจ กรรมการและผูบริหาร
LA 3034 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 4(4/4-0-0)
(Civil Procedure Law)
Prerequisite : None
ศึ ก ษาหลั ก กฎหมาย วิ ธี พิ จ ารณาความแพ งว า ด ว ย
บททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณ และฎีกา วิธีการ
ชั่วคราวกอนพิพากษาและการดําเนินคดีแพงในชั้นบังคับคดี
การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย รองขัดทรัพย การ
เฉลี่ยทรัพย และขอกันสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 และ ภาค 4
LA 3043 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3/3-0-0)
(Law of Evidence)
Prerequisite : None
ศึกษาหลักกฎหมาย วาดวยพยานหลักฐานในคดีแพงและ
คดีอาญา การมาศาล และการซักถามพยาน การนําสืบพยาน


เอกสาร การตรวจหลักฐานโดยศาล และการแตงตัง้ ผูเ ชีย่ วชาญ
โดยศาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
LA 3062 กฎหมายแรงงาน
2(2/2-0-0)
(Labour Law)
Prerequisite : None
วิวัฒนาการ และหลักทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ความ
แตกต า งระหว างสั ญ ญาจ างแรงงานกั บ สั ญญาจ า งทํา ของ
การคุม ครองแรงงานของคนตางดาว แรงงานสัมพันธ การระงับ
ขอพิพาทแรงงานและการพิจารณาคดีแรงงาน
LA 3073 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
3(3/3-0-0)
(Negotiable Instruments)
Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกีย่ วกับบัญชีเดินสะพัด ตัว๋ เงิน และตราสาร
เปลี่ยนมือประเภทตางๆ
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
หลั ก ทั่ วไปในการดํา เนิ น คดี อ าญา อํา นาจพนั ก งาน
สอบสวนและศาล การฟองคดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชัน้ ตน
อุทธรณและฎีกา
LA 3103 กฎหมายปกครอง
3(3/3-0-0)
(Administrative Law)
Prerequisite : None
หลั กทั่ วไปและลั กษณะสํา คั ญ ของกฎหมายปกครอง
ฝายปกครอง การกระทําทางปกครอง ผลบังคับของคําสั่งทาง
ปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับทาง
ปกครอง วิธปี ฏิบตั ขิ องเจาหนาทีฝ่ า ยปกครอง บริการสาธารณะ
การจัดระเบียบราชการบริหาร

กฎหมายโดยเน น เรื่ อ งความหมายของกฎหมาย อํา นาจ
อธิปไตย โทษ สิทธิ ความยุติธรรม ความเปนธรรมในสังคม
ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาตอการสรางและการใช
กฎหมาย
LA 3113 กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3(3/3-0-0)
(Consumer Protection Law)
Prerequisite : None
แนวคิดทฤษฎีและที่มาของกฎหมายคุ มครองผูบริโภค
กฎเกณฑแหงกฎหมายเพือ่ พิทักษสทิ ธิประโยชนของผูบ ริโภค
กฎหมายคุม ครองผูบ ริโภค และการบังคับใชกฎหมายคุมครอง
ผู บริ โภค วิ ธี พิ จารณาคดีคุ มครองผู บริโภค กรณี ศึ กษาคดี
คุมครองผูบริโภค
LA 3122 การระงับขอพิพาท
2(2/2-0-0)
(Dispute Resolution)
Prerequisite : None
แนวคิดเกีย่ วกับการระงับขอพิพาท ความหมาย ลักษณะ
รูปแบบ สัญญา วิธีพิจารณาคําชี้ขาด การบังคับตามคําชี้ขาด
ตลอดจนผลของคําวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
LA 3133 กฎหมายภาษีอากร
3(3/3-0-0)
(Tax Law)
Prerequisite : None
หลั ก การ นโยบายและทฤษฎี ที่ เกี่ ยวกั บ ภาษี อ ากร
หลั กการเบื้ องต นเกี่ ยวกั บภาษี เงิ นได ทั้ งภาษี เงิ นได บุ คคล
ธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล
LA 3142 การบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
2(2/2-0-0)
(Accounting for Lawyers)
Prerequisite : None
การนําหลักและกฏเกณฑทางบัญชีเขามาประกอบการ
ใชกฎหมาย ความสัมพันธระหวางหลักการบัญชีกับกฎหมาย
หุน สวนบริษัทและภาษีอากร
LA 3152 กฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ
(Business Law in English)
2(2/2-0-0)
Prerequisite : None
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษทางกฏหมายธุรกิจ การอาน
และการแปลเอกสาร และสัญญาสําคัญทางธุรกิจ บทความใน
นิ ตยสารทางธุรกิ จและวารสารกฏหมาย การรางเอกสารที่
เกี่ยวของกับกฎหมายธุรกิจและสัญญาทางธุรกิจ

       
    

LA 3112 นิติปรัชญา
2(2/2-0-0)
(Legal Philosophy)
Prerequisite : None
ประวั ติ และผลงานของนั กปรั ชญากฎหมาย ในสํานั ก
ความคิดทางกฎหมายตาง ๆ ปรัชญาทีเ่ ปนรากฐานของทฤษฎี
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LA 3162 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2(2/2-0-0)
(Intellectual Property Law)
Prerequisite : None
วิวัฒนาการและแนวคิดเกี่ ยวกับการคุ มครองทรัพยสิน
ทางปญญา ทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ การคุมครอง
ทรัพยสนิ ทางปญญาระหวางประเทศ สัญญาอนุญาตใหใชสทิ ธิ
ในทรัพยสนิ ทางปญญา

       
    

LA 3172 กฎหมายปองกันการผูกขาด
2(2/2-0-0)
(Anti - Trust Law)
Prerequisite : None
การผู ก ขาดทางการค า และผลกระทบต อ ผู บริ โ ภค
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศประเภทตาง ๆ ของการ
ผูกขาด กฎหมายปองกันการผูกขาด และการใชบงั คับกฎหมาย
ปองกันการผูกขาด

LA 3213 กฎหมายเศรษฐกิจ
3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศ 1
(International Economic Law I)
Prerequisite : None
วิ วั ฒ นาการของข อ ตกลงทั่ วไปว า ด ว ยพิ กั ด อั ต รา
ภาษีศุลกากร และ การคา กองทุนการเงินระหวางประเทศ
โครงสราง บทบาทและ หนาที่ของสถาบันดังกลาวในการดูแล
ระเบี ยบเศรษฐกิ จโลก และการรวมตั วทางเศรษฐกิ จระดั บ
ภูมิภาคในรูปแบบตางๆ

LA 3182 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
2(2/2-0-0)
(Seminar on Business Law)
Prerequisite : None
อภิ ปราย และวิ เคราะห ป ระเด็ น สําคั ญทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

LA 3222 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 2(2/2-0-0)
(International Trade Law)
Prerequisite : None
วิวฒ
ั นาการ และทีม่ าของกฎหมายการคาระหวางประเทศ
กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ที่มีผลกระทบตอการคา
สินคาระหวางประเทศ กฎหมายที่ใชบังคับกับสัญญาการคา
ระหวางประเทศ กฎหมายเอกภาพสําหรับการซื้อขายระหวาง
ประเทศ เงื่อนไขที่สําคัญทางการคาระหวางประเทศ การทํา
สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ การขนสงและการประกันภัย
สินคา การชําระเงินและการโอนเงินระหวางประเทศ การระงับ
ขอพิพาททางการคาระหวางประเทศ

LA 3192 กฎหมายหลักทรัพย
2(2/2-0-0)
(Securities Regulations)
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดการเงินและตลาดทุน ความหมาย
ของหลั ก ทรั พ ย ตลาดหลั ก ทรั พ ย คณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย การซือ้ ขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพย การประกอบธุรกิจหลักทรัพย การจัดการกองทุน
การกระทําอั นไม เป นธรรมเกี่ ยวกั บการซื้ อ ขายหลั กทรั พย
การซือ้ หลักทรัพยเพื่อการครอบงํากิจการ

LA 3223 กฎหมายเศรษฐกิจ
3(3/3-0-0)
ระหวางประเทศ 2
(International Economic Law II)
Prerequisite : LA 3213
การก อตั้ ง โครงสราง บทบาทและหนาที่ ขององค การ
การค าโลก หลั กกฏหมายและประเด็ นสําคั ญของข อ ตกลง
เกี่ยวกับการคาบริการ หลักกฏหมาย และประเด็นสําคัญของ
ขอตกลงเกี่ยวกับการคุ มครองทรัพยสินทางปญญา ประเด็น
สําคัญ ซึ่งจะเปนหัวขอใหมในการเจรจาการคาหลายฝาย

LA 3202 กฎหมายธนาคาร
2(2/2-0-0)
(Banking Law)
Prerequisite : None
บทบาทของธนาคารพาณิชย นโยบายการควบคุม และ
สงเสริมการธนาคารพาณิชย กฏเกณฑแหงกฏหมายเกี่ยวกับ
การจัดองคการและการดําเนินงานทั่วไปของธนาคารพาณิชย
กิจการที่สําคัญ และการหาผลประโยชนของธนาคารพาณิชย
ผลกระทบของสภาวะการเงินระหวางประเทศตอการดําเนิน
งานของธนาคารพาณิชย

LA 3232 สัญญาระหวางประเทศ
2(2/2-0-0)
(International Contract)
Prerequisite : None
ทฤษฎี ลั กษณะและสถานะทางกฎหมายของสั ญ ญา
ระหวางประเทศ หลักการและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเจรจา
ตอรอง การรางและการตรวจสัญญา ประเด็นที่ พึงพิจารณา
ในการทําสัญญาระหวางประเทศ ผลของสัญญาระหวางประเทศ
การระงับขอพิพาท


LA 3242 กฏหมายธุรกิจระหวางประเทศ 2(2/2-0-0)
(International Business
Transaction Law)
Prerequisite : None
หลั ก การและแนวคิ ด เบื้ องต น เกี่ ยวกั บธุ ร กิ จระหว าง
ประเทศ หลักการและโครงสรางทางกฎหมายธุรกิจระหวาง
ประเทศ กฎหมายและสัญญาเกี่ยวกับการลงทุน การถายทอด
เทคโนโลยีการกูย มื เงิน การซือ้ ขาย การระงับขอพิพาททางธุรกิจ
และภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ
LA 3252 กฎหมายลมละลาย
2(2/2-0-0)
(Bankruptcy Law)
Prerequisite : None
วิ วั ฒนาการ ลั กษณะและวั ต ถุ ประสงค ของกฎหมาย
ล มละลาย วิ ธีการจั ดการทรั พย สินของลู กหนี้ บทบาทของ
เจาพนักงานพิทักษทรัพย อํานาจศาล กระบวนพิจารณาคดี
ลมละลาย การฟนฟูกิจการ
LA 3262 กฎหมายประกันภัยและ
2(2/2-0-0)
ธุรกิจประกันภัย
(Insurance Law and Insurance
Business)
Prerequisite : None
ทฤษฎี หลั ก กฎหมายและขอบเขตการประกั น ภั ย
ประเภทตาง ๆ ตัวแทนและนายหนาประกันภัย ประกันภัย
ค้ําจุนและธุรกิจประกันภัย
LA 3272 อาชญากรรมทางธุรกิจ
2(2/2-0-0)
(Business Crime)
Prerequisite : None
ความหมายของอาชญากรรมทางธุ รกิ จ ความผิ ดทาง
อาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ มาตรการ และกลไกของรัฐในการ
ป องปรามอาชญากรรมทางธุ รกิ จ โดยเน นกฏเกณฑ แห ง
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงิน

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
อุทธรณฎกี า การไกลเกลีย่ และประนีประนอมยอมความในศาล
LA 3312 กฎหมายที่ดิน
2(2/2-0-0)
และนโยบายการใชที่ดิน
(Law on Land Used and Policy)
Prerequisite : None
ประเภทและลักษณะของการจัดการทีด่ ิน นโยบายการใช
และการหาประโยชนในที่ดิน กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจเกี่ยวกับ
ที่ ดิน กฏเกณฑ แห งกฎหมายเกี่ ยวกั บการจั ดสรรที่ ดินและ
สิง่ ปลูกสรางบนทีด่ นิ
LA 3313 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย
3(0-0-3/12)
(Field Experience in Law)
Prerequisite : None
การประกอบวิชาชีพกฎหมาย ใหรจู ริง ปฏิบตั ไิ ดจริง ยึดมัน่
ในจรรยาบรรณวิ ชาชี พ มี แนวปฏิ บั ติ ในการจั ดการและให
คําแนะนํากฎหมาย การรางและตรวจสัญญา การเสียภาษีอากร
การเรี ยบเรี ยงคําฟ อง การสื บพยาน การเรียงคําพิ พากษา
การเรียงคําใหการ การเรียงคําฟองอุทธรณ ฎีกา การบังคับตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งศาล สงเสริมและพัฒนาใหมีคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพรอมสูวิชาชีพกฎหมาย
หมายเหตุ : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป ศึกษารายวิชา
เอกบังคับไมตา่ํ กวา 43 หนวยกิต มีเกรดเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา
2.00 และใหอยูใ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
LA 3322 กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย 2(2/2-0-0)
(Real Estate Law)
Prerequisite : None
ลักษณะการใชและการหาประโยชนทางธุรกิจในอสังหาริมทรัพย การบริหารงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย กฎหมาย
ควบคุมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยอนื่ ๆ เชน กฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดสรรบานพักอาศัย อาคารพาณิชย อาคารชุด
ศู น ย การค า สถานที่ พั กตากอากาศ วิ ธี ป ฏิ บั ติ และสั ญญา
ดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย

       
    

LA 3302 กฎหมายระหวางประเทศ
2(2/2-0-0)
กับการพัฒนา
(International Law and Development)
Prerequisite : None
แนวคิ ดและหลั กเกณฑ ทางกฏหมายระหว างประเทศ
เกีย่ วกับการพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศในเชิงการคา
การลงทุนและการเงินระหวางประเทศ บทบาทขององคการ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

489

490

  

LA 3332 กฎหมายการทองเที่ยว
2(2/2-0-0)
(Law on Tourism)
Prerequisite : None
พระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ นํ า เที่ ยวและมั ค คุ เ ทศก และ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข องกั บการท องเที่ ย ว อาทิ การควบคุ ม
คนเขาเมือง การคุม ครอง และดูแลรักษาแหลงมรดกโลก อุทยาน
แหงชาติ โบราณวัตถุสถาน และพิ พิธภัณฑสถานแหงชาติ
กฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
การควบคุมมลพิษ และความรับผิดทางแพง กฎหมายเกีย่ วกับ
การโรงแรม การจัดหางาน การคุ มครองแรงงาน กฎหมาย
ศุลกากร กฎหมายที่ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ
กรณีศึกษาทางดานการทองเที่ยว
LA 3342 กฎหมายสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
(Environmental Law)
Prerequisite : None
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธระหวางระบบ
นิเวศ สิ่งแวดลอมกับทรัพยากรธรรมชาติ หลักสหวิทยาการ
ในการคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบาย
ของรัฐองคกร มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอืน่ ในการ
วางแผนการจัดการ การใชและการคุม ครองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การจัดการมลพิษ

       
    

LA 3353 กฎหมายพาณิชยนาวี
3(3/3-0-0)
(Maritime Law)
Prerequisite : None
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขนสงสินคาทางทะเลระหวาง
ประเทศ เอกลั กษณ ของเรื อ อํานาจรั ฐเหนื อเรือ บุริ มสิทธิ
เหนือเรือ การจํานองและการเชาเรือ การรับขอของทางทะเล
รวมถึ ง การลากจู ง เรื อ การช ว ยเหลื อ กู ภั ย การเฉลี่ ย
ความเสียหายทั่วไป และอุบัติเหตุทางเรือ
LA 3362 กฎหมายอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Law)
Prerequisite : None
หลักทั่ วไปของกฎหมายที่ เกี่ ยวของกับการดําเนินงาน
อุ ต สาหกรรม กฎหมายการนิ ค มอุ ต สาหกรรม กฎหมาย
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม กฎหมายโรงงาน กฏหมายจดทะเบียน
เครื่องจักร กฎหมายวัตถุอันตราย ปญหาทางดานกฎหมาย
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอุตสาหกรรม

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
ยกเลิกสัมปทาน ความรวมมือระหวางรัฐในการใชและแสวงหา
ประโยชนรว มกันจากทรัพยากรธรรมชาติ
LA 3412 กฎหมายการลงทุน
2(2/2-0-0)
(Investment Law)
Prerequisite : None
แนวคิด นโยบาย และกฎหมายเกีย่ วกับการลงทุนทางตรง
การคุ มครองและการส งเสริ มการลงทุ นทั้ งประเทศและต าง
ประเทศ โดยประเทศผู รับและประเทศผู ส งออก การลงทุ น
สนธิสัญญาระหวางประเทศทวิภาคี และพหุภาคีเกี่ยวกับการ
ลงทุน ประเด็นปญหาสําคัญตาง ๆ ที่นาสนใจดานกฎหมาย
เกี่ยวกับการลงทุนทางตรง
LA 3422 การอนุญาโตตุลาการทางการคา 2(2/2-0-0)
(Commercial Arbitration)
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับการระงับขอพิพาท การระงับขอพิพาท
ทางธุ ร กิ จ การค า โดยการใช อ นุ ญ าโตตุ ลาการทางการค า
กระบวนพิ จารณา การทําคําวิ นิ จฉั ยชี้ ข าด ความเห็ นและ
การบังคับตามคําวินิจฉัย
LA 3432 คอมพิวเตอรสําหรับนักกฎหมาย 2(1/2-1/2-0)
(Computer for Lawyers)
Prerequisite : None
การใช ไมโครคอมพิ วเตอร สําหรั บงานตาง ๆ ภายใน
สํานักงาน การจัดเก็บขอมูล การใชโปรแกรมชวยงานเอกสาร
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เปนที่นิยมใช และเปนประโยชนตองาน
กฏหมาย


LA 3442 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2/2-0-0)
(Principles of Legal Profession)
Prerequisite : None
วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย ความรับผิดชอบและ
งานของนักกฎหมายในสาขาตาง ๆ มารยาทและอุดมคติของ
นักกฎหมาย ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ทีก่ อตัง้ ขึน้ เพือ่ ควบคุม
ผูป ระกอบอาชีพทางกฎหมาย
LA 3452 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ 2(2/2-0-0)
ธุรกิจในประเทศจีน
(Business Transaction Law in China)
Prerequisite : None
จารีตประเพณี วัฒนธรรมทางการคา กฏเกณฑเกี่ยวกับ
การลงทุนและการประกอบธุรกิจของคนตางดาว กฎหมายที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรทางธุรกิจ การขออนุญาตประกอบ
กิจการเฉพาะ การนําเงินตราเขา-ออกประเทศจีน การภาษีอากร
ทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งกฎหมายบางฉบับ
ที่เกี่ยวของ
LA 3462 ระบบกฎหมายและสถาบัน
2(2/2-0-0)
ทางกฎหมายของประเทศจีน
(Law System and Legal
Institution in China)
Prerequisite : None
ระบบกฎหมายในป จจุ บั น ทั้ งในส วนที่ เป นกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชน แนวคิดในทางกฎหมายของระบบ
สั งคมนิ ยมอั น มี ลั กษณะสั มพั นธ กั บระบบเศรษฐกิ จ ระบบ
นายทุนในกระแสโลกาภิวตั น สถาบันตุลาการ สถาบันนิตบิ ญ
ั ญัติ
สํานักงานอัยการสูงสุด สถาบันทนายความและหนวยงานที่มี
ความเชือ่ มโยงกับสถาบันกฏหมายดังกลาว

LA 3482 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ 2(2/2-0-0)
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในประเทศจีน
(Real Estate Law in China)
Prerequisite : None
กฎหมายทีด่ นิ หลักกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิร์ ว ม การถือครอง
สัญญาเชา สิทธิหนาที่ของผูเ ชาทีด่ ิน การกอสรางอาคาร ภาระ
ภาษีที่ดิน การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย การนําอาคาร
สิง่ ปลูกสรางเปนหลักค้าํ ประกันกับสถาบันการเงินในประเทศจีน
LA 3492 ภาษากฎหมายจีน
2(2/2-0-0)
(Legal Chinese)
Prerequisite : None
ทักษะการใชภาษาจีนดานการฟง การพูด การอาน และ
การเขี ยนในบริ บทที่ เกี่ ยวกั บ กฎหมาย การอ า น และ
การวิเคราะหตวั บทกฎหมายจีน
LA 4013 กฎหมายระหวางประเทศ
3(3/3-0-0)
แผนกคดีเมือง
(Public International Law)
Prerequisite : None
ความหมาย ลั ก ษณะ บ อเกิ ด ของกฎหมายระหว า ง
ประเทศแผนกคดี เมื อง บุ คคลในกฎหมายระหว างประเทศ
แผนกคดีเมือง การใชอํานาจรัฐ ความสัมพันธของกฎหมาย
ระหว างประเทศกั บ กฎหมายภายใน ความรั บผิ ด ระหว าง
ประเทศของรัฐ การระงับขอพิพาทระหวางประเทศ
LA 4023 กฎหมายระหวางประเทศ
3(3/3-0-0)
แผนกคดีบุคคล
(Private International Law)
Prerequisite : None
ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีบุคคล สัญชาติ สถานะของคนชาติ และคนตางดาว
การขัดกันแหงกฎหมาย การดําเนินคดีที่มีองคประกอบพัวพัน
กับตางประเทศ
LA 4032 การเจรจาตอรอง
2(2/2-0-0)
และการรางสัญญา
(Contract Negotiation and Drafting)
Prerequisite : None
หลักการ กระบวนการ การวางแผน การเตรียมประเด็น
และทักษะการเจรจาตอรอง การรางสัญญา สถานการณจําลอง
ในการเจรจาตอรองและการรางสัญญา

       
    

LA 3472 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน 2(2/2-0-0)
(Investment Law in China)
Prerequisite : None
กฎหมาย กฎเกณฑ ระเบี ยบ รวมทั้ งสิ ทธิ ประโยชน
เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีนของนักลงทุนตางชาติ รวมทั้ง
การลงทุ นโดยทางตรงและโดยทางอ อม ตลอดจนการร วม
ลงทุ นระหว างรั ฐ และเอกชนของจี น กั บ นั ก ลงทุ นต างชาติ
การส งเสริ มการลงทุ นตามที่ กฎหมายจี น ได เอื้ ออํานวยแก
นักลงทุนตางชาติ
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LA 4042 การใหคําแนะนํากฎหมาย
2(2/2-0-0)
และโนตารีพับบลิค
(Legal Counseling and Notary public)
Prerequisite : None
การให คําแนะนําทางกฎหมาย ข อขั ดแย ง ข อพิ พาท
เกี่ ย วกั บข อตกลงทางธุ รกิ จการค า การทํานิ ติ กรรมสั ญ ญา
การวิเคราะหผลแหงสัญญา การใหคําแนะนํา การดําเนินการ
เพื่อยุติขอพิพาทโดยกระบวนการทางกฏหมาย หรือกระบวน
การทางเลือก เชน การประนีประนอมยอมความ การไกลเกลีย่
ขอพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งระบบการจัดทํา
และจั ดเก็ บเอกสารทางกฎหมาย การศึ กษาเกี่ ยวกับระบบ
โนตารีพบั บลิค การแปลและการรับรองเอกสารทางกฎหมาย
LA 4043 ประวัติศาสตรกฎหมาย
3(3/3-0-0)
และการพัฒนากฎหมาย
(History and Development of Law)
Prerequisite : None
ที่มาของกฎหมายไทย และสกุลกฎหมายหลักของโลก
วิวฒ
ั นาการของระบบกฎหมายตางๆ ตลอดจนอิทธิพลของระบบ
กฎหมายดังกลาวที่ มี ตอกฎหมายของนานาประเทศรวมทั้ ง
ประเทศไทย บทบาทของกฎหมายในฐานะเปนเครือ่ งมือในการ
แกไขปญหาความขั ดแย งผลประโยชน ในสั งคม การพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การปฏิรูปกฎหมาย การเผยแพรกฎหมาย
และการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพและเปนธรรม

       
    

LM 2013 การจัดการโลจิสติกส
3(3/3-0-0)
และโซอุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)
Prerequisite : None
แนวคิ ด ความหมาย และความสําคัญของการจั ดการ
โลจิสติกสและโซอปุ ทานโครงสรางองคประกอบ และกระบวนการ
กิจกรรมทางโลจิสติกสและโซอปุ ทานการควบคุม การปฏิบตั งิ าน
ดานโลจิสติกสทงั้ ในและระหวางประเทศเครือ่ งมือในการจัดการ
โซอปุ ทาน และบทบาทของเทคโนโลยี
LM 3013 การจัดซื้อในระบบโซอุปทาน
3(3/3-0-0)
(Purchasing in Supply Chain)
Prerequisite : LM 2013
แนวคิดและบทบาทของการจัดซื้ อและการจัดการวั สดุ
กระบวนการจัดซือ้ จัดหาการคัดเลือกและบริหาร ความสัมพันธ
กับซัพพลายเออร การจัดซื้ อระหวางประเทศ การวางแผน
การจัดการวัสดุในโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพ กลยุทธในการ
จัดซือ้ และการจัดการวัสดุ

LM 3023 การจัดการสินคาคงคลัง
3(3/3-0-0)
และคลังสินคา
(Warehouse and Inventory Management)
Prerequisite : LM 2013
แนวคิ ด พื้ นฐานเกี่ ย วกั บ สิ น ค าคงคลั ง และคลั ง สิ นค า
เทคนิคและวิธกี ารควบคุมสินคาคงคลังในรูปแบบตาง ๆ ความ
สําคั ญของคลังสิ นค าในการจัดการโซ อุปทานและโลจิ สติ กส
การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การวางแผน การควบคุม และ
การจัดการคลังสินคาในระบบโซอุปทาน ชนิดของคลังสินคา
การปฏิบตั กิ ารในคลังสินคา การจัดการและควบคุมวัสดุ การจัด
การระบบการเก็ บและเบิ ก จ ายวั สดุ อุ ปกรณ ขนถ ายวั สดุ ใน
คลังสินคา การวางผังและการออกแบบคลังสินคา เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรกับระบบคลังสินคาอัตโนมัติ
LM 3033 การจัดการขนสง
3(3/3-0-0)
(Transportation Management)
Prerequisite : LM 2013
ภาพรวม อุปสงค อุปทานและหลักการบริหารการขนสง
ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ สถาบันทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรม
ขนสง นโยบายรัฐบาลและกฎระเบียบขององคการที่สงผลตอ
ธุรกิจขนสง การพัฒนาและแนวโนมธุรกิจการขนสงระหวาง
ประเทศ
LM 3053 กฎหมายโลจิสติกส
3(3/3-0-0)
(Logistics Law)
Prerequisite : LM 2013
กฎหมาย กฎเกณฑ และกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข องกั บ
กิจกรรมทางดานโลจิสติกส การขนสงหลายรูปแบบ การขนสง
ระหว างประเทศ สั ญญาการขนส ง สิ นค า ความรั บผิ ดตาม
ขอสัญญา และขอสัญญาตาง ๆ ในการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ หลักและวิธกี ารบังคับใชกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการขนสง
สินคา
LM 3063 การประกันภัยดานโลจิสติกส
3(3/3-0-0)
(Logistics Insurance)
Prerequisite : LM 2013
ความรูเกี่ยวกับการประกันภัยดานโลจิสติกส หลักการ
ประกันภัยการขนสงและสินคา ชนิดและขอตกลงของกรมธรรม
ประกันภัย สินคาทางทะเล ทางบก และทางอากาศ การรับ
ประกั น ภั ยต อ สิ ท ธิ ข องผู เอาประกั น ภั ยในการเรี ย กร อ ง
คาสินไหมทดแทน และสิทธิของผูรับประกันภัยในการจายเงิน
สมาคม และองค กรที่ เกี่ ยวของกับการประกั นภัยการขนสง
และสินคา


LM 3073 การวิเคราะหออกแบบ
และระบบสารสนเทศในโซอุปทาน
(System Analysis and Desing
in Supply Chain)
Prerequisite : LM 2013
แนวคิดที่สนับสนุนการวิเคราะหการจัดระบบงาน โดยใช
ขอมูลสารสนเทศ เทคนิคที่ใชในวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการวางแผนการควบคุมการผลิตและ
การปฏิบตั ิการ การศึกษาความตองการและวิเคราะหออกแบบ
ระบบงานคู ขนานกับระบบสารสนเทศเพื่อใหการปฏิบัติงาน
ในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานเกิดคุณคาสูงสุด
LM 3093 โลจิสติกสไทย-จีน
(Logistics Thai-China)
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกสไทย-จีน วิวัฒนาการทางดาน
โลจิ ส ติ ก ส ไ ทย-จี น รู ป แบบของโลจิ ส ติ ก ส และการขนส ง
เสนทางเชือ่ มโยงการคาสูก ารพัฒนาทางดานโลจิสติกส ปญหา
อุปสรรคการพัฒนาโลจิสติกสไทย-จีน แนวโนมโลจิสติกสไทยจีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
LM 3103 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ 3(3/3-0-0)
(Strategic Supply Chain Management)
Prerequisite : LM 2013
แนวคิด บทบาทและความสําคัญของการจัดการโลจิสติกส
และโซ อุ ปทานเชิ ง กลยุ ทธ กระบวนการวางแผนกลยุ ทธ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของระบบโลจิสติกสและโซอปุ ทาน
ที่นําไปสูการนําแผนกลยุทธไปประยุกตใชในทางปฏิบัติ และ
ปจจัยสําคัญของการกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธในการจัดการ
โลจิสติกสและโซอปุ ทาน

LM 3303 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 3(3/3-0-0)
(Intermodal Transportation)
Prerequisite : LM 2013
แนวคิ ดและความหมายของการขนส งต อเนื่ องหลาย
รูปแบบ บทบาทและความสําคัญของการขนสงตอเนือ่ ง การลด
ตนทุนโลจิสติกสจากการขนสงตอเนือ่ งหลายรูปแบบ หลักเกณฑ
และวิธกี ารสําหรับตัดสินใจเลือกเสนทางขนสง กลยุทธการขนสง
ตอเนือ่ งหลายรูปแบบในการจัดการโลจิสติกสและโซอปุ ทาน
LM 3403 ระบบขนถายวัสดุ
3(3/3-0-0)
(Material Handling)
Prerequisite : LM 2013
แนวคิดและความหมายของการขนถายวัสดุ บทบาทและ
ความสําคัญของระบบขนถายวัสดุในการจัดการโลจิสติกสและ
โซอปุ ทาน ประเภทของการขนถายวัสดุ ปญหาอุปสรรคเกีย่ วกับ
การขนถ ายวั สดุ แนวโน มรูปแบบของระบบขนถ ายวั สดุ ใน
อนาคต เทคโนโลยีการขนถายวัสดุ
LM 3503 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
3(3/3-0-0)
ไทย-จีน
(Small Business Management Thai-China)
ความหมายของธุรกิจขนาดยอม การพัฒนาธุรกิจขนาด
ย อมของไทยและจี น กลยุ ท ธ การจั ด การธุ ร กิ จขนาดย อ ม
บทบาทและความสําคัญของธุรกิ จขนาดย อมตอการพัฒนา
ประเทศ ป ญ หาอุ ป สรรคของการพั ฒ นาธุ รกิ จขนาดย อ ม
ศักยภาพของธุรกิจขนาดยอมไทย-จีน แนวโนมในอนาคตของ
การพัฒนาธุรกิจขนาดยอม
LM 3523 โลจิสติกสยอนกลับ
3(3/3-0-0)
และโซอุปทานระบบปด
(Reverse Logistics and Closed-Loop
Supply Chain
Prerequisite : LM 2013
การศึ ก ษาลั ก ษณะและรู ป แบบโลจิ ส ติ ก ส ย อ นกลั บ
และโซอุปทานระบบปด การจัดการสินคาวัตถุดิบ วัสดุและ
สวนประกอบของสินคา สินคาคงคลังสวนเกิน และสินคาที่ได
รับคืนจากลูกคาผานทางรานค าปลีกและศูนยกระจายสินคา
รวมถึ ง กระบวนการในการวางแผน การดํ า เนิ น งานและ
การควบคุ มเพื่ อให เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและลดต น ทุ น ศึ กษา
กระบวนการไหลของวัตถุดิบและสินคาคงคลัง สินคาสําเร็จรูป
และขอมูลสารสนเทศทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ กระบวนการเคลือ่ นยาย
สิ นค าจากผู ผลิ ตไปยั งลู กค า และการรั บคื นสิ น ค าเข ามายั ง
ผูจ ัดจําหนายและผูผ ลิตในระบบโซอุปทาน

       
    

LM 3203 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
3(3/3-0-0)
สําหรับการจัดการโซอุปทาน
(Innovative Technology for Supply
Chain Management)
Prerequisite : LM 2013
แนวคิด บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีในการ
จัดการโซอปุ ทาน ผลกระทบของเทคโนโลยีในธุรกิจอุตสาหกรรม
โลจิสติกสและโซอุปทาน แนวโนมการจัดการเทคโนโลยีสําหรับ
การจัดการโซอปุ ทาน
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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
ความสํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ ค า ปลี ก และธุ ร กิ จ ขนาดย อ ม
ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ศึกษาถึงองคประกอบ
และปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ การจัดการ
โซอุ ปทานและโลจิ สติกส เริ่ มตั้ งแต การจั ดหาและการจั ดซื้ อ
การผลิ ต การจั ดเก็ บและการกระจายสิ นค าไปยั งผู บ ริ โภค
การไหลของวัตถุดิบและขอมูลสารสนเทศในระบบโซอุปทาน
การจัดการระบบเครือขายทางธุรกิจ การสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาและบริการ รวมถึงการจัดการความตองการของลูกคา
ในระบบโซ อุ ปทาน การวิเคราะหป ญหาและแนวทางแก ไข
เกี่ ยวกับการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสในธุรกิจคาปลีก
และธุรกิจขนาดยอม

       
    

LM 3543 โลจิสติกสเพื่อสิ่งแวดลอม
3(3/3-0-0)
(Green Logistics)
Prerequisite : LM 2013
บทบาทและความสําคัญของสิ่งแวดลอมที่ มีอิทธิพลตอ
การจัดการโลจิสติกส การวิเคราะหรูปแบบและวิธกี ารทางดาน
โลจิสติกสในการรักษาสิ่งแวดลอมสําหรับสถานประกอบการ
ชุมชนและสังคม การประสานความรวมมือและความสัมพันธ
ของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องกั บ การพั ฒ นาระบบโลจิ สติ กส
เพื่ อสิ่ งแวดลอม นโยบายของภาครั ฐ กฎหมายสิ่ งแวดลอม
ที่ เกี่ ยวของกับการจัดการระบบโลจิสติกส การศึกษาปญหา
อุปสรรคและแนวทางแก ไขเพื่อใหการจัดการโลจิสติ กส เพื่ อ
สิง่ แวดลอมมีประสิทธิภาพ
LM 3553 การจัดการความเสี่ยง
3(3/3-0-0)
ดานโลจิสติกส
(Logistics Risk Management)
Prerequisite : LM 2013
หลั กการและแนวความคิ ดของการจั ด การความเสี่ ยง
ดานโลจิสติกส การประกันวินาศภัยและประกันภัย ความรับ
ผิ ด ชอบ ประเภทของกรมธรรม และสั ญญาประกั นภั ย
การประกั นอั คคี ภั ยการประกั นภั ยการขนส งและสิ นค า ทั้ ง
กระบวนการโลจิสติกสและโซอปุ ทาน

LM 3563 การวางแผนและควบคุม
3(3/3-0-0)
ดานโลจิสติกส
(Logistics Planning and Control)
Prerequisite : LM 2013
ความหมาย ความสําคัญและบทบาทของการวางแผนและ
ควบคุ มด านโลจิ สติ กส คุ ณลั กษณะที่ ดี ของแผนโลจิ สติ กส
กระบวนการวางแผนด านโลจิสติ กส การคาดคะเนการขาย
การวิ เคราะห สถานการณ ธุ รกิ จ การกําหนดวั ตถุ ประสงค
กลยุทธ โปรแกรม งบประมาณ การนําไปใชและการควบคุม
ดานโลจิสติกส
LM 3573 การจัดการโลจิสติกส
3(3/3-0-0)
สินคาเนาเสียงาย
(Perishable Product Logistics Management)
Prerequisite : LM 2013
ลักษณะภาพรวมของสินคาเนาเสี ยงาย รู ปแบบธุ รกิจ
และการตลาดของสินคาเนาเสียงาย ระบบและองคประกอบ
สําคัญของโลจิสติกสของสินคาเนาเสียงาย ปจจัยและสิง่ อํานวย
ความสะดวกธุรกิจการคาสินคาเนาเสี ยง ายระหวางประเทศ
เงื่ อนไขข อ จํา กั ดและป ญ หาอุ ปสรรคของโลจิ ส ติ ก ส สิ นค า
เนาเสียงาย
LM 3583 การจัดการผูใหบริการโลจิสติกส 3(3/3-0-0)
(Logistics Service Provider Management )
Prerequisite : LM 2013
ประเภทธุรกิจพื้นฐานของโลจิสติกส ระดับชั้นของธุรกิจ
โลจิสติกส บทบาทและความสัมพันธระหวางระดับชัน้ และภายใน
ระดับชัน้ ของธุรกิจโลจิสติกส การจัดการธุรกิจโลจิสติกสภายใน
ระบบหวงโซ อุ ปทาน การประกอบธุ รกิ จโลจิ สติ กส ระหว าง
ประเทศ และการบริหารจั ดการเครือขายโลจิ สติ กส ระหวาง
ประเทศ
LM 3593 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่
3(0-0-3/15)
(Field Work Practics)
Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อน
การฝกปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
เปนระยะเวลา 8 สัปดาหใหคนุ เคยกับสภาพการทํางาน เรียนรู
วิธีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมของการทํางาน เพื่อจะเปน
ประโยชนตอการเตรียมความพรอมเขาสู โลกของการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษา การฝกฝนใหรูจักกับการเผชิญหนากับ
ป ญหาในรู ปแบบต าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นขณะทํางาน เพื่ อเรียนรู
แนวทางแกไข รวมทั้งการประยุกตใชความรูในสาขาที่เรียน
เขากับการปฏิบตั ิงานจริง


LM 3603 การจัดการโซอุปทาน
3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรมอาหาร
(Supply Chain Management in Food
Industry)
Prerequisite : LM 2013
บทบาทและความสํา คั ญของอุ ตสาหกรรมอาหารของ
ไทย ความหมายและการจําแนกประเภทอุตสาหกรรมอาหาร
ลํา ดั บ ขั้ น ของการพั ฒนาอุ ต สาหกรรมอาหาร การจั ด การ
โซอุปทานในอุตสาหกรรมอาหาร แนวโนมในอนาคตเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอาหารของไทย
LM 3803 กลยุทธการกระจายสินคา
3(3/3-0-0)
ในโซอุปทาน
(Distribution Strategy in Supply Chain)
Prerequisite : LM 2013
บทบาทและความสําคั ญ ของระบบโลจิ สติ กส และการ
กระจายสินคา มาตรฐานในการใหบริการลูกคา แนวคิดในการ
บริหารจัดการสินคา โดยการกระจายสินคาดวยวิธีการขนสง
หลายรูปแบบ รวมทัง้ แนวทางการเลือกชองทางกระจายสินคา
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การกําหนดกลยุทธในการ
บริหารจัดการโลจิสติกสและกระกระจายสินคาแบบบูรณาการ
และการนําเสนอกรณีศึกษา
LM 3903 การออกแบบและพัฒนา
3(3/3-0-0)
ผลิตภัณฑในโซอุปทาน
(Product Design and Development
in Supply Chain)
Prerequisite : LM 2013
แนวคิ ด การออกแบบและพั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นระบบ
โซอุปทาน วงจรชีวติ ผลิตภัณฑธรุ กิจและอุตสาหกรรม ขัน้ ตอน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เทคนิคการออกแบบและพัฒนา
ผลิ ตภั ณ ฑ แนวโน มการวิ จั ยพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ ในอนาคต
การวิเคราะหคุณคาเพื่อลดตนทุนทางธุรกิจ

LM 4023 กลยุทธธุรกิจไทย-จีน
3(3/3-0-0)
(Thai-China Business Strategy)
Prerequisite : LM 2013
ความรูเกี่ ยวกับธุรกิจไทย-จีน การวิเคราะหจุดออนจุด
แข็ งธุ รกิ จไทย-จี น การวิ เคราะห สภาพแวดล อมทางธุ รกิ จ
รู ปแบบและประเภทของกลยุ ทธ 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 และสั มพันธภาพกับผูจั ดหาวิธีการจําลองแบบความ
สัมพันธระหวางการบริการลูกคากับการขาย ตนทุนการบริการ
ลูกคา ณ ระดับการบริการลูกคาตาง ๆ การกําหนดกลยุทธ
และการประเมิ นผลการบริการลู กค า รวมทั้ งผู จั ดหาป จจั ย
การผลิต
LM 4053 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส
3(3/3-0-0)
และโซอุปทาน
(Seminar in Logistics and Supply
Chain Management)
Prerequisite : ศึกษาในฐานะนักศึกษา ชั้นปที่ 4
วิเคราะห และอภิปรายปญหาในการจั ดการโลจิ สติ กส
โดยใชกรณีศึกษาหรือประเด็นปญหาที่นาสนใจในปจจุบัน
LM 4106 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operrative Education)
Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อน
การปฏิ บั ติ ง านเป นเวลา 16 สั ป ดาห ในโรงงาน
อุ ตสาหกรรมหรื อสถานประกอบการอื่ นใด ซึ่ งเป นไปตาม
ความเห็นชอบชองคณะวิชา เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดมปี ระสบการณ
ในการปฏิบตั งิ าน
LM 4513 การวางแผนทรัพยากรองคการ 3(3/3-0-0)
(Enterprise Resource Planning)
Prerequisite : LM 2013
การวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศในองค การ
เพือ่ เชือ่ มโยงใหเกิดการประสานงานในการใชทรัพยากร ขอมูล
สารสนเทศและกิจกรรมทีจ่ ําเปนและตองการเพือ่ ใหกระบวนการ
ทางธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ศึกษารูปแบบของระบบ

       
    

LM 4013 การบริหารทาขนสง
3(3/3-0-0)
(Port Management)
Prerequisite : LM 2013
โครงสรางและสถาบันเกี่ยวกับการบริหารทาขนสง ไดแก
ทาขนสงทางบก สถานีรถไฟทาเรือ ทาอากาศยาน รวมถึง
การบริ หารการขนส งทางทอ ลั กษณะและความสําคั ญของ
ทาขนสง หลักเกณฑการเลือกที่ตั้งของทาขนสง การจัดการ
และการดําเนินงานของทาขนสง การจัดการเกี่ยวกับตัวสินคา
ในการเคลื่อนยาย การจัดเก็บสินคา รวมถึงขอมูลการขนสง
สินคา การบริหารทาขนสงที่มีการเชื่อมโยงในรูปแบบเดียวกัน
และตางรูปแบบ

495

496

  

สนั บสนุ นทางธุรกิ จ การจั ดการฐานข อมู ลที่ จําเป นสําหรั บ
การดําเนินธุรกิจ การผสมผสานหนาที่ตาง ๆ ทางธุรกิจ ไดแก
การผลิต การจัดการโซอุปทาน การเงิน การบริหารโครงการ
การจั ดการทรัพยากรมนุ ษย และการจั ดการความสั มพั นธ
กับลูกคา
LM 4523 การวิจัยดานการจัดการ
3(3/3-0-0)
โลจิสติกสและโซอุปทาน
(Logistics and Supply Chain
Management Research)
Prerequisite : นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยทางดานการจัดการ
โซอุ ปทานและโลจิ สติ กส โดยเนนการนํากระบวนการ และ
ระเบี ยบวิ ธี การวิ จั ยไปใช ในการค นหาและวิ เคราะห ป ญหา
ที่ เกี่ ยวกั บกิ จกรรมทางธุ รกิจในระบบการจั ดการโลจิสติ กส
และโซอุปทาน ไดแก การจัดหา การจัดเก็บ การขนสง การ
กระจายสินคา ความสัมพันธกบั ผูจ ัดหาและลูกคา การฝกเขียน
เคาโครงร างกายวิ จั ย การออกแบบวิ จัย การกําหนดกรอบ
ของปญหา การตัง้ สมมติฐาน การสรางและทดสอบเครือ่ งมือวัด
รวมทั้งการวิเคราะห ขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เกีย่ วกับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

       
    

MA 1003 คณิตศาสตร
3(3/3-0-0)
(Mathematics)
Prerequisite : None
การแกระบบสมการเชิ งเสนโดยใชเมทริกซและดีเทอร
มิแนนต ความหมายของเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติ การบวก
การลบ ผลคูณเชิงสเกลารและผลคูณเชิงเวกเตอร ฟงกชนั ลิมติ
และความตอเนือ่ ง อนุพนั ธและการประยุกต การอินทิเกรตและ
การประยุกต
MA 1013 แคลคูลัส 1
3(3/3-0-0)
(Calculus I)
Prerequisite : None
เวกเตอร การบวก การลบ ผลคูณเชิงสเกลาร และผลคูณ
เชิงเวกเตอร เรขาคณิตวิเคราะหบนระนาบ การแกระบบสมการ
เชิงเสน ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและ
ฟงกชันอดิ ศัย การประยุกตอนุ พันธ 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 ในปริ ภู มิ 3 มิ ติ การบวก การลบ ผลคู ณ
เชิ ง สเกลาร แ ละผลคู ณ เชิ ง เวกเตอร ฟ ง ก ชั น ลิ มิ ต และ
ความต อ เนื่ อง อนุ พั น ธ และการประยุ ก ต การอิ นทิ เ กรต
และการประยุกต เทคนิคของการ อินทิเกรต สมการเชิงอนุพันธ
การแกระบบสมการโดยใชเมทริกซ และดีเทอรมิแนนต
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ
3(3/3-0-0)
(Mathematics and Statistics)
Prerequisite : None
ระบบจํานวนจริ ง การแก สมการเชิ งเส นตั ว แปรเดี ยว
ระบบพิกัดฉากและเสนตรง การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใช
กฎของเครเมอร แหล งที่ มาของข อมู ล ประเภทของข อมู ล
ระดับการวัด วิธีการทางสถิติ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ
เชิงพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความน าจะเปน
แบบไมตอ เนื่องและแบบตอเนื่อง การแจกแจงความนาจะเปน
ของคาจากตัวอยางสุม
MA 1093 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห 3(3/3-0-0)
(Calculus and Analytic Geometry)
Prerequisite : None
เรขาคณิตวิเคราะหบนระนาบ : เสนตรง วงกลม วงรี
พาราโบลา ลิมติ และความตอเนือ่ ง อนุพนั ธของฟงกชนั พีชคณิต
และฟงกชันอดิศยั การประยุกตอนุพนั ธ การอินทิเกรตฟงกชัน
พีชคณิตและฟงกชันอดิศัยพรอมการประยุกต
MA 1403 พีชคณิตเชิงเสน
3(3/3-0-0)
(Linear Algebra)
Prerequisite : None
ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ การแกระบบสมการ
เชิงเสนดวยเมทริกซ การหาคาอายเก็น ดีเทอรมิแนนตและ
ออธอนาไลเซชั น ปริ ภู มิ เ ชิ ง เวกเตอร การแปลงเชิ ง เส น
พรอมทั้งการประยุกต
MB 2003 ภาษามาเลเซียสําหรับธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0)
(Malay for Business I)
Prerequisite : None
การผสมคํา ระบบเสี ยงและการออกเสี ยง โครงสร าง
ประโยคและไวยากรณพื้นฐาน คําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน
และในเชิงธุรกิจ ฝกทักษะการฟง การอาน การเขียน การแปล
และการสนทนาระดับพื้นฐานเชิงธุรกิจ ในโครงสรางประโยค
และไวยากรณที่ไดศึกษามา วัฒนธรรมมาเลเซียในทางธุรกิจ


MG 1303 องคการและการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Organization and Management)
Prerequisite : None
แนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ กระบวนการทาง
การจัดการ โดยศึกษาถึงหนาที่ทางการจัดการ ประกอบดวย
การวางแผน การจั ดองค การ การจั ดการทรั พยากรมนุ ษย
การชี้นําและการบังคับบัญชา การติดตอสื่อสาร การจูงใจและ
การควบคุม รวมถึงสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการบริหาร
ธุรกิจ การจัดการในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ แนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม
MG 3073 จิตวิทยาธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Business Psychology)
Prerequisite : None
หลักการและวิธกี ารทางจิตวิทยา ทีน่ าํ มาใชในการวิเคราะห
ธรรมชาติของมนุษยและการดําเนินงาน ความแตกตางของ
มนุ ษ ย ความต องการและความพึ งพอใจ การปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรมและธํารงรักษาพฤติกรรม การสรางแรงจูงใจ อิทธิพล
ของกลุม และวัฒธรรมองคกรที่มผี ลตอการทํางาน
MG 3083 การทํางานเปนทีม
3(3/3-0-0)
(Team Working)
Prerequisite : None
แนวคิ ดเกี่ ยวกั บการทํางานเป นที ม บทบาทของผู นํา
ในการทํางานเป นที ม การวางแผนและออกแบบเพื่ อสร าง
ทีมงานใหม ปญหาในการสรางทีมงาน วิธีการพัฒนาทีมงาน
เพื่ อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน จิตวิทยาและเทคนิคในการ
บริหารทีมงาน การจัดการกับปญหและอุปสรรคในการทํางาน
เปนทีม วิธีการบริหารความขัดแยงในทีมงาน กระบวนการ
ในการตัดสินใจและหาขอสรุปของทีม การสรางความสุขและ
ความภาคภูมใิ จของบุคลากรในทีม การสลายทีมและการฟน ฟู
ทีมขึน้ ใหม การบริหารทีมงานอยางมีจริยธรรม

MG 3313 พฤติกรรมองคการ
3(3/3-0-0)
(Organizational Behavior)
Prerequisite : MG 1303
แนวความคิ ดเกี่ ยวกั บพฤติ กรรมองค การและกระบวน
การขององค การที่ มี ผลต อพฤติ กรรมบุคคล ขวั ญและความ
พึงพอใจในการทํางาน การวิเคราะหความแตกตางของบุคคล
การรับรู การเรียนรูทัศนคติ บุคลิกภาพ การจูงใจ บรรทัดฐาน
กลุม วัฒธรรมองคการ อิทธิพล อํานาจ และการเมือง ในองคการ
กระบวนการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาองคการ
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 และการใช เครื่ องมื อ เกี่ ยวกั บการจั ดรู ป
องคการเพื่อพัฒนาองคการใหมีความทันสมัยในโลกยุคโลกา
ภิวัฒน
MG 3373 การสื่อสารทางการบริหาร
3(3/3-0-0)
(Communication to Administration)
Prerequisite : None
ศาสตรและศิลปที่ตั้งอยูบนพื้นฐานในเชิงจิตวิทยา และ
พฤติ กรรมองค ก าร กระบวนการสื่ อ สาร ทฤษฎี อ งค การ
พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล การสรางแรงจูงใจในองคการ
การวิ เคราะห พ ฤติ ก รรม การสื่ อ สาร การพั ฒ นาองค การ
และการใช ศิ ลปะของการสื่ อสาร เพื่ อสรางความเขาใจและ
ความรวมมือโดยมุงเนนการบริหารใหเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลขององคการในระยะยาว
MG 3403 การจัดการความรูและ
3(3/3-0-0)
องคการแหงการเรียนรู
(Knowledge Management and
Learning Organization)
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการของการจัดการความรู ความหมาย
และรูปแบบของการจัดการความรู ทฤษฎีการจัดการความรู
และการสรางองคการแหงการเรียนรู องคประกอบและขัน้ ตอน
ในการจั ด การความรู แหล ง ของความรู แ ละการแสวงหา
การเรี ยนรู ในระดั บ บุ ค คลและระดั บองค การ กระบวนการ
สร างการแลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ในองค การ กลยุ ท ธ ในการ
จัดการความรูเพือ่ พัฒนาองคการ

       
    

MG 3123 ผูนําและมนุษยสัมพันธในธุรกิจ 3(3/3-0-0)
(Leader and Human Relation
in Business)
Prerequisite : MG 1303
การศึ กษาภาวะผู นํา ทฤษฎี เกี่ ยวกั บผู นําการพั ฒนา
การเปนผูนํา ลักษณะผูนําที่ประสบความสําเร็จ บทบาทและ
ความสําคัญของผูน ําตอการสรางมนุษยสัมพันธในธุรกิจ วิธกี าร
สรางมนุษยสมั พันธ ทัง้ ภายในและภายนอกหนวยงาน การสราง
ความศรั ทธาและความเต็ มใจในการทํางาน การมี ส วนร วม
ระหวางผูนําและผูตาม การตัดสินใจและแกปญหา เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองคการ
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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 ทั้งนี้จะศึกษาจากกรณีศึกษาและตัวอยาง
กลยุทธที่ใชในการแกปญหา รวมทั้งมีการศึกษาถึงนโยบาย
ดานตางๆ ทัง้ ทางดานการเงิน การตลาด ปญหาแรงงาน การผลิต
และการควบคุมในธุรกิจและอุตสาหกรรม
MG 4033 การสัมมนาการจัดการ
3(3/3-0-0)
(Seminar in Management)
Prerequisite : ศึกษาวิชาเอกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
อภิ ปรายและวิ เคราะห ถึ งปญหาการจั ดการทั้ งในด าน
การวางแผน การจั ดองค การ การจั ดการทรั พยากรมนุ ษย
การชี้นําและการควบคุม เพื่อเสนอแนวคิดในการแกไขปญหา
โดยการเรียนรูจากองคการประเภทตางๆ การใชเทคนิคและ
วิธีการบริหารใหมๆ มาประยุกตใชใหเขากับสภาพแวดลอม
ของแตละองคการ การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในประเด็นหัวขอ
ทีน่ า สนใจทางดานการจัดการ

       
    

MG 4113 การจัดการและพัฒนา
3(3/3-0-0)
ทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management
and Development)
Prerequisite : None
ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย ความสัมพันธ
ระหวางการจัดการทรัพยากรมนุษย และสิ่งแวดลอม การสราง
ความเขาใจในพฤติ กรรม และความสามารถของทรั พยากร
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
แนวคิ ด บทบาท หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
ธุ รกิ จที่ มี ต อสั งคม ชุ มชนและเศรษฐกิ จ วิ เคราะห ป ญ หา

การดําเนินงาน ทางธุ รกิ จทั้ งภายในและภายนอกที่ มี ผลต อ
คุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการกําหนดนโยบาย
ในการบริหารองคการธุรกิจที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต อ สั ง คม เพื่ อการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ ยั่ งยื น และตอบสนอง
ตอความตองการของสังคมและกลุมผู ที่มีมีสวนเกี่ยวของกับ
องคการ
MG 4153 การบริหารและประเมินโครงการ 3(3/3-0-0)
(Project Management and Evaluation)
Prerequisite : MG 1303 และ FN 1603
เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ในการบริ ห ารและประเมิ น
โครงการ วงจรชีวิตของโครงการ การวางแผนและการควบคุม
โครงการ ทั้ ง ในเชิ ง เทคนิ ค ป จ จั ย เวลา และค า ใช จ า ย
การพิ จ ารณาการใช แ ละจั ด สรรทรั พ ยากร การประเมิ น
สั ม ฤทธิ ผ ลและผลกระทบ การบริ หารองค กรโครงการ
ที ม งานและความสั ม พั น ธ กั บ องค ก ารแม การคั ด เลื อ ก
บุคลากรโครงการ การควบคุมและการประสานงานโครงการ
MG 4163 ผูประกอบการทางธุรกิจ
3(3/3-0-0)
และเพื่อสังคม
(Business and Social Entrepreneur)
Prerequisite : MG 1303 และ MK 1503
การศึกษาถึงแนวคิดและคุณลักษณะของผูประกอบการ
การวิเคราะหป ญหาและโอกาสทางธุ รกิ จของผู ประกอบการ
การศึกษาความเปนไปได กระบวนการบมเพาะ การแสวงหา
และพัฒนาธุรกิจใหม การจัดตัง้ ธุรกิจใหม การกําหนดเลือกธุรกิจ
และรู ปแบบการลงทุ น การจั ดทําแผนธุ รกิ จ การระดมทุ น
การวางแผนกลยุ ทธ การเจริญเติบโตและการออกจากธุ รกิจ
ตลอดจนการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สั งคม การดําเนิ นธุ รกิ จที่ ยึดความยั่ งยื นของสั งคม การวั ด
ผลลัพธของการดําเนินงานดานทุนทางสังคม
MG 4223 การบริหารความขัดแยงและ
3(3/3-0-0)
การเจรจาตอรอง
(Conflict Management and
Negotiation)
Prerequisite : MG 1303
องคความรูเกี่ยวกับความขัดแยง ความขัดแยงในระดับ
บุคคล หน วยงาน และองคการ ตลอดจนความขั ดแย งจาก
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาองคการ กระบวนการเจรจาตอรอง
การฝกทักษะในการลดขอขัดแยงและการเจรจาตอรอง เทคนิค
และกลยุ ทธ ในการเจรจาต อรองโดยใช บทบาทสมมติ และ
กรณีศึกษา


MG 4233 นวัตกรรมและการจัดการ
3(3/3-0-0)
การเปลี่ยนแปลง
(Innovation and Change Management)
Prerequisite : None
กระบวนการเปลีย่ นแปลง ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึ้นจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การบริ หารงาน และการตอบสนองต อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กระบวนการพัฒนาความคิด แนวทาง
การพัฒนาระบบและวิธีการทํางานเพื่ อสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน การนํานวัตกรรมไปสู มูลคาเพิ่ มขององคการ
การนํากระบวนการและแนวความคิดใหมไปปฏิบัตใิ นองคการ
MG 4333 พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
3(3/3-0-0)
(Electronic Commerce)
Prerequisite : None
ลักษณะและแนวคิดของเศรษฐกิจในยุคดิจิตอล หลักการ
และแนวคิดของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แนวทางระบบการ
รั กษาความปลอดภั ย และการส งข อ มู ล การวิ เ คราะห และ
ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพือ่ การดําเนินงาน และเพิม่
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานทางธุรกิ จ การใชเทคโนโลยี
เพือ่ เพิม่ ความไดเปรียบในการแขงขัน การพัฒนาธุรกิจสําหรับ
การพาณิชยอิ เล็ กทรอนิกส ตั วแบบพาณิชย อิเล็กทรอนิ กส
ระบบการชําระเงิ น ระบบการจั ดส งสิ นค า กฎหมาย และ
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
MG 4343 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ
3(3/3-0-0)
และการควบคุม
(Strategic Implementation and Control)
Prerequisite : MG 1303
การนําแผนกลยุทธไปใชในการปฏิบัติ ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการนําแผนไปปฏิบตั ิ การประเมินผลการปฎิบตั งิ านตามแผน
รวมทั้งศึกษากระบวนการและเทคนิคการควบคุมกิจการดาน
ตาง ๆ ขององคการ เพื่อสรางคุณคาและความไดเปรียบในการ
แขงขัน

กลุมลูกคาขององคการ การสรางเอกลักษณ และภาพลักษณ
ขององคการ
MG 4393 การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 3(3/3-0-0)
(Quality and Productivity Management)
Prerequisite : MG 1303
หลักการและแนวคิดดานคุณภาพ ระบบคุณภาพ เทคนิค
และวิธกี ารควบคุมคุณภาพ กฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของ
กับคุณภาพ ระบบมาตรฐานสากลเกีย่ วกับคุณภาพ การจัดการ
คุณภาพโดยรวม แนวคิดและวิวัฒนาการดานการเพิ่มผลผลิต
เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ต ความสั มพั นธ ของ
คุณภาพและผลผลิต
MG 4903 ฝกปฏิบัติงานนอกสถานที่
3(0-0-3/15)
(Field Work Practics)
Prerequisite : เปนไปตามเงื่อนไขของสาขาวิชา หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อน
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามเกี่ ยวข องกั บการจั ดการ
ในองค กรธุ รกิ จ เป นระยะเวลา 8 สั ปดาห เพื่ อให คุ นเคย
กับสภาพการทํางาน เรียนรูวิธีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
ของการทํางาน เพือ่ จะเปนประโยชนตอการเตรียมความพรอม
เขาสูโ ลกของการทํางานเมือ่ สําเร็จการศึกษา การฝกฝนใหรจู ัก
กั บ การเผชิ ญหน า กั บ ป ญ หาในรู ป แบบต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ขณะทํางาน เพื่อเรียนรูแนวทางแกไข รวมทั้งการประยุกตใช
ความรูในสาขาที่เรียนเขากับการปฏิบัติงานจริง
MG 4906 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-Operative Educaion)
Prerequisite : เปนไปตามเงื่อนไขของสาขาวิชา หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผสู อน
การปฏิบตั ิงานเปนเวลา 16 สัปดาหในสถานประกอบการ
ซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบของคณะวิชา เพื่อใหนักศึกษา
ไดมีประสบการณในการปฏิบตั ิงาน
MI 1012 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
2(2/2-0-0)
(Basic Microbiology)
Prerequisite : BI 1043
หลั กของจุ ลชี ววิ ทยา ความหลากหลายของจุ ลิ นทรี ย
การจําแนกและการจัดหมวดหมู การศึกษาโครงสรางและหนาที่
ของจุลินทรีย การเพาะเลี้ยง การควบคุมจุลินทรีย พันธุศาสตร
และเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย ความสัมพันธระหวางมนุษย
กับจุลินทรีย ความสําคัญของจุลินทรียทางการเกษตร อาหาร
อุ ต สาหกรรม สาธารณสุ ขและการแพทย การประยุ กต ใช
จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ

       
    

MG 4353 การพัฒนาองคการ
3(3/3-0-0)
(Organization Development)
Prerequisite : MG 1303
แนวคิดการพัฒนาองคการ ทฤษฎีองคการ การบริหาร
ทรั พยากรมนุ ษ ย พฤติ กรรมองค ก ารกระบวนการพั ฒนา
องคการ การตรวจวินิจฉัยปญหาขององคการ การปฏิบัติการ
โดยใช เครื่ องมือในการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม การประเมิ น
ผลการพั ฒนาองค ก าร การพั ฒนาองค ก ารระหว างภาครั ฐ
และภาคเอกชนการตอบสนองตอความตองการของสมาชิกและ

499

500

  

MI 1014 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
4(3/3-1/3-0)
(Microbiology and Parasitology)
Prerequisite : None
การจําแนกชนิดของจุลินทรียและปรสิต การจัดหมวดหมู
โครงสรางและหนาที่ การเจริญเติบโต เมแทบอลิซมึ พันธุศาสตร
การควบคุ มจุ ลินทรีย วงจรชี วิตของปรสิ ต การควบคุ มและ
ปองกันโรค โรคติดเชื้อในระบบตางๆ ภูมิคุ มกันของมนุษย
ตอการรุกรานของสิ่งที่ทําใหเกิดโรค และเทคนิคปฏิบัติทาง
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบือ้ งตน

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 และทําปฏิบัตกิ ารฝกจําแนกชนิด
แบคทีเรีย

MI 1021 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-1/3-0)
(Basic Microbiology Laboratory)
Corequisite: MI 1012
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา การใชกลอง
จุลทรรศน การยอมสีแกรม การศึกษาโครงสรางและการเคลือ่ นที่
ของแบคทีเรีย การเตรียมอาหารเพาะเชื้อ การเพาะเลี้ยงและ
เทคนิ คการแยกเชื้ อบริ สุ ทธิ์ การศึ กษาเชื้ อราและสาหร าย
เมแทบอลิซึม การนับจํานวนจุลินทรีย การกําจั ดและยับยั้ ง
การเจริญของจุลินทรีย รวมถึงการตรวจคุณภาพอาหาร น้ํา
และนม

MI 2131 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-1/3-0)
(Microbiology Laboratory)
Corequisite : MI 2133
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา ลักษณะ ชนิด
วิธี การแยกเชื้ อใหบริสุ ทธิ์ การพิสูจน เอกลักษณและสมบัติ
เฉพาะของจุลชีพทีม่ กั กอใหเกิดโรค การทดสอบความไวของสาร
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ

       
    

MI 1023 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2/2-1/3-0)
(General Microbiology)
Prerequisite : BI 1043
ขอบเขตประวัติ และความสําคัญของจุลชีววิทยาจุลินทรีย
โพรแคริโอตและจุลินทรีย ยูแคริโอตโครงสรางและหนาที่ของ
เซลล โ พรแคริ โ อตหลั ก การ และเทคนิ ค ทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา
การเจริ ญ เติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ย เ มแทบอลิ ซึ ม ของจุ ลิ น ทรี ย
พันธุศาสตร ของจุลินทรียการจัดจําแนกของจุลินทรีย เห็ด รา
ยีสต สาหราย ไวรัสการควบคุมจุลินทรียจ ลุ นิ ทรียท กี่ อ โรคในคน
สัตวและพืช จุลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหารและอุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมภูมิคุมกันวิทยาพื้นฐาน ทําปฏิบัติการ
ตามหัวเรือ่ งซึง่ สอดคลองกับเนือ้ หาวิชา
MI 2043 สรีรวิทยาของจุลินทรีย
3(2/2-1/3-0)
(Microbial Physiology)
Prerequisite : MI 1012
การศึ กษาโครงสร างและหน า ที่ ของจุ ลิ นทรี ย อั ตรา
การเจริญ และปจจัยที่มีผลตอการเจริญ การเพาะเลี้ยง ความ
ตองการสารอาหาร การวัดการเจริญ ปฏิกิริยาชีวเคมีภายใน
เซลล กลไกการควบคุมและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลล
ทําปฏิบัตกิ ารตามหัวเรื่องซึง่ สอดคลองกับเนือ้ หาวิชา

MI 2133 จุลชีววิทยา
3(3/3-0-0)
(Microbiology)
Prerequisite : BI 1053
ศึกษาจุลินทรี ยจําพวกแบคที เรีย รา ไวรัส และปรสิต
ในดานการดํารงชีวิต สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา เมตาบอลิซึม
การเจริญและการแพรพนั ธุ การควบคุม และการกําจัดจุลนิ ทรีย
โดยเนนความสัมพันธของโฮสทและเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิด
โรคในคน ตลอดจนกลไกของการเกิดโรคติดเชื้อ
MI 2134 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
4(3/3-1/3-0)
(Microbiology and Parasitology)
Prerequisite : (BI 1012 and BI 1041)
การจํา แนกชนิ ด ของจุ ล ชี พและปรสิ ต ปฏิ กิ ริ ยาของ
มนุษยตอการรุกรานของสิ่งที่ทําใหเกิดโรค การแพรกระจาย
ของเชื้ อโรค การทําลายเชื้ อโรค การตรวจวินิ จฉัยทางหอง
ปฏิบตั ิการ
MI 2313 ราวิทยาและสาหรายวิทยา
3(2/2-1/3-0)
(Mycology and Phycology)
Prerequisite : MI 1012
การศึ กษาชนิ ดและการจัดจําแนกจุ ลินทรีย กลุ มราและ
สาหรายเบื้ องตน ความตองการสารอาหารและปจจัยที่มีผล
ตอการเจริญ การสืบพันธุ ความสัมพันธของราและสาหราย
กั บ สิ่ งมี ชี วิ ตชนิ ดอื่ น และการเพาะเลี้ ยง ความสําคั ญ ทาง
การแพทย การเกษตร อุ ตสาหกรรม และสิ่ งแวดล อม ทํา
ปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และทัศน
ศึกษานอกสถานที่


MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3(2/2-1/3-0)
(Environmental Microbiology)
Prerequisite : MI 1012 and MI 2043
การศึกษาความสมดุลของระบบนิเวศจุลินทรีย การอยู
รวมกันของจุลินทรีย บทบาทของจุลินทรียตอ การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม จุลินทรียที่ทําใหเกิดมลพิษ การใชจุลินทรีย
เป นดั ชนี บ งบอกการปนเป อ นและการตรวจวิ เคราะห การ
วิเคราะห คุณภาพน้ําเสีย การบําบัด และกําจั ดของเสียโดย
จุลินทรีย การแกปญหาสภาพแวดลอมเปนพิษโดยหลักการ
ทางจุลชี ววิทยา ทําปฏิบัติ การตามหัวเรื่ องซึ่ งสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่
MI 3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)
(Management in Industry)
Prerequisite : MI 1012
การศึ ก ษาหลั ก การเบื้ องต น ของการบริ ห ารโรงงาน
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
ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียในอาหาร การปนเปอน
เชื้ อจุลินทรียในอาหาร จุลินทรียที่ ทําใหเกิดการเนาเสียของ
อาหาร จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค การนําจุลินทรียมาใชในการ
แปรรูปอาหาร การถนอมอาหารดวยวิธีตางๆ คุณภาพและ
มาตรฐานทางจุลชีววิทยาของอาหาร การวิเคราะหจุลินทรีย
กอโรคในอาหารโดยวิธกี ารดัง้ เดิมและวิธีรวดเร็ว ทําปฏิบตั กิ าร
ตามหั ว เรื่ อ งซึ่ งสอดคล องกั บ เนื้ อหาวิ ชา และทั ศ นศึ ก ษา
นอกสถานที่

MI 3343 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1
3(2/2-1/3-0)
(Industrial Microbiology I)
Prerequisite : MI 1012 and MI 2043
การศึกษาจุลนิ ทรียเ พือ่ การอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือก
การปรับปรุงและการเก็บสายพันธุจ ลุ นิ ทรีย กระบวนการตาง ๆ
ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ฐมภู มิ ผลิ ต ภั ณ ฑ ทุ ติ ย ภู มิ และ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ไดจากจุลินทรียกลุมตางๆ ไดแก แบคทีเรีย
ยีสต เชือ้ รา สาหราย ทัง้ ในระดับหองปฏิบตั กิ าร โรงงานตนแบบ
และระดับอุตสาหกรรม ทําปฏิบัตกิ ารตามหัวเรือ่ งซึง่ สอดคลอง
กับเนื้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่
MI 3353 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 2
3(2/2-1/3-0)
(Industrial Microbiology II)
Prerequisite : MI 3343
การศึ กษากระบวนการผลิ ตผลิ ต ภั ณฑ จ ากจุ ลิ น ทรี ย
กลุม ตางๆ ทัง้ ในระดับหองปฏิบตั กิ าร โรงงานตนแบบและระดับ
อุ ตสาหกรรม ได แก เซลล จุ ลินทรี ย เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล
เชื้ อเพลิ ง สารปฏิชี วนะ เอนไซม กรดอินทรีย กรดอะมิโน
วิ ตามิ น รงควั ตถุ พลาสติ ก และผลิ ตภั ณฑ ใหม อื่ นๆ ทํา
ปฏิ บั ติ การตามหั วเรื่ อ งซึ่ งสอดคล อ งกั บ เนื้ อหาวิ ช า และ
ทัศนศึกษานอกสถานที่
MI 3363 เอนไซมจากจุลินทรียเบื้องตน 3(2/2-1/3-0)
(Basic of Microbial Enzymes)
Prerequisite : BH 2333 and MI 2043
การศึกษาหลักการเบื้องตนของเอนไซม จลนพลศาสตร
ความจําเพาะและลักษณะการเรงปฏิกิริยาของเอนไซม ศึกษา
ปจจัยทีม่ ีผลตอการผลิตเอนไซม การทําใหบริสทุ ธิ์ และศึกษา
คุ ณสมบั ติ ข องเอนไซม จ ากจุ ลิ นทรี ย การนํา เอนไซม จ าก
จุลนิ ทรียไปใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม และทําปฏิบัตกิ าร
ตามหัวเรือ่ งซึง่ สอดคลองกับเนือ้ หาวิชา
MI 3373 เทคโนโลยีการหมักและ
3(2/2-1/3-0)
การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ
(Fermentation Technology and
Product Recovery)
Prerequisite : MI 2043 and MI 3343
การศึกษาชนิดของจุลินทรียทใี่ ชในอุตสาหกรรมการหมัก
การคัดเลือกจุลินทรีย และวัตถุดิบที่ ใชในการหมั ก ปจจัยที่
สําคัญตอกระบวนการหมัก รูปแบบ และการใชงานของถังหมัก
อุปกรณ และเครือ่ งมือที่ใชในการควบคุมการหมัก จลนศาสตร
ของการหมั ก การเก็ บ เกี่ ย วผลิ ต ภั ณ ฑ จากการหมั กโดย
กระบวนการแยก สกั ด และทําใหบริ สุทธิ์ และมี การศึกษา
นอกสถานที่

       
    

MI 3333 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
3(2/2-1/3-0)
(Microbial Genetics)
Prerequisite : MI 1012
การศึ กษาโครงสร างของสารพั นธุ กรรมของจุ ลิ นทรี ย
กระบวนการจําลองดีเอ็นเอ การสังเคราะหอารเอ็นเอและโปรตีน
การควบคุ มการแสดงออกของยี น การกลายพั นธุ และการ
ซอมแซม กระบวนการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมในจุลินทรีย
บทบาทของจุลินทรียทางดานพันธุวิศวกรรมและการนําไปใช
ประโยชน รวมทัง้ ทําปฏิบตั ิการทีส่ อดคลองกับเนื้อหาวิชา

501

502

  

MI 3383 มาตรฐานการควบคุม
3(3/3-0-0)
คุณภาพอาหาร
(Standard Quality Control of Foods)
Prerequisite : MI 3163
การศึกษาระบบมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
อาหาร ตั้งแตวัตถุดิบจากฟารม กระบวนการผลิตในโรงงาน
จนถึงการขนสงใหถึงมือผูบริโภค อาทิ ระบบมาตรฐาน GAP,
GMP, HACCP รวมถึงระบบการจัดทําเอกสาร (ISO 9000)
มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (ISO 22000) ความ
ปลอดภั ยในห องปฏิ บั ติ การ (ISO/IEC 17025) และความ
ปลอดภัยต อสิ่ งแวดลอม (ISO 14000) เปนตน และศึ กษา
เกี่ ยวกั บการวิเคราะห ความเสี่ ยงทางด านจุ ลชี ววิทยาที่ อาจ
เกิ ด ขึ้ น ในอุ ตสาหกรรมอาหาร การทวนสอบผลิ ตภั ณฑ
การตรวจประเมินโรงงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่
MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย
3(3/3-0-0)
(Medical Microbiology)
Prerequisite : MI 1012
ศึกษาระบบภูมิคุมกันของรางกาย สมบัติทั่วไปของเชื้อ
จุลินทรียกอโรค แบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต การเก็บสิ่งสง
ตรวจ การเพาะเลี้ ยง และวินิ จฉั ยเชื้ อที่ เปนสาเหตุ ของโรค
ทางห องปฏิ บั ติ การ การติ ดต อ การป องกั น ควบคุ ม และ
แนวทางการรักษาโรค

       
    

MI 3403 ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย
3(3/3-0-0)
ในทางอุตสาหกรรม
(Industrial Microbial Products)
Prerequisite : MI 3343
ศึ กษาผลิ ต ภั ณฑ ที่ ไ ด จากจุ ลิ น ทรี ย ที่ มี ค วามสํา คั ญ
ในทางอุตสาหกรรม เชน อาหาร กรดอะมิโน วิตามิน สาร
ปฏิชีวนะ โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ตลอดจนกระบวนการ
ผลิตที่เกิดจากการทํางานของจุลินทรีย การควบคุมการผลิต
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการผลิต และชนิดของจุลนิ ทรียท นี่ าํ มาใช 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 แหล งที่ พบเชื้ อ
สาเหตุของการปนเปอน และวิธกี ารตรวจวิเคราะหหาจุลินทรีย
กอโรคในอาหารตามวิธีมาตรฐาน และวิธีทางชีวโมเลกุล และ
ทําปฏิบัตกิ ารตามหัวเรื่องซึง่ สอดคลองกับเนือ้ หาวิชา

MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร 4(3/3-1/3-0)
(Microbiology of Food Product)
Prerequisite : MI 1023
ศึ ก ษาความสํา คั ญ ประเภทของจุ ลิ น ทรี ย แ ละป จ จั ย
ในการเจริญของจุลินทรียที่ เกี่ยวของกับอาหารการเสื่อมเสีย
ของอาหารเนื่ อ งจากจุ ลิ นทรี ย การเป นพิ ษ และการเกิ ด โรค
เนือ่ งจากอาหารเสียการใชประโยชนของจุลนิ ทรียใ นการแปรรูป
อาหาร หลักทัว่ ไปในการถนอมอาหารและอาหารหมักจุลินทรีย
ในอาหารกระปอง มาตรฐานทางดานจุลินทรียการสุมตัวอยาง
เทคนิคการตรวจสอบสุขาภิบาลโรงงานอาหาร และการควบคุม
จุลนิ ทรียใ นอาหารและผลิตภัณฑและทําปฏิบตั กิ ารตามหัวเรือ่ ง
ซึง่ สอดคลองกับเนือ้ หาวิชา
MI 3454 จุลชีววิทยาสําหรับ
4(3/3-1/3-0)
วิทยาศาสตรการแพทย
(Microbiology for Medical Science)
Prerequisite : BI 1053
พื้ นฐานทางจุลชี ววิ ทยา จุลินทรีย ที่ มีความสําคั ญทาง
การแพทย คุณสมบัติ ลักษณะ และการทําใหเกิดโรค หลักการ
และวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้ อ การวินิฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ
การติดตอ การปองกัน ควบคุม และแนวทางการรักษาโรค
หลักการทดสอบความไวของเชือ้ ตอยาตานจุลชีพ ทําปฏิบตั กิ าร
ตามหัวเรือ่ งซึง่ สอดคลองกับเนือ้ หาวิชา
MI 4233 การฝกงาน 1
3(0-0-3/15)
(Training I)
Prerequisite : MI 3353
การฝกงานทางหองปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยาทีเ่ กีย่ วของ
กับทางอุ ตสาหกรรมเพื่อความรอบรู และไดรับประสบการณ
จากหนวยงานอาชีพโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา กําหนด
ใหมีการประเมินผลการศึกษาทีไ่ มเปนระดับคะแนน
MI 4243 การฝกงาน 2
3(0-0-3/15)
(Training II)
Prerequisite : MI 3353
การฝกงานทางหองปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยาทีเ่ กีย่ วของ
กับทางอุตสาหกรรมเพื่อความรอบรู และไดรับประสบการณ
จากหนวยงานอาชีพโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา กําหนด
ใหมีการประเมินผลการศึกษาทีไ่ มเปนระดับคะแนน
MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Industrial Sanitation)
Prerequisite : MI 3353 and MI 3383
การศึกษาแนวทางการผลิตอาหารตามเกณฑวิธีการที่ดี
หลักสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม สุขลักษณะที่ดีในการ


ผลิ ต การควบคุ ม กระบวนการผลิ ต ให ถู กหลั กสุ ขาภิ บาล
หลักการทําความสะอาด การควบคุมคุณภาพน้ํา สุขอนามัย
ของบุคลากรในโรงงาน การควบคุมสัตวหรือจุลนิ ทรียท กี่ อ ใหเกิด
การปนเปอน หรือมีผลตอผลิตภัณฑ การศึกษาจุลินทรียทเี่ ปน
ตั ว บ ง ชี้ ในสุ ข าภิ บ าลอาหาร การวิ เ คราะห อั นตราย และ
จุดวิกฤตที่ตองควบคุม และทัศนศึกษานอกสถานที่
MI 4303 โครงงานพิเศษ
3(0-3/9-0)
(Senior Project)
Prerequisite : MI 3353
การศึกษาหั วข อทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมซึ่ งได รับ
ความเห็นชอบจากสาขาวิชา มีการศึกษา การวิจยั การวิเคราะห
ขอมู ล การประเมิ นสรุ ปผลการทดลอง 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
หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารต า งๆ ที่ ใ ช ในการวิ จั ยตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การอางเหตุผล การค นคว า
หาขอมูลจากเอกสารชนิดตางๆ การวางแผน การออกแบบ
การวิ จั ย การเขี ย นโครงการวิ จั ย การใช สถิ ติ ในการวิ จั ย
การสรุปผลวิจารณผล การเขียนรายงานวิจัย และการนําเสนอ
ผลงานวิจัย

MK 1503 หลักการตลาด
3(3/3-0-0)
(Principles of Marketing)
Prerequisite : None
แนวคิ ด หลั ก วิ วั ฒ นาการทางการตลาด หน า ที่ ทาง
การตลาด อรรถประโยชน ความสํ า คั ญของการตลาด
สิ่ งแวดล อ มทางการตลาด กระบวนการบริ ห ารการตลาด
การแบงสวนตลาด การกําหนดกลุม เปาหมาย การวางตําแหนง
ทางการตลาด ระบบข อมูลสารสนเทศ พฤติ กรรมผู บริโภค
ส ว นประสมทางการตลาด อั น ประกอบด ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ
การตัง้ ราคา การจัดจําหนายและการสงเสริมทางการตลาด
MK 1513 การตลาดเพื่อการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
(Marketing for Tourism)
Prerequisite : None (เฉพาะสาขาการทองเที่ยว)
ความหมาย ลักษณะ และแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อ
การทองเที่ยว ขอบเขต ความสัมพันธและหนาที่ทางการตลาด
การทองเที่ ยว รวมถึ งสิ่ งแวดล อมที่ มีอิ ทธิ พลทางการตลาด
การท องเที่ ยวตลาดและการแบ ง ส วนตลาดการท อ งเที่ ย ว
การเลือกตลาดเปาหมาย การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภค
ของนักทองเที่ยว และการใชสวนผสมทางการตลาด
MK 2013 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
3(3/3-0-0)
(Electronics Marketing)
Prerequisite : MK 1503
แนวคิ ด และพั ฒ นาการของการตลาดอิ เล็ กทรอนิ กส
ที่ มี ต อธุ รกิ จในป จจุ บั น เครื่ องมื อการตลาดอิ เล็ กทรอนิ กส
การวางแผนกลยุ ท ธ ก ารตลาดในตลาดผู บริ โภคและตลาด
อุ ตสาหกรรม การทํ า ตลาดภายในประเทศ และตลาด
ต างประเทศที่ ใชอิ เล็กทรอนิ กสเป นเครื่ องมือทางการตลาด
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชเครื่องมือการตลาดอิเล็กทรอนิกส
แนวโนมของการตลาดอิเล็กทรอนิกส
MK 2503 พฤติกรรมผูบริโภค
3(3/3-0-0)
(Consumer Behavior)
Prerequisite : MK 1503
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎี ทางพฤติ กรรมศาสตร
ในการเข า ใจพฤติ ก รรมผู บริ โ ภค ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
พฤติกรรมผูบริโภคกับการบริหารการตลาด ตัวแบบจําลอง
กระบวนการตัดสินใจ ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบ ริโภคในแงของจิตวิทยา
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร

       
    

MI 4446 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/30)
(Cooperative Education in Industrial
Microbiology)
Prerequisite : MI 3353 and MI 3383
การปฏิ บั ติ ง านเป นเวลา 16 สั ป ดาห ในหน วยงาน
ที่เกี่ยวของกับทางอุตสาหกรรม ซึ่งเปนไปตามความเห็นชอบ
ของคณะวิ ชา เพื่ อให นั กศึ กษาได มี ประสบการณ จากการ
ปฏิบตั งิ านจริง โดยมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
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MK 2523 การตลาดทางตรง
3(3/3-0-0)
(Direct Marketing)
Prerequisite : MK 1503
แนวคิดและองคประกอบของการตลาดเชิงปฏิ สัมพั นธ
การกํา หนดตลาดเป า หมาย การวางแผนและการดํา เนิ น
กิ จกรรมการตลาดทางตรง ฐานข อมู ลและจริ ยธรรมในการ
เก็บรักษาขอมูลลู กค า รู ปแบบการตลาดทางตรง แนวโน ม
การตลาดทางตรงในอนาคต
MK 2533 การจัดการผลิตภัณฑ
3(3/3-0-0)
และตราสินคา
(Product and Brand Management)
Prerequisite : MK 1503
แนวความคิดการจัดการผลิตภัณฑ บทบาทหนาที่ของ
ผูจ ดั การตราผลิตภัณฑ การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑและตรา
การจั ดการส ว นประสมผลิ ต ภั ณ ฑ การจั ดการบรรจุ ภั ณ ฑ
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ความหมาย
ของตราและการสรางตรา กระบวนการจัดการตราใหเกิดคุณคา
และการนําไปใชประโยชน
MK 2543 การจัดการราคา
3(3/3-0-0)
และการวิเคราะหกําไร
(Price Management and Profit Analysis)
Prerequisite : MK 1503
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการกําหนดราคา ขั้นตอน
ในการกําหนดราคา นโยบายและกลยุ ทธ การกําหนดราคา
วีธีการตัง้ ราคา การเปลี่ยนแปลงราคา ปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลกระทบตอผลกําไรของบริษัท การใชเทคนิคการวิเคราะห
เชิงปริมาณสําหรับการตัดสินใจเรื่องการวิเคราะหกําไร

       
    

MK 3303 การบริหารการคาสงและคาปลีก 3(3/3-0-0)
(Wholesale and Retail Management)
Prerequisite : MK 1503
วิวัฒนาการและประเภทของการคาสงและคาปลีก การจัด
องคกร การเลือกสถานทีต่ ั้ง การจัดการฐานขอมูล การพาณิชย
อิเลคทรอนิกส การจัดซื้อ การจัดบุคลากร การจัดเก็บรักษา
และควบคุมสินคา และการจัดการสวนประสมทางการตลาด
เพือ่ การคาสงและคาปลีก
MK 3353 การจัดการชองทางทางการตลาด 3(3/3-0-0)
(Marketing Channels Management)
Prerequisite : MK 1503
แนวความคิด บทบาทและลักษณะของชองทางการตลาด
ประเภทของสถาบันการตลาด การวางแผน ออกแบบ และ

ตัดสินใจเลือกชองทางการตลาด การจัดการสมาชิกในชองทาง
การตลาด การจั ด การช อ งทางการตลาดกั บ ส ว นประสม
การตลาดอื่ นๆ การประเมิ น ผลและการพั ฒ นาช อ งทาง
ทางการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
MK 3413 การสงเสริมการขาย
3(3/3-0-0)
และการตลาดกิจกรรม
(Sales Promotion and Event Marketing)
Prerequisite : MK 1503
บทบาทและวั ตถุประสงค ของการส งเสริ มการขายและ
การตลาดกิจกรรมในฐานะที่เปนเครื่องมือของการสื่อสารทาง
การตลาด แบบประสมประสาน การวางแผนและการกําหนด
กลยุ ท ธ การกํ า หนดเป า หมาย การกํา หนดงบประมาณ
การสร างสรรค เครื่ องมื อและเลื อกสื่ อที่ ผสมผสานกั นอย าง
เหมาะสม การวัดประสิทธิภาพและประเมินผลการดําเนินงาน
รวมทัง้ จรรยาบรรณและการควบคุม
MK 3433 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 3(3/3-0-0)
(Marketing Information System)
Prerequisite : MK 1503
แนวคิด บทบาท หนาทีข่ องระบบสารสนเทศทางการตลาด
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การนําเสนอขอมูล
เพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ
MK 3443 การบริหารลูกคาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
(Customer Relation Management)
Prerequisite : MK 1503
แนวคิด หลักการ รูปแบบการดําเนินการทางการตลาด
ที่ เ น นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า ฐานข อ มู ล ลู ก ค า
กระบวนการจัดการลูกคาสัมพันธ เครื่องมือสื่อสารการตลาด
เพือ่ สรางความสัมพันธกบั ลูกคา การวัดประสิทธิภาพการจัดการ
ลูกคาสัมพันธ
MK 3533 การวิจัยการตลาด
3(3/3-0-0)
(Marketing Research)
Prerequisite : MK 1503 และ ST 2053
แนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ทางการตลาด ขั้ นตอนและกระบวนการวิ จั ยในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ การกําหนดปญหาการวิจัย การออกแบบแผนงาน
วิจัย การวิเคราะหขอมูลและการประมวลผล การเขียนรายงาย
การวิจัย เทคนิคการนําเสนองาน จรรยาบรรณนักวิจัย
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MK 3553 การสื่อสารทางการตลาด
3(3/3-0-0)
แบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)
Prerequisite : MK 1503
กลยุทธการสือ่ สารแบบบูรณาการ การโฆษณา การสงเสริม
การขาย การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ การตลาด
ทางตรง และการสือ่ สารทางการตลาดรูปแบบอืน่ ๆ เพือ่ การรับรู
ภาพลักษณของตราสินคาและพฤติกรรมการซือ้ การบริหารสือ่
และการกําหนดงบประมาณ

MK 3643 การฝกงานทางดานการตลาด 3(0-0-3/15)
(Field Work Practics)
Prerequisite : ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับสาขาวิชาการตลาด
มาแลวไมนอยกวา 18 หนวยกิต
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านทางด า นการตลาด ในหน ว ยงาน
ภายนอก เปนระยะเวลา 8 สัปดาห เพื่อใหไดรับประสบการณ
ทางดานปฏิบัติ ใหคุนเคยกับสภาพการทํางาน เรียนรูวิธีการ
ปรับตัวเข ากับสภาพแวดลอมของการทํางาน ฝกฝนใหรู จัก
กับการเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆ ในที่ทํางาน

MK 3603 การจัดการการขาย
3(3/3-0-0)
และเทคนิคการขาย
(Sales Management and Sales Technique)
Prerequisite : MK 1503
บทบาทและความสําคัญของการจัดการการขาย การจัดรูป
องค กรการขาย ความสั ม พั นธ ของฝ ายขายกั บ ฝ า ยต า งๆ
การวิ เ คราะห ตลาดและการวางแผนการขาย การกํา หนด
อาณาเขตขาย และโควตาการขาย การสรรหา การฝกอบรม
การจูงใจ การจายผลตอบแทน การควบคุม และการประเมินผล
พนักงานขาย คุณสมบัติของพนักงานขาย และเทคนิคการขาย
ในตลาดผูบริโภคและตลาดธุรกิจ

MK 4303 การตลาดในประเทศจีนและ
3(3/3-0-0)
กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Marketing in China and
ASEAN Economic Communities)
Prerequisite : MK 1503 หรือ IB 1013
แนวคิดและระบบตลาดในประเทศจีนและกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สิง่ แวดลอมทางธุรกิจ กลยุทธการเขาสูต ลาด
พฤติ กรรมผู บริ โภค วั ฒนธรรมข า มชาติ การวางแผนและ
การกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาด

MK 3613 การจัดซื้อและจัดหา
3(3/3-0-0)
(Purchasing and Procurement)
Prerequisite : MK 1503
หลักการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา ระเบียบวิธีการจัดซื้อ
กลยุทธการจัดซื้อ การเจรจาตอรอง การบริหารซัพพลายเออร
การควบคุมสินคาคงคลัง การวิเคราะหตนทุน การจัดหาพัสดุ
การรวบรวมขอมูล การจัดซื้อจากภายนอก

MK 4463 การดําเนินการธุรกิจสงออก
3(3/3-0-0)
และนําเขา
(Export and Import Business Operation )
Prerequisite : None
ระเบียบและขอบังคับในการคาระหวางประเทศ พัฒนาการ
การสงออกและนําเขา การสรรหาและคัดเลือกลูกคา การวางแผน
และการกําหนดกลยุทธเพือ่ การสงออกและนําเขา ระเบียบและ
เอกสารที่เกี่ยวของกับกี่สงออกและนําเขา การเงินและวิธีการ
คิ ดคํานวณในการสงออกและนําเข า ระเบียบข อบั งคับทาง
ศุลกากร การขนสง การประกันภัย สิทธิประโยชนที่ผูสงออก
และนําเขาไดจากภาคการเงินและภาครัฐบาล

       
    

MK 3623 การตลาดโลจิสติกส
3(3/3-0-0)
(Logistics Marketing)
Prerequisite : MK 1503
แนวคิ ด ความหมาย ความสํ า คั ญ และโครงสร า ง
องคประกอบกิจกรรมทางโลจิสติกสและโซอปุ ทาน ความสําคัญ
ของการตลาดกับโลจิสติกส การเชือ่ มโยงกิจกรรมทางการตลาด
กั บโลจิ สติ กส การสร างความสั มพั น ธ และคุ ณค ากั บลู กค า
การจั ด การโซ อุ ป ทานที่ ขั บ เคลื่ อนด ว ยอุ ป สงค รวมถึ ง
การประยุกตใชกลยุทธทางโลจิสติกสและโซอปุ ทานกับการตลาด

MK 4406 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-Operative Education)
Prerequisite : ศึกษากลุมวิชาเอกบังคับมาแลว
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต และมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต 2.50 ขึ้นไป
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านทางด า นการตลาด ในหน ว ยงาน
ภายนอก เปนระยะเวลา 16 สัปดาห เพือ่ ใหไดรับประสบการณ
ทางดานปฏิบัติ ใหคุนเคยกับสภาพการทํางาน เรียนรูวิธีการ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของการทํางาน ฝกฝนใหรูจกั กับ
การเผชิญหนากับปญหาในรูปแบบตางๆ ในที่ทํางาน รวมทั้ง
สามารถประยุกตความรู วิเคราะห และศึกษาเพื่อแกปญหา
ที่ พบภายใตสถานการณจริง โดยมีการนิเทศนงาน ติดตาม
และประเมินผลอยางเปนระบบ
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MK 4543 การจัดการกลยุทธการตลาด
3(3/3-0-0)
(Marketing Strategy Management)
Prerequisite : MK 1503
ความหมาย ความสําคัญ บทบาทของกลยุทธการตลาด
กลยุทธการตลาดเพือ่ บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร
กลยุทธการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบการแขงขัน การใช
กลยุ ทธส วนประสมการตลาดแบบบูรณาการภายใตสภาวะ
แวดลอมทางการตลาด และสอดคลองกับทรัพยากรขององคกร
กลยุ ท ธ ก ารจั ด การการตลาดแบบยั่ ง ยื น การประเมิ นผล
และควบคุมกลยุทธ
MK 4593 การตลาดสินคาเกษตรกรรม
3(3/3-0-0)
(Agricultural Marketing)
Prerequisite : MK 1503
ระบบและหนาที่ ของตลาดสินคาเกษตร ลักษณะสินคา
เกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐบาลในตลาดสินคาเกษตร
องคกรทางการตลาดสินคาเกษตร ตลาดซื้อขายสินคาเกษตร
ล ว งหน า การวางแผนและการกําหนดกลยุ ทธ ส วนประสม
ทางการตลาดสินคาเกษตร ปญหาเกี่ยวกับตลาดสินคาเกษตร

       
    

MK 4603 กลยุทธการตลาดโลก
3(3/3-0-0)
(Global Marketing Strategy)
Prerequisite : MK 1503
ความสําคัญของการจัดการการตลาดโลก ทฤษฎีการคา
ระหวางประเทศ สิง่ แวดลอมและสถาบันสําคัญของการตลาดโลก
แนวทางการเขาสูตลาดโลก พฤติกรรมและรูปแบบการบริโภค
ของผู บริโภคที่ ตางวัฒนธรรมในตลาดโลก ระบบสารสนเทศ
กลยุ ทธ เพื่ อการแข งขั น ในตลาดโลก การจั ด สรรงาน และ
การควบคุมกิจกรรมการตลาดโลก
MK 4613 การวางแผนการตลาด
3(3/3-0-0)
(Marketing Planning)
Prerequisite : MK 1503
ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการวางแผน
การตลาด คุ ณลั กษณะที่ ดี ของแผนการตลาด กระบวนการ
วางแผนทางการตลาด การพยากรณการขาย การวิเคราะห
สถานการณธรุ กิจ การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดกลยุทธ
การตลาด การกํ า หนดโปรแกรมการตลาด การกํ า หนด
งบประมาณ การนําไปใชและการควบคุม
MK 4633 สัมมนาหัวขอพิเศษทางการตลาด 3(3/3-0-0)
(Seminar on Special Topics in Marketing)
Prerequisite : ศึกษาในฐานะนักศึกษาชั้นปที่ 4
หัวข อหรือประเด็นป ญหาทางดานการตลาดที่ ทันสมัย

ปญหาของบริษัทที่กําลังไดรับความสนใจ รวมอภิปรายและ
ถกเถียง หรือการรวบรวมความคิดเห็น เพื่อนําเสนอทางออก
หรือแนวทางการแกปญ
 หาโดยการนําความรูท างดานการตลาด
และการศึกษาคนควาเพิม่ เติมมาใชประกอบการวิเคราะหประเด็น
ปญหา
MK 4693 การตลาดบริการไมตรีจิต
3(3/3-0-0)
(Hospitality and Service Marketing)
Prerequisite : MK 1503
แนวคิดและทฤษฎีการตลาดบริการสมัยใหม ความสําคัญ
ของธุ ร กิ จ บริ ก าร ลั ก ษณะและประเภทของการบริ ก าร
กระบวนการตัดสินใจซื้อบริการ คุณภาพบริการ การคาดหวัง
ของผูบริโภคตอบริการ การวางแผนและการกําหนดกลยุทธ
สวนประสมการตลาดบริการ และการสรางความจงรักภั กดี
กลยุทธการใหการบริการไมตรีจิตในกลุมโรงแรม รานอาหาร
และสปา
MN 2003 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
3(2/2-1/2-0)
(Printed Media Production)
Prerequisite : CA 2123 และ CA 2173
ลักษณะและแนวทางการสรางสรรคสอื่ สิง่ พิมพในรูปแบบ
ตางๆ ระบบการพิมพ การวางแผน การผลิตในระบบการพิมพ
การจัดเตรียมเนื้อหาและภาพนิ่ง หลักการและการประยุกตใช
เทคโนโลยี มั ลติ มี เดี ยตลอดจนโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่ อผลิ ต
สื่อสิ่งพิมพ ฝกปฏิบัติเพื่อใหสามารถผลิตไดจริง โดยยึดหลัก
จริยธรรมในวิชาชีพนิเทศศาสตร
MN 2033 การสื่อขาวเฉพาะทาง
3(2/2-1/2-0)
(Specialized Reporting)
Prerequisite : CA 2133
ทฤษฎี หลักการ การสือ่ ขาวเฉพาะทาง อาทิ ขาวการเมือง
เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา สิง่ แวดลอม ตางประเทศ ศิลปวัฒนธรรม
โดยเนนใหนักศึกษารูจักกระบวนการรวบรวมขอมูล เทคนิค
การสื่ อขาวเฉพาะทาง ฝกปฏิบั ติ การสื บค นขาว เขี ยนขาว
และรายงานขาว โดยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพนิเทศศาสตร
MN 3043 การเขียนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 3 (2/2-1/2-0)
(Advanced Writing for Communication)
Prerequisite : CA 1143
การเขียนบทความ สารคดี บทบรรณาธิการ บทรายการ
วิ ทยุ และโทรทั ศน บทมัลติมี เดีย ในเชิ งวิ ชาการ เชิ งแสดง
ความเห็น วิเคราะห วิจารณ และเชิงปฏิบัติการทัว่ ไป โดยให
ความสํ า คั ญ กั บ กระบวนการคิ ด สร า งสรรค การค น คว า
การรวบรวมและเลือกขอมูล การใชจินตนาการ การใชเหตุผล


ตลอดจนการสือ่ ความหมายและการถายทอดเรือ่ งราว ฝกปฏิบตั ิ
การเขียนโดยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพนิเทศศาสตร
MN 3053 ออเทอริงซอฟทแวร
3(2/2-1/2-0)
และการผลิตสื่อออนไลน
(Authoring Software and Online
Production)
Prerequisite : CA 3053
หลั ก การของออเทอริ งซอฟท แวร การประยุ กต ใ ช ใน
สื่อสารมวลชน การใชออเทอริงซอฟทแวรเพือ่ การผลิตสือ่ ใหม
สื่อออนไลน เชน E-book การวางแผนการผลิต การจัดเตรียม
เนื้อหาและภาพ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฝกปฏิบัติเพื่อให
สามารถผลิ ตได จริ ง โดยยึ ด หลั ก จริ ย ธรรมในวิ ชาชี พ
นิเทศศาสตร
MN 4123 สัมมนาวารสารศาสตรและสือ่ ใหม 3(3/3-0-0)
(Seminar in Journalism and New Media)
Prerequisite : Senior Standing
กํ า หนดประเด็ นทางวารสารศาสตร และสื่ อใหม
ที่ สอดคล องกั บสถานการณ ปจจุ บั นและแนวโน มในอนาคต
นํา มาอภิ ป ราย ระดมความคิ ด เพื่ อพั ฒนาทั ก ษะการคิ ด
การสื่ อสารและการแสดงความคิ ดเห็ นอย างมี หลั กการและ
เหตุผล
MN 4134 การผลิตมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ 3(2/2-1/2-0)
(Interactive Multimedia Production )
Prerequisite : MN 2003 และ MN 3053
เทคโนโลยี มั ลติ มีเดี ยและโปรแกรมสําเร็จรู ปที่ ใชผลิ ต
มั ลติ มี เ ดี ย รายการโทรทั ศ น รายการวิ ท ยุ ออนไลน และ
เกมออนไลน เพือ่ การสือ่ สารมวลชนอยางมีปฏิสมั พันธระหวาง
ผูส ง สารและผูร บั สาร เนนการนําเทคโนโลยีและโปรแกรมตางๆ
มาใชรว มกันอยางประสมประสาน ฝกปฏิบตั เิ พือ่ ใหสามารถผลิต
ไดจริงโดยยึดหลักจริยธรรมในวิชาชีพนิเทศศาสตร

MS 2002 ภูมิคุมกันวิทยา
2(2/2-0-0)
(Immunology)
Prerequisite : BI 1053
ระบบภู มิ คุ มกั น กลไกการตอบสนองทางภู มิ คุ ม กั น
ตอสิง่ แปลกปลอม เซลลและอวัยวะทีม่ หี นาทีเ่ กีย่ วของกับระบบ
ภูมิคมุ กัน การสรางเสริมภูมคิ มุ กัน หลักการและวิธกี ารตรวจวัด
ปฏิกิริยาการตอบสนองทางภูมิคุมกัน
MS 2003 ประสาทวิทยาศาสตร
3(2/2-1/3-0)
(Neuroscience)
Prerequisite : AN 1004
ศึกษาโครงสราง หนาที่ การพัฒนาของระบบประสาท
ทางเดินของวิถปี ระสาท ระบบรับความรูส กึ ทัว่ ไป ระบบรับความ
รู สึ ก พิ เ ศษ ระบบประสาทสั่ งการ ระบบประสาทชั้ นสู ง
ระบบประสาทอิ สระ ระบบการไหลเวี ยนของเลื อ ดและน้ํา
หลอเลี้ยงสมองและไขสันหลัง อาการแสดงจากความผิดปกติ
ของระบบประสาท รวมทัง้ ความสัมพันธระหวางระบบประสาท
และระบบอืน่ ๆ ของรางกาย พรอมทัง้ การปฏิบตั ิการโครงสราง
ของระบบประสาท
MS 3001 กฎหมายและจรรยาบรรณ
1(1/1-0-0)
ทางวิชาชีพวิทยาศาสตรการแพทย
(Law and Ethics in Profession of
Medical Science)
Prerequisite : None
กฏหมายทีเ่ กีย่ วของดานวิทยาศาสตรการแพทย บทบาท
และหนาทีข่ องนักวิทยาศาสตรการแพทย หลักการและแนวคิด
ทฤษฎีเกีย่ วกับจริยศาสตรและจริยธรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร
การแพทย ประเด็ นปญหาที่ เกี่ ยวของดานการแพทย สิ ทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูปวย และสิทธิของผูสูงอายุ
MS 3002 พิษวิทยา
2(2/2-0-0)
(Toxicology)
Prerequisite : BH 2333
ศึ ก ษาเมตาบอลิ สมของสารเคมี ยา และการเกิ ด พิ ษ
ในรางกาย กลไกที่สําคัญในการเกิดพิษ กระบวนการดูดซึม
การเผาผลาญและการขั บถ ายสารพิษ การเกิ ดพิ ษในระบบ
ตางๆ ของรางกาย การประเมินความเสีย่ ง การตรวจวิเคราะห
สารพิษ การรักษาผูที่ไดรับสารพิษ และแนวทางการประยุกต
ความรูดา นพิษวิทยากับดานการแพทย

       
    

MN 4253 การถายภาพขั้นสูง
3(2/2-1/2-0)
(Advanced Photography)
Prerequisite : CA 2113
หลักการ เทคนิค วิธีการถ ายภาพและตกแตงภาพนิ่ ง
(still image) เพื่ อใช ใ นการสื่ อสารแต ล ะประเภท เช น
ภาพเพื่องานโฆษณา ภาพเพื่องานประชาสัมพันธ ภาพงาน
สารคดี ภาพข า ว เป นต น และการฝ กปฏิ บั ติ เพื่ อสามารถ
ปฏิบัตงิ านไดจริง
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MS 3003 การประยุกตใชคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0)
เพื่อวิทยาศาสตรการแพทย
(Computer Application for
Medical Science)
Prerequisite : None
ความหมายของข อมู ลและสารสนเทศ คุณสมบั ติ ของ
ขอมูลที่ดี โครงสรางการจัดเก็บขอมูล ประเภทของแฟมขอมูล
ความหมายและโครงสรางของระบบฐานขอมูล การจัดการขอมูล
การประมวลผล การสรุป และการนําเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
MS 3011 สัมมนาทางวิทยาศาสตร
1(0-1/3-0)
การแพทย 1
(Medical Science Seminar I)
Prerequisite : MS 3023
การนํ า เสนอบทความวิ ชาการด านวิ ทยาศาสตร
การแพทย โดยคนควาจากเอกสารหรือสือ่ ตางๆ ในเรือ่ งทีส่ นใจ
การวิ เ คราะห และสั ง เคราะห ข อ มู ล การวิ จ ารณ การสรุ ป
บทความวิ ช าการ การนํา เสนอและอภิ ป รายร ว มกั บกลุ ม
นักศึกษาและคณาจารย

       
    

MS 3012 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
2(2/2-0-0)
วิทยาศาสตรการแพทย
(Medical Science Research Methodology)
Prerequisite : MS 3003
ปรัชญา และความความรูพนื้ ฐานเกีย่ วกับระเบียบวิธีวจิ ัย
รวมทั้ งการประยุ กต ใช ในทางวิ ทยาศาสตร ก ารแพทย
การคนควาเอกสาร การออกแบบการวิ จัย การสุ มตั วอยาง
การสร า งเครื่ องมื อ ในการวิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
การวิเคราะห การอภิปรายผล การเผยแพรงานวิจัย จริยธรรม
และจรรยาบรรณของนักวิจัย
MS 3013 พยาธิวิทยา
3(3/3-0-0)
(Pathology)
Prerequisite : AN 1004
ศึกษาสาเหตุและกลไกการเกิดโรค การเปลีย่ นแปลงของ
โครงสรางและการทํางานของเซลล เนือ้ เยือ่ อวัยวะ ระบบตางๆ
ของร างกาย ในภาวะที่ เป นโรค ตลอดจนอาการและการ
ตอบสนองของรางกายตอพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น ลักษณะและ
การเก็บสิง่ สงตรวจ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบตั กิ าร
พยาธิวิทยาพรอมทั้งการรายงานผล

MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย
3(2/2-1/3-0)
(Medical Parasitology)
Prerequisite : BI 1053
ปรสิ ต ที่ มี ความสําคั ญทางการแพทย รู ปร างลั กษณะ
วงจรชี วิ ต การรั ก ษา ระบาดวิ ท ยา การควบคุ ม ป อ งกั น
การวินจิ ฉัยและเทคนิคปฏิบตั ิทางหองปฏิบัตกิ าร
MS 4001 สัมมนาทางวิทยาศาสตร
1(0-1/3-0)
การแพทย 2
(Medical Science Seminar II)
Prerequisite : MS 3011
การนํ า เสนอบทความที่ ทั น สมั ย ด า นวิ ท ยาศาสตร
การแพทย จากการค น คว า เอกสาร การทบทวนเอกสาร
การวิ เคราะห และสั งเคราะห ข อมู ล การสร างมโนทั ศน ลงสู
การปฏิบัติ การนําเสนอและการอภิปรายรายงานการวิจัยดาน
วิทยาศาสตรการแพทยทสี่ ัมพันธกบั โครงงานพิเศษ
MS 4002 เครื่องมือและการจัดการ
2(2/2-0-0)
หองปฏิบัติการ
(Instruments and Laboratory Management)
Prerequisite : None
ชนิ ด และหลั ก การการทํ า งานของเครื่ องมื อพื้ นฐาน
ในหองปฏิบัติการทางการแพทย การใชงาน การบํารุงรักษา
การแกไขขอขัดของเบือ้ งตน การศึกษาลักษณะหองปฏิบัตกิ าร
แบบต า งๆ การจั ด องค ก รในห องปฏิ บั ติ ก าร การบริ หาร
ทรัพยากร การติดตอสือ่ สาร 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
ศึ ก ษาเทคนิ ค ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางการแพทย
เครื่องมือตางๆ ที่เกี่ยวของทางการแพทย การตรวจวินิจฉัย
และการรักษาทางการแพทย เทคโนโลยีการวิเคราะหโปรตีน
กรดนิ วคลิ อิ ค ไขมั น โมเลกุ ลขนาดเล็ ก เซลล โครโมโซม
การผลิตวัคซีนปองกันโรค การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี
การตรวจสอบโรคทางพั น ธุ ก รรม และการผลิ ต ยาจาก
ผลิตภัณฑตางๆ เปนตน


MS 4006 สหกิจศึกษา
6(0-0-6/40)
(Co-operative Education)
Prerequisite : MS 4002 and MS 4011
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงาน
ชั่ วคราว ตามที่ สาขาวิชากําหนด โดยมีการประเมินผลจาก
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และผูดูแลในสถานประกอบการ
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
MS 4011 ปฏิบัติการวิเคราะหทาง
1(0-1/3-0)
วิทยาศาสตรการแพทย
(Analysis of Medical Laboratory Science)
Prerequisite : MS 3013
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค ทางห องปฏิ บั ติ ก ารด า น
วิทยาศาสตรการแพทย ไดแก การเก็บสิ่งสงตรวจ การเตรียม
ชุ ด น้ํ า ยาและสี ย อ ม การตรวจวิ เคราะห ด า นโลหิ ต วิ ท ยา
ภูมิคุมกันวิทยา เนื้อเยื่อวิทยาและเซลลวิทยา การเพาะเลี้ยง
เนื้ อเยื่ อ การสกั ดสารพั น ธุ กรรม การผลิ ตแอนติ เ จน
แผนยาปฏิชวี นะ ชุดทดสอบ และเทคนิคพิเศษสําหรับการตรวจ
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)
แนวคิ ด ความสํ า คั ญ และบทบาทของผู บริ ห ารด า น
การแพทย ใ นการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ รู ป แบบธุ ร กิ จ ด า น
การแพทย การพัฒนาแผนธุรกิจทั้งในดานการตลาด การเงิน
การผลิต และการจัดการทรัพยากรมนุษย ใหเหมาะสมภายใต
สภาพแวดล อมทั้ งภายในและภายนอกองคกร การควบคุ ม
และการประเมินผลกลยุทธ

MS 4033 ฝกงาน
3(0-0-3/15)
(Professional Training)
Prerequisite : MS 4002 and MS 4011
ฝกปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสมกับลักษณะของงานสาขาวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหลง
วิทยาการทีส่ าขาวิชาเห็นชอบ เพื่อใหเกิดความชํานาญในการ
ปฏิบัติ งานดานวิทยาศาสตรการแพทย ตลอดจนการจั ดทํา
รายงาน การนําเสนอ และผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
การฝกงาน
MT 2022 พยาธิสรีรวิทยา
2(2/2-0-0)
(Pathophysiology)
Prerequisite : AN 2213
สาเหตุ กระบวนการเกิ ดโรค และความผิ ด ปกติ ข อง
รางกาย การเปลีย่ นแปลงโครงสรางและหนาทีข่ องเซลล เนือ้ เยือ่
อวัยวะ และระบบตาง ๆ เมื่อเกิดพยาธิสภาพ อาการ และ
การตอบสนองของรางกายตอภาวะการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น
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 และหลั ก การใช อุ ป กรณ
และเครื่องมือวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับเคมีคลินิก การดูแล
และบํารุงรักษา การปฏิบตั เิ พือ่ ความปลอดภัยในหองปฏิบตั กิ าร
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 เครื่องมืออัตโนมัติทางโลหิตวิทยา
การประกั นคุ ณ ภาพทางโลหิ ตวิ ทยาและความปลอดภั ยใน
หองปฏิบตั กิ ารโลหิตวิทยา
MT 2522 จุลชีววิทยาทั่วไป
2(1/1-1/3-0)
(General Microbiology)
Prerequisite : AN 2213
หลักการทางจุลชีววิทยา ความหลากหลายของจุลชีพ
การจําแนกและการจั ดหมวดหมู โครงสร างและหน าที่ ของ
ส ว นประกอบภายในเซลล การเพาะเลี้ ยง การควบคุ ม
พันธุศาสตรและเมตาบอลิซมึ ของจุลชีพ ความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับจุลชีพ จุลชีววิทยาประยุกต เทคนิคปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยาเบื้องตน

       
    

MS 4023 โครงงานพิเศษ
3(0-3/9-0)
(Special Project)
Prerequisite : MS 3012
หลักการเกี่ ยวกับการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยดาน
วิ ทยาศาสตร การแพทย ในสาขาที่ สนใจ การค นคว าข อมู ล
การออกแบบโครงการวิ จั ย การดํา เนิ นการวิ จั ย การเก็ บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะห การวิจารณ การสรุปผล การจัดทํา
รู ป เล ม การนํา เสนอผลงานวิ จั ย โดยมี อ าจารย ที่ ป รึ กษา
โครงงานเปนผูใ หคําแนะนํา

509

510

  

MT 3012 ภาคนิพนธ
2(0-2/6-0)
(Term Paper)
Prerequisite : MT 3031 and consent of instructor
การสื บค นงานวิ จั ยจากวารสารวิ ช าการ การทํา วิ จั ย
ทางด านเทคนิคการแพทยหรือวิ ทยาศาสตร การแพทย หรื อ
สาขาที่เกี่ยวของ การเขียนโครงรางวิจัย การดําเนินการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล การสรุปผล การเขียนรายงาน การนําเสนอ
และอภิปรายผลงานวิจัยภายใตการดูแลของอาจารยทปี่ รึกษา
MT 3031 ระเบียบวิธีวิจัย
1(1/1-0-0)
(Research Methodology)
Prerequisite : ST 2003
การวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การคนควา
และรวบรวมขอมู ล การตั้ งสมมติฐาน การวางแผนงานวิ จัย
การเลือกใชสถิติ เพื่ องานวิจั ย จริยธรรมงานวิ จัย การเขียน
โครงรางงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอ
ผลงานวิจัย

       
    

MT 3041 สัมมนา
1(1/1-0-0)
(Seminar)
Prerequisite : MT 3031 and consent of instructor
การสื บ ค น งานวิ จั ย จากวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ
ที่ เกี่ ยวกั บวิ ทยาการก าวหน าทางเทคนิ คการแพทย
วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ห รื อ สาขาที่ เกี่ ยวข อ ง การอ า น
การคิ ด และวิ เคราะห คุ ณค า ของบทความอย างเป น ระบบ
การนําเสนอและการอภิปรายในที่ประชุม

กรด-ดาง เเละกาซในเลือด การศึกษาความสัมพันธของโรคกับ
ผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ
ทางหองปฏิบตั กิ าร
MT 3143 เคมีคลินิก 3
3(2/2-1/3-0)
(Clinical Chemistry III)
Prerequisite : MT 3123
ฮอรโมน วิตามิน เกลือแร และเอนไซมที่มีความสําคัญ
ทางการแพทย ทฤษฎีเเละหลั กการตรวจวิ เคราะหเอนไซม
หนาทีก่ ารทดสอบการทํางานของตับ ตับออน และระบบทางเดิน
อาหาร ภาวะโภชนาการ สารบงชี้มะเร็ง ชีวเคมีของผูสูงอายุ
และเด็ก เครื่องมือวิเคราะหอัตโนมัติ การศึกษาความสัมพันธ
ของโรคกับผลการตรวจวิเคราะห การจัดการทางหองปฏิบตั กิ าร
และวิทยาการกาวหนาทางเคมีคลินิก
MT 3243 โลหิตวิทยา 2
3(2/2-1/3-0)
(Hematology II)
Prerequisite : MT 2233
การตรวจทางหองปฏิบั ติการเพื่อวินิจฉัยโรคโลหิตจาง
ธาลัสซี เมี ย มะเร็ งเม็ ดเลือดขาว และการเปลี่ ยนแปลงทาง
โลหิตวิทยาเนื่องจากโรคอืน่ ๆ
MT 3272 โลหิตวิทยา 3
2(1/1-1/3-0)
(Hematology III)
Prerequisite : MT 3243
กลไกการแข็ ง ตั ว ของเลื อ ด การตรวจเพื่ อวิ นิ จ ฉั ย
ความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด การประกันคุณภาพ
ในหองปฏิบัติการการแข็งตัวของเลือด เซลลพันธุศาสตร และ
วิทยาการกาวหนาทางโลหิตวิทยา

MT 3062 ชีววิทยาระดับโมเลกุล
2(1/1-1/3-0)
และมนุษยพันธุศาสตร
(Molecular Biology and Human Genetics)
Prerequisite : MT 3123, MT 3243 and MT 3513
โครงสร างและหน าที่ ของสารพั นธุ ก รรม การควบคุ ม
การแสดงออกของยีน การกลายพันธุแ ละการซอมแซมดีเอ็นเอ
พั นธุ กรรมและการเปลี่ ยนแปลงทางพั นธุ กรรมของมนุ ษ ย
เทคโนโลยี ท างชี ว วิ ท ยาระดั บโมเลกุ ลและการประยุ กต ใ ช
เทคนิคปฏิบัติการทางดานอณูชีววิทยา ชีวสารสนเทศศาสตร
ในยุคกอนและหลังโครงการจีโนม เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล
และความกาวหนาดานการรักษาโรคโดยวิธยี ีนบําบัด

MT 3342 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 1 2(1/1-1/3-0)
(Transfusion Science I)
Corequisite: MT 3433
ความรู พื้ น ฐานของงานบริ ก ารโลหิ ต หมู เ ลื อ ดและ
ความสําคัญของแอนติเจน-แอนติบอดีที่จําเพาะของหมูเลือด
เทคนิ ค การตรวจหาหมู เลื อ ด การทดสอบแอนติ โกลบู ลิ น
การตรวจกรองและตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีตอหมูเลือด
เครือ่ งมือและความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิ าร

MT 3123 เคมีคลินิก 2
3(2/2-1/3-0)
(Clinical Chemistry II)
Prerequisite : MT 2133
เมตาบอลิ ซึ ม ของคาร โบไฮเดรต ไขมั น และโปรตี น
สารประกอบไนโตรเจน อิ เล็ กโทรไลต เกลื อเเร สมดุ ลน้ํา

MT 3353 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 2 3(2/2-1/3-0)
(Transfusion Science II)
Prerequisite : MT 3342
การบริจาคเลื อดและส วนประกอบของเลื อด การดู แล
และติดตามผูบ ริจาค การเตรียมและการเก็บรักษา การใหเลือด


และสวนประกอบของเลือด การทดสอบทางห องปฏิบั ติการ
เพือ่ ตรวจพิสจู นและเลือกเลือดทีเ่ หมาะสมใหผูปว ยภาวะตางๆ
การแกป ญหาเกี่ ยวกับการใหเลือด ปฏิกิ ริยาไม พึงประสงค
หลังการรับเลือดและสวนประกอบของเลือด
MT 3412 วิทยาภูมิคุมกันทางการแพทย 2(2/2-0-0)
(Medical Immunology)
Prerequisite / Corequisite : MI 2134 จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา
กลไก ชนิด และลักษณะจําเพาะของปฏิ กิริ ยาโตตอบ
ของรางกายตอสิ่งแปลกปลอมเพื่อสรางภูมิตานทาน ซึ่งอาจ
เปนประโยชนหรือโทษตอรางกาย เซลลที่รับผิดชอบโดยตรง
หรื อ เกี่ ยวข อ งกั บ ระบบภู มิ ต า นทาน วิ ธี การและหลั กการ
ของการตรวจสอบและการวัดปฏิกิริยาตอบสนองนั้น การวัด
ระดั บ ภู มิ ต า นทาน การพยากรณ ค วามก า วหน า ของโรค
โดยอาศั ย ปฏิ กิ ริ ยาระหว างแอนติ เจนกั บ แอนติ บอดี และ
แอนติเจนกั บเซลล ที่ เกิดขึ้ นในหลอดทดลองและในรางกาย
ระบบภูมิ คุมกันที่เกี่ ยวของกับการปลู กถายอวัยวะ 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 และลักษณะจําเพาะของปฏิกิริยาโตตอบของ
รางกายตอสิ่งแปลกปลอมเพื่อใหเกิดภูมิตานทานซึ่งอาจเปน
ประโยชนหรือเปนโทษแกรา งกาย เซลลทมี่ หี นาทีเ่ กีย่ วกับระบบ
ภูมิตานทาน วิ ธีการและหลักการตรวจสอบและวัดปฏิกิริยา
ตอบสนอง เทคนิคการตรวจวิเคราะหระหวางแอนติเจนและ
แอนติบอดี

MT 3513 แบคทีเรียทางการแพทย 1
3(2/2-1/3-0)
(Medical Bacteriology I)
Prerequisite : MT 2022 and MT 2522
การจําแนก ลักษณะทั่วไป การกอโรคของแบคทีเรียที่มี
ความสําคัญทางการแพทย การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียกอโรค
ทางห องปฏิบั ติ การ การทดสอบความไวตอสารตานจุ ลชี พ
และความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิ าร
MT 3522 แบคทีเรียทางการแพทย 2
2(1/1-1/3-0)
(Medical Bacteriology II)
Prerequisite : MT 3513
หลั ก การทั่ ว ไปในห อ งปฏิ บั ติ ก ารจุ ลชี ว วิ ท ยาคลิ นิ ก
การตรวจวิ นิ จฉั ยแบคที เรี ยก อโรคจากสิ่ งส งตรวจทางห อง
ปฏิบัติการ การวินิจฉัยเชื้ อดื้ อยา การควบคุมคุณภาพทาง
หองปฏิบตั กิ าร
MT 3632 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 1 2(1/1-1/3-0)
(Medical Parasitology I)
Corequisite: MT 2522
ลักษณะรูปราง วงจรชีวติ ระบาดวิทยา การทําใหเกิดโรค
ตําแหนงที่พบในรางกายและนอกรางกายมนุษย สิ่งสงตรวจ
การตรวจวินิจฉัยหนอนพยาธิที่ มีความสําคัญทางการแพทย
แนวทางการปองกันและควบคุม
MT 3642 ปรสิตวิทยาทางการแพทย 2 2(1/1-1/3-0)
(Medical Parasitology II)
Prerequisite : MT 3632
ลักษณะรูปราง วงจรชีวิต การกอโรคในคนของโปรโตซัว
การเก็บสิ่งสงตรวจ วิธีการตรวจวินิจฉัย หลักการและเทคนิค
ตางๆ ที่ ใชในการตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา การควบคุม
คุณภาพหองปฏิบัติการทางปรสิตวิทยา แมลงทีม่ ีความสําคัญ
ทางการแพทย
MT 4011 คลินิกสัมพันธ
1(1/1-0-0)
(Clinical Correlation)
Prerequisite : Consent of instructor
การวิ เ คราะห ผ ลการตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร การ
บูรณาการผลการตรวจวิเคราะหกับภาวะการเกิดโรค แนวทาง
ในการเลื อกวิ ธี ก ารตรวจวิ เ คราะห เ พื่ อวิ นิ จ ฉั ย โรคอย า ง
เหมาะสม

       
    

MT 3442 วิทยาภูมิคุมกัน 2
2(1/1-1/3-0)
(Immunology II)
Prerequisite : MT 3433
การตอบสนองทางภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ พยาธิสภาพ
ที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันหรือจากปฏิกิริยา
ตอบสนองทางภูมิคมุ กัน ภูมคิ มุ กันบกพรอง ภูมไิ วเกิน ภูมติ า น
เนื้ อเยื่ อตนเอง ระบบภูมิ คุ มกันที่ เกี่ ยวของกับการปลูกถาย
อวัยวะ ภูมคิ มุ กันตอมะเร็ง การตรวจวิเคราะหในหองปฏิบตั กิ าร
ทางซีโรโลยี ทางดานเซลล การใชเครื่ องวิเคราะหอัตโนมัติ
เพือ่ วินจิ ฉัย ติดตามผลการรักษาและพยากรณโรค การควบคุม
คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห และความปลอดภั ย ในห อ ง
ปฏิบัติการภูมิคุมกัน
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MT 4041 เวชศาสตรชุมชน
1(1/1-0-0)
(Community Medicine)
Prerequisite : MT 3031
การบูรณาการงานเทคนิคการแพทยกับงานเวชศาสตร
ชุมชน การควบคุมปองกันโรค การสํารวจวินิจฉัยชุมชน
MT 4051 เทคนิคทางเนื้อเยื่อ
1(1/1-0-0)
(Histotechnique)
Prerequisite : AN 2213
เทคนิ ค ในการเตรี ย มชิ้ นเนื้ อที่ ได จ ากอวั ย วะต า งๆ
การยอมสีชิ้นเนื้อและเซลล การยอมดวยเทคนิคตางๆ สําหรับ
ตรวจทางกลองจุลทรรศน เพือ่ การวินิจฉัยโรคหรือการวิจัย
MT 4091 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1(1/1-0-0)
(Professional Laws and Ethics)
Prerequisite : Consent of instructor
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจําวันและ
กฎหมายวิ ชาชีพ พระราชบั ญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย
พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งมือแพทย
สิทธิผูปวย หนาที่และสิทธิของผูประกอบวิชาชีพตาม พรบ.
วิชาชีพเทคนิคการแพทย หลักสิทธิมนุษยชน

       
    

MT 4113 พิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร 3(2/2-1/3-0)
(Toxicology and Forensic Science)
Prerequisite : MT 3143
ยาเสพติด แอลกอฮอล บุหรี่ โลหะหนัก สารเคมีทาง
การเกษตร สารพิษในสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑในครัวเรือน และ
เครือ่ งสําอาง สารเพิม่ สมรรถภาพทางการกีฬา ระดับยาในเลือด
การตรวจสารพิษทางนิตเิ วชวิทยา การพิสจู นบคุ คล การประเมิน
บาดแผล การประมาณเวลาตาย สาเหตุการตาย การเก็บสิ่ง
สงตรวจ หลักการและเทคนิคการวิเคราะห การแปลผลการตรวจ
ทางหองปฏิบตั กิ าร
MT 4212 จุลทรรศนศาสตรคลินิก
2(1/1-1/3-0)
(Clinical Microscopy)
Prerequisite : MT 3272
การตรวจวิเคราะหปสสาวะ อุจจาระ น้ําไขสันหลังและ
ของเหลวจากสวนตางๆ ของรางกาย ความสัมพันธของโรค
กั บผลการตรวจวิ นิจฉั ย การตรวจป สสาวะเพื่ อทดสอบการ
ตั้งครรภ การตรวจน้ําอสุจิ การตรวจอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการ
วิ นิ จฉั ยโรค การควบคุ ม คุ ณ ภาพการตรวจวิ เ คราะห ทาง
จุลทรรศนศาสตรคลินกิ และการรายงานผลการตรวจวิเคราะห
โดยคํานึงถึงกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ

MT 4332 วิทยาศาสตรการบริการโลหิต 3 2(1/1-1/3-0)
(Transfusion Science III)
Prerequisite : MT 3353
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกสลายในทารกแรกเกิด การตรวจ
แอนติเจนของเนื้ อเยื่อและการปลูกถาย การเก็บและการให
เซลลตนกําเนิดของเม็ดเลือด ระบบประกันคุณภาพงานบริการ
โลหิต และวิทยาการกาวหนาทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
การบริการโลหิต
MT 4512 ไวรัสและราวิทยาทางการแพทย 2(1/1-1/3-0)
(Medical Virology and Mycology)
Prerequisite : MT 2022 and MT 2522
ลั ก ษณะของเชื้ อไวรั ส และราที่ มี ความสํ า คั ญทาง
การแพทย พยาธิกําเนิดของโรคติดเชือ้ ไวรัสและรา การปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสและรา สารตานเชื้อไวรัสและรา การเก็บและ
การนํา ส ง สิ่ ง ส งตรวจ การวิ นิ จ ฉั ยโรคติ ดเชื้ อ ไวรั สและรา
ทางหองปฏิบัตกิ าร ความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิ าร
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
ห องปฏิ บั ติ การจําลองครอบคลุ มทุ กสาขา โดยเน นเทคนิ ค
ทีใ่ ชในงานประจํา การบริหารจัดการหองปฏิบตั กิ าร การประกัน
คุณภาพ มาตรฐานวิ ชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และกรณี
ศึกษา
MT 4715 การฝกงานเทคนิคการแพทย 2 5(0-0-5/15)
(Medical Technology Laboratory
Practice II)
Prerequisite : Consent of instructor
การฝกปฏิบัติงานสาขาตางๆ ทางเทคนิคการแพทยใน
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารเทคนิ ค การแพทย ข องโรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลที่ไดรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการและมีการ
ตรวจวิ เคราะห ครบทุ กสาขา มีการใชเทคนิคที่ ทันสมั ยและ
เครื่ องมื ออั ต โนมั ติ เน นการฝ ก ทั กษะในการปฏิ บั ติ งาน
การแกปญหา การบริหารจัดการหองปฏิบัติการ การประกัน
คุ ณภาพ จรรยาบรรณ มนุ ษยสั มพั นธ กั บผู ร วมงาน และ
ปฏิสมั พันธกับผูป วย


MT 4812 วิทยาการกาวหนา
2(2/2-0-0)
ทางเวชศาสตรชันสูตร
(Advanced in Laboratory Medicine)
Prerequisite : MT 3062 and MT 3353
เทคโนโลยี และวิ ทยาการก าวหน าทางวิ ชาชี พเทคนิ ค
การแพทยแขนงตางๆ เซลลตนกําเนิด เทคโนโลยีเจริญพันธุ
และการทดสอบทางสรีรวิทยา
MT 4851 การบริหารจัดการหองปฏิบัตกิ าร 1(1/1-0-0)
(Laboratory Administration)
Prerequisite : Consent of instructor
การบริ ห ารจั ดการห องปฏิ บั ติ การเทคนิ คการแพทย
มาตรฐานงานเทคนิ คการแพทย ระบบคุณภาพ มาตรฐาน
การใหบริการ ระบบการรับรองคุณภาพหองปฏิบัตกิ าร
MT 4901 เทคโนโลยีทางวิทยาภูมิคุมกัน 1(1/1-0-0)
ทางการแพทย
(Current Technology in Medical Immunology)
Prerequisite : MT 3442
เทคโนโลยี ที่ ทันสมัยในการศึ กษาด านวิ ทยาภูมิ คุ มกัน
ทางการแพทย การผลิตแอนติบอดีและแอนติ เจน หลักการ
และวิธกี ารตรวจในระดับโมเลกุลสําหรับโรคทางระบบภูมคิ มุ กัน
รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการวินิจฉัย และ
การรักษาโรคทางระบบภูมิคมุ กัน
MT 4922 สัมมนาทางโลหิตวิทยา
2(2/2-0-0)
(Seminar in Hematology)
Prerequisite : MT 3243
สั มมนาทางโลหิ ตวิ ทยาในหั วข อที่ เกี่ ยวข องกั บ
องคประกอบของเซลล เม็ดเลื อดในระดั บอิเลคตรอน ความ
กาวหนาทางโลหิตวิทยาของเครื่ องอัตโนมัติทางโลหิตวิทยา
วิทยาการกาวหนาของการสรางเม็ดเลือด โลหิ ตจาง มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว ธาลัสซีเมีย ความผิดปกติของระบบหามเลือด
และการปลูกถายอวัยวะ

MT 4941 เทคนิคการแพทยในระบบสุขภาพ 1(1/1-0-0)
(Medical Technology in Health System)
Prerequisite : MT 3031
ระบบสุขภาพไทย ระบบบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ
ทุ ติ ยภู มิ และตติ ยภู มิ การสาธารณสุ ขมู ลฐาน หลั กประกั น
สุขภาพถวนหนา นโยบายการสงเสริมสุขภาพของรัฐ บทบาท
ของนักเทคนิคการแพทยในงานชุมชน การประยุกตแนวคิด
และวิธกี ารทางวิทยาการระบาด กับงานเทคนิคการแพทย และ
ชีวจริยธรรม
MT 4942 บทบาทของสารตานอนุมูลอิสระ 2(2/2-0-0)
ตอสุขภาพของมนุษย
(Antioxidants in Human Health
and Disease)
Prerequisite : MT 3143
อนุ มู ล อิ สระ สารต านอนุ มู ลอิ ส ระ การประเมิ นภาวะ
oxidative stress หลั ก การตรวจวิ เคราะห อ นุ มู ลอิ ส ระและ
สารต านอนุ มู ลอิ สระ บทบาทของอนุ มู ล อิ สระและสารต าน
อนุมูลอิสระในโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคที่เกี่ยวของกับกระบวนการเมตาบอลิซึม กระบวนการแก
การทํางานของสมอง สารตานอนุมลู อิสระในอาหาร
MT 4952 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา
2(1/1-1/3-0)
อาหารและสิ่งแวดลอม
(Water, Food and Environment
Quality Analysis)
Prerequisite : MT 3522
คุณภาพมาตรฐานน้ํา อาหาร การปนเปอนน้ํา อาหาร
จากเชื้ อ โรค สารพิ ษและสิ่ งสกปรก ข อกํา หนดมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมและสิ่งชี้วัด เทคนิคการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
อาหารและสิ่ งแวดล อมทางเคมี ทางจุ ลชีววิ ทยา การตรวจ
วิเคราะหสารพิษ โลหะตกคาง
MT 4962 กีฏวิทยาทางการแพทย
2(2/2-0-0)
(Medical Entomology)
Prerequisite : MT 3642
รู ปร าง ลั กษณะ วงจรชี วิ ต การก อโรคต อคนรวมถึ ง
การปองกันและควบคุมของแมลงชนิดตางๆ ที่มีความสําคัญ
ทางการแพทย

       
    

MT 4932 สัมมนาวิทยาศาสตร
2(2/2-0-0)
การบริการโลหิต
(Seminar in Transfusion Science)
Prerequisite : MT 3353
การคนควาวารสารทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรการบริการโลหิต การอาน การ
วิเคราะห การนําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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MT 4972 ชีวสารสนเทศศาสตร
2(2/2-0-0)
(Bioinformatics)
Prerequisite : MT 3062
เครื่ องมื อ ที่ ใช ในการสื บค นข อมู ล แหล ง ความรู ท าง
อินเตอรเน็ต การสืบคนขอมูลดีเอ็นเอ โปรตีนจากธนาคารยีน
การวิเคราะหลําดับเบส การเปรียบเทียบความคลายคลึงกัน
และความแตกตางของยีน
MT 4982 การบริหารองคกรและการจัดการ 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 การวางกลยุ ทธ การขาย การประยุ กตหลั กทฤษฎี
การบริ ห ารองค ก รและการจั ด การการขายสู การปฏิ บั ติ
ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย
MT 4992 การวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยา 2(1/1-1/3-0)
(Diagnosis of Drug Resistant Bacteria)
Prerequisite : MT 3522
โรคติ ด เชื้ อในโรงพยาบาล แบคที เ รี ยดื้ อยา กลไก
การดื้ อยา การวิ นิ จฉั ยแบคทีเรี ยดื้ อยา การตรวจหาระดั บ
สารตานจุลชีพในกระแสเลือด

       
    

MY 1003 ภาษาพมาเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Elementary Burmese)
Prerequisite : None
การอ านและเขี ยนตัวอั กษรพม า ระบบไวยากรณ และ
รู ป ประโยคพื้ นฐาน การฟ ง การพู ด ภาษาพม า ที่ ใช ใ น
ชีวิตประจําวัน
NG 1402 วิชาชีพการพยาบาล
2(2/2-0-0)
และแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน
(Nursing Profession and
Conceptual Bases of Nursing)
Prerequisite : None
วิ วั ฒ นาการของวิ ชาชี พการพยาบาลด านการศึ กษา
การบริการ และองคกรวิชาชีพ บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ
ของวิ ชาชีพการพยาบาลต อการให บริ การสุ ขภาพแก บุคคล
ครอบครัว กลุมคน และชุมชน ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ แนวคิดการพยาบาลแบบองครวม แนวคิดเกีย่ วกับ

คน สิ่ งแวดลอม สุขภาพ และการพยาบาล ทฤษฎีพื้ นฐาน
ที่ เกี่ ยวข องกั บ การพยาบาล แนวคิ ด การบริ ก ารสุ ข ภาพ
โดยคํานึงถึงความเปนมนุษย ทฤษฎีการดูแลอยาง เอื้ออาทร
ทฤษฎี การพยาบาลความพร อ งในการดู แลตนเอง ทฤษฎี
การบรรลุเปาหมายของคิง และแบบจําลองการสงเสริมสุขภาพ
ของเพนเดอร
NG 1532 การพยาบาลในระบบสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Nursing in Health System)
Prerequisite : None
ระบบสุ ขภาพและระบบสุ ขภาพไทย พระราชบั ญญั ติ
สุขภาพแหงชาติ หลักประกันสุ ขภาพถ วนหนา การบริ การ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ระบบการพยาบาล
สารสนเทศทางการพยาบาล การพยาบาลสาธารณสุขมูลฐาน
และการบริการพยาบาลทีม่ ีความแตกตางทางวัฒนธรรม
NG 2111 วิทยาการระบาด
1(1/1-0-0)
(Epidemiology)
Prerequisite : None
แนวคิ ด หลั กการของวิ ทยาการระบาด การเกิ ดและ
การกระจายของโรค การปองกันและควบคุมโรค การศึกษา
ทางวิ ท ยาการระบาด สถิ ติ ชี พ และตั ว ชี้ วั ด ทางสุ ข ภาพ
การเฝาระวัง การสอบสวนทางวิทยาการระบาด สถานการณ
และแนวโน ม ทางวิ ท ยาการระบาดของป ญหาโรคติ ด เชื้ อ
โรคไรเชือ้ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา
NG 2433 การประเมินภาวะสุขภาพ
3(2/2-1/3-0)
และกระบวนการพยาบาล
(Health Assessment and Nursing Process)
Prerequisite : AN 1213 and PS 2323
หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพ กระบวนการ
พยาบาล ตั้งแตการรวบรวมขอมูล การวินิจฉัยการพยาบาล
การวางแผนการพยาบาล แนวทางการปฏิ บัติการพยาบาล
การประเมิ นผลการพยาบาล การบั น ทึ ก ทางการพยาบาล
การวางแผนจําหนายผู ปวย การฝกทักษะการตรวจรางกาย
การประเมินภาวะสุขภาพ และการใชกระบวนการพยาบาล
NG 2442 การพยาบาลพื้นฐาน 1
2(1/1-1/3-0)
(Fundamental Nursing I)
Prerequisite : None
การรับ การยาย และการจําหนายผูปวย การพยาบาล
เพือ่ ตอบสนองความตองการพืน้ ฐานของผูป วยดานการปองกัน
และควบคุมการติดเชื้อ ความสุขสบายและการมีสุขอนามัยที่ดี
การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ภาวะโภชนาการ


การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย 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
จริ ยธรรมในวิชาชี พ จรรยาบรรณพยาบาล พฤติ กรรมเชิ ง
จริ ย ธรรมและป ญหาจริ ย ธรรมในการประกอบวิ ชาชี พ
การพยาบาลและการผดุ งครรภ หลั ก ทั่ ว ไปของกฎหมาย
กฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ สิทธิผูปวย สิทธิพยาบาล กฎหมายจิตเวช
และกฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ
NG 2502 ปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน 2(0-0-2/8)
(Fundamental Nursing Practicum)
Prerequisite : PM 2103 and NG 2542
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูปวยดวยกระบวนการพยาบาล
หลักการและวิธกี ารปฏิบตั กิ ารพยาบาลพืน้ ฐาน เพือ่ ตอบสนอง
ความตองการดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของ
บุคคล โดยคํานึงถึงสิทธิผูปวย ความแตกตางทางวัฒนธรรม
จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG 2542 การพยาบาลพื้นฐาน 2
2(1/1-1/3-0)
(Fundamental Nursing II)
Prerequisite : NG 2442
Corequisite : NG 2433
การพยาบาลเพื่ อตอบสนองความตองการพื้ นฐานของ
ผูปวยดานการไดรับออกซิเจน ความสมดุลของสารน้ํา การ
ขั บถ า ย การบริ ห ารยา การพยาบาลผู ป วยที่ มี บ าดแผล
การพยาบาลเพื่ อสนั บสนุ นการวิ นิ จฉั ยและการรั ก ษา
การพยาบาลผูปวยระยะสุดทายและเสียชีวิต
NG 2612 การพยาบาลผูใหญ 1
2(2/2-0-0)
(Adult Nursing I)
Prerequisite : PA 2223 and NG 2542
แนวคิด และมโนทัศนของการพยาบาลผูใ หญแบบองครวม
การนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการดูแลผูใหญที่มีความ
ผิดปกติของการยอยและการเผาผลาญ การขับถ ายอุจจาระ
ภาวะสมดุลสารน้ํา อิเล็กโทรไลตและกรดดาง ระบบผิวหนัง
และแผลไหม การรับรู ทัง้ ในระยะเฉียบพลันและเรือ้ รัง ดวยความ
เอื้ออาทร โดยครอบคลุมการดูแลตนเอง การมีสวนรวมของ
ครอบครัว และคํานึ งถึ งสิทธิผู ปวย จริยธรรมและกฎหมาย
วิชาชีพ
NG 2613 การสรางเสริมสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Health Promotion)
Prerequisite : None
แนวคิดพื้นฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม
สุขภาพ บทบาทของพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การ
สร างเสริ มสุ ข ภาพทุ กช วงวั ย การสื่ อสารทางการพยาบาล
กระบวนการการพยาบาลในการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ดานโภชนาการ การควบคุมน้ําหนัก สมรรถภาพทางกาย การ
จัดการกับความเครียด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ แอลกอฮอล
และบุหรี่ การปองกันอุบตั เิ หตุ กลยุทธในการสรางเสริมสุขภาพ
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เกี่ ยวของกับสุขภาพ การสอนทาง
สุขภาพ กระบวนการกลุม และการใหคําปรึกษาทางสุขภาพ
NG 2713 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
3(3/3-0-0)
(Child and Adolescent Nursing)
Prerequisite : PA 2223 and NG 2433
แนวคิ ด ทฤษฏี ที่ เกี่ ย วข อ งกั บการดู แลสุ ขภาพเด็ ก
การนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการดูแลเด็กทั้งในภาวะ
ปกติ ภาวะเสี่ ยงและภาวะที่ มี ความผิ ดปกติ ในระบบต างๆ
แบบองค รวม บทบาทของพยาบาลในการรั กษาพยาบาล
การฟ นฟู สภาพ การป อ งกั นภาวะเสี่ ยง ภาวะแทรกซ อน
การป อ งกั นการกลั บเป นซ้ํ า การส งเสริ มการเจริ ญ เติ บ โต

       
    

NG 2503 การพยาบาลมารดาและทารก 3(3/3-0-0)
(Maternal and Newborn Nursing)
Prerequisite : PA 2223
แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค รวมบนพื้ นฐาน
การพยาบาลมารดาและทารก การส ง เสริ ม สุ ข ภาพสตรี
วัยเจริญพันธ การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดา
และทารกในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และ
การพยาบาลทารกแรกเกิด การส งเสริมการเลี้ ยงทารกดวย
นมมารดา การวางแผนครอบครั ว การให คํา ปรึ กษาภาวะ
มีบุตรยาก การสรางเสริมสุขภาพและปองกันปญหาสุขภาพ
การสงเสริมใหครอบครัวมีสว นรวมในการดูแลมารดาและทารก
ภายใต วั ฒนธรรมของครอบครั ว โดยคํานึ งถึ งสิ ทธิของผู ใช
บริการ จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ
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พัฒนาการ ภาวะโภชนาการ การสรางภูมคิ มุ กันโรค การปองกัน
อุบัติเหตุ การใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลอยางตอเนื่อง
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
ปฏิ บั ติ การพยาบาลแบบองค รวมด วยความเอื้ ออาทร
ในผูใหญที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสารน้ํา อิเล็กโทรไลตและ
กรดด า ง การย อยและการเผาผลาญ การรั บ รู การได รั บ
ออกซิเจน ทั้งในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง โดยใชกระบวนการ
พยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟน ฟู
สภาพ การปองกันภาวะแทรกซอนและการกลับเปนซ้าํ เนนการ
พัฒนาศักยภาพตนเองและใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแล
อยางตอเนือ่ ง โดยคํานึงถึงสิทธิผปู ว ย/ผูใ ชบริการ ความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

       
    

NG 3433 การพยาบาลสุขภาพจิต
3(3/3-0-0)
และจิตเวช
(Mental Health and Psychiatric Nursing)
Prerequisite : PC 1332
สุ ข ภาพจิ ต ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ สุ ข ภาพจิ ต ดั ช นี ชี้ วั ด
สุขภาพจิตในแตละวัย พระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต หลักการและ
กระบวนการพยาบาลจิ ต เวช การสื่ อสารและการสร า ง
สัมพันธภาพเพือ่ การบําบัด การพยาบาลผูท มี่ ปี ญ
 หาสุขภาพจิต
และผูท เี่ จ็บปวยทางจิต บทบาทพยาบาลในการจัดสิง่ แวดลอม
เพื่อการบําบัด การบําบัดดวยยา กลุ มบําบั ด การพยาบาล
สุขภาพจิตชุมชน 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
ปฏิ บั ติ การพยาบาลแบบองค รวมด วยความเอื้ ออาทร
ในการดู แ ลมารดาที่ มี ภ าวะปกติ ใ ห ไ ด รั บ ความปลอดภั ย
การรับฝากครรภ การตรวจครรภ การเฝาคลอด การทําคลอด
การพยาบาลมารดาหลั งคลอด การพยาบาลทารกแรกเกิ ด
การส ง เสริ ม การเลี้ ยงทารกด ว ยนมมารดา ให คํา แนะนํา
การวางแผนครอบครัว สงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวมในการ

ดู แลมารดาและทารกภายใต วั ฒ นธรรมของครอบครั ว
โดยคํา นึ ง ถึ งสิ ทธิ ของผู ใช บริ การ จริ ย ธรรมและกฎหมาย
วิชาชีพ
NG 3454 การผดุงครรภ
4(4/4-0-0)
(Midwifery)
Prerequisite : NG 2503
บทบาทของผดุ ง ครรภ กระบวนการพยาบาลในการ
ทําคลอดปกติ การพยาบาลทารกแรกเกิดทันที การพยาบาล
มารดาและทารกที่ มี ภ าวะเสี่ ยง มี ป ญหาสุ ขภาพ มี ภาวะ
แทรกซ อ นในระยะตั้ ง ครรภ ระยะคลอด ระยะหลั ง คลอด
การชวยเหลือมารดาและทารกทีใ่ ชเครือ่ งมือพิเศษในการตรวจ
วินิจฉัย การชวยเหลือการทําสูติศาสตรหัตถการ การสงตอ
การสงเสริมใหครอบครัวมีสว นรวมในการดูแลมารดาและทารก
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
ปฏิ บั ติ การพยาบาลแบบองค รวมด วยความเอื้ ออาทร
ในการดู แลมารดาที่ มี ภาวะเสี่ ยง มี ป ญหาสุ ขภาพ มี ภาวะ
แทรกซ อนในระยะตั้ ง ครรภ การเฝ าคลอด การช วยเหลื อ
ในการทํา คลอด การช วยเหลื อ การทํา สู ติ ศ าสตร หั ต ถการ
การช ว ยเหลื อ การใช เ ครื่ องมื อ พิ เ ศษในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย
การพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะเสีย่ งและมีภาวะแทรกซอน
ส งเสริมใหครอบครั วมี สวนรวมในการดูแลมารดาและทารก
ภายใต วั ฒ นธรรมของครอบครั ว การให คํา ปรึ ก ษาภาวะ
มีบุตรยาก โดยคํานึงถึงสิทธิของผูใชบริการ หลักจริยธรรม
และกฎหมายวิชาชีพ
NG 3533 การพยาบาลผูใหญ 2
3(3/3-0-0)
(Adult Nursing II)
Prerequisite : NG 2612
การนํากระบวนการพยาบาลมาใชในการพยาบาลผูใหญ
ที่ มี ภ าวะเจ็ บ ป ว ยเฉี ย บพลั น และเรื้ อรั ง ด า นภาวะสมดุ ล
ของการไดรับออกซิเจน การทํางานของหัวใจและหลอดเลือด
ภู มิ คุ มกั นโรคและการอั กเสบ การรั บความรู สึ ก และการ
เคลื่อนไหว ดวยความเอื้ออาทร แบบองครวม โดยครอบคลุม
การดู แลตนเอง การมี สวนรวมของครอบครั ว และคํานึ งถึ ง
สิทธิผูปวย จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ


NG 3542 ปฏิบัติการการพยาบาล
2(0-0-2/8)
สุขภาพจิตและจิตเวช
(Mental Health and
Psychiatric Nursing Practicum)
Prerequisite : NG 3433
ปฏิ บั ติ การพยาบาลแบบองค รวมด วยความเอื้ ออาทร
โดยใช กระบวนการพยาบาลในการสร า งเสริ ม และป องกั น
ปญหาสุขภาพจิต การบําบัดทางจิต และการฟนฟูสุขภาพจิต
ครอบคลุมผูใชบริการที่มีปญหาสุขภาพจิตและผูปวยจิตเวช
ทั้ งในโรงพยาบาลและชุ มชนโดยคํานึงถึ งสิ ทธิผู ปวยจิ ตเวช
ความแตกตางทางวัฒนธรรม จริยธรรม กฎหมายวิชาชีพ และ
การมีสว นรวมของครอบครัว
NG 3623 ปฏิบตั กิ ารการพยาบาลผูใ หญ 2 3(0-0-3/12)
(Adult Nursing Practicum II)
Prerequisite : NG 3422 and NG 3533
Corequisite : NG 3632
ปฏิ บั ติ การพยาบาลแบบองค รวมด วยความเอื้ ออาทร
ในผู ใหญ ที่ มี ความผิ ดปกติ เกี่ ย วกั บ การรั บความรู สึ กและ
การเคลื่ อนไหว ภูมิคุมกันโรคและการอักเสบ การสรางและ
การเจริญเติบโตที่ ผิ ดปกติของเซลล ระบบสืบพันธุ และการ
ขับถาย ทัง้ ในระยะเฉียบพลัน เรือ้ รัง การพยาบาลในหองผาตัด
โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การรักษา
พยาบาล การฟ นฟูสภาพ การปองกั นภาวะแทรกซอนและ
การกลั บ เป น ซ้ํ า เน น การพั ฒ นาศั ก ยภาพตนเองและให
ครอบครัวมีสว นรวมในการดูแลอยางตอเนือ่ ง โดยคํานึงถึงสิทธิ
ผู ปวย/ผู ใชบริการ ความแตกตางทางวั ฒนธรรม จริยธรรม
และกฎหมายวิชาชีพ

NG 3652 การพยาบาลผูสูงอายุ
2(2/2-0-0)
(Gerontology Nursing)
Prerequisite : PA 2223
ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการสูงอายุ มโนทัศนการ
พยาบาลผูส งู อายุ จริยธรรมในการดูแลผูส งู อายุ ประเด็นปญหา
และแนวโน มทางการพยาบาลผู สู งอายุ การประเมิ น ภาวะ
สุขภาพผูสูงอายุ ปญหาสุขภาพที่พบบอยทั้งภาวะเฉียบพลัน
และเรื้ อรังของผู สู งอายุ การใชกระบวนการพยาบาลในการ
เสริมสรางสุขภาพ การปองกันภาวะแทรกซอน การฟน ฟูสภาพ
การใชยาในผูสูงอายุ การชวยใหผูสูงอายุยอมรับวาระสุดทาย
ของชีวิตไดอยางสมศักดิ์ศรี
NG 3662 ปฏิบัติการการพยาบาลผูสูงอายุ 2(0-0-2/8)
(Gerontology Nursing Practicum)
Prerequisite : NG 3652
ปฏิ บั ติ การพยาบาลแบบองค รวมด วยความเอื้ ออาทร
ในการดูแลผูส งู อายุทมี่ ีภาวะสุขภาพปกติ ภาวะเสีย่ งและภาวะ
เจ็บปวยเฉียบพลันและเรื้อรังทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
โดยใชกระบวนการพยาบาลในการสรางเสริมสุขภาพ การรักษา
พยาบาล การฟน ฟูสภาพ การปองกันภาวะแทรกซอน และการ
กลับเปนซ้ํา ตลอดจนการดูแลในระยะสุดทายของชีวิต โดย
คํานึงถึงสิทธิผูปวย/ผูใชบริการ ความแตกตางทางวัฒนธรรม
จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ
NG 3713 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
3(0-0-3/12)
และวัยรุน
(Child and Adolescent Nursing Practicum)
Prerequisite : NG 2502 and NG 2713
ปฏิ บั ติ การพยาบาลแบบองค รวมด วยความเอื้ ออาทร
ในเด็กปกติและเด็กทีม่ คี วามผิดปกติในระบบตางๆ การสงเสริม
การเจริ ญเติ บโต พั ฒนาการ โภชนาการ การสร างเสริ ม
ภูมิคุมกันโรค การปองกันอุบัติเหตุ ตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยรุน
โดยใชกระบวนการพยาบาลในการรักษาพยาบาล การฟนฟู
สภาพ การปองกันภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอน และการกลับ
เปนซ้ํา การใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลอยางตอเนื่อง
โดยคํานึงถึงสิทธิเด็ก สิทธิผปู วย ความแตกตางทางวัฒนธรรม
จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ
NG 4412 การรักษาขั้นตน
2(2/2-0-0)
(Primary Medical Care)
Prerequisite : PA 2223
บทบาทของพยาบาลในการรักษาขั้นตน การวิเคราะห
ขอมูลจากการซักประวัติ การตรวจรางกาย และการตรวจทาง
หองปฏิบัติการเพื่อใหการวินิจฉัยโรค การรักษาขั้นตน การให

       
    

NG 3632 การพยาบาลผูใหญ 3
2(2/2-0-0)
(Adult Nursing III)
Prerequisite : NG 2612
การนํ า กระบวนการพยาบาลและเทคโนโลยี ค วาม
กาวหนาทางการรักษา มาใชในการพยาบาลผูใหญที่มีภาวะ
เจ็ บ ป ว ยเฉี ยบพลั นและเรื้ อรั ง เกี่ ยวกั บ การสร า งและการ
เจริญเติบโตทีผ่ ิดปกติของเซลล ระบบสืบพันธุแ ละการขับถาย
ป สสาวะ การพยาบาลในห องผ า ตั ด ด ว ยความเอื้ อ อาทร
แบบองครวม โดยครอบคลุมการดูแลตนเอง การมีสวนรวม
ของครอบครัว และคํานึงถึงสิทธิผูปวย จริยธรรม กฎหมาย
วิชาชีพ และประเด็นปญหาและแนวโนมทางการพยาบาลผูใ หญ
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NG 4503 ภาวะผูนําและการจัดการ
3(3/3-0-0)
ทางการพยาบาล
(Leadership and Nursing Management)
Prerequisite : Senior Standing
ภาวะผู นําและการพั ฒนาภาวะผู นําทางการพยาบาล
ทฤษฎี การบริ ห าร การจั ดองค ก ร การบริ หารงานบุ คคล
การบริ ห ารทรั พ ยากร การประกั น คุ ณ ภาพการพยาบาล
การวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขการบริหารจัดการงาน
พยาบาล ประเด็ นปญหาและแนวโนมในดานการศึกษาทาง
การพยาบาล การบริหารจัดการทางการพยาบาล องคกรวิชาชีพ
และการพัฒนาวิชาชีพ

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 เคลื่อนยาย และการสงตอ
ผู ป วย การจัดการสาธารณภั ยในสถานที่ เกิดเหตุ และสถาน
พยาบาล การเตรียมแผนและความพรอมเพือ่ รองรับสาธารณภัย
หลักการ วิธีการ และการปฏิบัติในการแกไขปญหาสุขภาพ
เรงดวนในภาวะหัวใจหยุดเตน หยุดหายใจ ตกเลือด กระดูก
หัก การไดรบั บาดเจ็บของอวัยวะตางๆ และบาดเจ็บหลายระบบ
การได รั บสารพิ ษ โดยคํา นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ผู ป วย จริ ยธรรมและ
กฎหมายวิชาชีพ

NG 4532 ปฏิบัติการการรักษาขั้นตน
2(0-0-2/8)
(Primary Medical Care Practicum)
Corequisite: NG 4412
ปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจรางกาย การสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค การรักษาขั้นตนตามขอบเขต
ของกฎหมาย การให คําแนะนํา /คําปรึ กษาเกี่ ยวกั บป ญหา
สุขภาพ และการสงตอผูปวย โดยคํานึงถึงสิทธิ ความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG 4653 ปฏิบัติการการพยาบาลชุมชน 3(0-0-3/12)
(Community Nursing Practicum)
Corequisite : NG 4543
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลดวยความเอือ้ อาทร ตามบทบาทหนาที่
ของพยาบาลชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพบุคคล ครอบครัว
ชุมชน กลุ มวัยเรี ยนและกลุ มวัยทํางาน โดยใช กระบวนการ
พยาบาล กลวิธแี ละนวัตกรรมทางสาธารณสุข โดยคํานึงถึงสิทธิ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม กฎหมาย และจริยธรรม

NG 4543 การพยาบาลชุมชน
3(3/3-0-0)
(Community Nursing)
Prerequisite : None
สุขภาพชุมชน แนวคิดการพยาบาลชุมชน กระบวนการ
พยาบาลชุ มชน กลวิ ธี และนวั ตกรรมทางการสาธารณสุ ข
การจัดการสิ่งแวดลอม การดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัวและ
ชุ มชน การดู แลสุ ข ภาพกลุ มวั ยเรี ย น และกลุ มวั ยทํา งาน
ประเด็นปญหาและแนวโนมทางการพยาบาลชุมชน

NG 4712 ปฏิบัติการการจัดการ
2(0-0-2/8)
ทางการพยาบาล
(Nursing Management Practicum)
Corequisite : NG 4503
ฝ กภาวะผู นํ า การจั ด การและการตั ด สิ นใจทางการ
พยาบาล ฝ ก ปฏิ บั ติ การบทบาทของพยาบาลวิ ช าชี พ ใน
การจัดการบริการพยาบาล และรวมปฏิ บั ติในกระบวนการ
ประกันคุณภาพ

NG 4611 ปฏิบัติการการพยาบาลวิกฤต
1(0-0-1/4)
ฉุกเฉินและสาธารณภัย
(Nursing in Critical, Emergency
and Casualty Practicum)
Corequisite : NG 4612
Prerequisite : NG 3623
ปฏิ บั ติ การพยาบาลแบบองค รวมด วยความเอื้ ออาทร
ในการพยาบาลผู ป วยที่ มี ป ญหาภาวะเจ็ บป วยวิ กฤต และ
ภาวะฉุกเฉินในสถานทีเ่ กิดเหตุ ในสถานพยาบาลและหอผูป ว ย
หนัก โดยคํานึงถึงสิทธิผูปวย ความแตกตางทางวัฒนธรรม
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล

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
และออกแบบนวั ตกรรมทางการพยาบาล ปฏิ บั ติ การวิ จั ย
และการสรางนวัตกรรมทางการพยาบาล ปญหาและแนวโนม
การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

       
    

คําแนะนํา/คําปรึกษาเกี่ ยวกับปญหาสุขภาพ และการสงตอ
ผูปวยโดยคํานึงถึงสิทธิ จริยธรรมและกฎหมาย


OH 1023 สารสนเทศและการนําเสนอ 3(2/2-1/1-0)
ผลงานในงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
(Introduction and Presentation
for Occupational Health and Safety)
Prerequisite : None
การใชสารสนเทศเพือ่ การนําเสนอในทีส่ าธารณะ นําขอมูล
สถิติ มาประยุกตใชในงานอาชีวอนามัย
OH 3013 สุขศาสตรอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
ขั้นพื้นฐาน
(Fundamental of Industrial Hygiene)
Prerequisite : None
สวนประกอบของสิ่งแวดลอมทางดานเคมี ชีวะ ฟสิกส
ซึง่ อาจกอใหเกิดอันตรายตอคนงานในการทํางานและหลักทัว่ ไป
ในการประเมิน ปองกัน และควบคุมอันตรายจากการทํางาน
OH 3023 วิศวกรรมสุขศาสตร
3(2/2-1/3-0)
อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
(Principles of Industrial Hygiene
Engineering)
Prerequisite : PH 1133 หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
พืน้ ฐานทางดานวิศวกรรมดานตางๆ เชน เครือ่ งกล ไฟฟา
โยธา ที่ จะนํามาใช ประโยชน ในการควบคุมสภาพแวดลอม
ในการทํางานอุ ตสาหกรรม เช น คุ ณสมบั ติ ของวั ตถุ ต างๆ
การทดสอบมาตรฐานวัตถุ การไหลของของไหลในทอ
OH 3032 กระบวนการผลิตทาง
2(2/2-0-0)
อุตสาหกรรมและอันตราย
(Industrial Process and Hazards)
Prerequisite : None
กระบวนการและกรรมวิ ธี การผลิ ตของโรงงาน
อุ ตสาหกรรมประเภทต างๆ ในสภาวะป จจุ บั น โดยเฉพาะ
โรงงานที่ มี ก ารใช แรงงานที่ เ สี่ ย งอั นตรายจากการทํา งาน
แจกจํา แนกวั ตถุ ดิ บที่ นํามาใช ในกระบวนการผลิ ต ป ญหา
และอั นตรายอั นอาจเกิ ดขึ้ น การศึ กษาดู งานด านการผลิ ต
ตามโรงงานประเภทตางๆ
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OH 4012 การยศาสตรและสรีรวิทยา
2(1/1-1/2-0)
ในการทํางาน
(Ergonomics and Work Physiology)
Prerequisite : AN 2213 และ PS 2323
หรือโดยอนุมัตขิ องอาจารยผสู อน
การจั ดสภาพการทํางาน การออกแบบวิ ธี การทํางาน
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลกระทบต อ ผู ปฏิ บั ติ ง าน การประเมิ น
สมรรถภาพรางกายของผูปฏิบัติงาน โดยการศึกษาถึงกลไก
การทํางานของรางกาย ภายใตสภาวะสิ่งแวดลอมของรางกาย
และจิ ตใจในการทํางาน รวมทั้ งความสามารถและข อจํากั ด
ในการทํางานของมนุ ษย อั นเนื่ องมาจากป จ จั ยในร างกาย
การประเมินคาความสมบูรณ และความเมือ่ ยลาจากการทํางาน
เพื่อเปนหลักในการสรางสภาวะการทํางานที่เหมาะสมสําหรับ
ผูป ฏิบัตงิ าน
OH 4043 อาชีวเวชศาสตร
3(3/3-0-0)
(Occupational Medicine)
Prerequisite : OH 4012
สถานการณ ป จ จุ บั น และความจํ า เป น ที่ เจ า หน า ที่
สาธารณสุข และเจาหนาที่ความปลอดภัยจะตองมีความรูดาน
อาชี ว เวชศาสตร แนวคิ ด ด า นอาชี ว เวชศาสตร ใ นวิ ช า
อาชีวอนามัย สาเหตุการเกิดโรคเนือ่ งมาจากการทํางาน กลไก
การทํา งานของร า งกายภายใต ส ภาวะแวดล อมที่ อั น ตราย
ผลเสียที่เกิดตอสุขภาพอนามัยทั้งรางกายและจิตใจ ขั้นตอน
การตรวจพิสจู นโรคทีเ่ กิดเนือ่ งมาจากการทํางานและการปองกัน
โรคดังกลาว
OH 4062 วิศวกรรมความปลอดภัย
2(2/2-0-0)
ในโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Safety Engineering)
Prerequisite : PH 1133 หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
วิ ธี การควบคุ มอุ บั ติ เหตุ โดยใช วิ ธี การทางวิ ศวกรรม
ในการป องกั น อั นตรายต างๆ ที่ เกิ ดจากสภาพการทํา งาน
เชนเครื่องจักร หมอไอน้ํา ไฟฟา เครื่องมือกล และงานอื่นๆ
ที่เปนปญหาพบบอยในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปนประเภทงานที่กฎหมายความปลอดภัยไดกําหนดไว

       
    

OH 4073 พิษวิทยาอุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
(Occupational Toxicology)
Prerequisite : CH 2233 หรือโดยอนุมัติของอาจารยผูสอน
หลักการของพิษวิ ทยา ความสัมพันธ ระหว างปริมาณ
ของสารเคมีที่จะเขาสูรางกาย กลไกและปฏิกิริยาของรางกาย
ต อสารพิ ษ และคุ ณสมบั ติ ของสารพิ ษ ที่ ใช กั นมากในการ
ประกอบอาชีพ
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OH 4084 การเก็บและวิเคราะหตัวอยาง 4(1/1-3/9-0)
ทางดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
(Industrial Hygiene Sampling
and Analysis)
Prerequisite : ST 2003
วิ ธีการสํารวจ วิ เคราะห และการประเมิ นสิ่ งแวดล อม
ทางด า นเคมี ชี วภาพ กายภาพ ของสถานที่ ทํางาน ที่ จะ
ก อให เกิ ดอั นตรายต อ สุ ขภาพของคนงานโดยอาศั ยผลการ
วิเคราะหนั้น

OH 4136 การฝกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย 6(0-0-6/36)
และความปลอดภัย
(Occupational Health and
Safety Practices)
Prerequisite : นักศึกษาที่เรียนผานทุกวิชาในหลักสูตรแลว
หรือโดยอนุมัตขิ องอาจารยผสู อน
การนําความรูที่เรียนมาในหลักสูตรทั้งหมดไปประยุกต
ใช ในการฝ ก งาน ในสถานประกอบการเพื่ อ ให เกิ ด ทั กษะ
ประสบการณ การเรียนรูแ ละแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยตนเอง

OH 4092 กฎหมายอาชีวอนามัย
2(2/2-0-0)
และความปลอดภัย
(Occupational Health and
Safety Legislation)
Prerequisite : None
ความสําคัญ ขอบเขต หลักการ เนื้อหาและความเปนมา
เกี่ยวกับกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฏหมาย
แมแบบ และโดยเฉพาะอย างยิ่ งกฎหมายอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภั ยในประเทศไทย เช น พระราชบั ญญั ติ ความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อมในการทํา งาน
กฏกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน

OH 4152 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2(2/2-0-0)
(Industrial Psychology)
Prerequisite : None
การประยุ ก ต จิ ต วิ ท ยาทั่ วไปเข า กั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ในภาคอุ ต สาหกรรม โดยเน นป จ จั ยด า นสั ง คมและสภาพ
แวดล อมที่ มี ผ ลต อสุ ขภาพกายและจิ ต ใจของผู ปฏิ บั ติ ง าน
การควบคุมป องกั นมิให ปจจั ยดังกลาวส งผลกระทบอั นอาจ
ก อ ให เ กิ ดพฤติ ก รรมการทํา งาน และการปฏิ บั ติ งานที่ ไม
ปลอดภัย หลักการเขาถึงและเทคนิคการสอน การอบรมคนงาน
การบํารุงขวัญคนงาน และความสัมพันธอนั ดีระหวางเจาหนาที่
ความปลอดภัยกับนายจางและลูกจาง

       
    

OH 4113 การระบายอากาศ
3(3/3-0-0)
ในโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial Ventilation)
Prerequisite : OH 3023
ลักษณะทัว่ ไปของบรรยากาศการทํางานในโรงงานทีอ่ าจ
เกิ ด อั น ตรายต อสุ ข ภาพร า งกาย โดยเน น ถึ ง การควบคุ ม
อันตราย ที่เกิดจากฝุนละออง สารเคมี ไอระเหย และสภาพ
ความร อนสู งที่ ออกมาจากกระบวนการผลิ ต โดยควบคุ ม
วิธีการระบายอากาศที่เหมาะสมในการขจัดมลพิษตาง ๆ
OH 4123 การปองกันอัคคีภัย
3(3/3-0-0)
และการตอบโตเหตุฉุกเฉิน
(Fire Prevention and
Emergency Responses)
Prerequisite : None
สาเหตุและชนิดของการเกิดอัคคีภัย เทคนิคและวิธีการ
ควบคุ มป องกั นอั คคีภั ย การคํานวณออกแบบระบบในการ
ดั บเพลิ ง การเลื อ กใช วั สดุ อุ ปกรณ ใ นการป องกั น อั ค คี ภั ย
การจัดทําแผนตอบโตเหตุ ฉุกเฉิ นชนิ ดต างๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ น
การเตรียมการฝกซอมตามแผนที่กําหนด

OH 4192 การประเมินและการจัดการ
2(2/2-0-0)
ความเสี่ ยง
(Risk Assessment and Management)
Prerequisite : None
หลั กการพื้ น ฐานและเทคนิ ค การประเมิ น ความเสี่ ย ง
การบงชี้ อันตราย การวิเคราะหความเสี่ยง แผนงานบริหาร
จั ด การความเสี่ ยง ศึ กษากรณี ตั ว อย า งและฝ ก ปฏิ บั ติ
การประเมินความเสีย่ ง รวมทัง้ การรายงานวิเคราะหความเสีย่ ง
จากอันตรายในงานอุตสาหกรรม
OH 4213 การวิจัยทางสาธารณสุข
3(2/2-1/3-0)
และอาชีวอนามัย
(Research in Occupational
and Public Health)
Prerequisite : ST 2003
ความหมาย หลักการ ประเภทของการวิจัย กระบวนการ
วิ จั ย การทําโครงการวิ จั ยในงานสาธารณสุ ขหรื อวิ จั ยด าน
อาชีวอนามั ยและความปลอดภัย ดําเนินการวิจั ยและเขี ยน
รายงานผลการวิจัย


OH 4223 ความปลอดภัยในการทํางาน
3(3/3-0-0)
(Safety in Workplace)
Prerequisite : None
หลักการควบคุมและปองกันอุบัติเหตุ หลักการวิเคราะห
อุ บัติ เหตุ ความปลอดภัยในการทํางานประเภทต างๆ เช น
งานในโรงพยาบาล งานกอสราง งานขนสง งานเกีย่ วกับสารเคมี
งานเกี่ ยวกั บไฟฟ า การเก็ บ รวบรวมข อ มู ลสถิ ติ อุ บั ติ เหตุ
อั นตราย การตรวจความปลอดภั ย การสอบสวนอุ บั ติ เหตุ
การรายงานอุ บั ติ เ หตุ การบริ ห ารงานด านความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในสถานประกอบการ
OH 4232 การบริหารงาน
2(2/2-0-0)
ดานความปลอดภัย
(Safety Management)
Prerequisite : None
องคประกอบและวิธีการตางๆ ของงานดานการบริหาร
งานความปลอดภั ย การควบคุ ม การสู ญเสี ยในการทํา งาน
ที่สงเสริมและมีผลโดยตรงตอการเพิ่มผลผลิตของการทํางาน
แนวคิดของมาตรฐานตาง ซึ่งเปนมาตรฐานเกี่ยวกับการดูแล
ปกปองสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู ใช แรงงาน
ในโรงงานอุ ตสาหกรรม และสถานประกอบการอื่ นๆ ที่ มี
ความเสี่ ยงอั นตราย รวมทั้ งศึ กษาแนวทางในการลดความ
สูญเสียตางๆ ที่เกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนในการผลิต
การทํางานในองคการ และโรงงานอุตสาหกรรม
PA 2203 พยาธิวิทยา
3(3/3-0-0)
(Pathology)
Prerequisite : AN 1203 และ PS 2323
สาเหตุ กระบวนการเกิดโรคและความผิดปกติของรางกาย
การเปลี่ ยนแปลงของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบตางๆ
กลไกการตอบสนอง อาการ และอาการแสดงที่ เกี่ ยวข อง
กับโรคในระบบตางๆ

PA 2223 พยาธิสรีรวิทยา
3(3/3-0-0)
(Pathophysiology)
Prerequisite : AN 1213 and PS 2323
มโนทั ศน การเกิ ดโรค สาเหตุ และกลไกที่ ทํา ให เกิ ด
พยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสราง หนาที่ของเนื้อเยื่อ
อวัยวะในระบบตางๆ กลไกปฏิกริ ยิ าตอบสนอง และการปรับตัว
ของร างกายในภาวะที่ มีพยาธิสภาพ ตลอดจนแนวทางการ
ตรวจวิ นิ จฉั ยทางคลิ นิกในการคนหาพยาธิสภาพ แนวทาง
การรักษาและการเชือ่ มโยงสูการพยาบาล
PA 2911 พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษา
1(1/1-0-0)
กายภาพบําบัด
(Pathology for Physical Therapy Students)
Prerequisite : None
สาเหตุ กระบวนการเกิ ดโรค และความผิ ด ปกติ ข อง
รางกายมนุษย การเปลี่ยนแปลงของเซลล เนื้อเยื่ อ อวัยวะ
และระบบตางๆ ของรางกาย กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและ
การปรับตั วของร างกายในภาวะที่ มี พยาธิสภาพที่ เกี่ ยวของ
กับวิชาชีพกายภาพบําบัด
PB 2012 การสาธารณสุขเบื้องตน
2(2/2-0-0)
(Basic Public Health)
Prerequisite : None
แนวความคิ ดทฤษฎีดานสาธารณสุ ข วิ วัฒนาการของ
แนวคิ ด ตั้ งแต แรกเริ่ มจนถึ งแนวคิ ด ร ว มสมั ย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน การสงเสริมปองกัน รักษา
พยาบาลและการฟ น ฟู สภาพป จ จั ย เหตุ แ ห ง ป ญ หาและ
องคประกอบตาง ๆ ในดานสาธารณสุข
PB 2022 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 2(2/2-0-0)
(Health Education and
Behavior Science)
Prerequisite : None
แนวคิ ดทฤษฏี ทางด านสุ ขศึ กษา โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
สุ ข ศึ ก ษาที่ มุ งก อ การเปลี่ ยนแปลงความรู ทั ศ นคติ แ ละ
พฤติ กรรม ทั้ งนี้ เพื่ อให นั กศึ กษาได ทั้ งความรู พื้ นฐานด าน
สุขศึกษาและเทคนิควิธีการตาง ๆ เกี่ ยวกับการนําหลักการ
สุขศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนโดยทั่วไป
PB 2032 กฎหมายสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
(Public Health Laws)
Prerequisite : None
ทฤษฏีแนวคิ ดในการนําหลักกฎหมายมาใช แกป ญหา
สาธารณสุ ข หลักของกฎหมาย องคประกอบของกฎหมาย

       
    

PA 2212 พยาธิสรีรวิทยา
2(2/2-0-0)
(Pathophysiology)
Prerequisite : AN 2213 and PS 2323
Corequisite : MI 2134
การเปลีย่ นแปลงโครงสราง หนาทีข่ องเนือ้ เยือ่ และอวัยวะ
ในระบบตาง ๆ กลไกปฏิ กิริ ยาตอบสนอง และการปรั บตั ว
ของรางกายในภาวะทีม่ พี ยาธิสภาพ ตลอดจนแนวทางการตรวจ
วินิจฉัยทางคลินิกในการคนหาพยาธิสภาพ
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สาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมฉบับตาง ๆ
ทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระราช
บัญญัตโิ รงงาน พระราชบัญญัตสิ งิ่ แวดลอมแหงชาติ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให
นักศึกษาเขาใจเจตนารมณของกฎหมายแตละฉบับ
PB 2042 การบริหารงานสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
(Public Health Administration)
Prerequisite : None
ปรัชญา ขอบเขต และหลักการบริหารงานทั่ วไป และ
การบริ ห ารงานชุ ม ชน การวางแผน การจั ด งบประมาณ
การบังคับบัญชา และการนิเทศงานดานสาธารณสุข
PB 2133 โภชนาการกับสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Nutrition and Health)
Prerequisite : None
ความสําคัญของอาหารตอสุขภาพ แหลงที่ มาของสาร
อาหารชนิดตางๆ การคิดคํานวณปริมาณความตองการสาร
อาหารของบุคคลในภาวะปกติ วิธกี ารประเมินภาวะโภชนาการ
การวิ นิจฉั ยปญหาโภชนาการในชุ มชน สถานการณ ปญหา
โภชนาการในปจจุบนั นโยบายและแผนงานโภชนาการ รวมทัง้
กลวิธแี ละแนวทางการดําเนินกิจกรรมทางโภชนาการ
PB 2143 ระบบสุขภาพเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Health System)
Prerequisite : None
นิยามความหมายของสุขภาพ ระบบสุขภาพ การบริหาร
สุขภาพ องคประกอบและโครงสรางบริหารระบบสุขภาพ และ
การบริ การสุ ขภาพ บริ บ ทสุ ข ภาพ นโยบายสาธารณสุ ข
ดานสุขภาพ การเขาถึงบริการ ประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ
การประกันสุขภาพ คาใชจาย บริการสุขภาพทางเลือก

       
    

PB 2153 พฤติกรรมสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Health Behavior)
Prerequisite : None
แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ ความ
สั มพั นธ ระหว างพฤติ ก รรมความเสี่ ยง และสภาวะสุ ขภาพ
กระบวนการปรั บเปลี่ ย นพฤติ กรรมสุ ข ภาพ และการสร าง
สุขภาพทั่วไประดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
PB 2163 วิทยาการระบาดและการจัดการ 3(3/3-0-0)
(Epidemiology and Management)
Prerequisite : None
ทฤษฎี ทางระบาดวิ ทยาทั้ งในแง การเกิ ดโรค การเฝ า
ระวังโรค การสอบสวนโรค การจัดการในการปองกันและควบคุม
โรค การศึกษาทางวิทยาการระบาด การประเมินความเสี่ยง

ดานสุขภาพ รวมไปถึงระบาดวิ ทยาของโรคติดเชื้ อในสถาน
พยาบาล โรคที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมและการประกอบ
อาชีพ
PB 2173 การจัดการการบริบาลสุขภาพ 3(3/3-0-0)
(Health Service Management)
Prerequisite : PB 2143 และ MG 1303
การประยุ กต และบู รณาการความรู และทั กษะทางดาน
การจัดการองคการและการนํามาใชกับสถานบริการสุขภาพ
ในระดับตางๆ เนนการวิ เคราะห ปจจัยภายในและภายนอก
ที่ มีอิ ทธิ พลต อแผนปฏิ บั ติการ การดําเนิ นงาน การวัดและ
ประเมินผล และการใชทรัพยากรภายในองคกรอยางคุมคา
PB 2183 การจัดการสิ่งแวดลอม
3(3/3-0-0)
ในโรงพยาบาล
(Environmental Health Management
in Hospital)
Prerequisite : None
แนวคิ ดความสั ม พั นธ ระหว างสุ ขภาพอนามั ย และสิ่ ง
แวดลอม ปญหาและแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
สุขภาพ ไดแก อาหาร น้ํา อากาศ มูลฝอย การอนุรกั ษพลังงาน
ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ตลอดจนการมีสวนรวมตอ
การสรางเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอมกับชุมชน
PB 2193 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3/3-0-0)
ในโรงพยาบาล
(Occupational Health and Safety
in Hospital)
Prerequisite : None
แนวคิ ด และขอบเขตการทํ า งานอาชี วอนามั ย และ
ความปลอดภัย หลักการปองกันอุ บัติ เหตุอั นตราย การจั ด
สํานั กงานเพื่ อความปลอดภัย การสุ ขาภิบาลและความเปน
ระเบี ยบในโรงพยาบาล อั นตรายจากสภาพแวดลอมต างๆ
ในการทํ า งานและแนวทางในการแก ไ ขป องกั น โรคจาก
การประกอบอาชี พ การสร างเสริ มกิจกรรมความปลอดภั ย
ในโรงพยาบาล บทบาทหนาที่ ทางด านความปลอดภั ยของ
พนักงาน
PB 2202 กฎหมายสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
และสิ่งแวดลอม
(Public Health and Environmental Laws)
Prerequisite : None
ทฤษฎีแนวคิ ดในการนําหลักกฎหมายมาใช แกป ญหา
สาธารณสุข หลักการของกฎหมายองคประกอบของกฎหมาย
สาธารณสุข กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมฉบับตางๆ


ทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั เชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระราช
บัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมแหงชาติ พระราช
บัญญัติ วัตถุอั นตราย และพระราชบั ญญั ติอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภัย ทั้ งนี้เพื่ อใหนักศึกษาเข าใจเจตนารมณของ
กฎหมายแตละฉบับ
PB 2212 การบริหารงานสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
และสิ่งแวดลอม
(Public Health and Environmental
Administration)
Prerequisite : None
ปรั ช ญา ขอบเขต แนวคิ ดเกี่ ยวกั บ การบริ ห ารงาน
สาธารณสุ ข หลั กและกระบวนการบริ หารงานสาธารณสุ ข
อันประกอบดวย การกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัด
องคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุมและ
การประเมินผล และการประยุกตใชในการบริหารงานสิง่ แวดลอม
ใหสอดคลองกับนโยบายระดับทองถิ่นและระดับชาติ รวมทั้ง
ตอบสนองความตองการของประชาชน
PB 2223 อนามัยชุมชน
3(2/2-1/3-0)
(Community Health)
Prerequisite : None
นําความรูท ี่เรียนมาเกี่ยวกับงานสาธารณสุข การสงเสริม
สุขภาพ และงานอนามัย เชน โภชนะศึกษา อนามัยแมและเด็ก
เปนตน ไปประยุกตใชในการฝกงานในชุมชนเพื่อใหเกิดทักษะ
ประสบการณ การเรี ยนรู และการแก ไขป ญหาเฉพาะหน า
ดวยตนเอง
PB 3053 วิทยาการระบาด
3(3/3-0-0)
(Epidemiology)
Prerequisite : MI 2134
แนวความคิดทฤษฎีทางวิทยาการระบาด ทั้งในแงการ
เกิ ดโรค การกระจายของโรค การควบคุ มโรค รวมไปถึ ง
วิ ท ยาการระบาดของโรคบางโรคที่ มี ส าเหตุ ห ลั ก มาจาก
สิง่ แวดลอมและการประกอบอาชีพ

ประกอบการ อันตรายจากสภาพแวดลอมตางๆ ในการทํางาน
โรคทีเ่ กิดจากการประกอบอาชีพและแนวทางในการปองกันแกไข
การจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานใหพนักงาน บทบาทหนาที่ ทาง
ดานความปลอดภัยของพนักงาน
PB 3091 การปฏิบัตกิ ารกูชีพ
1(0-1/2-0)
และปฐมพยาบาล
(Rescue and First Aid Operation)
Prerequisite : None
การช ว ยเหลื อผู บาดเจ็ บ หรื อผู เจ็ บป ว ยในระยะแรก
ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุในการทํางาน หรือการเจ็บปวยดวย
โรคตางๆ สาธารณภัย ฝกทักษะการเขาเฝอก การดูแลบาดแผล
การเคลื่อนยายผูปวย และปฏิบัติการกูชีพ
PB 3092 การปฐมพยาบาล
2(1/1-1/2-0)
(First Aid)
Prerequisite : None
การช วยเหลื อผู บาดเจ็ บหรื อเจ็ บป วยในระยะแรกเริ่ ม
ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุในการทํางาน หรือเจ็บปวยดวยโรค
ตางๆ การประเมินสภาพผูปวย การวัดสัญญาณชีพ วิธีการ
เคลื่อนยายผูป ว ย ฝกทักษะการชวยเหลือผูป ว ย และปฏิบตั ิการ
กูชีพ
PB 3102 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
2(2/2-0-0)
และความปลอดภัย
(Environmental and Safety Economics)
Prerequisite : None
ภาวะสิ่ งแวดล อมในฐานะที่ เป น ป จจั ยที่ มี มู ลค า ทาง
เศรษฐศาสตร เชน การประเมินคาผลประโยชน และคาใชจาย
ในการจัดการโครงการสิง่ แวดลอมและความปลอดภัย หลักการ
และทฤษฎีพนื้ ฐานทางเศรษฐศาสตร เพือ่ ใหนกั ศึกษาเกิดความ
เขาใจในหลักการทางเศรษฐศาสตร และสามารถนําหลักการ
นั้ นมาประยุกต ในการจั ดโครงการอนุ รักษ สิ่ งแวดล อม และ
โครงการดานความปลอดภัย
PB 3103 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3/3-0-0)
(Environmental Economics)
Prerequisite : None
ภาวะสิ่ งแวดล อมในฐานะที่ เป น ป จจั ยที่ มี มู ลค า ทาง
เศรษฐศาสตร เชน การประเมินคาผลประโยชน และคาใชจาย
ในการจัดโครงการสิ่ งแวดลอม หลั กการและทฤษฎี พื้ นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตรทใี่ ชในการจัดการ
สิ่ งแวดล อมและการประยุ กต ใช หลั กการทางเศรษฐศาสตร
ในการจัดโครงการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม

       
    

PB 3073 อาชีวอนามัยและ
3(3/3-0-0)
ความปลอดภัยเบื้องตน
(Introduction to Occupational
Health and Safety)
Prerequisite : None
แนวคิดและขอบเขตการทํางานอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย หลักการปองกันอุบตั เิ หตุ การจัดสํานักงานเพือ่ ความ
ปลอดภั ย การสุ ข าภิ บ าลและความเป น ระเบี ยบในสถาน
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PB 3133 อนามัยสิ่งแวดลอม
3(3/3-0-0)
และการจัดการ
(Environmental Health and Management)
Prerequisite : None
ความสั มพันธ ระหว างสุ ขภาพอนามั ยและสิ่ งแวดล อม
ปญหาและสาเหตุของปญหา อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีผล
ต อ สุ ข ภาพอนามั ย การเกิ ดโรคต า งๆ ที่ มี สาเหตุ มาจาก
สิ่ งแวดล อม ความรู พื้ นฐานด านอนามั ยสิ่ ง แวดล อม เช น
การบํ า บั ด และกํ า จั ด ของเสี ย และสิ่ งปฏิ กู ล การควบคุ ม
ปองกั นแมลงและสั ตวนําโรค และการสุขาภิบาลที่ พักอาศัย
ขอบเขตของงานอนามั ยสิ่ งแวดลอม ตลอดจนการวางแผน
การจั ดการสิ่ งแวดล อมเพื่ อเป นแนวทางในการป องกั นและ
แกไขปญหาสิง่ แวดลอมที่มีผลตอสุขภาพอนามัย
PB 3153 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
3(3/3-0-0)
(Health Economics)
Prerequisite : None
หลักการทางเศรษฐศาสตร และเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
ทฤษฎี พื้ นฐานทางเศรษฐศาสตร จุ ลภาคและเศรษฐศาสตร
มหภาค อุปสงคตอการบริการสุขภาพ อุปทานตอการบริการ
สุขภาพ การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรกับการสาธารณสุข
และการประเมินผลโครงการบริการสาธารณสุขโดยใชเครือ่ งมือ
ทางเศรษฐศาสตร

       
    

PC 1332 พัฒนาการมนุษยทุกชวงวัย
2(2/2-0-0)
(Development of Life Span)
Prerequisite : None
แนวคิดทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของมนุษย ปจจัย
ที่มีผลตอการพัฒนาการ ทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ
และสังคมในแตละระยะของชวงชีวิตมนุษยตั้งแตปฏิสนธิจนถึง
วัยสูงอายุและวาระสุดทายของชีวิต การตรวจวัดพัฒนาการ
และการปองกันพัฒนาการทีผ่ ิดปกติ
PC 2013 จิตวิทยาเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Psychology)
Prerequisite : None
ทฤษฎีเบื้องตนทางจิตวิทยา กลุมแนวคิดทางจิตวิทยา
ป จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา ชี ว วิ ท ยา และสั ง คมที่ มี อิ ทธิ พ ลต อ
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
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาการศึกษา การนําความรู
และทฤษฎี ไปใช จั ด การเรี ย นการสอนในระบบการศึ ก ษา
รูปแบบตาง ๆ
PC 2133 แรงจูงใจกับการพัฒนาตน
3(3/3-0-0)
(Motivation and Self Development)
Prerequisite : None
ทฤษฎีแรงจูงใจตามแนวคิดทางตะวันตกและตะวันออก
และการประยุ กต ใช ในการพั ฒนาตน อิ ทธิ พลของการจูงใจ
ทางสังคม ความคาดหวังจากสังคมทีม่ ีผลตอการพัฒนาตน
PC 2143 จิตวิทยาในการบริการ
3(3/3-0-0)
และการสื่อสารขามวัฒนธรรม
(Service Psychology and
Cross Cultural Communication)
Prerequisite : None
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู อารมณ
ความรูสึก การจูงใจ การปรับพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ
ของผู ให บริ การ การสร า งคนให เหมาะสมกั บ งานบริ การ
และอิทธิพลของภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักการสื่อสาร
มนุ ษย สั ม พั นธ จริ ย ธรรมในการบริ ก าร ป จ จั ยที่ มี ผลกั บ
การบริ ก าร ป ญหาและการแก ไ ขป ญ หาในการให บ ริ การ
ตลอดจนแนวทางการนําจิตวิทยาไปประยุกตใชในการบริการ
แนวคิด บทบาท ความสําคัญของการสื่อสารขามวัฒนธรรม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความแตกตางทางวัฒนธรรม การเขาใจ
วัฒนธรรมที่มีผลตอการใหบริการนักทองเที่ยว กรณีศึกษา
PC 2203 พัฒนาการมนุษย
3(3/3-0-0)
(Human Development)
Prerequisite : None
พัฒนาการของมนุษยในวัยตาง ๆ ตั้งแตปฏิสนธิจนวาระ
สุดทายของชีวิต อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีผล
ตอพัฒนาการในแตละวัยทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ
สั งคมและบุ คลิ กภาพ พฤติ กรรมที่ เป นป ญหาและแนวทาง
แกไขที่เหมาะสมในแตละวัย


PC 2303 พฤติกรรมสังคม
3(3/3-0-0)
(Social Behavior)
Prerequisite : None
อิทธิพลของสังคมทีม่ ผี ลทางจิตวิทยาตอความคิด อารมณ
ความรู สึก และพฤติกรรมมนุษยที่ อยูในสภาพแวดลอมของ
สั ง คม ความคิ ด ต อ สั ง คม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล
พฤติกรรมของบุคคลในกลุม การวิเคราะหปญหาพฤติกรรม
คัดสรรที่ไดรับอิทธิพลจากสังคมรวมทั้งแนวทางปองกันและ
แกไข
PC 2403 ความแตกตางระหวางบุคคล 3(3/3-0-0)
(Individual Differences)
Prerequisite : None
การปฏิสมั พันธของปจจัยทางพันธุกรรม และสิ่งแวดลอม
ตลอดจนการอบรมเลี้ยงดูที่สงผลตอความแตกตางของความ
คิด อารมณ ความรูส กึ และพฤติกรรมของบุคคล รวมทัง้ แนวทาง
การปรับตัวในการอยูร วมกัน
PC 2413 สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
3(3/3-0-0)
(Mental Health in Daily Life)
Prerequisite : None
ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิต การวิเคราะหปจจัยที่นําไปสู
การเกิดปญหาสุขภาพจิต ไดแก ความเครียด ความคับของใจ
และความกดดัน แนวทางในการปรับตัวและเสริมสรางสุขภาพ
จิตใหเขมแข็ง
PC 2423 จิตวิทยาการผอนคลาย
3(3/3-0-0)
(Relaxation Psychology)
Prerequisite : None
แนวคิ ดทางจิ ต วิ ท ยาเกี่ ย วกั บ การผ อนคลาย ความ
สัมพันธระหว างจิ ตกั บกาย กระบวนการการผ อนคลายทาง
จิตและกาย การควบคุมและจัดการทางสุขภาพจิตและสุขภาพ
กาย การประยุกตแนวคิด จิตวิทยากับสภาพการณตาง ๆ เพื่อ
การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

ลักษณะ และบุคลิกภาพผูใ หบริการ จรรยาบรรณของผูป ระกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ จริยธรรมในการบริการ
PC 3103 การปรับพฤติกรรม
3(3/3-0-0)
(Behavior Modification)
Prerequisite : None
การปรับพฤติกรรมเพื่อการเสริมสราง พัฒนาพฤติกรรม
ที่เหมาะสมและการควบคุมตนเองในสภาพการณตาง ๆ การ
ประยุ กต เทคนิ คการปรั บ พฤติ ก รรมไปใช ในองค การ การ
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต
PC 3303 มนุษยสัมพันธ
3(3/3-0-0)
(Human Relationship)
Prerequisite : None
ความสั มพั นธ ระหว างบุ คคลในสั งคม เน นถึ งพื้ นฐาน
การแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การเข าใจ
ตนเองและบุ คคลอื่ น การพั ฒนาตนเอง การสื่ อสาร และ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรับตัวในสังคมโดยใหรูถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลทัง้ ในดานแรงจูงใจและเจตคติตอ
บุคคลในกลุม
PC 3343 จิตวิทยาองคการและอุตสาหกรรม 3(3/3-0-0)
(Organizational and Industrial
Psychology)
Prerequisite : None
พฤติกรรมของบุคคลและกลุม ในองคการ และอุตสาหกรรม
ปจจัยในองคการที่มผี ลตอพฤติกรรม การสรางบรรยากาศ และ
แรงจูงใจในการทํางาน การควบคุมปจจัยในการปฎิบัติ งาน
การพัฒนาบุคลากร การสอนงาน การฝกอบรม การนิเทศงาน
เพื่ อเพิ่ มผลผลิ ตและประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ภาวะผู นํา
ความพึงพอใจในการทํางาน ความสัมพันธระหวางนายจาง
กั บลู กจ าง สวั สดิ การและการสร างขวั ญและกําลังใจในการ
ทํางาน ความจงรักภักดีตอองคการ
PC 3353 จิตวิทยาการฝกอบรม
3(3/3-0-0)
(Psychology of Training)
Prerequisite : None
การฝ กอบรมบุ คลากรในองค การโดยกระบวนการทาง
จิ ตวิ ทยา ทฤษฎี แนวคิ ด และเทคนิ คทางจิ ตวิ ทยาในการ
ฝกอบรม จิตวิทยากับกระบวนการฝกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากร
ในองค การ การประยุ กต จิตวิ ทยาในกระบวนการฝ กอบรม
การประเมิน และติดตามผลการฝกอบรม

       
    

PC 2503 จิตวิทยาการบริการ
3(3/3-0-0)
(Service Industry Psychology)
Prerequisite : None
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาในอุตสาหกรรม
บริการ ลักษณะและพฤติกรรมของผูร บั บริการ พฤติกรรมสังคม
และวัฒนธรรมที่ เกี่ยวของกับการบริการ มนุษยสัมพันธและ
การสือ่ สารในการบริการ การสรางบรรยากาศและความพึงพอใจ
ในการบริการ ปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการ
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PC 3363 จิตวิทยาการตัดสินใจ
3(3/3-0-0)
(Decision Psychology)
Prerequisite : None
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการตัดสินใจ ปจจัยตาง ๆ
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกรูปแบบและกระบวนการการตัดสินใจ
การวิ เคราะห การตั ดสิ นใจในสภาพการณ ต าง ๆ แนวทาง
การตัดสินใจอยางมีวุฒิภาวะ
PC 3403 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องตน 3(3/3-0-0)
(Introduction to Psychological
Counseling)
Prerequisite : None
แนวคิดและทฤษฏีเบื้องตนทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
วิธีพื้นฐานในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การฝกปฏิบัติ
ทักษะเบื้องตนในการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา ไดแก การฟง
การใสใจ การสะทอนความรูสึกและเนื้อหา การเงียบ การใช
คําถาม และการตีความ
PE 1031 วอลเลยบอล
1(0-1/2-0)
(Volley Ball)
Prerequisite : None
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัตคิ วามเปนมาของกีฬา
วอลเลยบอล เทคนิค และทักษะการเลนสวนบุคคล การเลนทีม
กติกาการแขงขัน การบริหารรางกาย การบํารุงรักษารางกาย
ความปลอดภัยในการเลน ความเปนผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา

       
    

PE 1042 การละเลนพื้นบานไทย
2(2/2-0-0)
(Thai Folk Plays)
Prerequisite : None
การละเล นพื้ นบ านไทย ประวั ติ ความหมาย คุ ณค า
ประโยชน ขอบขาย อิทธิพล คานิยมของสังคม การอนุรักษ
และการเปนผูนําการละเลนตาง ๆ ของไทย
PE 1051 บาสเกตบอล
1(0-1/2-0)
(Basketball)
Prerequisite : None
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัตคิ วามเปนมาของกีฬา
บาสเกตบอล ทักษะเบื้ องต น เทคนิคเฉพาะบุคคล เทคนิค
การเลน ทีม กติกาการแขงขัน มารยาทในการเลน การบํารุง
รักษาสุขภาพ ความเปนผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา

PE 1061 เทนนิส
1(0-1/2-0)
(Tennis)
Prerequisite : None
ความรู ทั่ วไป วิ วั ฒนาการและคุ ณค าของกีฬาเทนนิ ส
เทคนิคการฝกเบือ้ งตน เทคนิคการเลน ประเภทเดีย่ ว ประเภทคู
กติกาและมารยาทของการแขงขัน การบริหารรางกาย การบํารุง
รักษาสุขภาพ ความปลอดภัยในการเลน ความเปนผูม ีนา้ํ ใจเปน
นักกีฬา
PE 1071 ฟุตบอล
1(0-1/2-0)
(Football)
Prerequisite : None
ประวั ติความเปนมาของกี ฬาฟุ ตบอล คุ ณคาของกีฬา
ฟุตบอล ทักษะเบื้ องตนในการเลนฟุตบอล ระเบียบ กติกา
มารยาทในการเล น ความปลอดภั ยในการเล น การบริ หาร
รางกาย การบํารุงรักษาสุขภาพ ความเปนผูม นี า้ํ ใจเปนนักกีฬา
PE 1101 ลีลาศ
1(0-1/2-0)
(Social Dance)
Prerequisite : None
ประวัติความเปนมาของการลีลาศ ทิศทางในการลีลาศ
การจับคู ที่ ถูกตองในการลีลาศ ความรู เบื้ องตนในการลีลาศ
มารยาทในการลีลาศ ทักษะเบื้ องตนเกี่ ยวกับการลีลาศและ
การลีลาศรูปแบบตาง ๆ คุณคาและความสําคัญของการลีลาศ
บุคลิกภาพในการลีลาศ
PE 1111 เกมเบ็ดเตล็ด
1(0-1/2-0)
(Minorgames)
Prerequisite : None
ประวัติความเปนมาของการเลนเกม ความมุงหมายและ
ความสําคัญของการเลนเกม ประเภทของเกม เทคนิคในการ
เปนผู นําและการใช อุ ปกรณ ในการเลนเกม ความปลอดภั ย
ในการเลนเกม
PE 1121 แบดมินตัน
1(0-1/2-0)
(Badminton)
Prerequisite : None
ประวัติความเปนมาของกีฬาแบดมินตัน ทักษะเบื้องตน
และเทคนิคการเลนประเภทเดี่ยว ประเภทคู คุณคามารยาท
ความเปนผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา และความปลอดภัยในการเลน
แบดมินตัน


PE 1151 เทเบิลเทนนิส
1(0-1/2-0)
(Tabletennis)
Prerequisite : None
ประวัตคิ วามเปนมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส ทักษะเบือ้ งตน
เทคนิคการเลน ประเภทเดี่ยว ประเภทคู คุณคาของการเลน
และการบริหารรางกาย มารยาทในการเลน ความปลอดภัยใน
การเลน ความเปนผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา
PE 1161 กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-1/2-0)
(Rhythmic Activities)
Prerequisite : None
ทักษะเบือ้ งตนของการเคลือ่ นไหวแบบตาง ๆ และจังหวะ
ของดนตรี การเคลือ่ นไหวรางกายไปกับจังหวะดนตรี การเตนรํา
พื้นเมือง การเตนสแควรดานซ คุณคาของกิจกรรมเขาจังหวะ
การบริหารรางกาย
PE 1171 แอโรบิก ดานซ
1(0-1/2-0)
(Aerobic Dance)
Prerequisite : None
ความรูท วั่ ไปและคุณคาของแอโรบิกดานซ ทักษะเบือ้ งตน
ของการเคลื่ อนไหวร างกาย เทคนิคการบริหารรางกายดวย
การเตนแอโรบิก ความปลอดภัยในการเต นแอโรบิ กเทคนิค
การเลือกเพลงและจังหวะของดนตรีประกอบการเตน
PE 1261 เปตอง
1(0-1/2-0)
(Petanque)
Prerequisite : None
ความรูทั่วไปและคุณคาของกีฬาเปตอง ทักษะเบื้องตน
เทคนิคตาง ๆ ในการเลนและการแขงขัน กติกาการแขงขัน
มารยาทการแขงขัน ความปลอดภัยในการเลน

PE 1291 หมากลอม
1(0-1/2-0)
Prerequisite : None
ความรู ค วามเข าใจเกี่ ย วกั บประวั ติ ความเป น มาของ
หมากลอม กฏ กติ กา มารยาท วั ตถุประสงค พื้ นฐานของ

การเลนหมากลอม ทักษะทางปญญา 11 ประการ บัญญัติ 10
ประการ เทคนิคในการเลน หมากลอมแบบตาง ๆ การแกปญ
 หา
ระหวางเกม คุณคาของหมากลอมและการนําไปประยุกตในชีวติ
ประจําวัน
PE 3502 การอยูคา ยพักแรม
2(1/1-1/2-0)
(Camping)
Prerequisite : Junior Standing
ประวัติความเปนมาของคายพักแรม ประเภทของคาย
พักแรม ประโยชนของการอยู คายพักแรม หลักการจั ดคาย
พักแรม คุณลักษณะการเปนผูน ําและผูต ามทีด่ ี โครงการอยูค า ย
พักแรม กิจกรรมการอยูคายพักแรม ปญหาของการจัดคาย
พักแรมและการอยูค า ย การออกฝกภาคสนาม การสรางมนุษย
สัมพันธทดี่ ี
PF 2023 การออกแบบเพื่อการแสดง
3(3/3-0-0)
(Theatre Design Concepts and
Visualization)
Prerequisite : None
แนวคิ ด และทฤษฎี เบื้ องต นสํา หรั บ การออกแบบเพื่ อ
การแสดง องคประกอบทางศิลปะ ความหมายและอิทธิพลของ
เสน สี เงา เอกภาพในงานออกแบบเพื่อการแสดง โดยเรียนรู
จากหลักและการพิจารณาภาพรวมของการออกแบบทั้งฉาก
แสง เสียง เครื่องแตงกายและการแตงหนา
PF 3013 การฝกปฏิบตั งิ านศิลปะการแสดง 3(2/2-1/2-0)
(Performing Arts Laboratory)
Prerequisite : None
ฝ กปฏิ บั ติ หนาที่ ต างๆ ในโครงการการแสดงที่ จั ดขึ้ น
ในวิชานี้ โดยใหนักศึกษาเลือกหนาที่ ที่สนใจ อาทิ ผู กํากับ
ผู เขี ย นบท ฝ า ยฉาก ฝ า ยแสง ฝ า ยเครื่ องแต ง กายและ
การแตงหนา ฝายเครือ่ งประกอบการแสดง ฝายประชาสัมพันธ
ฝายสถานที่ ฝายตอนรับ ฝายงบประมาณ เปนตน
PF 3043 ทฤษฎีและการวิจารณการแสดง 3(3/3-0-0)
(Theory and Criticism for
Performing Arts)
Prerequisite : None
ทฤษฎี หลั กเกณฑ และแนวทางการวิ จารณ การแสดง
หน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบและจรรยาบรรณของผู วิ จ ารณ
ฝกปฏิบัตกิ ารเขียนบทวิจารณการแสดง

       
    

PE 1262 ไทเกก
2(1/1-1/2-0)
(Thikek)
Prerequisite : None
หลักการ กติกา มารยาท อุปกรณ และประโยชนของการ
ออกกําลั ง กายแบบไท เก ก ฝ กสมาธิ ทั กษะพื้ นฐาน ได แก
การยื น การถ า ยน้ํ า หนั ก ตั ว การก า วเดิ น การถอยหลั ง
การกระโดด การเคลื่อนไหวอวัยวะของรางกายที่สัมพันธกับ
ทารํามวย 24 ทา
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PF 3053 พื้นฐานการแสดง
3(2/2-1/2-0)
(Fundamental Acting)
Prerequisite : None
ศิ ลปะและทฤษฎี การแสดง การใชร างกายและอวัยวะ
ส วนต างๆ เพื่ อการแสดง เรี ยนรู ส วนประกอบของอวั ยวะ
ที่ ใ ช ผลิ ตเสี ยง การใช พื้ น ที่ และลี ล าบนเวที ที่ มี ผลต อการ
เคลื่ อนไหวของนั ก แสดง ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช อ วั ย วะและ
การเคลื่ อ นไหวร า งกายเพื่ อ การแสดงออกถึ งความหมาย
อารมณและความรูส กึ อยางมีประสิทธิภาพ
PF 3063 การเขียนบทละคร
3(2/2-1/2-0)
(Play Writing)
Prerequisite : None
องคประกอบของบทละคร การกําหนดแกนเรือ่ ง การวาง
โครงเรื่ อง การสร า งลั กษณะนิ สั ยของตั ว ละคร การสร า ง
บทสนทนา ฝ กปฏิบั ติ การเขียนบทละครเวที และบทละคร
จากโครงเรื่องละครทีส่ รางขึ้นเอง
PF 4103 สัมมนาศิลปะการแสดง
3(3/3-0-0)
(Seminar in Performing Arts)
Prerequisite : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
กําหนดประเด็ นทางด านศิ ลปะการแสดง ที่ สอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต นํามาอภิปราย
ระดมความคิ ด เพื่ อพั ฒนาทั กษะการคิ ด การสื่ อสาร และ
การแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและเหตุผล

       
    

PF 4223 การแสดงละครเวที
3(3/3-0-0)
(Stage Acting)
Prerequisite : None
ศิลปะการแสดงละครเวที การวางลักษณะนิสัยตัวละคร
การทํา ความเข าใจละคร โดยการศึ ก ษาและตี ความหมาย
บทละคร การคนควาเพือ่ ความเขาใจสิง่ แวดลอม องคประกอบ
ตางๆ ของตัวละครและเรื่องราว บุคลิก ลักษณะนิสัย อารมณ
การแสดงออกของตัวแสดง ฝ กปฏิบั ติการแสดง และเสนอ
ผลงานการแสดงละครเวที
PF 4243 การกํากับการแสดง
3(2/2-1/2-0)
(Directing)
Prerequisite : None
ทฤษฎีและศิลปะการกํากับการแสดง ทั้งการกํากับละคร
และการกํากับการแสดง การฝกและการพัฒนานักแสดงและ
การแสดงโดยภาพรวม การวิ เคราะห การเลื อ กบทละคร

การตี ค วาม การกํ า หนดแนวคิ ด การแสดง หน า ที่ ความ
รั บผิ ด ชอบของการกํา กั บการแสดง การค น คว า หาข อมู ล
ประกอบการแสดง เพื่อนําไปสูการจัดเตรียมโครงการสหกิจ
ศึกษากลุมวิชาชีพศิลปะการแสดง
PF 4263 การแสดงขั้นสูง
3(2/2-1/2-0)
(Advanced Acting)
Prerequisite : PF 3053
ฝกการแสดงขัน้ สูง โดยเนนการแกปญหาและการพัฒนา
ดานการแสดงของนักแสดงแตละคน เพือ่ นําไปสูก ารจัดเตรียม
โครงการสหกิจศึกษากลุม วิชาชีพศิลปะการแสดง
PF 4353 ละครไทยในสังคมรวมสมัย
3(3/3-0-0)
(Thai Drama in Contemporary Society)
Prerequisite : None
ละครไทยปจจุบัน ทั้งละครโทรทัศนและละครเวทีในดาน
เนือ้ หา แนวคิด และคุณธรรมทีส่ ะทอนผานเรือ่ งราวและตัวละคร
เพือ่ วิเคราะหภาพสะทอนของสังคมไทยรวมสมัยคานิยมของคน
ในสั งคม ตลอดจนความสั มพั นธ ระหว า งละครและสั งคม
รวมสมัยที่มอี ิทธิพลตอกัน
PH 1133 ฟสกิ ส
3(3/3-0-0)
(Physics)
Prerequisite : MA 1013 or MA 1003
การเคลื่ อนที่ ของวั ตถุ แข็ งเกร็ ง คลื่ น กลศาสตร ของ
ของไหล ไฟฟ า แม เหล็ ก ทั ศ นศาสตร ควอนตั ม ฟ สิ กส
กัมมันตภาพรังสี
PH 1142 ฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ
2(2/2-0-0)
(Fundamental Physics for Biology)
Prerequisite : MA 1003 or MA 1013
การเคลื่อนที่ 1 มิติ และ 2 มิติ สมบัติ ทางความรอน
และการขยายตัวของสสาร การเคลื่อนที่ ในของไหล แสง สี
เลนส และการมองเห็ น การดูดกลื นแสง เครื่ องมื อทางแสง
ไฟฟาในชีวิตประจําวัน ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน
PH 1171 ปฏิบัติการฟสิกส
1(0-1/3-0)
(Physics Laboratory)
Corequisite : PH 1133
ทําการทดลองเรื่ องที่ สอดคลองกั บรายวิ ชา PH 1133
ฟสิกส


PH 1181 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
1(0-1/3-0)
ทางชีวภาพ
(Fundamental Physics for
Biology Laboratory)
Corequisite : PH 1142
เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการวั ด และบั นทึ กผลการทดลอง
ไดอยางถูกตอง การเคลือ่ นทีข่ องวัตถุในของเหลว การขยายตัว
ทางความร อ นของสสาร การปลดปล อยสารกั มมั นตรั งสี
การใชอุปกรณในการวัดปริมาณทางไฟฟาเบือ้ งตน การวัดและ
คํานวณคาพลังงานไฟฟากระแสสลับในชีวิตประจําวัน การ
แทรกสอดของแสงและโพลาไรเซชั่ น การศึ กษาเรื่ องเลนส
ประกอบ
PH 1183 ฟสิกสทางการแพทย
3(3/3-0-0)
(Medical Physics)
Prerequisite : MA 1003 or MA 1043
สมดุ ล ของแรง การเคลื่ อนที่ ของกล ามเนื้ อ งานและ
พลังงาน สมบัติความยืดหยุนของสาร สมบัติทางความรอน
ของสสาร ความรอนในรางกาย ของไหล แรงพยุง ความหนืด
แรงตึ งผิ ว การไหลเวี ยนของโลหิ ตระบบท อเล็ ก เสี ย งและ
การตอบสนอง คลื่นเหนือเสียง เครื่ องมือทางเแสงและเสียง
ไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสนิวเคลียร
PH 1191 ปฏิบัติการฟสิกสทางการแพทย 1(0-1/3-0)
(Medical Physics Laboratory)
Corequisite : PH 1183
สมบัติความยืดหยุ นของสาร สมบัติทางความรอนของ
สสาร กลศาสตรของของไหล สมบัติทางคลื่นของแสง สมบัติ
ของไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสนิวเคลียร

PH 2122 ฟสิกสสําหรับเทคนิคการแพทย 2(2/2-0-0)
(Physics for Medical Technology)
Prerequisite : MA 1003
สมดุลแรง การเคลื่อนที่ 1 มิติ และ 2 มิติ สมบัติทาง
ความรอนของสสาร ความรอนในรางกาย แสง สี เสียง การ
ดู ดกลื นแสง คลื่ นเหนื อเสี ยง เครื่ องมื อ ทางแสงและเสี ยง
ไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสนิวเคลียร
PH 2151 ปฏิบัติการฟสิกส
1(0-1/3-0)
สําหรับเทคนิคการแพทย
(Physics for Medical Technology
Laboratory)
Corequisite: PH 2122
ทําการทดลองที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชา PH 2122
PI 4191

จิตเวชศาสตร
1(1/1-0-0)
(Psychaitry)
Prerequisite : Third year standing
ป ญหาทางจิ ตวิ ทยาของผู ป วยพิ การและผู ป วยเรื้ อรั ง
ความเจ็ บ ป วยในทางจิ ตเวช การแบ งชนิ ด และการรั กษา
ความผิดปกติทางจิตใจ การจัดการเกี่ยวกับปญหาทางจิตใจ
ของผู ปวยที่ ไดรับการรั กษาทางกายภาพบําบัด ปญหาของ
ผูดูแลผูปวยพิการ ผูปวยเรื้อรัง และการใหคําแนะนํา
PL 1013 สมาธิกับการพัฒนาชีวิต
3(3/3-0-0)
(Meditation and Life Development)
Prerequisite : None
การเข าใจชีวิ ต ความหมาย ประเภทความสําคั ญของ
สมาธิ การรู เท า ทั นตั วเอง ดุ ลยภาพของชี วิ ต อารมณ กั บ
ความเข า ใจ สมาธิ กั บการทํา งาน สมาธิ กั บการแก ป ญหา
สมาธิกบั การพัฒนาการทางปญญา
PL 2113 ปรัชญาเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Philosophy)
Prerequisite : None
ความหมายและขอบเขตของวิ ชาปรั ชญาสาขาตาง ๆ
ปญหาปรัชญาและวิธีแกไขปญหา วิธีการคิดเชิงปรัชญาและ
เชิงวิทยาศาสตร ปญหาปรัชญาเกีย่ วกับความจริง ความหมาย
ของชีวิต ความดี ความชั่ว ความรูกับความเชื่อ ปรัชญากับ
วิถีชีวิต

       
    

PH 2113 ฟสิกสสําหรับวิทยาการ
3(2/2-1/3-0)
คอมพิวเตอร
(Physics for Computer Science)
Prerequisite : MA 1093
ฟสิกสเพื่อเปนพื้นฐานและแนวคิดในการประยุกตใชกับ
ระบบซอฟตแวรและฮารดแวรคอมพิวเตอร การเคลื่อนที่ 3 มิติ
อย างง าย งานและพลั งงาน คลื่ น หลั กการไฟฟ าเบื้ องต น
คลื่ นแม เ หล็ กไฟฟ า ควอนตั มเบื้ อ งต น การประยุ กต กั บ
นวั ตกรรมของระบบคอมพิ วเตอร สมั ยใหม และปฏิ บั ติ การ
ที่สมั พันธกับเนือ้ หาที่เรียน
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PL 2123 ตรรกวิทยา
3(3/3-0-0)
(Logic)
Prerequisite : None
การเสนอความคิ ด เชิ ง การใช เ หตุ ผ ล การวิ เ คราะห
ลั กษณะของโครงสร าง การอ างเหตุ ผล องค ประกอบ และ
เกณฑตัดสินการอางเหตุผล การอางเหตุผลแบบนิรนัย ความ
สมเหตุ สมผลในการอ างเหตุ ผลแบบนิ รนั ย การอางเหตุ ผล
แบบอุปนัย ขอแตกตางระหวางการอางเหตุผลแบบอุปนัยกับ
วิธีการทางวิทยาศาสตร ขอผิดพลาดในการอางเหตุผล การใช
เหตุผลหลอกลอ และการนิยาม
PL 2163 ปรัชญาการเมือง
3(3/3-0-0)
(Political Philosophy)
Prerequisite : None
ความหมายและลั ก ษณะของปรั ช ญาการเมื อ ง แนว
ความคิดเรือ่ งความจําเปนของการรวมกลุม สังคม ความสัมพันธ
ระหวางมนุ ษย กั บรัฐ ป ญหาเรื่ องเสรี ภาพ ความเสมอภาค
สันติภาพ ความยุติธรรม เศรษฐกิจ การเมือง อุดมคติทาง
การเมื อง หน า ที่ ของคน โดยศึ ก ษาจากแนวความคิ ด ของ
นักปรัชญาคนสําคัญทั้งทางตะวันตกและตะวันออก
PL 2173 เสรีภาพกับความรับผิดชอบ
3(3/3-0-0)
(Freedom and Responsibility)
Prerequisite : None
แนวความคิ ด เรื่ องเสรี ภ าพกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบใน
ปรั ชญาตะวั นตก การใช เสรีภาพกั บความรั บผิ ดชอบอย าง
สรางสรรค

       
    

PL 2233 ปรัชญาจีน
3(3/3-0-0)
(Chinese Philosophy)
Prerequisite : None
พัฒนาการของปรัชญาจีนโดยสังเขป แนวความคิดของ
นักปรัชญาจีนคนสําคัญ เชน เลาจือ้ ขงจือ้ บักจือ้ เอีย้ งจือ้ ซุงจือ้
และแนวความคิดของนักปรัชญาจีนรวมสมัยบางสํานัก เชน
ลัทธิขงจือ้ ใหม และคนอืน่ ๆ ปรัชญาจีนกับปรัชญาตะวันตก และ
บทบาทของปรัชญาจีนตอสังคม
PL 2243 ปรัชญาอินเดีย
3(3/3-0-0)
(Indian Philosophy)
Prerequisite : None
พั ฒนาการของปรั ชญาอิ นเดี ย โดยสั งเขป ปรั ช ญาใน
คัมภีรพ ระเวท ปรัชญาอุปนิษทั ภควัทคีตา พุทธปรัชญา จารวาก
เชน และแนวความคิดของนักปรัชญาอินเดียรวมสมัยคนสําคัญ
เชน มหาตมะคานธี และคนอื่น ๆ ปรัญชาอินเดียกับปรัชญา
ตะวันตก และบทบาทของปรัชญาอินเดียตอสังคม

PL 3313 ปรัชญาสันติภาพ
3(3/3-0-0)
(Peace Philosophy)
Prerequisite : None
ปญหา และความรุนแรงในโลกสันติภาพกับความตองการ
ของมนุษย แนวคิดเรื่องสันติภาพในปรัชญาและศาสนา
PL 3323 ปรัชญาธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Business Philosophy)
Prerequisite : None
ความหมายของปรัชญาธุรกิจ ลักษณะของปรัชญาธุรกิจ
ตามแนวคิดตะวั นตกและตะวันออก จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ปรั ช ญาของนั กธุ ร กิ จ คนสํา คั ญ ทั้ ง ตะวั น ตกและตะวั นออก
คุณคาแหงจรรยาบรรณทางธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม
PL 3333 จิตอาสาในปรัชญาและศาสนา 3(3/3-0-0)
(Volunteer Spirit in Philosophy and
Religions)
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของจิตอาสา แนวคิดเรื่ อง
จิตอาสาในปรัชญาและศาสนา โครงการจิตอาสาเพือ่ พัฒนาสังคม
PL 3343 ปรัชญาศาสนา
3(3/3-0-0)
(Philosophy of Religion)
Prerequisite : None
ความหมายและขอบเขตของปรั ช ญาศาสนา ความ
แตกต างระหว างศาสนากั บปรัชญาศาสนา ป ญหาเกี่ ยวกั บ
สิ่ งเหนื อธรรมชาติ เหตุ ผลและศรั ทธาในศาสนา ทั ศนะต อ
ศาสนาของผูน บั ถือศาสนาและผูไ มนบั ถือศาสนา
PL 3353 ศาสนาเปรียบเทียบ
3(3/3-0-0)
(Comparative Religions)
Prerequisite : None
ความหมาย ประเภท รู ป แบบและวิ วั ฒ นาการทาง
ความเชือ่ ความแตกตางระหวางลัทธิกบั ศาสนา พฤติกรรมทาง
ศาสนาและอุดมการณทางศาสนา ความเชือ่ ตาง ๆ ในสังคมไทย
วิธกี ารศึกษาศาสนา เปรียบเทียบลักษณะรวมและลักษณะตาง
ของศาสนาในโลกปจจุบนั หลักคําสอนทีส่ าํ คัญ ความสําคัญของ
ศาสนาตอชีวิตและสังคม
PL 3363 พุทธปรัชญเถรวาท
3(3/3-0-0)
(Philosophy of Theravada Buddhism)
Prerequisite : None
ความหมายและลักษณะของพุทธปรัชญา แนวความคิด
เรื่องโลกและมนุษย ทฤษฎี การเรียนรู มนุษยกับการกระทํา
สั ง สารวั ฏ ความหลุ ด พ น ป ญ หาเรื่ อ งความดี ความชั่ ว


พุทธจริยศาสตร อุดมคติและดุลยภาพของชีวิต บทบาทของ
พุทธปรัชญาที่มีตอ สังคมไทย
PL 3403 พุทธศาสนากับการแกไข
3(3/3-0-0)
ป ญหาสั งคม
(Buddhism and Solution to Social Problems)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับสังคม มนุษยกับ
ปญหาชีวิต มูลเหตุของปญหาการใชพุทธธรรมวิเคราะหและ
แกไขปญหาสังคม เชน ปญหาเศรษฐกิ จ ปญหาครอบครัว
แตกแยก ปญหาการเมือง เปนตน และอุดมคติสงั คมแบบพุทธ
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
ความรูพ นื้ ฐานทางเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิข์ องยา
ฤทธิ์ ข างเคียงและพิษของยา การกําจั ดยาออกจากรางกาย
การเสพติด ยาที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ
รางกาย และมีผลตอการตรวจทางหองปฏิบัตกิ าร
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PP 2113 พยาธิวิทยาคลินิก
3(3/3-0-0)
(Clinical Pathology)
Prerequisite : AN 2123
Corequisite : BH 2354 และ MT 3412
ความรู พื้ น ฐานของการเกิ ด โรคต อ ระบบต า งๆ ของ
รางกายและการตอบสนองของรางกายตอความผิดปกติทเี่ กิดขึน้
สาเหตุและพยาธิสภาพลักษณะอาการของโรคตางๆ รวมถึง
โรคที่ เกิ ด จากสิ่ งแวดล อม โรคที่ เกี่ ยวเนื่ องจากพั นธุ กรรม
การควบคุ ม การทํา งานของร างกายในภาวะปกติ และภาวะ
ทีเ่ ปนโรค เมตาบอลิสมของสารชีวเคมีในภาวะปกติและผิดปกติ
การเปลีย่ นแปลงของสารชีวเคมีในเลือดและของเหลวในรางกาย
เมือ่ เกิดพยาธิสภาพของอวัยวะตางๆ การแปลผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการเพือ่ วินิจฉัย ติดตามการรักษาและพยากรณโรค
PP 2412 เภสัชสาธารณสุข
2(2/2-0-0)
(Public Health Pharmacy)
Prerequisite : PP 1411
ระบบสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน ระบบประกัน
สังคม ประกันสุขภาพ บัญชียาหลักแหงชาติ ระบาดวิ ทยา
โรคที่เปนปญหาดานสาธารณสุข การเพิ่มของประชากรและ
การคุมกําเนิด อุบตั เิ หตุและอุบตั ิภยั อาชีวอนามัย การคุม ครอง
ผูบริโภค บทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรในระบบยา

PP 1411 เภสัชศาสตรสัมพันธ
1(1/1-0-0)
(Pharmacy Orientation)
Prerequisite : None
บทนําเขาสูวิชาชีพเภสัชกรรม ประวัติ และความเปนมา
ของวิชาชีพ ปรัชญาแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณ ขอบขายงาน
เภสัชกรรม เภสัชศาสตรศึกษาในประเทศไทย รายวิชาตางๆ
ในหลักสูตรความตอเนื่อง และการประยุกตใชตําราหลักและ
การคนควา องคกรวิชาชีพตางๆ บทบาทของเภสัชกรในสาขา
วิชาชีพตางๆ

PP 2721 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Technology Laboratory I)
Corequisite : PP 2713
ฝ ก การสื บค นข อมู ล ในหนั ง สื อ ตํา ราและเภสั ชตํ า รั บ
ปฏิบัติการเพื่อฝกการชั่ง การตวงและเทคนิคพื้นฐานในการ
เตรี ย มตํ า รั บ ยา ศึ กษาการหาค า การละลาย การเตรี ย ม
สารละลายบัฟเฟอรและไอโซโทนิค ปฏิบัติ การเตรี ยมยาน้ํา
สารละลายรูปแบบตางๆ ไดแก ยาน้ําใส ยาน้ําเชื่อม ยาเหลา
หวานหอม และเหลายา จลนศาสตรการเสื่อมสลายของยาน้ํา

       
    

PM 3013 เภสัชวิทยา
3(3/3-0-0)
Corequisite : BH 2333
หลักการทัว่ ไปการออกฤทธิย์ า กลวิธานการออกฤทธิข์ อง
ยาตนแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลลและระดับอวัยวะ ปจจัย
ที่มีผลกระทบตอระดับยาในรางกาย การดูดซึมยา การแพร
กระจายยา การเปลี่ยนแปลงของตัวยาและการขับถายยา

PP 2713 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Technology I)
Prerequisite : CH 1383
การชั่ งการตวงและเทคนิ ค อื่ นๆ ในทางเภสั ช กรรม
รูปแบบยาในทางเภสัชกรรม ประเภทของภาชนะบรรจุ และ
การเลือกภาชนะบรรจุใหเหมาะสมกับเภสัชผลิตภัณฑรูปแบบ
ตางๆ ศัพทลาติ นและความหมายของคําย อที่ ใชในใบสั่ งยา
การคํ า นวณทางเภสั ช กรรม สารละลาย และสมบั ติ ข อง
สารละลาย เทคนิ คในการเพิ่ มการละลาย สารปรุงแต งทาง
เภสัชกรรม การตรึงขีดความเปนกรดด าง การเตรียมเภสัช
ผลิตภัณฑรูปแบบยาน้ําใส การเตรียมสารละลายไอโซโทนิค
การเสือ่ มสลายของยาน้ําและวิธีชะลอความเสื่อม
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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
หลักการทั่ วไปการออกฤทธิ์ ยา กลวิ ธานการออกฤทธิ์
ของยาตนแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลลและระดับอวัยวะ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอระดับยาในรางกาย การดูดซึมยา การ
แพรกระจายยา การเปลี่ยนสภาพของยาและการขับถายยา
การออกฤทธิข์ องยาตอระบบประสาทสวนกลาง 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
ยาทีเ่ ปนเคมีบําบัด ยาบําบัด การอักเสบ ยาระงับปวด ยาแกแพ
และยาทีม่ ีผลตอระบบภูมคิ ุมกัน

       
    

PP 3131 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา
1(0-1/3-0)
(Pharmacology Laboratory)
Corequisite : PP 3123
ศึกษาและทดลองวิธีการประเมินฤทธิ์ ยา ตําแหนงการ
ออกฤทธิ์ยาตอระบบตอมไรทอ ระบบขับถาย การศึกษาฤทธิ์
ของยาทีส่ ําคัญในสัตวทดลองหรือในอวัยวะแยกสวน การดูดซึม
การกระจายตั วและการขั บถ ายของยา ผลของยาต อ ระบบ
ประสาทสวนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ
PP 3152 เภสัชบําบัด 1
2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy I)
Prerequisite : PP 3113 และ PP 2113
หลักการรักษาดวยยา โดยคํานึงถึงผลกระทบจากลักษณะ
พันธุกรรม ปฏิกิริยาระหวางยา ฯลฯ หลักความสัมพันธของ
พยาธิวทิ ยากับเภสัชบําบัดในมนุษย กลไกการเกิดโรค ลักษณะ
ทางคลิ นิก การวิ นิจฉั ย การเลื อกใช ยาเพื่ อการรักษาอยาง
ถูกตองในโรคหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของการสราง
เม็ดเลือด การแข็งตัวของเลือด

PP 3162 เภสัชบําบัด 2
2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy II)
Corequisite : PP 3152 และ PP 3123
หลั กความสั มพั น ธ ข อง พยาธิ วิ ท ยากั บ เภสั ช บํา บั ด
ในมนุษย กลไกการเกิดโรค ลักษณะ ทางคลินิก การวินิจฉัย
การเลือกใชยาเพือ่ การรักษาอยาง ถูกตองในโรคระบบทางเดิน
หายใจ ภาวะเสียสมดุลกรดดาง น้ําและอิเล็กโตรไลท โรคตอม
ไรทอ โรคความผิดปกติของเมตาบอลิซึม
PP 3171 ปฏิบัติการเภสัชบําบัด 1
1(0-1/3-0)
(Pharmacotherapy Laboratory I)
Corequisite : PP 3152 และ PP 3162
วิ เ คราะห นํ า เสนอและอภิ ป รายกรณี ศึ ก ษาผู ป ว ย
บทความทางวิ ชาการที่ สอดคล องกั บ ทฤษฎี ที่ เรี ยนในวิ ชา
เภสัชบําบัด 1 และ 2
PP 3423 ชีวเภสัชศาสตร
3(3/3-0-0)
และเภสัชจลนศาสตร
(Bipharmaceutices and Pharmacokinetics)
Prerequisite : MA 1043 และ AN 2123
แบบจํา ลองทางเภสั ชจลนศาสตร ข องการให ยาแบบ
ต างๆ การคํานวณหาคาพารามิ เตอรทางเภสัชจลนศาสตร
กระบวนการดูดซึม การกระจาย เมทาบอลิซึมและการกําจัดยา
ปจจัยตางๆ ทีม่ ผี ลตอกระบวนการดังกลาว ทัง้ ทางดานสรีรวิทยา
คุ ณสมบั ติ ข องตั วยา ออกฤทธิ์ สู ต รตํา รั บ ยา รู ป แบบยา
วิ ถี การให ยา รวมถึ ง ลั ก ษณะจํา เพาะของผู ป วยที่ มี ผ ลต อ
เภสัชจลนศาสตรของยา เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ น้ําหนักตัว
สภาวะโรคที่ ผู ป วยเป น และความแปรปรวนระหว างบุคคล
การประยุกตในทางคลินิก เชน การปรับขนาดยาใหเหมาะสม
ในผูปวยโรคไต การประยุกตในการปรับปรุงตํารับยา การใช
ขอมูลดานชีวเภสัชกรรม (biopharmaceutics) เภสัชจลศาสตร
(pharmacokinetics) และเภสั ช กรรม (pharmaceutics)
ในการคั ดเลื อกผลิ ต ภั ณฑ ย า อธิ บายและแปลผล invitro
dissolution test, bioavailobility, bioequivalence pharmacokinetic parameters
PP 3432 การบริหารเภสัชกิจ
2(2/2-0-0)
(Pharmacy Administration)
Prerequisite : PP 2412
หลักการและทฤษฎีพื้ นฐานดานการบริหารที่เกี่ยวของ
กับงานเภสัชกรรม การวางแผน การจัดองคการ พฤติกรรม
องคการ ความเปนผูนําในวิชาชีพ การบริหารงานบุคคลและ
ทรัพยากรมนุษย การอํานวยการและการควบคุมกํากับดูแล
การสัง่ การ การตัดสินใจ การสือ่ สารและการทํางานเปนทีมหลัก
การบัญชี การเงินและภาษี


PP 3603 เคมีของยา 1
3(3/3-0-0)
(Medicinal Chemistry I)
Prerequisite : BH 2354
คุณสมบัติทางเคมีฟ สิกสและสเตอริโอเคมี โครงสราง
ทางเคมีของยา การเกิดอันตรกิริยาระหวางยากับตัวรับ การ
เปลีย่ นแปลงทางเคมีของยาในรางกาย ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับ
การคนพบและพัฒนาตัวยา ความสัมพันธระหวางสูตรโครงสราง
เคมี กั บการออกฤทธิ์ ของยาและกลไกการออกฤทธิ์ ของยา
ในกลุมที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง ยาชาเฉพาะที่
ยาที่ ออกฤทธิ์ ต อ ระบบประสาทอั ตโนมั ติ ระบบหั ว ใจและ
หลอดเลือด และสารชวยวินิจฉัย
PP 3613 เคมีของยา 2
3(3/3-0-0)
(Medicinal Chemistry II)
Prerequisite : PP 3603
คุณสมบัตทิ างเคมีฟส กิ สและสเตอริโอเคมี โครงสรางทาง
เคมีของยา ความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางเคมีกับการ
ออกฤทธิ์ของยาและกลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุ มที่ ออก
ฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร ตอมไรทอ ฮอรโมน สเตียรอยด
วิตามิน ยาระงับปวดและตานอักเสบ ยาตานมะเร็ง ยาตานไวรัส
ยาตานแบคทีเรียและปาราสิต
PP 3622 เภสัชวิเคราะห 1
2(2/2-0-0)
(Pharmaceutical Analysis I)
Prerequisite : CH 1383
หลักการและเทคนิคการวิเคราะหหาปริมาณยาในเภสัช
ผลิตภัณฑ ดวยวิธี ทางเคมี โดยใช ปฏิกิริ ยากรด-เบส ทั้ งใน
ตั วทําละลายที่ เ ป นน้ํ า และไม ใช น้ํา ปฏิ กิ ริ ย าสารประกอบ
เชิงซอน ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน-รีดกั ชัน ปฏิกริ ิยาการเกิดตะกอน
และการวิเคราะหโดยน้ําหนัก รวมทั้งหลักการเบื้องตนในการ
วิเคราะหขอมูลและประเมินผลการวิเคราะห
PP 3631 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 1
1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Analysis Laboratory I)
Corequisite : PP 3622
เทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะหเภสัชภัณฑที่ สอดคลอง
กับเนื้อหาในภาคบรรยายวิชาเภสัชวิเคราะห 1

การเตรี ย มยาประเภทคอลลอยด ทฤษฎี ก ารเตรี ย มยาน้ํา
แขวนตะกอน ศึ ก ษาทฤษฎี ย าฉี ด พ น ในทางเภสั ช กรรม
พอลิ เ มอร ที่ ใช ใ นทางเภสั ช กรรม ศึ ก ษาปรากฏการณ
การแบงภาค สารประกอบเชิงซอนทางเภสัชกรรม และความ
ไมเทากันทางเภสัชกรรม
PP 3751 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Technology
Laboratory II)
Corequisite: PP 3743
ปฏิ บัติ การเน นการศึ กษาคุ ณสมบัติ ของผงยา การวั ด
คุณสมบัติทางฟสิกสของของไหล เชน แรงตึงผิว ความหนืด
การดู ดซั บ ทางเภสั ชกรรม ศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะ
การกระจายตัวของสารประเภทคอลลอยด หลักการเตรียมยา
ประเภทคอลลอยด เชน แมกมา มิวซิเลจ ศึกษาหลักการเตรียม
ตํารับยาน้ําแขวนตะกอน และปรากฏการณการแบงภาค
PP 3753 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Technology III)
Prerequisite : PP 3743
เรี ยนรู ทฤษฏี และเทคโนโลยี ในการเตรี ยมและผลิ ตยา
ในรูปแบบ dispersed system ไดแก ยาน้ําอีมัลชัน สําหรับ
รับประทาน โลชัน อีมั ลชั น ลิ นิเมนท ครี ม ยาขี้ ผึ้ ง เพสท
และยาเหน็บ ระบบนําสงผลิตภัณฑยานี้ ศึกษาทฤษฎีการเตรียม
นาโนพารตเิ คิลบางชนิด ทฤษฎีการเตรียมวัคซีนและยาอินซูลนิ
ทฤษฎีการเปลีย่ นสภาพสารละลายยาของเหลวใหเปนของแข็ง
ดวยเทคนิคการทําแห งแบบเยือกแข็ ง และการทําแหงแบบ
พนฝอย และหลักเกณฑ วิธี ที่ ดีในการผลิ ตของเภสั ชศาสตร
ทีไ่ มปราศจากเชือ้ การศึกษาการเสือ่ มสลายและชะลอการสลาย
ของตัวยาในผลิตภัณฑยาทั้งหมดในเนื้อหาวิชา
PP 3761 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Technology Laboratory III)
Corequisite : PP 3753
ปฏิ บั ติ การเตรี ยมเภสั ชภัณฑ ประเภทยาเตรี ยมชนิ ด
อีมัลชันรับประทาน ยาเตรียมประเภทกึ่งแข็ง ไดแก ยาครีม
ยาขี้ผึ้ง ยาเพสต ยาเหน็บ ศึกษาการเตรียมนาโนพารติเคิล
บางชนิ ด การเตรี ย มวั ค ซี น และอิ น ซู ลิ น รวมทั้ งศึ ก ษา
การเปลี่ ยนสภาพสารละลายยา ของเหลวให เ ป น ของแข็ ง
ด ว ยเทคนิ คการทํา แห ง แบบเยื อ กแข็ ง และแบบพ น ฝอย
ศึกษาการวางแผนการทดลอง เพื่อพัฒนาตํารับและปรับปรุง
แกไขปญหาของตํารับยา ประเภทตางๆ ขางตน รวมทั้งรูจัก
ใชเครื่องมือในการเตรียม

       
    

PP 3743 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Technology II)
Prerequisite : PP 2713
ศึกษาคุณสมบัติของผงยา ทฤษฎีการไหลของของไหล
ปรากฏการณ ที่ ผิ วประจัน ศึกษาทฤษฎี เกี่ ยวกั บคอลลอยด
และการกระจายตัวของสารประเภทคอลลอยด ศึกษาทฤษฎี
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534

  

PP 3922 เภสัชเวท 1
2(2/2-0-0)
(Pharmacognosy I)
Prerequisite : CH 2263
สมุนไพรที่ไดจากพืช สัตวและแรธาตุ โดยเนนถึงแหลง
ทีม่ า ลักษณะทางกายภาพ สารสําคัญ สมบัตทิ างเคมีและฟสกิ ส
ของสาร การสกั ด แยก การตรวจสอบเบื้ องต น ฤทธิ์ แ ละ
ประโยชนทางยาโดยการจัดแบงกลุม ตามโครงสรางพืน้ ฐานทาง
เคมีของสารสําคัญ
PP 3941 ปฏิบัติการเภสัชเวท 1
1(0-1/3-0)
(Pharmacognosy Laboratory I)
Corequisite: PP 3922
ปฏิบัติการเพื่อหาประสบการณและฝกทักษะในเนื้อหา
ที่สอดคลองกับภาคบรรยายวิชาเภสัชเวท 1

       
    

PP 4016 การฝกงานวิชาชีพ
6(0-0-6/28)
(Professional Training)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 4 หรือไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการวิชาการคณะ
เงือ่ นไขการสอบประมวลความรู นศภ. ชัน้ ป 4
คือตองสอบผาน PP 4752, PP 4613 และ
PP 4191
ฝ กปฏิ บั ติ งานวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมโรงพยาบาล และ
เภสั ช กรรมชุ ม ชน การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ชาชี พเภสั ช กรรม
โรงพยาบาลในงานทัว่ ไป ไดแก งานบริการเภสัชกรรมผูป ว ยนอก
และผูป ว ยใน ศึกษาระบบงานสนับสนุนการบริการทางเภสัชกรรม
การฝ ก ปฏิ บั ติ งานวิ ชาชี พเภสั ชกรรมชุ มชน ประกอบด วย
การเรียนรูข นั้ ตอนการดําเนินกิจการรานยาและการบริหารเวชภัณฑ
ฝกปฏิ บัติงานบริการเภสัชกรรม รวมทั้งการศึกษาแนวทาง
ในการดําเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมในรานยา โดยมีจํานวน
ชั่ วโมงไม ต่ํากวา 400 ชั่ วโมง การฝกปฏิบั ติงานในร านยา
ประกอบด วย ความรู ความเข าใจ เกี่ ยวกั บการจั ดตั้ ง และ
การบริ หารรานยา ฝ กทั กษะการสื่ อสารกับผู ปวยหรื อญาติ
ของผู ป วยเกี่ ยวกั บ การใช ยา ฝ กทั กษะการสื บ ค นเพื่ อ หา
ปญหาที่เกิดจากการใชยา อุปกรณทางการแพทยทมี่ ีจําหนาย
ในร า นยา ฝ ก ทั ก ษะการคั ด กรองโรค การส ง ต อ ผู ป ว ย
และการสงเสริมสุขภาพในชุมชน
PP 4112 เภสัชบําบัด 3
2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy III)
Corequisite : PP 3123 และ PP 3162
หลั กความสั มพั น ธ ข อง พยาธิ วิ ท ยากั บ เภสั ช บํา บั ด
ในมนุษย กลไกการเกิดโรค ลักษณะ ทางคลินิก การวินิจฉัย
การเลือกใชยาเพื่อการรักษาอยาง ถูกตองในโรคติดเชื้อของ

อวัยวะตางๆ หลักการใชยาตานจุลชีพ การปองกันการดื้อยา
ของเชื้อ การแกไขการดื้อยา
PP 4122 เภสัชบําบัด 4
2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy IV)
Corequisite : PP 4112
หลั กความสั มพั น ธ ข อง พยาธิ วิ ท ยากั บ เภสั ช บํา บั ด
ในมนุษย กลไกการเกิดโรค ลักษณะ ทางคลินิก การวินิจฉัย
การเลือกใชยาเพือ่ การรักษาอยาง 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 เ คราะห นํ า เสนอและอภิ ป รายกรณี ศึ ก ษาผู ป ว ย
บทความทางวิ ชาการที่ สอดคล องกั บ ทฤษฎี ที่ เรี ยนในวิ ชา
เภสัชบําบัด 3 และ 4
PP 4142 เภสัชบําบัด 5
2(2/2-0-0)
(Pharmacotherapy V)
Corequisite : PP 4122
หลั กความสั มพั น ธ ข อง พยาธิ วิ ท ยากั บ เภสั ช บํา บั ด
ในมนุษย กลไกการเกิดโรค ลักษณะ ทางคลินิก การวินิจฉัย
การเลือกใชยาเพือ่ การรักษาอยาง 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 เ คราะห นํ า เสนอและอภิ ป รายกรณี ศึ ก ษาผู ป ว ย
บทความทางวิ ชาการที่ สอดคล องกั บ ทฤษฎี ที่ เรี ยนในวิ ชา
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 ซั บซ อน การปฐมพยาบาล การรั บ วั ค ซี น การใช
เวชอุปกรณ เวชสําอางและน้ํายาเลนสสัมผัส การปองกันและ
แกไขปญหาการใชยาผิด การอดบุหรี่


PP 4171 ปฏิบัติการการบริบาล
1(0-1/3-0)
ทางเภสัชกรรม 1
(Pharmaceutical Care Laboratory I)
Corequisite : PP 4163
ฝ กปฏิ บัติ การตามเนื้ อหาที่ สอดคลองกับภาคบรรยาย
ในวิชา PP 4163 การบริบาลทางเภสัชกรรม 1 การซักประวัติ
อาการและการใชยาของผูป ว ย การเลือกจายยาและการแนะนํา
ขนาดยาและวิ ธีใช ที่ ถู กต อง เหมาะสมให แก ผู ป วยเปนโรค
ที่ พบบ อยในชุมชน การใหความรู ผู ป วยในการดูแลสุขภาพ
เบื้ องต น การตั ดสิ นใจสงตอหรือแนะนําผู ปวยไปพบแพทย
การจายยาตามใบสั่ ง การวิเคราะห ปญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ นและ
การประเมินความรวมมือของผูปวย
PP 4182 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2
2(2/2-0-0)
(Pharmaceutical Care II)
Prerequisite : PP 4122
Corequisite : PP 4142 และ PP 4163
การประยุกต ความรู ทางยาดานตางๆ มาใช กับผู ปวย
ในสถานพยาบาล การนําความรูทางพยาธิสรีรวิทยาของโรค
การวิ นิ จฉั ยโรคของแพทย ผลการตรวจในห องปฏิ บั ติ การ
คาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรของยาในผูป ว ยมาประมวล
เพือ่ ใหการใชยาในผูป ว ยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ที่สุด ปฏิกิริยาของยา ความคลาดเคลื่อนในการใชยา การอาน
และบั นทึ กประวั ติ การใช ยาของผู ป ว ย การวั ด ผลและการ
ติ ดตามผล การใช ยา ป ญหาการใช ยาในผู ป วย การคนหา
ประเมิน ประมวลขอมูลยา การบริการเภสัชสนเทศ
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คําแนะนําผูปวยนอก การเตรียมยาปราศจากเชื้อ การเตรียม
ยาพิเศษ ระบบการจายยา ระบบคลังขอมูลยา ระบบการประกัน
คุณภาพทีเ่ ชือ่ มโยงกับการรับรองคุณภาพจากองคกรภายนอก
PP 4412 นิติเภสัช และจรรยาบรรณ
3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Jurisprudence,
and Ethics)
Prerequisite : PP 3432
ความรู พื้ นฐานเกี่ ยวกั บ กฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ
กฎกระทรวง กฎหมายที่ เกี่ ยวข องกั บการประกอบวิ ชาชี พ
เภสั ช กรรม ข อจํา กั ด และเงื่ อนไขในการประกอบวิ ชาชี พ
จริ ยธรรม จรรยาบรรณและปรั ชญาในการประกอบวิ ชาชี พ
เภสัชกรรม การคุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภค สิทธิและ
หน า ที่ ความรั บ ผิ ดชอบของเภสั ช กรตามกฎหมาย และ
กรณีศึกษาของ ผูที่เคยกระทําความผิด
PP 4422 การคุมครองผูบริโภค
2(2/2-0-0)
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ
(Consumer Protection in Health Products)
Prerequisite : PP 4412
แนวคิดพื้ นฐาน วิวัฒนาการของการคุ มครองผู บริโภค
ด านผลิ ตภั ณฑ สุขภาพ กลวิธี ในการดําเนิ นงาน มาตรการ
ในการคุ มครองผู บริโภค นโยบายและการดําเนินงานในการ
คุมครองผูบริโภคของภาครัฐและเอกชน บทบาทของเภสัชกร
ตองานคุมครองผูบริโภค การพัฒนางานคุมครองผูบริโภค
PP 4432 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 2(2/2-0-0)
(Research Methodology for
Pharmaceutical Sciences)
Prerequisite : ST 1053
ความหมายและความสําคัญของงานวิจัย กระบวนการ
วิจัย การตั้งประเด็นปญหา การทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วของ การตัง้ สมมุตฐิ านและวัตถุประสงค การเลือกกําหนด
ขนาดตัวอยาง การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข อ มู ล การวิ เ คราะห ข อ มู ลเชิ ง สถิ ติ การแปลผล
การนําเสนอข อมู ล การเขียนรายงานการวิ จัย การนําเสนอ
ผลงานวิจยั การเขียนโครงงานวิจยั และการประเมินวรรณกรรม
และจริยธรรมในการวิจัย

PP 4232 เภสัชกรรมโรงพยาบาล
2(2/2-0-0)
(Hospital Pharmacy)
Prerequisite : PP 3432
การจัดองคกรในโรงพยาบาลและฝายเภสัชกรรม บทบาท
หนาที่ ความรับผิดชอบฝายเภสัชกรรมที่มีความสัมพันธกับ
ฝายอืน่ ๆ ของโรงพยาบาล ระบบการทํางานของฝายเภสัชกรรม
การบริหารเวชภัณฑ ระบบกระจายยา การจายยาและการให

PP 4613 เภสัชวิเคราะห 2
3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Analysis II)
Prerequisite : PP 3622
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการ การใชเครื่องมือในการ
ตรวจวิ เ คราะห เ ภสั ช ภั ณ ฑ ไ ด แ ก ห ลั ก การทางเคมี ไฟฟ า

       
    

PP 4191 ปฏิบัติการการบริบาล
1(0-1/3-0)
ทางเภสัชกรรม 2
(Pharmaceutical Care Laboratory II)
Corequisite : PP 4182
ฝกปฏิบัติการอานเวชระเบียน แปลผลคาชีวเคมีคลินิก
วิเคราะหผลการรั กษาจากกรณี ศึกษาจริง การจั ดทําบันทึก
การใช ย าของผู ป ว ย ประเมิ นป ญหาอั นเกิ ดจากการใช ยา
ของผูป วย กําหนดแนวทางเพื่อการแกปญหา ฝกทักษะการให
คําปรึกษาแนะนําการใช ยาแกผู ปวยโดยจําลองสถานการณ
ฝกคนหา ประเมิน ประมวลขอมูลยา การบริการเภสัชสนเทศ
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สเปกโตรโฟโตเมตรี โครมาโตกราฟ รวมทั้งวิธีการตรวจสอบ
ความถูกตองของเครื่องมือ
PP 4621 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 2
1(0-1/3-0)
(Pharmaceutical Analysis Laboratory II)
Prerequisite : PP 3631
Corequisite : PP 4613
เทคนิ ค การวิ เ คราะห เ ภสั ช ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละตรวจสอบ
ความถู กต อ งของเครื่ อ งมื อ ที่ ส อดคล อ งกั บ เนื้ อหาในภาค
บรรยายวิชาเภสัชวิเคราะห 2 ไดแก เครื่องมือทางดานไฟฟา
เคมี เครื่องมือโครมาโตกราฟและเครื่องสเปกโตรโฟโตเมตรี
PP 4642 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 1 3(3/3-0-0)
(Pharmaceutical Quality Assurance I)
Prerequisite : PP 4613 และ PP 4752
หลั กการของระบบการจั ดการประกั นคุณภาพสําหรั บ
เภสัชภัณฑ และสวนประกอบที่สําคัญในการประกันคุณภาพ
เช น การจั ดการด านคุ ณ ภาพของวั ต ถุ ดิ บ บรรจุ ภั ณฑ
ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป ชีวสมมูลของผลิตภัณฑ การตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป การสุมตัวอยาง การผานผลิตภัณฑกอ นการจําหนาย
การตรวจสอบคุณภาพหลังการผลิตและการจําหนาย เครือ่ งมือ
และการบํารุงรักษา และระบบการจัดการดานคุณภาพ การ
บริ หารจั ดการข อร องเรี ยน ระบบการควบคุ มคุ ณภาพห อง
ปฏิบตั กิ าร ระบบเอกสารทีใ่ ชในงานประกันคุณภาพ กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ แนวทางการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรและขอตกลง
ระหวางประเทศ

       
    

PP 4752 เภสัชอุตสาหกรรม 1
2(2/2-0-0)
(Industrial Pharmacy I)
Prerequisite : PP 3753
ศึกษาทฤษฎี และเทคนิควิธีการในการเตรียมเภสัชภัณฑ
ในรูปแบบของของแข็ง ไดแก แกรนูล ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ
น้ําตาล ยาเม็ดเคลือบฟลม ยาแคปซูล รวมถึงยาเม็ดรูปแบบ
พิเศษอื่นๆ และการควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑรูปแบบ
ของแข็ง รวมถึงการจัดทํามาตรฐานวิธีการ ปฏิบัติงาน
PP 4771 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1 1(0-1/3-0)
(Industrial Pharmacy Laboratory I)
Corequisite : PP 4752
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารตลอดจนเรี ย นรู เกี่ ย วกั บ
เครื่ องมือ และเครื่ องจั กรที่เกี่ ยวของในการผลิตเภสัชภัณฑ
รูปแบบของแข็งในขัน้ อุตสาหกรรม ปฏิบตั กิ ารผลิตและควบคุม

คุณภาพของยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ แคปซูล ยาเม็ดรูปแบบ
พิเศษ เรียนรู การปฏิบัติ งานในการผลิ ตเภสัชภัณฑ รูปแบบ
ของแข็งตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี รวมถึงการเขียนมาตรฐาน
การปฏิบัตงิ าน
PP 4772 เภสัชอุตสาหกรรม 2
2(2/2-0-0)
(Industrial Pharmacy II)
Prerequisite : PP 4752
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารตลอดจนสถานที่ ที่ ใช ใ น
การผลิ ต ยาปราศจาก เชื้ อและยาตา หู จมู กและคอ และ
กระบวนการผลิ ตน้ํา เพื่ อใช ในการเตรี ยมยาฉี ด การเตรี ยม
และการผสมสารอาหาร และยาเตรียมที่ใหทางหลอดเลือดดํา
รายละเอียดวิธีการ และมาตรฐานในการควบคุมและประกัน
คุณภาพ การตรวจสอบ ความถูกตองของกระบวนการทําให
ปราศจากเชื้ อ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารที่ ดี ใ นการผลิ ต ของ
เภสัชภัณฑรูปแบบยาปราศจากเชื้อ ศึกษาผลิตภัณฑควบคุม
การปลดปลอยยาในรูปแบบตางๆ และระบบการนําสงยา รวมทัง้
ศึกษาความหมายและความสําคัญของชีวปริมาณออกฤทธิแ์ ละ
ชีวสมมูล
PP 4791 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2 1(0-1/3-0)
(Industrial Pharmacy Laboratory II)
Corequisite : PP 4772
ปฏิ บั ติการเตรี ยมยาปราศจากเชื้ อ ยาตา สารอาหาร
ที่ ให ท างหลอดเลื อ ดดํ า การควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ
ปราศจากเชื้ อ การเรี ยนรู การปฏิ บั ติ งานในสถานที่ ผลิ ตยา
ปราศจากเชื้ อ ตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารที่ ดี การตรวจสอบ
ความถูกตองของกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ
PP 4903 เภสัชเวท 2
3(3/3-0-0)
(Pharmacognosy II)
Prerequisite : PP 3922
ศึกษาการนําสมุนไพรจากแหลงธรรมชาติตางๆ มาใช
เปนยา อาหาร และเครือ่ งสําอาง เพือ่ การปองกันโรค รักษาโรค
และเสริมสุขภาพ
PP 4911 เภสัชเวท 3
1(1/1-0-0)
(Pharmacognosy III)
Prerequisite : PP 4903
หลักการใชสมุนไพร การจัดหมวดหมูตามประโยชนของ
การรักษา หลักและวิธกี ารจัดทํามาตรฐานยาสมุนไพรทัง้ ปริมาณ
และคุ ณภาพ การประยุ กต ยาพื้ นบ า นและสมุ นไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน


PP 5002 สัมมนาการบริบาลทางเภสัชกรรม 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 ดปฐมภู มิ และทุ ติ ย ภู มิ
การวางแผนงาน การแกไขปญหา การฝกและพัฒนาทักษะ
การนํา เสนอผลงานทางวิ ช าการ ทั้ ง การเขี ยนและการพู ด
อยางมีประสิทธิภาพ
PP 5012 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2(1/1-1/3-0)
และการใหการศึกษาเพื่อปองกัน
และควบคุมโรค
(Developing Health Behaviors
and Education for Disease prevention
and Control)
Prerequisite : None
การป องกันโรคระดับปฐมภูมิ และทุ ติยภูมิ เวชศาสตร
ครอบครั วและสังคม สถานการณ โรคเรื้ อรั ง ความสั มพั นธ
ระหว างพฤติ กรรมสุ ขภาพกั บอุ บั ติ การณ เกิ ดโรค รู ปแบบ
การจั ดการโรคเรื้ อ รั ง ความสํา คั ญของการจั ดการสุ ข ภาพ
ดวยตนเอง ทฤษฎีและรูปแบบทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมสุขภาพ
ในระดั บบุ ค คลและชุ มชน การเชื่ อมโยงทฤษฎี พฤติ กรรม
สุขภาพสูแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาสุขภาพและการใหความรู
ดานสุขภาพ
สัมมนางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาสุขภาพ กรณีศกึ ษา
การพัฒนาพฤติกรรมการใชยา โภชนาการ การควบคุมน้ําหนัก
การเลิกบุหรี่ การเลิกเหลา การหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ งตอการ
ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ

PP 5022 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1/1-1/3-0)
ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
(Professional Communication
in Pharmaceutical Care)
Prerequisite : PP 4151, PP 4191
หลั ก การและทั กษะในการสื่ อสารระหว างบุ คคล เน น
การปฏิบตั ิเพื่อการนําไปใชจริงสําหรับเภสัชกร เพือ่ การสื่อสาร
ดานการบริบาลผูปวยและการสื่อสารกับบุคลากรสายงานดาน
สุขภาพอื่นๆ
PP 5032 ทักษะการใหคําปรึกษาการใชยา 2(1/1-1/3-0)
และการนําเสนอความรูดานยา
ดวยภาษาอังกฤษ
(Patient Counseling and
Presentation Skills in English)
Prerequisite : None
หลั กการสื่ อ สารด ว ยภาษาอั ง กฤษเพื่ อ สื บค น ป ญหา
การใชยาจากผูปวย การใหคําปรึกษา การเตรียมการนําเสนอ
ขอมูลความรูเกี่ยวกับยา และฝกปฏิบัติดวยภาษาอังกฤษ เชน
การใหคําปรึกษาการใชยารักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและ
ทางเดิ น ป ส สวะอั ก เสบ การใช ย าคุ ม กํ า เนิ ด การใช ย า
บรรเทาปวดกลามเนือ้ และไมเกรน การใชยาลดความดันโลหิต
ยาลดไขมั น การนํา เสนอข อ มู ล ยา การนํา เสนองานวิ จั ย
เกี่ยวกับยาในที่ประชุม
PP 5042 การบริบาลทางเภสัชกรรม
2(1/1-1/3-0)
ในการเยี่ยมบาน
(Pharmaceutical Care in Home Visit)
Prerequisite : PP 4151, PP 4191
วิธกี ารติดตามเยีย่ มผูป วยทีบ่ า น เพือ่ ปญหาทีเ่ กีย่ วกับยา
(drug related problems) ผลิตภัณฑสขุ ภาพและปญหาสุขภาพ
เปนรายบุคคล การใหความรูแกผูปวย ผู ดูแลและครอบครัว
ทั้งทางดานทฤษฎี และการฝกปฏิบัติงานจริง เพื่อใหสามารถ
แกปญหาเกีย่ วกับยาของผูปวยใหเขากับการใชชีวติ ประจําวัน
หรือบริบทในการดําเนินชีวิตของผูปวยได
PP 5111 เภสัชบําบัด 6
1(1/1-0-0)
(Pharmacotherapy VI)
Prerequisite : PP 4182
Corequisite : PP 4142
ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับเลือด ผลตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
เพื่อการวินิจฉัยและการตรวจติดตามโรคมะเร็งและการรักษา
ดวยยาเคมีบําบัด เภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรของ
ยาเคมีบําบัด อาการไมพึงประสงคและการปองกันหรือบรรเทา

       
    

PP 5014 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการชุมชน
(Community Pharmacy Clerkship)
Prerequisite : PP 4016 สอบประมวลความรูสําหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการ
ชุมชน ตั้งแตการซักประวัติ การบันทึกประวัติอยางเปนระบบ
การคัดกรอง การสงตอผูปวย การวินิจฉัยและรักษาเบื้องตน
การรวมกับแพทยในการดูแลผู ปวยโรคเรื้ อรัง คนหาปญหา
การใชยาแลวหาวิธีแกไข การสงเสริมสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยง
ที่ ทํา ให เ กิ ด โรคในชุ มชน ฝ ก นําเสนอกรณี ผู ป วย ฝ กการ
บรรยายความรูดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมี
จํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง
(**เงื่ อนไขการสอบประมวลความรู สํา หรั บนั ก ศึ ก ษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5 คือตองสอบผาน PP 4016)
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ความรุนแรงของอาการดังกลาว ความปลอดภัยและความสําคัญ
ของการกํา จั ดยาเคมี บําบั ด รวมถึ ง อุ ปกรณ และวิ ธี ปฏิ บั ติ
ที่ถูกตองในกระบวนการดังกลาวเพื่อปองกันการแพรกระจาย
ของยาเคมีบําบัด และการปฏิบัตติ นเมือ่ สัมผัสกับยาเคมีบําบัด
โดยตรง ความรูดังกลาวขางตนเปนความรูเบื้องตนเกี่ ยวกับ
โรคมะเร็ง กลวิธีและกฎขอบังคับในการปฏิบัติการ มาตรฐาน
ในการบําบัดรักษา การเลือกใช ยาฆามะเร็งแตละชนิด และ
เตรี ย มความพร อ มในการศึ ก ษาการฝ ก งานบริ บ าลทาง
เภสัชกรรมในผูปวยมะเร็งตอไป อีกทั้งยังสามารถนําความรู
ดังกลาวไปใชในการพัฒนา การปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับยาฆามะเร็ง
และเปนพื้นฐานการศึกษาตอเนื่องในระดับที่สงู ขึ้น
PP 5112 ชีวเภสัชภัณฑ
2(2/2-0-0)
(Biopharmaceutical Products)
Prerequisite : MI 2133 และ BH 2354
ความหมายและประเภทของชีวเภสั ชภั ณฑ หลั กการและ
การประยุ กต ใช ชี วโมเลกุ ลและเทคโนโลยี ชี ว ภาพสําหรั บ
การผลิตชีวเภสัชภัณฑ การตั้งตํารับยาที่ผลิตจากเทคโนโลยี
ชี ว ภาพ การเก็ บรั กษาและการจ า ยชี ว เภสั ชภั ณ ฑ ใ น
โรงพยาบาล

       
    

PP 5121 การใหคําปรึกษาทางเภสัชสนเทศ 1(0-1/3-0)
(Drug Information Consults)
Prerequisite : PP 4182
เรี ย นรู ก ารปฏิ บั ติ งานให คํา ปรึ กษาทางเภสั ชสนเทศ
อยางเปนระบบ ตั้งแตการคนหาขอมูล ประเมินความนาเชือ่ ถือ
ของข อ มู ล งานวิ จั ย สรุ ปย องานวิ จั ย วิ เ คราะห รวบรวม
เรี ยบเรี ยงคําตอบให รั ดกุ มและเข าใจง าย รวมทั้ งการเขี ยน
บทความ รวบรวมและวิจารณ (review) ความรูดานยาสําหรับ
บุคลากรทางการแพทย
PP 5122 โภชนศาสตรคลินิก
2(1/1-1/3-0)
(Clinical Nutrition)
Corequisite : PP 4142
หลักการใหอาหารทางสายยางและหลักการใหสารอาหาร
ทางหลอดเลือดดํา บทบาทของอาหารและพฤติกรรมการใชชวี ติ
กับการเกิดโรคเรือ้ รัง หลักการใหอาหารสําหรับผูป ว ยโรคตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ งโรคที่พบบอย เชน โรคไขมันในเลือดสูง
โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน โรคไต โรคแผลในกระเพาะ
อาหาร โรคตับ โรคมะเร็ง เปนตน ตลอดจนการรั กษาโดย
ไมใชยาที่ ไมยุ งยากซับซอน เนื้ อหาวิชาทั้ งหมดมี หลั กฐาน
การวิจยั ทางวิทยาศาสตรรองรับ

PP 5132 เภสัชจลนศาสตรคลินิก
2(1/1-1/2-0)
(Clinical Pharmacokineties)
Prerequisite : PP 3423
Corequisite : PP 4142
การนํา หลั กการทางเภสั ชจลนศาสตร ของยาแต ละตั ว
มาใชในการกําหนดขนาดและความถี่ของการใหยาในผูปวย
แตละราย การวัดและการแปลผลระดับยาในเลือดและในของ
เหลวอืน่ ๆ ในรางกายผูป วย แลวปรับขนาดและความถีข่ องการ
ใหยาเพื่อใหเกิดผลการรักษาที่ดี มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ฝกปฏิบัติการโดยใชกรณีศึกษาผูปวยตางๆ
PP 5142 พิษวิทยาคลินิก
2(2/2-0-0)
(Clinical Toxicology)
Prerequisite : PP 3123
หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยา การวินิจฉัยและการรักษา
ผู ป วยที่ ได รั บสารพิ ษ การจั ดการผู ป ว ยเมื่ อได รั บสารพิ ษ
การไดรั บยาเกิ นขนาด 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 และอภิ ปรายกรณีศึกษาผู ปวยที่ มี
โรคซับซ อนหลายโรค สืบคนขอมู ล 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
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ สงเสริมการใชยาทีเ่ หมาะสมและสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชน
PP 5172 โรคที่เกิดจากยา
2(1/1-1/3-0)
(Drug Induced Diseases)
Corequisite : PP 4142
โรคที่เกิดจากยา กลไกการเกิดพิษจากยา ความชุกของ
การเกิดโรคจากยาแตละชนิด ยกตัวอยางกรณีศึกษาประกอบ
สั มมนาข อมู ลใหม ใ นเรื่ อ งโรคที่ เกิ ดจากยา ฝ ก ประเมิ นว า
อาการไมพงึ ประสงคในผูป วยตัวอยางมาจากยาหรือไม


PP 5183 โครงการพิเศษการบริบาล
3(0-3/9-0)
ทางเภสัชกรรมและเภสัชวิทยา
(Special Project in Pharmaceutical
Care and Pharmacology)
Prerequisite : PP 3123 และ PP 4182
กระบวนการคนควาและปฏิบัติการในหัวขอเฉพาะทาง
ชี วเภสัชศาสตร ด านบริ บาลทางเภสัชกรรมและเภสัชวิ ทยา
ระเบียบวิธีการวิจัย การฝกฝนทักษะในการคนควาขอมูลจาก
ฐานข อมู ลต า งๆ การวางแผนการวิ จั ย การเขี ยนโครงการ
การดําเนิ นการวิ จั ย การวิเคราะหข อมู ล การประยุ กต สถิ ติ
ในการวิจั ย การเขี ยนและนําเสนอผลงานการวิจั ย โดยเน น
การศึกษาและคนควาดวยตนเองภายใตการควบคุมของอาจารย
ทีป่ รึกษา
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
การวินจิ ฉัยการทางคลินกิ การปองกัน การรักษา ฝกปฏิบตั ิ
เก็ บข อมู ลผู ป วย วิ เคราะห การใช ยาและวางแผนการใช ยา
จากกรณีศึกษาดูงานในสถานพยาบาลและสถานปฏิบั ติการ
ชุมชนในชุมชน
PP 5202 การบริบาลทางเภสัชกรรม
2(1/1-1/3-0)
ในผูป ว ยวิกฤต
(Pharmaceutical Care in
Critically Ill Patients)
Prerequisite : PP 4182
Corequisite : PP 4142
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต ผูปวยฉุกเฉิน
การรักษาภาวการณหายใจลมเหลว การไหลเวียนโลหิตลมเหลว
ฝ กวิ เคราะห นําเสนอและอภิ ปรายกรณี ศึ กษาที่ สอดคล อง
กั บภาคบรรยายและศึ กษาดูงานในสถานพยาบาล สัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่

การใชผลิตภัณฑในผูปวยเด็ก หญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร
ผูส งู อายุ ผูป ว ยโรคตับ ไตและโรคเรือ้ รังตางๆ และหลักการเลือก
ผลิตภัณฑ
PP 5222 เภสัชศาสตรเชิงบูรณาการ
2(1/1-1/3-0)
(Integrated Pharmaceutical Sciences)
Prerequisite : PP 4182 และ PP 4772
การบูรณาการองคความรูทางเภสัชศาสตรทั้งทางดาน
การบริ บาลทางเภสั ช กรรม ด านเทคโนโลยี การผลิ ตและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ และด า นเภสั ช ศาสตร สั ง คมและการบริ ห าร
โดยมุ งเน นให มีความรู รอบ สามารถเชื่ อมโยงความรู ตางๆ
เขาดวยกันเพื่อเตรียมความพรอมที่จะปฎิบัติงาน
PP 5232 อาหารและยาในการกีฬา
2(2/2-0-0)
และการออกกําลังกาย
(Food and Drug in Sport and Exercise)
Prerequisite : PP 3123
เภสั ชวิ ท ยาของอาหารและยาต อร า งกายสภาวะปกติ
และเมื่ อออกกําลั งกาย โภชนาการที่ ควรใช ในนั กกี ฬา 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
ประยุ ก ต ค วามรู ก ารบริ บาลทางเภสั ชกรรมต อผู ป วย
ในสถานปฏิ บั ติ ก ารเภสั ชชุ ม ชน เน นกิ จ กรรมการแนะนํา
การใชยา สมุนไพร ผลิตภัณฑเสริมอาหาร การดูแลสุขภาพ
เบือ้ งตน การดูแลผูป ว ยเรือ้ รัง การบริการขอมูลเภสัชผลิตภัณฑ
การรวมมือกับองคกรสาธารณสุ ข รวบรวมขอมูล วิเคราะห
ป ญ หา แนวทางแก ไ ขและนํ า เสนอกรณี ศึ ก ษาที่ ได จ าก
ประสบการณ
PP 5262 เภสัชวิทยาของยาใหม
2(1/1-1/3-0)
(Pharmacology of New Drugs)
Prerequisite : PP 3123
การศึกษายาใหมทมี่ กี ารนํามาใชในประเทศไทย โดยเนน
เรื่ องเภสั ช วิ ท ยา เภสั ช กรรมคลิ นิ ก และรวมถึ ง รู ป แบบ
ผลิตภัณฑใหมๆ ดวย
สัมมนาในหัวขอเรือ่ งที่สอดคลองกับภาคบรรยาย

       
    

PP 5212 เภสัชวิทยาของโภชนเภสัชภัณฑ 2(2/2-0-0)
และเวชสําอาง
(Pharmacology of Nutraceuticals
and Cosmeceuticals)
Prerequisite : PP 3123
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสําคัญตางๆ ในผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร และผลิตภัณฑเครื่องสําอาง กลไกการแสดงฤทธิ์
ประโยชนทางคลินกิ และฐานขอมูลการวิจยั ทางคลินกิ ทีเ่ กีย่ วของ
ปฏิกิริยาระหวางสารสําคัญในผลิตภัณฑกับยา ขอควรระวัง
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PP 5282 เภสัชพันธุศาสตร
2(2/2-0-0)
(Pharmacogenetics)
Prerequisite : PP 3123 และ PP 2113
ลั กษณะและหน า ที่ ข องหน วยพั นธุ ก รรมมนุ ษ ย การ
ผิดแผกหนวยพันธุกรรมของแตละเชื้อชาติ หลักเบื้องตนของ
ความผิ ด แผกพั น ธุ ก รรมต อ เภสั ช จลนศาสตร แ ละเภสั ช
พลศาสตร ของยา กรณีศึ กษาอิทธิพลของความผิ ดแผกทาง
พันธุกรรมตอการแสดงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาแตละชนิด
ผลกระทบจากความผิ ด แผกทางพั น ธุ ก รรมต อ การรั ก ษา
การปรับขนาดยา การเฝาระวังอาการไมพึงประสงคในกลุ ม
ผูปวยที่มีความผิดแผกทางพันธุกรรม
PP 5292 เภสัชกรรมคลินิคโรคมะเร็ง
2(2/2-0-0)
(Clinical Oncology Pharmacy)
Prerequisite : PP 5111
ความรูตอเนื่องจากรายวิชาเภสัชบําบัด 6 โดยมุงศึกษา
เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบบอยทั้งในเด็กและผูใหญ ลักษณะทาง
คลินิค การวินิจฉัย และแนวทางการรักษาโดยเนนรายละเอียด
เกี่ ยวกั บการรั กษาด วยยาเคมี บําบั ด การให ความรู และให
คําปรึกษาแกปูปวย และผูดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหวาง
รับการรักษารวมถึงการบริบาลผูปวยโรคมะเร็งระยะสุดทาย

       
    

PP 5302 ทักษะการประเมินอาการ
2(0-2/6-0)
ไมพึงประสงคของยา
(Adverse Drugs Reaction
Assessment Skills)
Prerequisite : PP 5172
วิเคราะหและประเมินอาการไมพึงประสงคการใชยาใน
ผูปวยจริงในโรงพยาบาลและสถานปฏิบัติการชุมชน กําหนด
แนวทางแก ไขป ญ หาและป อ งกั น การจั ด เก็ บ ข อ มู ล และ
การรายงานข อมูลต อศู นยติ ดตามอาการไมพึ งประสงคของ
ผลิตภัณฑสุขภาพแหงชาติ
PP 5312 ทักษะการใหคําปรึกษา
2(1/1-1/2-0)
สําหรับเภสัชกร
(Counseling Skills for Pharmacists)
Prerequisite : PP 4191
หลั กจิ ต วิ ท ยาและทฤษฎี ก ารสื่ อสาร เทคนิ ค การสื่ อ
ความหมายระหว างเภสั ชกรกับผู ปวย ตั้ งแตการซักประวัติ
การใหคําแนะนํา ปรึกษา เทคนิคการติดตอสื่อสารกับแพทย
และบุคลากรสาธารณสุขตางๆ เพื่อการดูแลผูปวยทั้งในดาน
การใชยาและการสรางเสริมสุขภาพ ฝกปฏิบัตกิ ารที่สอดคลอง
กับภาคบรรยาย

PP 5322 การบริบาลทางเภสัชกรรม
2(2/2-0-0)
ในผูปวยทารก เด็ก และผูสูงอายุ
(Pediatric and Geriatric
Pharmaceutical Care)
Prerequisite : PP 4142
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยกลุมพิเศษ โดยเนน
ผู ป วย 2 กลุ มใหญ ได แก ผู สู งอายุ และเด็ ก ในผู สู งอายุ
จะคํ า นึ งถึ งสรี ระที่ เปลี่ ยนแปลงเพราะความชรา เช น
การเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร การเสื่อมของประสาท
ตางๆ สภาวะโรคเรือ้ รังและซับซอนหลายโรค คํานึงถึงการชะลอ
ความชรา ในทารกและเด็กจะคํานึงถึงรางกายที่ยังไมพัฒนา
เต็ มที่ เช นผู ใหญ มี ความแตกต างจากผู ใหญ ใ นด านสรี ระ
ดานเภสัชจลนศาสตร 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 การทํางานกับผูป วย รวมทัง้ การดูแลผูป วยเบือ้ งตน
เมื่ อเกิ ดอุ บั ติ เหตุ / เหตุ ฉุ กเฉิ น ฝ ก การวางแผนดู แลผู ป วย
โรคตางๆ โดยนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตใช
PP 5412 การบริหารเภสัชกรรมชุมชน
2(2/2-0-0)
(Community Pharmacy Administration)
Prerequisite : PP 3432
การบริ หารจั ด การที่ เกี่ ยวข องกั บการทํา ธุ รกิ จร านยา
การวางแผนเปดราน การเลือกทําเล การเลือกรูปแบบรานยา
การขออนุ ญาตดําเนินกิ จการ การตกแต งภายนอก-ภายใน
รานยา การบริหารเวชภัณฑ การบริหารงานบุคคล การบัญชี
และภาษี การตลาด ปญหาและอุปสรรคในการบริหารรานยา
การใหบริการผูป วยและขอมูลดานยา
PP 5422 เภสัชเศรษฐศาสตร
2(2/2-0-0)
(Pharmacoeconomics)
Prerequisite : PP 3432
การประยุ กต หลั กการทางเศรษฐศาสตร ในงาน
เภสั ช กรรม การศึ ก ษาวิ จั ย ด า นเภสั ชเศรษฐศาสตร การ
วิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนหรือทรัพยากรกับผลกระทบทาง
คลิ นิ ก ทางเศรษฐศาสตร และทางมนุ ษยธรรมอั น เป น ผล
เนือ่ งจากการใชยาหรือการใหบริการทางเภสัชกรรม


PP 5432 การใชคอมพิวเตอรในวิชาชีพ 2(1/1-1/3-0)
(Computer Application in Pharmacy)
Prerequisite : PP 3432
คอมพิ วเตอร และระบบการทํา งาน ระบบปฏิ บั ติ ก าร
โปรแกรมประยุกตทางเภสัชศาสตร ระบบเครือขาย อินเตอรเน็ต
การจัดการฐานขอมูล คอมพิวเตอรกบั ระบบงานบริการขอมูลยา
และการบริหารเวชภัณฑ
PP 5442 การบริการเภสัชสนเทศ
2(1/1-1/2-0)
(Drug Information Service)
Prerequisite : PP 4182, PP 4191 และ EG 5273
การจั ดตั้ ง ศู นย บริ การเภสั ชสนเทศ การตอบคํา ถาม
และให ข อ มู ล ด า นยาและสุ ข ภาพ การสนั บ สนุ น งานของ
คณะกรรมการเภสั ชกรรมและการบํา บั ดของโรงพยาบาล
ในด า นการจั ด การตํา รั บ ยา การจั ด ทํ า นโยบายการใช ย า
การให ก ารศึ ก ษาต อเนื่ อง การจั ด เตรี ยมและนํ า เสนอ
เภสัชสนเทศ
PP 5452 จิตวิทยาองคการ
2(2/2-0-0)
(Organizational Psychology)
Prerequisite : PP 3432
ทฤษฎีองคการ โครงสรางและระบบการบริหารองคการ
ทางเภสัชกรรม กลุมในองคการ การเปลี่ยน แปลงและพัฒนา
องคการ การจัดการความสัมพันธระหวางเภสัชกรและบุคลากร
ในองค การ การปฏิ สั มพั นธ ระหว างคนกั บกลุ มงาน ป จจั ย
ด า นสั ง คมวิ ท ยา จิ ต วิ ท ยาและสภาพแวดล อ มที่ มี ผ ลต อ
สุ ข ภาพกายและจิ ต ใจของผู ปฏิ บั ติ ง าน การเรี ย นรู และ
การตัดสินใจของบุ คคลและกลุ มในองคการ การจัดการและ
การประสานงานระหวางพนักงานกับผูบริหารในองคการทาง
เภสัชกรรม
PP 5462 ความเปนผูนําในวิชาชีพ
2(2/2-0-0)
(Professional Leadership)
Prerequisite : PP 3432
ภาวะผู นํ า และทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข องกั บบุ คลิ กภาพ
พฤติกรรม ทัศนคติ คานิ ยม คุ ณธรรม การสรางแรงจูงใจ
การสื่อสาร หลักการทํางานรวมกัน การสรางวิสัยทัศน และ
กลยุทธ การสรางคานิยมและคุณคาภายในองคการ

ด า นการนํา เสนอเภสั ช ภั ณ ฑ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สุ ข ภาพ
ตลอดจนการวางแผนกลยุทธทางการตลาด
PP 5522 ทักษะการสื่อสารทางเภสัชกรรม 2(2/2-0-0)
(Communication Skills in Pharmacy)
Prerequisite : PP 3432
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร การสื่อความหมายระหวาง
เภสั ชกรกั บบุ คลากรสาธารณสุขและผู มารับบริการ เทคนิค
การให คํา ปรึ ก ษา การสื่ อ สารประเภทต า งๆ ที่ ใ ช ใ นงาน
เภสั ชกรรม จิ ตวิ ทยาและพฤติ กรรมในการสื่ อสารเพื่ อการ
ดูแลผูปวยเกี่ยวกับเรื่องยาและสุขภาพ
PP 5532 การบริหารเชิงธุรกิจ
2(2/2-0-0)
สําหรับเภสัชกร
(Business Management for Pharmacist)
Prerequisite : PP 3432
การประยุกตความรูจากการบริหารเภสัชกิจ เพื่อจัดตั้ง
องคกรธุรกิจยาและสุขภาพ การวางแผนกอตั้งธุรกิจ การเขียน
แผนธุรกิจ การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การวางแผน
กลยุ ทธ การบริหารความเสี่ ยง การประกั นภั ย การบริ หาร
จัดการทางบัญชีและภาษี การนําเขา การสงออก
PP 5542 เภสัชระบาดวิทยา
2(2/2-0-0)
(Pharmacepidemiology)
Prerequisite : PP 2412
การศึกษา ผลของยาในกลุมประชากรโดยนําหลักการ
ระบาดวิ ท ยาและรู ป แบบวิ ธี ก ารศึ ก ษาทางระบาดวิ ท ยา
มาประยุกต ขอจํากัดของ การศึกษาทางคลินกิ เพือ่ ขึน้ ทะเบียน
ยาใหม ในการตรวจพบ อาการไม พึ งประสงค จากการใช ยา
ในมนุษย การเฝาระวังและการรายงานอาการที่ไมพึงประสงค
ที่เกิดจากยาหลังยา ออกสูตลาด
PP 5552 จิตวิทยาสุขภาพสําหรับเภสัชกร 2(2/2-0-0)
(Health Psychology for Pharmacists)
Prerequisite : PP 3432
พฤติ กรรมสุ ขภาพ ความเชื่ อทางดานสุขภาพ ทฤษฎี
และหลั กการทางจิ ตวิ ทยาที่ เกี่ ยวข องกับพฤติ กรรมสุ ขภาพ
ปจจัยที่มีผลกับพฤติกรรม นิสัย และวิถีชีวิตของบุคคลที่มีผล
กั บสุ ขภาพในด านต างๆ ความเครี ยดและการจัดการความ
เครียด คุณภาพชีวิตของผู ปวย การปรับพฤติกรรมสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวย การประยุกตใช
ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาสุขภาพในงานเภสัชกรรม

       
    

PP 5492 การตลาดและการเสนอขาย
2(2/2-0-0)
เภสัชภัณฑ
(Drug Marketing and Detailing)
Prerequisite : PP 3432
หลักการพื้นฐานของการตลาดในยุคปจจุบนั การสัมมนา
อภิ ปรายเนื้ อหา ตั วอย างกรณี ศึ กษาการนําไปใช กั บธุ รกิ จ
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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) และการตั้ง
ขอกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุและผลิตภัณฑ
สําเร็ จรู ป การประยุ กตใชเครื่ องมือในการวิเคราะหทดสอบ
และควบคุ มคุณภาพของเภสั ชภั ณฑ รูปแบบตางๆ ตามข อ
กํ า หนดในเภสั ช ตํ า รั บ เช น การตรวจสอบสารปนเป อน
สารสลายตัว การละลายของตัวยา (dissolution) ความสม่ําเสมอ
ของตัวยา (uniformity of dosage unit) และการทดสอบ
ความคงสภาพของยา รวมทั้งหลักการพัฒนาวิธีวิเคราะหและ
การตรวจสอบความถูกต องของวิ ธีวิ เคราะห การจั ดเตรี ยม
เอกสารด า นการควบคุ มคุ ณ ภาพ เพื่ อการขึ้ น ทะเบี ยนยา
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนือ้ หาในภาคบรรยาย
PP 5672 เภสัชวิศวกรรม
2(2/2-0-0)
(Pharmaceutical Engineering)
Prerequisite : PP 4772
ศึ กษาเกี่ ยวกั บป จจั ยสําคั ญ เพื่ อเสริ มการผลิ ตยาให มี
คุ ณภาพตามหลั ก วิ ศ วกรรม รู สั ญลั กษณ ทั่ วไปทาง
สถาปตยกรรมและวิศวกรรม เชน แบบกอสราง แบบเครือ่ งจักร
ไฟฟา แบบทอ การเพิ่มผลผลิต การศึกษางาน การทํางาน
ใหงายและไดประสิทธิภาพ การวิเคราะหแบบงาน การทํางาน
อยางปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน

       
    

PP 5682 ระบบนําสงยาขั้นสูง
2(2/2-0-0)
(Advanced Drug Delivery Systems)
Prerequisite : PP 4772
หลักการพื้นฐานในการพัฒนาระบบนําสงยาในรูปแบบ
ตางๆ จลนศาสตรการปลดปลอยยาจากระบบนําสงยา ปจจัย
ที่ มี ผลต อ ชี วประสิ ท ธิ ผ ลของระบบนํา ส งยารู ป แบบต างๆ
พอลิเมอรที่ใชในการเตรียมระบบนําสงยา การนําสงยาที่เปน
โปรตีนและเปปไทด
PP 5692 การตรวจสอบความถูกตอง
2(2/2-0-0)
ในอุตสาหกรรมยา
(Validation in Pharmaceutical Industry)
Prerequisite : PP 4772
ศึ กษาหลั กการและข อปฏิบั ติ ของการตรวจสอบความ
ถู ก ต อ งในอุ ต สาหกรรมยาทั้ งในด า นอุ ป กรณ เ ครื่ องมื อ
กระบวนการผลิต การทําความสะอาด สถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในด านการผลิ ต เช น ระบบน้ํ า ระบบอากาศ
โดยมุงเนนที่การผลิตยาปราศจากเชื้อเปนหลัก

PP 5702 การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ 2 2(2/2-0-0)
(Pharmaceutical Quality Assurance II)
Prerequisite : PP 4642
หลักการของการประกันคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ
เชนระบบการแกไขและปองกัน การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู การทบทวนคุณภาพ
ผลิ ตภั ณฑ การตรวจสอบตนเอง ระบบติ ดตามคุ ณภาพยา
ปจจัยตอคุณภาพผลิตภัณฑ ระบบบริหารจัดการดานเอกสาร
การประกันคุณภาพการศึกษาชีวสมมูล
PP 5713 การพัฒนาตํารับเภสัชภัณฑ
3(2/2-1/3-0)
(Development of Pharmaceutical Products)
Prerequisite : PP 4772
Corequisite : PP 4791
ศึ ก ษาวิ ธี การตั้ งตํ า รั บ เภสั ช ภั ณ ฑ แ ละผลิ ตภั ณฑ
สมุนไพรในรูปแบบตางๆ อยางเปนระบบ การศึกษากอน
การตั้ งตํารั บ การออกแบบการทดลองเพื่ อให ได สู ตรตํารั บ
ทีเ่ หมาะสม การศึกษาความคงตัวของสูตรตํารับทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และ
การศึกษาชีวประสิทธิผลของสูตรตํารับ การทดลองผลิตในขั้น
กึ่ ง อุ ตสาหกรรม รวมถึ ง การตรวจสอบความถู กต อ งของ
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
เภสั ชเวทหรือเภสั ชเคมีหรือเภสั ชผลิตภัณฑระเบี ยบวิธี การ
วิจัย การฝกฝนทักษะในการคนควาขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ
การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการ การดําเนินการวิจัย
การวิเคราะห ขอมูล การประยุกตสถิติในการวิจัย การเขียน
และนําเสนอผลงานการวิ จัย โดยเนนการศึกษาและคนควา
ดวยตนเองภายใตความควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา
PP 5732 การพัฒนาตํารับ
2(1/1-1/3-0)
จากผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Natural Product Development)
Prerequisite : PP 4772 และ PP 4911
ศึ กษาเกี่ ยวกับการนําผลิ ตภั ณฑจากธรรมชาติ ไดแก
สมุนไพร มาพัฒนาเปนตํารับยาในรูปแบบตางๆ ในระดับนํารอง
การเลือกวัตถุ ดิบ การควบคุ มคุณภาพระหว างการผลิตและ
ผลิ ตภั ณฑ สําเร็ จรู ป การศึ กษาความคงตั ว ของผลิ ตภั ณฑ
ศึกษาปญหาและแนวทางแกไข


PP 5772 ความคงตัวของยา
2(1/1-1/3-0)
(Drug Stability)
Prerequisite : PP 4772
วิ ถี ค วามไม ค งตั ว ของยากลุ มต า งๆ และการรั ก ษา
ความคงตัว วิธีทดสอบความคงสภาพของเภสัชภัณฑรูปแบบ
ตางๆ ทางดานฟสิกส เคมีและจุลชีพ การวางแผนการทดลอง
เพือ่ หาอายุของยา การทดสอบสารกันเสีย การทดสอบภาชนะ
บรรจุ ศึกษาขอกําหนดการทดสอบความคงสภาพที่ใชในการ
ขึ้นทะเบียนตํารับยา
PP 5792 วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
2(1/1-1/3-0)
(Cosmetic Science)
Prerequisite : PP 3753
ความรูเ บือ้ งตนทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งสําอาง โดยเนือ้ หาของวิชา
จะมุงเนนถึงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสวนประกอบ
ของเครือ่ งสําอางชนิดตางๆ หลักการและเทคนิคในการตัง้ สูตร
การเลือกใช สารที่ เปนส วนประกอบของสู ตร รวมถึ งการฝก
ปฏิ บั ติ ก ารตั้ งสู ต ร กฎหมายเครื่ องสํ า อางและหลั ก การ
ในการผลิตที่ดี การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยในการใช
เครื่องสําอาง และการประเมินเครือ่ งสําอาง
PP 5822 การจัดการดานเภสัชอุตสาหกรรม 2(2/2-0-0)
(Industrial Pharmacy Management)
Prerequisite : PP 4772
การศึกษาการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตยาภายใน
ประเทศ การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวม การจัดการ
การผลิต การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิต การออกแบบ
งาน การคิ ดคํานวณต นทุ นการผลิ ต การจั ดการทรั พยากร
มนุษย การเลื อกใชเครื่ องมือเครื่ องจั กรและการบํารุ งรั กษา
การใช พลั งงานอย างประหยั ด ความปลอดภั ย ในงานและ
การควบคุม มลภาวะตลอดจนมาตรฐานของระบบงานตางๆ
เชน PICS GMP, ISO KAISEN การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมคลังสินคา

PP 5842 การวิเคราะหยาในตัวอยาง
2(2/2-0-0)
ทางชีวภาพ
(Analysis of Drug in Biological Specimens)
Prerequisite : PP 4613 และ PP 4621
ความรู เกี่ ยวกั บเทคนิ ค การวิ เคราะห ยาในเลื อดหรื อ
ปสสาวะ ซึ่งรวมถึงวิธีการเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง วิธี
วิเคราะหและการเลือกวิเคราะหที่เหมาะสมเชน TLC, HPLC,
GC เปนตน
PP 5852 การคนพบและพัฒนาตัวยา
2(2/2-0-0)
(Drug Discovery and Development)
Prerequisite : PP 3613
หลักการและขั้นตอนการคนหาและพัฒนาตัวยา ความรู
เบื้ องต นเกี่ ยวกั บการออกแบบตั วยา การสร างแบบจําลอง
โมเลกุ ล การศึ ก ษาความสั ม พั นธ ร ะหว า งโครงสร า งและ
การออกฤทธิ์ การดั ดแปลงโครงสร างของยา การหาสู ตร
โครงสรางเคมี ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสังเคราะหยา และ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของ
PP 5862 เคโมเมทริกซทางเภสัชเคมี
2(2/2-0-0)
(Chemometrics in Pharmaceutical
Chemistry)
Prerequisite : PP 4613
ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับเคโมเมทริกซ การวิเคราะหขอ มูล
หลายตัวแปร การสรางแบบจําลองมาตรฐานดวยวิธี MLR,
PCR และ PLS การใชโปรแกรมเคโมเมทริกซสําเร็จรูปและ
การนํามาประยุกตใชทางเภสัชเคมีในการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ
PP 5922 การควบคุมมาตรฐานสมุนไพร 2(1/1/-1/3-0)
(Herbal Standard Control)
Prerequisite : PP 4911
หลักการและวิธีการจัดทําขอกําหนดมาตรฐานสมุนไพร
ทั้งดานเชิงปริมาณและคุณภาพ การควบคุมคุณภาพสมุนไพร
ทั้งในรูปเครื่องยาและผลิตภัณฑยาเตรียม
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนือ้ หาในภาคบรรยาย
PP 5942 วิธีการทางพฤกษเคมี
2(1/1-1/3-0)
(Phytochemical Methodology)
Prerequisite : PP 4911 และ PP 4613
การสํา รวจและการตรวจหาสารสํา คั ญในพื ชสมุ นไพร
วิธีการทั่วไปในการสกัด การแยก การทําใหบริสุทธิ์ หลักการ
และวิธีการใชเครื่ องมือที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทางเภสัชเวท

       
    

PP 5832 ชีววิเคราะห
2(2/2-0-0)
(Bioassay)
Prerequisite : PP 3123 และ PP 2123
การตรวจสอบความปลอดภั ยและการตรวจวิ เ คราะห
คุณภาพของยา อาหาร เครื่องสําอาง และชีววัตถุ การตรวจวัด
ชีวสารในรางกายโดยใชสัตวทดลอง การเพาะเลี้ยงเซลลและ
เนื้อเยื่อ และวิธีวิเคราะหทางระบบภูมิคุมกัน
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การวิเคราะหขอ มูล เทคนิคทีใ่ ชในการอานผลเพือ่ บงชีห้ รือพิสจู น
เอกลักษณของสาร
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนือ้ หาในภาคบรรยาย
PP 5952 การประเมินเครื่องยาสมุนไพร 2(1/1-1/3-0)
ดวยกลองจุลทรรศน
(Indigenous Drugs Evaluation
with Microscope)
Prerequisite : PP 4911
ศึกษา พรอมทัง้ ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับเครือ่ งยาสมุนไพรแหง
ที่ไดจากสวนตางๆ ของพืช เชน ใบ ดอก ผล เปลือก แกน
เหง า และราก เปนตน ที่ ใช เปนวัตถุดิ บในการผลิ ตยาหรือ
ผลิตภัณฑที่ ได จากผงยาสมุนไพรดวยกลองจุลทรรศน เพื่ อ
พิ สู จ น เ อกลั ก ษณ ข องพื ช สมุ น ไพรนั้ นๆ และตรวจสอบ
การปนเป อน และปนปลอมของยาสมุ นไพรในวั ตถุ ดิ บและ
ผลิตภัณฑที่ไดจากผงยาสมุนไพร

       
    

PP 6004 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวยนอก 1
(Ambulatory Care Clerkship I)
Prerequisite : PP 4016 สอบประมวลความรูสําหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
Corequisite : PP 5151
ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปว ยนอก
ของสถานพยาบาล ตั้งแตการซักประวัติ การอานเวชระเบียน
การบันทึกประวัติอยางเปนระบบ การคัดกรอง การสงตอผูป ว ย
การรวมกับแพทยในการดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รังโดยเนนโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และโรคติดเชื้อเรื้อรัง คนหา
ปญหาการใชยาแลวหาวิธแี กไข ติดตามการใชยา ใหคําแนะนํา
การใช ยาและการส ง เสริ มสุ ข ภาพ ฝ ก นําเสนอกรณี ผู ป วย
ฝกการบรรยายความรูดานยาแกบคุ ลากรทางการแพทยตา งๆ
โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง
PP 6014 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวยนอก 2
(Ambulatory Care Clerkship II)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
Corequisite : PP 5151
ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปว ยนอก
ของสถานพยาบาลโดยมีการฝกปฏิบัตงิ านตัง้ แตการซักประวัติ
การอ า นเวชระเบี ย นการบั น ทึ ก ประวั ติ อ ย า งเป น ระบบ
การคัดกรอง การสงตอผูปวย การรวม กับแพทยในการดูแล
ผู ป วยโรคเรื้ อรั ง โดยเน นโรคในระบบหลอดเลื อดและหั วใจ

โรคทางเมแทบอลิสม คนหาปญหา การใชยาแลวหาวิธีแกไข
ติดตามการใชยา ใหคําแนะนําการใชยาและการสงเสริมสุขภาพ
ฝ กนํา เสนอกรณี ผู ป ว ย ฝ กการบรรยายความรู ด านยาแก
บุ คลากรทางการแพทย ต างๆ โดยมี จํานวนชั่ วโมงฝ กงาน
รวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง
PP 6034 การฝกงานบริการเภสัชสนเทศ 4(0-0-4/16)
(Drug Information Service Clerkship)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
Corequisite : PP 5151
ฝกปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศอยางเปนระบบ ตั้งแต
การรับคําถาม ซักถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูถาม คนหาขอมูล
วิเคราะห รวบรวม เรียบเรียงคําตอบใหรัดกุมและเขาใจงาย
ติ ดตามผลการให บริ การและหาแนวทางพั ฒ นาการบริ การ
ฝกทํารายงานเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบําบั ดของโรงพยาบาล ฝ กนําเสนอกรณีผู ป วย ฝกการ
บรรยายความรูดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมี
จํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง
PP 6044 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวยวิกฤต
(Critical Care Clerkship)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
Corequisite : PP 5202
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวย
วิกฤตของสถานพยาบาล ตัง้ แตการอานเวชระเบียน การบันทึก
ประวัติอยางเปนระบบ คนหาปญหาการใชยาแลวหาวิธีแกไข
การวางแผนการรักษารวมกับแพทย การติดตามการบริหารยา
และผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณีผปู วย ฝกการบรรยายความรู
ดานยาแกบุคลากรทางการแพทยตางๆ โดยมีจํานวนชั่วโมง
ฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง
PP 6054 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวยมะเร็ง
(Cancer Care Clerkship)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
Corequisite : PP 5292
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยมะเร็ง
ของสถานพยาบาล ตั้งแตการอานเวชระเบียน การซักประวัติ
การบันทึกประวัตอิ ยางเปนระบบ คนหาปญหาการใชยา แลวหา
วิธี แกไข การวางแผนการรักษารวมกับแพทย การติ ดตาม


การบริหารยาและผลการใชยา ฝกนําเสนอกรณีผูปวย ฝกการ
บรรยายความรู ด า นยาแก บุ ค ลากรทางการแพทย ต า งๆ
โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง
PP 6064 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวย ทารกและเด็ก
(Pediatric Care Clerkship)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
Corequisite : PP 4142
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวย
ทารกและเด็กของสถานพยาบาล ตั้งแตการอานเวชระเบียน
การซักประวัติ การบันทึกประวัติอยางเปนระบบ คนหาปญหา
การใชยาแลวหาวิธีแกไข การวางแผนการรักษารวมกับแพทย
การติดตามการบริหารยาและผลการใชยา ฝ กนําเสนอกรณี
ผูป ว ย ฝกการบรรยายความรูด า นยาแกบุคลากรทางการแพทย
ตางๆ โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไม ต่ํากวา 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
ฝกปฏิบัติงานดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ที่มีการใชงานอยาง
ตอเนื่ อง โดยอาศัยหลักการบริหารการใช ยาเพื่ อบําบั ดโรค
(Medication Therapy Management: MTM) คนหาและทบทวน
การใชยา จดบันทึกรายงาน วางแผนการแกไขปญหา และ
การสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาล จัดทําเอกสาร ติดตาม
การใชยา และประเมินผลลัพธตอผูปวย

PP 6154 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมดานโภชนศาสตรคลินิก
(Pharmaceutical Care Clerkship
in Clinical Nutrition)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
Corequisite : PP 5122
การฝ ก นั ก ศึ ก ษาให ส ามารถประเมิ น ความต อ งการ
สารอาหารและวิธีการใหสารอาหารของผูปวยในสภาวะตางๆ
รู ขอควรระวังและขอจํากัดในการใหสารอาหารดวยวิธีพิเศษ
ไดแก การใหอาหารทางหลอดเลือดดํา การใหอาหารทางสาย
ใหอาหาร เปนตน สามารถเตรียมสูตรอาหารทางหลอดเลือดดํา
เลือกใชผลิตภัณฑสําเร็จรูปทั้งที่เปนอาหารทางหลอดเลือดดํา
และอาหารเหลวทางสายใหอาหาร
PP 6164 การฝกงานคุมครองผูบริโภค 4(0-0-4/16)
(Consumer Protection Clerkship)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
การฝกปฏิบัติงานดานนโยบายดานสุขภาพที่เกี่ยวของ
กั บงานคุ มครองผู บริ โภค กระบวนการคุ ม ครองผู บริ โ ภค
อันประกอบดวย การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การรณรงค
ใหความรู จริยธรรมและการบังคับใชกฎหมาย การเสริมพลัง
อํานาจและการจั ดการความเสี่ยงดานยาและสุขภาพ โดยมี
จํานวนชั่วโมงรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง
PP 6214 การจัดการระบบยา
4(0-0-4/16)
ในโรงพยาบาล
(Hospital Medication Management
System)
Prerequisite : PP 4016, และสอบประมวลความรูสําหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
Corequisite : PP 4232
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในการประยุ ก ต ห ลั ก การจั ด การ
ครอบคลุมกระบวนการหลักในระบบการจัดการดานยาสําหรับ
สถานพยาบาล มุ ง เน น การพั ฒนาคุ ณภาพ สอดคล องกั บ
มาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและมาตรฐานการพัฒนา
คุณภาพอื่นๆ การจัดการความเสี่ยง การประเมินตนเอง ความ
เชื่อมโยงการทํางานเปนทีม การสื่อสารและสัมพันธภาพกับ
บุคลากรทางการแพทยอนื่ ๆ

       
    

PP 6144 การฝกงานติดตามและ
4(0-0-4/16)
ดูแลสุขภาพผูปวยที่บาน
(Home Health Care Clerkship)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
Corequisite : PP 5014
การฝกปฏิบัติงานดูแลผู ปวยโรคเรื้ อรังที่บาน ทบทวน
การใช ยา เพื่ อให คําแนะนํา หรื อส งต อ วางแผนการใช ยา
อยางเหมาะสมเพื่ อให เกิ ดประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ในการใช ยา ติ ดตามเพื่ อแก ไข ป อ งกั นป ญหาอั น เกิ ดจาก
การใชยา สงเสริม สนับสนุน การปองกันโรค รวมกับบุคลากร
สาขาอืน่ ๆ ไดอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ

545

546

  

PP 6224 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวยอายุรกรรม 1
(Medicine Clerkship I)
Prerequisite : PP 4016 สอบประมวลความรูสําหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
Corequisite : PP 5151
ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในแผนกผูปวยใน
ตั้งแตการอานเวชระเบียน การซักประวัติ การบันทึกประวัติ
อยางเปนระบบ การค นหาป ญหาการใช ยาแลวหาวิธี แกไข
การวางแผนการรักษารวมกับแพทยและผู ปวย การติดตาม
การบริ ห ารยา และผลการใช ย า ฝ กนํ า เสนอกรณี ผู ป ว ย
ฝกการบรรยายความรูดานยาแกบคุ ลากรทางการแพทยตา งๆ
โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง

       
    

PP 6234 การฝกงานบริบาล
4(0-0-4/16)
ทางเภสัชกรรมในผูปวยอายุรกรรม 2
(Medicine Clerkship II)
Prerequisite : PP 4016 สอบประมวลความรูสําหรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
Corequisite : PP 5151
ฝ กปฏิ บั ติ ง านบริ บาลทางเภสั ชกรรมในแผนกผู ป วย
ในอยางเปนระบบ ในผูปวยโรคทางอายุรศาสตรที่พบบอยใน
เวชปฏิ บั ติ เช น โรคระบบหั วใจและหลอดเลื อด โรคระบบ
ตอมไรทอ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ
รวมกับสหสาขาวิชาชีพ เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดจากการใชยา
ของผูปวยแตละราย ฝกการนําเสนอกรณีศึกษา การใหความรู
แกบุคลากรทางการแพทย โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติงาน
รวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง
PP 6244 การฝกงานการวิจยั ยาทางคลินกิ 4(0-0-4/16)
(Clinical Research Clerkship)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
ฝ กปฏิ บัติ การงานวิ จั ยคลินิ กทั้ งในสถานบริการรั กษา
พยาบาลและในชุมชน การเขียนโครงราง การออกรู ปแบบ
งานวิ จั ยที่ เหมาะสมกั บโจทย งานวิ จั ย ยื่ นขอทุ นสนั บสนุ น
โครงการ การขอรับการพิจารณาตอคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย การบริหารและการดําเนินโครงการ การเขียน
รายงานและการเผยแพรผลงานผานวารสารวิชาการและนําเสนอ
ในทีป่ ระชุมวิชาการ

PP 6314 การฝกงานสายเทคโนโลยี
4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
ดานการผลิต 2
(Professional Training in Pharmaceutical
Industry - Production II)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
ฝกงานดานการผลิต เพื่อฝกทักษะดานกระบวนการคิด
และแกป ญหาเบื้ องต นที่ เกี่ ยวกั บการผลิ ต และให เข าใจถึ ง
ระบบวางแผนการผลิต การควบคุมและตรวจสอบความถูกตอง
ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ ของ
เภสั ชกรผู ควบคุ มดู แ ลในหน วยงานดั งกล าวในโรงงานยา
โรงงานเครื่องสําอาง หนวยผลิตในโรงพยาบาล หรือหนวยงาน
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ยวข อง โดยมี จํา นวนชั่ วโมงฝ กงานรวมทั้ ง สิ้ น
ไมต่ํากวา 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 : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
ฝกปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ การวิเคราะหและ
การควบคุมคุณภาพ ระบบ GMP ระบบขนสงและคลังสินคา
ระบบมาตรฐานอื่นๆ และงานดานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในงานดานอุตสาหกรรมในโรงงานยา โรงงานเครื่ องสําอาง
หนวยผลิตในโรงพยาบาล หรือหน วยงานอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวของ
โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงานรวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง
PP 6564 การฝกงานสายเทคโนโลยี
4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
ดานการวิจัยและพัฒนา 1
(Professional Training in
Pharmaceutical Industry-Research
and Development I)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
ฝกงานดวยการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับ เพื่อฝกทักษะ
ดานกระบวนการคิดและแกไขปญหาเบือ้ งตนทีเ่ กีย่ วกับการวิจยั
และพัฒนา และใหเขาใจถึงระบบวางแผนในงานวิจยั และพัฒนา
เภสั ชภัณฑและผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้ งเข าใจถึงบทบาท


และหน าที่ ของเภสั ชกรผู ควบคุ มดู แลในหน วยงานดังกล าว
ในโรงงานยา โรงงานเครื่องสําอาง หนวยผลิตในโรงพยาบาล
หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงาน
รวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง
PP 6574 การฝกงานสายเทคโนโลยี
4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
ดานการผลิต 1
(Professional Training in
Pharmaceutical Industry-Production I)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
ฝกงานดานการผลิต เพื่อฝกทักษะดานกระบวนการคิด
และแกไขปญหาเบือ้ งตนทีเ่ กีย่ วกับการผลิต และใหเขาใจถึงระบบ
วางแผนการผลิต การควบคุมและตรวจสอบความถูกตองใน
กระบวนการผลิต รวมทัง้ เขาใจถึงบทบาทและหนาทีข่ องเภสัชกร
PP 6584 การฝกงานสายเทคโนโลยี
4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
ดานการควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ 1
(Professional Training in
Pharmaceutical Industry-Quality
Control and Quality Assurance I)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
ฝกปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ การวิเคราะหและ
การควบคุมคุณภาพ ระบบ GMP ระบบขนสงและคลังสินคา
ระบบมาตรฐานอื่นๆ และงานดานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในงานดานอุตสาหกรรมในโรงงานยา โรงงานเครื่ องสําอาง
หนวยผลิตในโรงพยาบาล หรือหน วยงานอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวของ
โดยมีจํานวนชัว่ โมงการฝกงาน รวมทัง้ สิน้ ไมต่ํากวา 240 ชัว่ โมง

โรงงานยา โรงงานเครือ่ งสําอาง หรือหนวยผลิตในโรงพยาบาล
หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีจํานวนชั่วโมงฝกงาน
รวมทั้งสิ้นไมต่ํากวา 240 ชั่วโมง
PR 2003 การประชาสัมพันธ
3(3/3-0-0)
และการสื่อสารองคการ
(Public Relations and Corporate
Communication)
Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ การวางแผนและยุทธวิธกี ารดําเนินงาน
ป ร ะช า สั ม พั น ธ ทั้ งภ า ย ใน แ ละ ภา ยน อ กอ งค ก า ร
การประชาสั มพั นธ เพื่ อส งเสริ มภาพลั กษณ องค การ
แผนงานประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณ บุคคล สินคา
การบริ การของหนวยงาน องคการ สถาบัน เนนการศึกษา
จากกรณีศึกษา
PR 2033 การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ 3(2/2-1/2-0)
(Writing for Public Relations)
Prerequisite : None
การเขี ย นเพื่ องานประชาสั มพั นธ การเขี ยนคํากล าว
รายงาน คําปราศรัย การเขียนขาวประชาสัมพันธ การเขียน
คํา บรรยายภาพข า ว การเขี ย นคํา บรรยายสรุ ป การเขี ยน
คําขวัญ การเขียนบทความและสารคดีเพื่อการประชาสัมพันธ
รวมทัง้ การเขียนเพือ่ การโฆษณาประชาสัมพันธ เนนการศึกษา
จากกรณีศึกษา
PR 3043 การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ
3(3/3-0-0)
(Persuasive Communication)
Prerequisite : None
แนวคิ ด ทฤษฎี การวิ เ คราะห และวิ ธี ก ารโน ม น า วใจ
โดยการใช สื่อทุกรูปแบบอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ทัง้ สื่อบุคคล สือ่ มวลชน และสื่อใหม โดยคํานึงถึงองคประกอบ
ที่สําคัญทางจิตวิทยา สังคมวิทยา สภาวะแวดลอมที่มีผลตอ
การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา
PR 3053 การบริหารงานประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Public Relations Planning and
Management)
Prerequisite : None
แนวคิด ยุทธวิธี หลักการวางแผนงาน และการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ ทัง้ แผนระยะสัน้ และระยะยาว การควบคุม กํากับ
ติ ดตามและประเมิ นผล รวมทั้ งศึ กษาแนวคิ ด กลยุ ทธ และ
ยุทธศาสตรการวางแผนงานและการบริหารงานประชาสัมพันธ
ในดานตางๆ เชน แผนงานประชาสั มพั นธเพื่ อการรณรงค

       
    

PP 6594 การฝกงานสายเทคโนโลยี
4(0-0-4/16)
การผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ
ดานวิทยาศาสตรเภสัชกรรม
(Professional Training in Pharmaceutical
Industry-Pharmaceutical Sciences)
Prerequisite : สอบประมวลความรูส ําหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ชาชี พ ตามความสนใจของนั กศึ กษา
เพิ่มเติมจากการฝกงานวิชาชีพในสายเทคโนโลยีการผลิตและ
พัฒนาเภสัชภัณฑดานวิจัยและพัฒนาดานการผลิต และดาน
การควบคุ มคุ ณภาพและการประกั นคุ รภาพ 1 และ 2 ใน
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แผนงานประชาสั มพั นธ ในภาวะวิ กฤติ ตลอดจนแผนงาน
ประชาสัมพันธทางการตลาด เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา
PR 3063 การประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ 3(3/3-0-0)
(Intergrated Public Relations)
Prerequisite : None
แนวคิ ด การดํ า เนิ น งาน เทคนิ ค และกลยุ ท ธ การ
ประชาสั มพั นธ ขององค กรธุ รกิ จสมั ยใหม รวมทั้ งหลั กและ
แนวทางการบูรณาการงานประชาสัมพันธในงานการสื่ อสาร
การตลาด เพื่ อให เ กิ ด ผลทางด า นการตลาด การสร า ง
ภาพลั กษณ ที่ เหมาะสมให แก องค กรธุ ร กิ จ เน นการศึ กษา
จากกรณีศึกษา
PR 4013 ประชามติและการเคลื่อนไหว 3(3/3-0-0)
ของมวลชน
(Public Opinion and Mass Mobilization)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญของประชามติ ประชามติกับ
การโฆษณาชวนเชื่ อ และสงครามจิ ต วิ ทยา การวิ เคราะห
วิจัยประชามติ ความสําคัญและความสัมพันธของประชามติ
กับการประชาสัมพันธ การสรางประชามติเพือ่ ผลการดําเนินงาน
และการชีน้ ําสังคมหรือการสรางกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคม
ในทิศทางที่ตองการ เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา

       
    

PR 4103 การสัมมนาการประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Seminar in Public Relations)
Prerequisite : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
กําหนดประเด็นทางดานประชาสัมพันธที่สอดคลองกับ
สถานการณป จจุบันและแนวโนมในอนาคต นํามาอภิ ปราย
ระดมความคิ ด เพื่ อ พั ฒนาทั กษะการคิ ด การสื่ อ สารและ
การแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและเหตุผล
PR 4253 การประชาสัมพันธองคการ
3(3/3-0-0)
สาธารณกุศล
(Public Relations for Non Profit
Organization)
Prerequisite : None
ธรรมชาติขององคการสาธารณกุศล บทบาท ความสําคัญ
ของการประชาสั ม พั น ธ ต อ องค ก ารสาธารณกุ ศ ล กลวิ ธี
การประชาสัมพันธและการเลือกใชเครือ่ งมือการประชาสัมพันธ
ที่ เ หมาะสมเพื่ อการระดมทุ น และทรั พ ยากรในการทํา งาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ขององคการ

PR 4283 การสือ่ สารสุขภาพ
3(3/3-0-0)
(Health Communications)
Prerequisite : None
บทบาท ความสํ า คั ญ กลวิ ธี การประชาสั ม พั น ธ
ในงานสื่อสารสุขภาพเพื่อการสรางสุขภาวะ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ศึกษาปจจัยที่มผี ลตอการดําเนินงานสือ่ สารสุขภาพ
เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา
PR 4513 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ 3(2/2-1/2-0)
(Speech for Public Relations)
Prerequisite : None
หลั ก และลี ล าการใช ภาษาพู ดเพื่ อ การประชาสั มพั นธ
กรวิเคราะหผูฟง การพูดเพือ่ การประชาสัมพันธระหวางบุคคล
การพู ด เพื่ อการประชาสั ม พั น ธ ในกลุ ม การพู ด เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธในทีช่ มุ นุมชน และการพูดเพือ่ การประชาสัมพันธ
ผานสื่อมวลชน เนนการศึกษาจากกรณีศึกษา
PS 2033 สรีรวิทยาของมนุษย
3(2/2-1/3-0)
(Human Physiology)
Prerequisite : AN 1004
สรีรวิทยาของรางกายมนุษย การทํางานและการควบคุม
ของอวั ย วะและระบบต างๆ ความสั มพั นธ ข องส วนต างๆ
ของรางกาย การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในการทํางานของแตละ
ระบบในสภาวะปกติ รวมทัง้ ปฏิบตั กิ ารสรีรวิทยาของระบบตางๆ
ไดแก ระบบกลามเนือ้ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถายปสสาวะ และระบบสืบพันธุ
PS 2323 สรีรวิทยา
3(2/2-1/3-0)
(Physiology)
Prerequisite : BI 1012 or BI 1033 or BI 1313 or 1053
ศึ ก ษาหน าที่ แ ละกลไกการทํา งานของเซลล เนื้ อเยื่ อ
อวัยวะ และระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย การทรงตัว และ
การเคลื่อนไหว การควบคุมความสมดุลของรางกาย การเผา
ผลาญ การรักษาความเปนกรดดางของของเหลว และอิเล็ก
โทรไลทในสภาวะปกติและผิดปกติ ตลอดจนการสืบพันธุ
PT 1003 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
3(3/3-0-0)
การบําบัดเพื่อสุขภาพและความงาม
(Introduction to Health and
Beauty Therapy)
Prerequisite : None
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความงาม
การบําบัดแบบอโรมา, รีเฟล็กโซโลยี, สปา, การนวด และชนิด


ของเครื่ องมื อไฟฟ าในการบําบั ดเพื่ อสุขภาพและความงาม
ตลอดจนผลิตภัณฑบํารุงรักษาผิวพรรณ โครงสรางของผิวหนัง
การแบ ง ประเภทของผิ ว หนั ง วิ ธี ก ารดู แลรั ก ษา ผลการ
เปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาของรางกาย ประโยชนทไี่ ดรบั จากการ
บําบัด, ขอบงชี้, ขอหาม และขอควรระวังในการบําบัดรักษา
เพื่อสุขภาพและความงาม
PT 1013 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3/3-0-0)
(Personality Development)
Prerequisite : None
ความรู พื้ นฐานเกี่ ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ
และรูปราง เทคนิควิธกี ารพัฒนาบุคลิกภาพ การทรงทาทางทีด่ ,ี
การแตงหนา และการแตงกายอยางเหมาะสม ตลอดจนวิธีการ
ออกกําลังกาย รวมทั้งหลักการโภชนาการเพื่อพัฒนารูปราง
ทั้งโดยรวมและเฉพาะสวน
PT 1021 มูลฐานของวิชาชีพ
1(0-1/2-0)
กายภาพบําบัด 1
(Fundamentals of Physical Therapy 1)
Prerequisite : None
ประวั ติ ข องการก อ กํ า เนิ ด การพั ฒ นาการวิ ช าชี พ
กายภาพบําบัดขึน้ ในโลก และในประเทศไทย บทบาทความรับ
ผิดชอบ ลักษณะงานของนักกายภาพบําบัด และการใหบริการ
ทางสาธารณสุขดานตาง ๆ ทัง้ ในดานการสงเสริม ปองกัน รักษา
และฟ นฟู สุ ข ภาพ การจั ด ทํ า แผนที่ ความคิ ด การเป น
อาสาสมัครชวยงานกายภาพบําบัด หลักการสรางสัมพันธภาพ
และการสื่ อสารเบื้ องต น การเสริ มสร างคุ ณธรรมจริ ยธรรม
และการนํ า ไปประยุ กต เพื่ อ รั บใช สั งคมด ว ยจิ ต สาธารณะ
การทํางานเปนทีม และความสัมพันธกบั บุคลากรทางการแพทย
สาขาอื่น การเขียนโครงการ ระบบประกันสุขภาพ

PT 1033 การดูแลอาการปวดคอและ
3(3/3-0-0)
หลังเบื้ องตน
(Basic Care of Neck and Back Pain)
Prerequisite : None
ความรูเบื้องตนทางกายภาพบําบัดในการปองกัน ดูแล
และรักษาอาการปวดคอและหลัง รวมถึงโครงสรางทางกาย
วิภาคศาสตรและสรีรวิทยาที่เกี่ยวของ สาเหตุการเกิดอาการ
ปวดคอและหลัง การตรวจแยกสาเหตุของอาการปวดเบื้องตน
ขอหาม ขอควรระวังที่ควรทราบ การดูแลรักษาเมื่อมีอาการ
ปวดคอ และหลั ง ท าทางของรางกายที่ เหมาะสมในสภาวะ
ต า ง ๆ วิ ธี การยกของที่ ถู ก ต อ ง และการออกกํ า ลั ง กาย
ทีเ่ หมาะสม เพื่อปองกันและรักษาอาการปวดคอและหลัง
PT 1041 มูลฐานของวิชาชีพ
1(0-1/2-0)
กายภาพบําบัด 2
(Fundamentals of Physical Therapy 2)
Prerequisite : PT 1021
จรรยาบรรณของนั กกายภาพบํา บั ด การซั กประวั ติ
และการสังเกตผูปวย กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิค
การสืบคนและเลือกใชขอมูลอยางเปนระบบ การปฐมพยาบาล
เบือ้ งตน การชวยฟน คืนชีพ พืน้ ฐานการยกของทีถ่ ูกวิธี พืน้ ฐาน
การเคลื่ อนย า ยผู ป วย พื้ นฐานการฝ กเดิ น โดยใช อุ ปกรณ
ช ว ยเดิ นและรถเข็ น วิ ธี ก ารป อ งกั น อั น ตรายและเสี่ ยงต อ
การติดเชื้อ
PT 2022 พื้นฐานการตรวจรางกาย
2(1/1-1/3-0)
ทางกายภาพบําบัด
(Basic Physical Therapy Examination)
Prerequisite : AN 1283
หลั กการคิ ดและการใช เหตุผลทางคลิ นิ ก หลั กปฏิ บั ติ
ในการตรวจร า งกายเบื้ อ งต น การสั ง เกต การซั ก ประวั ติ
การตรวจประเมินกําลั งของกลามเนื้ อ การวั ดมุ มของข อตอ
การประเมินทาทาง และการแปลผลการตรวจรางกายเบื้องตน
PT 2111 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 1(1/1-0-0)
(Physiology of Exercise)
Prerequisite : PS 2323 or Consent of Instructor
ทฤษฎีการตอบสนองทางสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ ของ
ร างกาย อั นเป นผลเนื่ องมาจากการออกกําลังกาย ผลของ
การฝก ปจจัยตางๆ ทีม่ ผี ลตอการออกกําลังกายและสมรรถภาพ
ทางกาย

       
    

PT 1023 หลักการผอนคลายความเครียด 3(3/3-0-0)
(Principles of Relaxation)
Prerequisite : None
แนวคิดและทฤษฎีของอาการเครียด รวมทัง้ ปจจัยตาง ๆ
ที่ ทําใหเกิดอาการเครียด และลักษณะอาการแสดงออกทาง
ดานรางกายและจิตใจ หลักและวิธีการในการผอนคลายความ
เครียดเนนรูปแบบตาง ๆ ของการออกกําลังกายเพือ่ ผอนคลาย
ความเครียด การยืดกลามเนื้อ การฝกการหายใจ
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PT 2143 ชีวกลศาสตร
3(2/2-1/3-0)
และจลนศาสตรพื้นฐาน
(Fundamentals of Biomechanics
and Kinesiology)
Prerequisite : AN 1283 or Consent of Instructor
ความรู เ บื้ องต นเกี่ ยวกั บ การเคลื่ อ นไหวของร างกาย
มนุ ษ ย ประกอบด ว ย กายวิ ภ าคส ว นผิ ว กายวิ ภ าคของ
โครงสรางรางกาย กระดูก ขอตอและกลามเนื้ อ หนาที่ และ
กลไกการทํางานที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว กลศาสตรของ
รางกาย ระบบคาน ระนาบและแกนทีน่ ํามาประยุกตกบั รางกาย
มนุษย วิเคราะหมุมการเคลื่อนไหวของขอตอ และการทํางาน
ของกลามเนื้อขณะมีการเคลื่อนไหว โดยเนนหนาที่การทํางาน
ของกลามเนื้อรอบขอขณะเกิดการเคลื่อนไหวในทิศทางตางๆ
PT 2162 ชีวกลศาสตร
2(1/1-1/3-0)
และจลนศาสตรทางคลินิก
(Clinical Biomechanics and Kinesiology)
Prerequisite : PT 2143 or Consent of Instructor
การประยุกตใชหลั กการทางกลศาสตรและจลนศาสตร
ที่เกี่ยวของกับการเคลื่ อนไหวของมนุษยในกิจวัตรประจําวัน
การวิเคราะหการทรงทา การวิเคราะหการเดินปกติและผิดปกติ
ด วยการสั งเกตและด วยเครื่ องมื อ และอุ ป กรณ ที่ เกี่ ย วข อง
การวิเคราะหสาเหตุและกลไกพืน้ ฐานของความบกพรองทางการ
เคลือ่ นไหว และการเคลือ่ นไหวทีผ่ ดิ ปกติในทางกายภาพบําบัด

       
    

PT 2163 การออกกําลังกาย
3(2/2-1/3-0)
เพื่อการบําบัด 1
(Therapeutic Exercise I)
Corequisite: AN 1283 or Consent of Instructor
ทฤษฎีและหลักการปฏิบัติเบื้องตนในการออกกําลังกาย
ผลของการตอบสนองทางสรี ร วิ ท ยาของระบบที่ เ กี่ ยวข อง
เพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของขอตอ เพิ่มความ
แข็งแรงของกลามเนื้อ เพิ่มความทนทาน เพิ่มความยืดหยุน
ของกลามเนือ้ เพิม่ การผอนคลาย การออกแบบทาทางการออก
กํา ลั ง กายตามระดั บ กํา ลั ง ของกล า มเนื้ อ การประยุ ก ต ใช
เครื่ องมื อและอุ ปกรณ สํา หรั บออกกําลั งกายเพื่ อการรั กษา
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และพืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
การออกกําลังกาย
PT 2221 การนวดเพือ่ การรักษา
1(0-1/3-0)
(Therapeutic Massage)
Prerequisite : AN 1283 or Consent of Instructor
หลักการนวดโดยทัว่ ไป ชนิดของเทคนิคการนวด ขอบงชี้
ขอหาม ผลของการนวด เทคนิคและวิธีการนวดในสวนตาง ๆ

ของร างกายที่ ใช ในการรั กษาทางกายภาพบําบั ด เทคนิ ค
การนวดเด็ ก ทารก เทคนิ คการนวดไทย และเทคนิ ค ทาง
หัตถการอื่น ๆ ที่อยูในความสนใจที่สามารถนํามาประยุกตใช
ในงานกายภาพบําบัด
PT 2322 การรักษาดวยความรอน
2(1/1-1/3-0)
และคลื่นแมเหล็กไฟฟา
(Thermal Physical Agents)
Prerequisite : PH 1183 or Consent of Instructor
หลักการนําพลังงานความรอน ความเย็น คลื่นแมเหล็ก
ไฟฟ าในรู ป แบบต า ง ๆ คลื่ น เหนื อ เสี ย ง มาประยุ กต ใช
ในการรักษาทางกายภาพบําบัด ผลทางสรีรวิทยา ผลการรักษา
เทคนิคการรักษาดวยเครือ่ งมือและอุปกรณทเี่ กีย่ วของ ขอหาม
ขอควรระวัง และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
PT 2701 ฝกงานกายภาพบําบัด 1
1(0-0-1/5)
(Physical Therapy Practice I)
Prerequisite : None
ฝกปฏิบั ติงานทางกายภาพบําบั ด ภายใตการควบคุม
ดูแลของอาจารยผูสอนหรือนักกายภาพบําบัด ในเรื่อง การซัก
ประวัติผปู วย การตรวจประเมินเบื้องตน การแปลผลการตรวจ
การจดบันทึกขอมูลผูป ว ย การสังเกตและเรียนรูก ารใหการรักษา
ผูป ว ยของอาจารยและ /หรือนักกายภาพบําบัด การมีเจตคติทดี่ ี
ตอวิชาชีพ ฝกฝนทักษะการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอ ื่น
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 ย วกั บ โรคต า ง ๆ และแนวทางการรั ก ษา
ทางการแพทยด วยหลักวิทยาการแพทย เฉพาะทางป จจุ บัน
ทีเ่ กีย่ วของกับวิชาชีพกายภาพบําบัด ศัลยศาสตร อายุรศาสตร
โรคติ ด เชื้ อ และระบบภู มิ คุ มกั นของร า งกาย รั ง สี วิ นิ จ ฉั ย
เภสัชวิทยาและการตรวจประเมินทางหองปฎิบัตกิ าร


PT 3022 หลักการปฏิบัติงาน
2(1/1-1/3-0)
กายภาพบําบัด
Principles of Physical Therapy Practice
Prerequisite : PT 2701
หลักการปฏิบตั งิ านกายภาพบําบัด การสรางทักษะในการ
ปฏิ บั ติ งาน เจตคติ ต อ ผู ป วย บุ คลิ กภาพที่ จําเป นต องาน
กายภาพบําบัด การสื่ อสารกั บผู ปวยและทีมงานดูแลผู ปวย
ฝกปฏิบตั ิการจัดทานอนของผูป วย การเคลือ่ นยาย การฝกเดิน
การใชเครือ่ งชวยการเคลื่อนไหว การใชอุปกรณเสริม อุปกรณ
เทียม การฝกพันผายืด การฝกพันเทป การดูแลตอขาผูปวย
PT 3163 การออกกําลังกาย
3(2/2-1/2-0)
เพื่อการบําบัด 2
(Therapeutic Exercise II)
Prerequisite : PT 2163 or Consent of Instructor
หลักและวิธีการออกกําลังกาย ผลของการตอบสนอง
ทางสรีรวิทยาของระบบทีเ่ กีย่ วของตอการออกกําลังกายเพือ่ เพิม่
ความสามารถในการเคลื่ อนไหวและการทรงท า การออก
กําลังกายในน้ํา การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางการทํางาน
ของรางกายอยางมีประสานสัมพันธ การออกกําลังกายเพือ่ เพิม่
ความมั่ น คงของร า งกาย การออกกํา ลั ง กายในภาวะที่ มี
การบาดเจ็ บของเนื้อเยื่อ การออกกําลังกายในภาวะกระดูก
สันหลังคด การออกกําลังกายในผูใ ชบริการทีม่ ปี ญ
 หาของระบบ
หลอดเลือด ระบบการไหลเวียน การออกกําลังกายในผูปวย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และออกกําลังกายเพื่ อควบคุม
น้ําหนัก การออกกําลังกายสําหรับปญหาเฉพาะดานอื่น ๆ
PT 3223 การจัด ดัด และดึง
3(1/1-2/4-0)
(Mobilization and Manipulation)
Prerequisite : PT 2162 or Consent of Instructor
ความรู เบื้ องต นและหลั กการจั ด ดั ดและดึ งขอต อและ
เสนประสาท การจําแนกประเภท เทคนิควิธกี าร ขอบงชี้ ขอหาม
ข อควรระวัง การตรวจประเมิ นและการนําไปใชของการจั ด
ดัดและดึง

ประสาทและกลามเนื้อปกติ และกลามเนื้อที่ขาดเสนประสาท
มาเลี้ยง การลดปวด การเรงการสมานแผลเรื้อรัง การผลักดัน
ยาผานทางผิวหนัง การเลือกใช ขอบงชี้ ขอหาม ขอควรระวัง
และอันตรายทีเ่ กิดจากกระแสไฟฟา
PT 3421 การตรวจประเมิน
1(0-1/2-0)
ทางกายภาพบําบัดในระบบกระดูก
และกลามเนื้อ
(Physical Therapy Evaluation in
Musculoskeletal system)
Prerequisite : None
ทักษะปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจประเมิน การตรวจ
พิ เศษ การแปลผลการตรวจ กระบวนการคิ ดและตั ดสิ นใจ
ทางคลิ นิ ก ในผู ป วยที่ มี พ ยาธิ ส ภาพทางระบบกระดู ก และ
กลามเนื้อในสวนตาง ๆ การเขียนรายงานผูปวย
PT 3433 กายภาพบําบัดระบบกระดูก
3(3/3-0-0)
และกลามเนื้อ 1
(Physical Therapy Management in
Musculoskeletal System I)
Prerequisite : None
การบาดเจ็ บ และกระบวนการซ อมแซมของภาวะ
กระดู กหั กและเนื้ อเยื่ อ พยาธิสภาพ การตรวจประเมิ นและ
การรักษาทางการแพทย การซักประวัติ การตรวจประเมินทาง
กายภาพบําบัด การตรวจพิเศษ การแปลผลการตรวจ กระบวน
การคิดและตัดสินใจทางคลินิก การวางแผนการรักษา และ
การใหการรักษาทางกายภาพบําบัดในผูปวยที่มีพยาธิสภาพ
ทางระบบกระดูกและกลามเนือ้ ในสวนตาง 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
และการรั กษาทางการแพทย ในโรคหรื อความบกพรองทาง
ระบบประสาท การตรวจพิเศษเฉพาะทางระบบประสาท หลัก
และวิธกี ารทางกายภาพบําบัดทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจประเมิน
การวางแผนการรักษาและฟนฟู การปองกันภาวะแทรกซอน
และความพิการ การสื่อสารสําหรับบุคคลทีเ่ กี่ยวของ การเขียน
รายงานผูปวย

       
    

PT 3343 การวินิจฉัย
3(2/2-1/3-0)
และการรักษาดวยไฟฟา
(Electrotherapy and Electrodiagnosis)
Prerequisite : None
ผลทางสรี ร วิ ท ยาและการนํา กระแสไฟฟ า ความถี่ ต่ํา
และความถี่ ปานกลาง มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการรั ก ษาทาง
กายภาพบํา บั ด การตรวจประเมิ น เพื่ อการวิ นิ จฉั ย สภาพ
กลามเนื้อและเสนประสาท หลักและเทคนิคการรักษาในเสน
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PT 3522 การตรวจประเมิน
2(0-2/4-0)
ทางกายภาพบําบัด
ในระบบประสาทและเด็ก
(Physical Therapy Evaluation in
Neurological System and Pedriatric)
Prerequisite : None
ทักษะปฏิบตั กิ ารซักประวัติ การตรวจประเมิน การแปลผล
การตรวจ การวางแผนการรั ก ษาและฟ นฟู ใ นผู ป ว ยที่ 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 ป ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในผู ป วยที่ มี ความผิดปกติของระบบ
ประสาทสวนซีรเี บลลัม กานสมอง และระบบประสาทสวนปลาย
การบูรณาการองคความรูท งั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ กระบวนการ
คิดและตัดสินใจทางคลินิก

       
    

PT 3552 กายภาพบําบัดในกุมารเวชกรรม 2(2/2-0-0)
(Physical Therapy in Pediatrics)
Prerequisite : None
พัฒนาการของเด็กดานตางๆ ตั้งแตอยูในครรภมารดา
จนกระทั่ งเจริญเติบโตเต็มวั ย ประเภทของผู ปวยเด็ กที่ ควร
ไดรบั การรักษาทางกายภาพบําบัด พยาธิสภาพของผูป ว ยเด็ก
ทางระบบประสาท กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ในการดู แลรั กษา
การตรวจประเมินและแนวทางการดูแลรักษาทางกายภาพบําบัด
ในเด็ก
PT 3623 กายภาพบําบัดระบบหายใจ 3(2/2-1/2-0)
หัวใจ และหลอดเลือด
(Physical Therapy in Cardiovascular
and Respiratory System)
Prerequisite : None
การตรวจประเมิน การวางแผนการรักษา หลักการและ
วิธกี ารรักษาทางกายภาพบําบัดในผูป ว ยโรคทรวงอก ทัง้ ผูใ หญ
และเด็ก ผูป ว ยศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมทัว่ ไปกอนและหลัง
ผาตัด ผูป ว ยอายุรกรรมทีส่ ง ผลตอระบบทางเดินหายใจและหัวใจ
ผู ป วยในหออภิ บาล การใช และการดู แ ลเกี่ ย วกั บอุ ปกรณ
ตรวจวัดในผูป ว ยโรคทรวงอกและอุปกรณในหออภิบาล หลักการ
รั กษาผู ป ว ยโรคหั วใจ และการฟ น ฟู ส มรรถภาพในผู ป วย
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
ฝ กปฏิ บั ติ งานกายภาพบําบั ดภายใต การควบคุ มดู แล
ของนักกายภาพบําบัด ในเรื่องการตรวจประเมิน การแปลผล
การตรวจ การวิเคราะหและการใหเหตุผลทางคลินิก ฝกทักษะ
การรั ก ษาผู ป ว ยตามคํ า แนะนํ า ของนั ก กายภาพบํ า บั 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 ในเรื่ องการตรวจประเมิน การวิเคราะห
การใหเหตุผลทางคลินิก การวางแผนการรักษา การใหการ
รักษาทางกายภาพบําบัดแก ผูป วย ประเภทตาง ๆ การจด
บันทึ กข อมูลผู ป วยอยางเป นระบบ การรายงาน การจั ดทํา
กรณีศึกษาและ/หรือการนําเสนอผูปวยในที่ประชุม ตลอดจน
เรี ย นรู การดํา เนิ น งานของหน วยงานกายภาพบํา บั ด 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
ฝ ก ปฏิ บั ติ กั บ ผู ป ว ยทางระบบกระดู ก และกล า มเนื้ อ
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยผู สอน หรือนักกายภาพ
บําบัด ในเรือ่ งการตรวจประเมิน การวิเคราะห กระบวนการคิด
และตัดสินใจทางคลินคิ การวางแผนการรักษา การใหการรักษา
ทางกายภาพบํา บั ดในผู ป วย การจดบั น ทึ ก ข อมู ล ผู ป ว ย
อยางเปนระบบ การนําความรูท างทฤษฎีมาประยุกตใชกบั ผูป ว ย
การรายงานผลการรักษาผู ป วยและการนําเสนอกรณี ศึกษา
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
ฝกปฏิบตั กิ บั ผูป ว ยทางระบบประสาท ภายใตการควบคุม
ดูแลของอาจารยผสู อน หรือนักกายภาพบําบัด ในเรือ่ งการตรวจ


ประเมิน การวิเคราะห กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิค
การวางแผนการรักษา การใหการรักษาทางกายภาพบําบัด
ในผู ปวย การจดบันทึกขอมูลผู ปวยอยางเปนระบบ การนํา
ความรู ทางทฤษฎีมาประยุกต ใช กับผู ป วยจริ ง การรายงาน
ผลการรั กษาผู ป ว ยและการนํ า เสนอกรณี ศึ กษาผู ป ว ย
ในทีป่ ระชุม
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
ฝกปฏิ บัติกับผู ปวยทางระบบหั วใจและทางเดินหายใจ
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยผู สอน หรือนักกายภาพ
บําบัด ในเรือ่ งการตรวจประเมิน การวิเคราะห กระบวนการคิด
และตัดสินใจทางคลินคิ การวางแผนการรักษา การใหการรักษา
ทางกายภาพบํา บั ดในผู ป วย การจดบั น ทึ ก ข อมู ล ผู ป ว ย
อยางเปนระบบ การนําความรู ทางทฤษฎีมาประยุ กต ใช กับ
ผู ป วยจริ ง การรายงานผลการรั กษาผู ป วยและการนําเสนอ
กรณีศึกษาผูปวยในที่ประชุม
PT 3861 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 2 1(0-1/2-0)
(Integration of Professional
Practice Concept II)
Corequisite : PT 3741, PT 3751, PT 3761
or Consent of Instructor
การบู รณาการความรู จากรายวิ ชา PT 3701 ฝกงาน
กายภาพบําบั ด 2 รายวิ ชาการฝ กงานทางกายภาพบําบั ด
เฉพาะด าน (PT in) และรายวิ ชากายภาพบํา บั ดในระบบ
ตาง ๆ การนําเสนอกรณีผูปวยจากการฝกงาน รวมกับการคิด
วิเคราะห การตรวจประเมินและการวางแผนการรักษาผูปวย
เบือ้ งตน โดยมีผูสอนชี้นํา การจัดทําแผนที่ความคิด การจัดทํา
กลุมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

นั กกายภาพบําบั ดในงานสาธารณสุ ขระดั บต า งๆ บทบาท
ขององค กรวิ ชาชีพทั้ งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึ ง
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
บํา บั ด ในผู ป ว ยทางระบบกระดู ก และกล ามเนื้ อ เทคนิ ค
การรักษาที่ อยู ในความสนใจ กระบวนการคิ ดและตั ดสิ นใจ
ทางคลินิค หลักฐานเชิงประจักษ (evidence based learning)
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับพยาธิสภาพ การสงเสริมสุขภาพ
การปองกันโรคหรือการบาดเจ็บทีเ่ กิดจากทาทางในการทํางาน
หรือสิ่ งแวดล อม โดยสามารถนําความรู ทางการยศาสตรมา
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
PT 4711 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับนักศึกษา 1(1/1-0-0)
กายภาพบําบัด
(Research Methodology for
Physical Therapy Students)
Prerequisite : None
หลั ก การ ความสําคั ญ และประเภทของการวิ จั ยทาง
กายภาพบําบัด กระบวนการวิจัยตั้ งแตการกําหนดประเด็น
วัตถุประสงค ตัวแปรการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย
ในขัน้ ตอนตาง ๆ การสุม ตัวอยาง การสรางเครือ่ งมือในการวิจยั
สถิติในการวิจัย จริยธรรมการวิจัย
PT 4721 โครงงานพิเศษสําหรับ
1(0-0-1/4)
นักศึกษากายภาพบําบัด
(Senior Project for Physical
Therapy Students)
Corequisite : PT 4711
การดํา เนิ นการวิ จั ยในส วนของ การเก็ บรวมรวมและ
วิเคราะหขอมูล การแปลผล สรุปผล การนําเสนอและวิจารณ
อยางมีเหตุผล
PT 4722 ฝกงานกายภาพบําบัด 4
2(0-0-2/12)
(Physical Therapy Practice IV)
Prerequisite : None
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านโดยบู ร ณาการความรู และทั ก ษะทาง
กายภาพบํ า บั ด ภายใต คํ า แนะนํ า ของนั ก กายภาพบํ า บั ด
การพัฒนาบุคลิกภาพของนักวิชาชีพ ทักษะการสื่อสาร การให

       
    

PT 4032 กฎหมายและการบริหารงาน
2(2/2-0-0)
(Laws and Managements)
Prerequisite : None
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติ
วิชาชีพกายภาพบําบัด พระราชบัญญัติสถานพยาบาล และ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข องกั บการประกอบวิ ชาชี พ การควบคุ ม
คุ ณภาพและการรั บรองมาตรฐานการบริ การ สิ ทธิ ผู ป วย
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ การบริ หารจั ด การระบบสุ ขภาพใน
ประเทศไทย หลักบริหารงานเบื้องตน การบริหารจัดการทาง
กายภาพบําบัด มนุษยสัมพันธในการบริหารงาน บทบาทของ
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การดูแลผูปวย การจัดการทางกายภาพบําบัดและการบริหาร
จั ด การหน ว ยงาน การให ความรู แ ละการส งเสริ มสุ ข ภาพ
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
นักกายภาพบําบัดที่ ไดรับมอบหมาย การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนั ก วิ ช าชี พ ทั ก ษะการสื่ อสาร ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า ง
บุคลากรสาธารณสุขอื่ น การทํางานรวมกันของทีมสหสาขา
วิชาชีพ การใหการดูแลผูป ว ยแบบองครวม การประยุกตความรู
สูก ารปฏิบตั ทิ สี่ อดคลองกับบริบท และวิถชี วี ติ ของบุคคล ชุมชน
การใหความรูแ ละการสงเสริมสุขภาพแกผูรบั บริการในทองถิน่
PT 4762 ฝกงานกายภาพบําบัด 6
2(0-0-2/12)
(Physical Therapy Practice VI)
Prerequisite : None
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงานที่ เกี่ ยวข อ งกั บ วิ ช าชี พ
ตามความสนใจ ภายใตการควบคุมของนั กกายภาพบําบั ด
หรื อ อาจารย พิ เ ศษที่ ได รั บ มอบหมาย พั ฒ นาทั ก ษะทาง
กายภาพบําบัดเฉพาะดาน

       
    

PT 4821 บูรณาการหลักการทางวิชาชีพ 3 1(0-1/2-0)
(Integration of Professional
Practice Concept III)
Prerequisite : PT 3704
การบู รณาการความรู จากรายวิ ชา PT 3704 ฝกงาน
กายภาพบําบัด 3 และรายวิชากายภาพบําบัดในระบบตาง ๆ
การนําเสนอกรณีผปู ว ยจากการฝกงาน รวมกับการคิดวิเคราะห
การตรวจประเมินและการวางแผนการรักษาผูปวยดวยตนเอง
การจัดทําแผนที่ ความคิด การจัดทํากลุ มการเรียนรู โดยใช
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
การบู รณาการความรู จากรายวิ ชา PT 4722 ฝกงาน
กายภาพบําบัด 4 PT 4742 ฝกงานกายภาพบําบัด 5 และ
PT 4762 ฝกงานกายภาพบําบัด 6 และรายวิชากายภาพ
บําบัดในระบบตาง ๆ การนําเสนอกรณีผูปวยจากการฝกงาน
รวมกั บการคิดวิเคราะห การตรวจประเมินและการวางแผน

การรักษาผูปว ยทีซ่ ับซอน การจัดทําแผนทีค่ วามคิด การจัดทํา
กลุมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
PT 4911 กายภาพบําบัดในการกีฬา
1(1/1-0-0)
(Physical Therapy in Sports)
Prerequisite : None
บทบาทของกายภาพบําบั ดในการกี ฬา ทฤษฎี ในการ
วิ เคราะห ลั กษณะท าทางของการเล น กี ฬ า วิ ธี เสริ มสร าง
สมรรถนะในการเล น กี ฬ า การบาดเจ็ บ ที่ พบบ อ ย การ
ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น และการรั ก ษาทางกายภาพบํา บั ด
ในนักกีฬา การออกกําลังกายหลังการบาดเจ็บ
PT 4912 กายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพ
2(2/2-0-0)
และความงาม
(Physical Therapy for Health and Beauty)
Prerequisite : None
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเกี่ยวกับผิวและรางกาย
ของมนุ ษย เครื่ องสําอาง เทคนิ คการรั กษา และเครื่ องมื อ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความงามของผิวหนาและรูปราง
โภชนาการ สุขอนามัยของอุปกรณ เครื่องมือและการบริการ
การบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
PT 4921 การสงเสริมสุขภาพตลอดชวงอายุ 1(0-1/2-0)
(Health Promotion Throughout Lifespan)
Prerequisite : None
ทั ก ษะการประเมิ น ความต อ งการของกลุ มตั ว อย า ง
ที่ หลากหลายช วงอายุ การพั ฒ นากระบวนการคิ ดอย า ง
สรางสรรคในการผลิตสื่อ กิจกรรม หรือโครงการเพื่อใหเขาถึง
ความต อ งการของกลุ มเป าหมาย การประยุ ก ต ใ ช ร ะบบ
สารสนเทศเพือ่ การสือ่ สาร
PT 4922 กายภาพบําบัดในผูสูงอายุ
2(1/1-1/2-0)
และภาวะอืน่ ๆ
(Physical Therapy in Geriatric
and Other Conditions)
Prerequisite : None
ทฤษฎี และหลั กการในการส งเสริ ม สุ ขภาพ ป องกั น
ตรวจประเมิน วินิจฉัย รักษา และฟ นฟูทางกายภาพบําบัด
ในสตรี ผูสูงอายุ และภาวะเฉพาะอื่น ๆ ที่อยูในความสนใจ
ในปจจุบัน การจัดทํากลุม การสื่อสารกับผูที่เกี่ยวของ


PT 4942 กายภาพบําบัดในชุมชน
2(1/1-1/2-0)
(Physical Therapy in Community)
Prerequisite : None
ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ การทํางาน
กายภาพบําบัดแบบบูรณาการในชุมชน สุขภาวะของคนไทย
และปญหาสุขภาพ ระบาดวิทยาพืน้ ฐาน การบริหารจัดการระบบ
สุ ข ภาพในประเทศไทย เศรษฐศาสตร สุ ข ภาพเบื้ องต น
การวิ เคราะห พฤติ กรรมที่ เกี่ ยวข องกั บป ญหาสุขภาพ การ
ประเมิ น ป ญ หาสุ ข ภาพ ป จ จั ย เสี่ ยงต อ สุ ข ภาพในชุ ม ชน
การวางแผนดําเนินการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน การรักษา
และการฟ นฟู สมรรถภาพในชุมชน การจัดทําโครงการและ
งบประมาณ การจัดกระบวนการกลุม ภาวะผูนํา กระบวนการ
สุขศึกษา การเขียนรายงาน
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RT 3023 การผลิตรายการวิทยุ
3(2/2-1/2-0)
(Radio Production)
Prerequisite : None
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงรูปแบบตางๆ
การใชเครื่องมือและอุปกรณวิทยุ เทคนิคการผลิตและตัดตอ
รายการ การปฏิ บัติ งานและความรั บผิ ดชอบของฝายต างๆ
การใชเพลงและเสียงประกอบในรายการ ตลอดจนฝกทักษะ
การผลิ ตรายการวิ ทยุ ประเภทต างๆ โดยยึ ดหลั กจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพนิเทศศาสตร

RT 2013 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน 3 (2/2-1/2-0)
(Script Writing)
Prerequisite : None
หลั ก การ วิ ธี การ การวางแผนและเทคนิ ค การเขี ยน
บทวิทยุ และโทรทัศน ประเภทต างๆ โดยให ความสําคั ญกั บ
กระบวนการคิดสรางสรรค การคนควาขอมูล การใชจินตนาการ
การสื่ อความหมาย ถ ายทอดเรื่ อ งราว การให ความรู แ ละ
ความบันเทิงเพื่อใหเหมาะแกผูรับสาร ตลอดจนสรางทักษะ
ในการเขี ยนบทและวิเคราะห สาระสําคั ญของบทรายการใน
แงมุมตางๆ

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
คุ ณภาพ ประโยชน และผลกระทบของผลผลิ ตด านรายการ
ตอสังคม

RT 2033 คอมพิวเตอรกราฟกและ
3(2/2-1/2-0)
แอนิเมชั่นเพื่อรายการ โทรทัศน
(Computer Graphic and Animation
for Television Program Production)
Prerequisite : None
หลักการ แนวคิดการสรางสรรคงานคอมพิวเตอรกราฟก
และแอนิ เมชั่ น สํา หรั บ การผลิ ต รายการโทรทั ศ น เทคนิ ค
การผลิตสต็อบโมชั่น (Stop Motion) และโครมาคีย (Chroma
Key) การสรางภาพสองมิติและสามมิติ การออกแบบไตเติ้ล
รายการและกราฟกประกอบรายการ ฝกปฏิบัติการสรางสรรค
คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชัน่ สําหรับรายการโทรทัศน

RT 3063 การตัดตอขั้นสูง
3(2/2-1/2-0)
(Advanced Editing)
Prerequisite : CA 3083
โปรแกรมการตัดตอที่ซับซอน เทคนิคการตัดตอรายการ
โทรทัศนที่มีรูปแบบซับซอน การใชเทคนิคเพื่อตัดตอฟุตเทจ
จากกลองหลายตัวโดยเนนคุณภาพของภาพ เสียงและความ
ตอเนื่อง การใชเทคนิคและกราฟกเพื่อการแกไขปญหาและ
สรางสรรค การใชเอฟเฟกตภาพและเสียง ฝกปฏิบตั ิการตัดตอ
รายการโทรทัศนทมี่ รี ปู แบบซับซอน

       
    

PY 1302 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
2(2/2-0-0)
(Herbs for Health)
Prerequisite : None
ศึกษารายละเอียดของสมุนไพรที่ ใช ในผลิ ตภั ณฑเสริม
อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสําอาง รวมถึงผลของสมุนไพร
ทีม่ ตี อ สุขภาพ โดยเนนถึงผลิตภัณฑธรรมชาติทมี่ ีอยูใ นประเทศ

RT 3033 การผลิตรายการโทรทัศน
3(2/2-1/2-0)
(Television Program Production)
Prerequisite : CA 3083
หลักการ การวางแผน กระบวนการและเทคนิคการผลิต
รายการโทรทั ศน ประเภทต างๆ การใช อุปกรณ การเตรียม
ความพรอม หนาที่และความรับผิดชอบของฝายตางๆ ในการ
ผลิ ต รายการทั้ ง ในสตู ดิ โ อและนอกสถานที่ การใช เ พลง
เสียงประกอบและภาพประกอบรายการ ฝกปฏิ บัติการผลิต
รายการโทรทั ศน โดยยึ ด หลั กจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพนิเทศศาสตร
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RT 4023 การอํานวยการผลิต
3(3/3-0-0)
รายการโทรทัศน
(Television Programme Producing)
Prerequisite : RT 3033
แนวคิด การวางแผน กระบวนการสร างสรรค รายการ
โทรทัศน หนาที่ ของผู อํานวยการผลิต การดําเนิ นงานและ
ควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพรายการ การเขียนเสนอ
โครงการผลิตรายการ การกําหนดงบประมาณ การจัดตาราง
เวลาการผลิ ตและการบริ หารจั ดการเพื่ อให รายการประสบ
ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพภายในงบประมาณที่กําหนด
โดยยึ ดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของการผลิ ตรายการ
โทรทัศน
RT 4103 สัมมนาวิทยุและโทรทัศน
3(3/3-0-0)
(Seminar in Radio and Television)
Prerequisite : ศึกษารายวิชาชีพเฉพาะดานมาแลว
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
กําหนดประเด็นทางดานวิทยุและโทรทัศน ที่สอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต นํามาอภิปราย
ระดมความคิ ด เพื่ อ พั ฒนาทั กษะการคิ ด การสื่ อ สารและ
การแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการและเหตุผล

       
    

RT 4123 สื่อสารมวลชนกับสังคมไทย
3(3/3-0-0)
(Mass Media and Thai Society)
Prerequisite : None
ความสําคั ญของสื่ อมวลชนในฐานะสถาบั นทางสั งคม
บทบาทและเสรีภาพของสือ่ ในระบบทุนและระบอบประชาธิปไตย
การกํา กั บ ดู แลเนื้ อหาสื่ อ ประชาชนกั บความรู เ ท าทั นสื่ อ
วิเคราะหเนื้อหาสื่อมวลชนที่กอใหเกิดผลกระทบตอผูรับสาร
ระดับบุคคลและตอการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม โดยศึกษาจากกรณีศึกษา
RT 4133 การประกาศ
3(2/2-1/2-0)
และการดําเนินรายการ
(Broadcast Media Announcing
and Performance)
Prerequisite : None
การออกเสี ยงที่ ถู กต องตามอั กขรวิ ธี การใช น้ํ า เสี ยง
การใชไมโครโฟน การประกาศ การอานขาว การอานบทความ
และสารคดี บุคลิ กภาพของผู ประกาศและผู ดําเนิ นรายการ
การดําเนินรายการวิทยุและโทรทัศนประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติ
การเปนผูประกาศ นักจัดรายการวิทยุ พิธีกรรายการโทรทัศน

SS 1162 สังคมกับกฎหมาย
2(2/2-0-0)
(Society and Law)
Prerequisite : None
จุดมุงหมายของกฎหมายในฐานะเปนมาตรการควบคุม
สังคมอยางเปนทางการ ความสัมพันธของกฎหมายกับสภาวะ
แวดลอม เชน ความสัมพันธของภาวะแวดลอมกับกระบวนการ
บัญญัติกฎหมายและกระบวนการบังคับใชกฎหมาย ปญหา
และข อจํากั ดของกฎหมายในการควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลง
พัฒนาการทางสังคม กฎหมายกับสถาบันเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม
SS 2162 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
2(1/1-0-1/3)
(Ecotourism)
Prerequisite : None
ความหมายและแนวคิด ลักษณะเฉพาะของการทองเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ แนวโนมการทองเที่ยวในประเทศไทยดานมรดก
วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ตด านธรรมชาติ แวดล อมและเทคโนโลยี
เนนการทองเทีย่ วอยางมีคณ
ุ คา เนนความสําคัญของวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่ผสานกับความก าวหนาทาง
เทคโนโลยี
SS 2202 สื่อมวลชนกับสังคม
2(2/2-0-0)
(Mass Media and Society)
Prerequisite : None
บทบาท หนาที่ และอิทธิพลของสือ่ มวลชนประเภทตาง ๆ
ที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองและสังคม รวมทั้งศึกษา
ถึ งความรับผิ ดชอบและจรรยาบรรณของสถาบั นสื่ อมวลชน
พึงมีตอสังคม และประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
SS 2203 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 3(3/3-0-0)
(Intellectual Property Law)
Prerequisite : None
แนวความคิดและประวัติเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา ทรัพยสนิ ทางปญญาประเภทตาง ๆ ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร
และเครื่ องหมายการค า การคุ มครองทรั พย สิ นทางป ญญา
ทรัพยสนิ ทางปญญาระหวางประเทศ สัญญาอนุญาตใหใชสทิ ธิ
ในทรัพยสนิ ทางปญญาและสัญญาแฟรนไชส
SS 2213 ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3(3/3-0-0)
(Self-Sufficient Economy System)
Prerequisite : None
ความหมาย แนวคิ ด และลั ก ษณะที่ สําคั ญของระบบ
เศรษฐกิจ ความเปนมาของเศรษฐกิจไทยในระบบทุนนิยมโลก
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจแบบพอเพียงและกระบวน


การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประชาสังคมที่ เป นรากฐานทาง
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง
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
สงเสริมการทองเทีย่ วทัง้ ในภาครัฐและเอกชน รวมถึงผลกระทบ
ของการโฆษณาประชาสั มพั นธ ที่ มี ต อเศรษฐกิ จและสั งคม
การเลือกใช สือ่ ประเภทตางๆ ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
SS 2243 ครอบครัวและชุมชน
3(3/3-0-0)
(Family and Community)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ โครงสราง และ
หนาทีข่ องครอบครัว บทบาทของครอบครัวตอชุมชนและสังคม
ป ญหาครอบครั ว แนวคิ ด การวิ เ คราะห ป ญ หาครอบครั ว
และแนวทางการเสริ มพลั งเพื่ อ ความเข ม แข็ ง ของสถาบั น
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
SS 2253 เทคโนโลยีพื้นบาน
3(3/3-0-0)
กับการดํารงชีวิตในทองถิ่น
(Household Technology and
Community Lifestyles)
Prerequisite : None
ความหมายและความสํา คั ญ ของเทคโนโลยี พื้ นบ า น
การเลือกและการจัดการปรับปรุงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
ทองถิน่ อิทธิพลตอการดํารงชีวิตและทฤษฎีการพัฒนาอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดําริ

ดวยสถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนา
จะเป น ของตั วแปรสุ มแบบต อ เนื่ องและแบบไม ต อ เนื่ อง
การแจกแจงของฟ งก ชั นจากตั วอย า งสุ ม การประมาณค า
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
ความหมายของชี ว สถิ ติ ประโยชน แ ละบทบาทของ
ชีวสถิติ การจัดการขอมูลทางดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ประเภท
ของขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปน การวิเคราะห
ข อ มู ล ด ว ยสถิ ติ อ นุ ม าน สถิ ติ ชี พ การสรุ ป และแปลผล
การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
รายวิชา ST 1053 กับรายวิชา ST 2003 นับหนวยกิต
ไดรายวิชาเดียว
ST 2013 การวิเคราะหสถิติ
3(3/3-0-0)
เพื่อการบริบาลสุขภาพ
(Statistics Analysis for Health Care)
Prerequisite : MA 1073
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห
ความแปรปรวน การวิ เคราะห ข อมู ลจําแนกประเภท 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 การวิ เคราะห ข อมู ลจําแนกประเภท การ
วิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรม
เวลา และเลขดัชนี
รายวิชา ST 2013 กับรายวิชา ST 2053 นับหนวยกิต
ไดรายวิชาเดียว

       
    

ST 1053 สถิติเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Statistics)
Prerequisite : None
ความสําคัญและประโยชนของวิชาสถิติ การเก็บรวบรวม
ขอมูล ประเภทของขอมูล การสุมตัวอยาง การนําเสนอขอมูล

557

558

  

ST 2063 สถิตวิ เิ คราะหทางเทคโนโลยีชวี ภาพ 3(3/3-0-0)
(Statistics for Biotechnology)
Prerequisite : MA 1003
การรวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูลทางเทคโนโลยี
ชี ว ภาพ การประมาณค าและทดสอบสมมติ ฐาน หลั ก การ
วางแผนการทดลอง การสุม ตัวอยาง แผนการทดลองแบบตางๆ
การวิ เคราะห สหสั มพั นธ และการถดถอย การใช โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
SW 1023 มานุษยวิทยาพื้นฐาน
3(3/3-0-0)
(Basic Anthropology)
Prerequisite : None
มนุ ษย ใ นเชิ งกายภาพและวั ฒนธรรม แนวคิ ดทฤษฎี
พั ฒ นาการที่ เกี่ ยวข อง ลั ก ษณะของวั ฒ นธรรมในทาง
มานุษยวิทยา ระบบเครือญาติ ระบบเศรษฐกิจ การแบงชวงชัน้
ทางสั งคม การจัดองคการทางการเมือง การควบคุมสั งคม
ศาสนา พิธีกรรมและการผสมผสานทางวัฒนธรรม
SW 1033 พื้นฐานระบบ
3(3/3-0-0)
และกลไกภายในสังคม
(Foundations of Social Systems
and Mechanisms)
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับสังคม โครงสรางความสัมพันธพื้นฐาน
ของสั งคม ระบบเศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี กลไกและกระบวนการเชิงพฤติกรรม
ภายในระบบ ตลอดจนปฏิ สั มพั นธ ระหว างระบบมาตรการ
ควบคุมสังคมใหมีความเปนเอกภาพ

       
    

SW 1043 พลวัตพฤติกรรมมนุษยในสังคม 3(3/3-0-0)
(Dynamic of Human Behaviors in Society)
Prerequisite : None
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม
มนุษย ความสัมพั นธ ระหวางสภาวะแวดลอมทางสังคมกับ
ความคิดและพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการของมนุษยในดาน
ตางๆ ตั้งแตปฏิสนธิถึงวัยชรา ความเขาใจพื้ นฐานเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมมนุ ษ ย ใ นแต ล ะช ว งวั ย ความเข า ใจในมนุ ษ ย
กลุมเสี่ยงและกลุมพิเศษ

SW 1053 ปรัชญา แนวคิด และจริยธรรม 3(3/3-0-0)
ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหวิชาชีพ
(Philosophy Concept and
Professional Ethics in Social Work)
Prerequisite : None
แนวคิ ด ปรั ช ญาพื้ นฐานของวิ ชาชี พสั ง คมสงเคราะห
ค านิ ยม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบั ติงานสังคม
สงเคราะหวชิ าชีพ ความสัมพันธกับพลวัตสภาวะแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของสังคม กลุมเปาหมาย
องคประกอบพื้นฐานและมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห แนวโนมการปฏิบตั งิ านสังคมสงเคราะหวชิ าชีพ
ในอนาคต
SW 1113 สังคมสงเคราะหเบื้ องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Social Work)
Prerequisite : None
พั ฒ นาการของสั ง คมสงเคราะห หลั ก การ วิ ธี ก าร
กระบวนการทางสังคมสงเคราะห เทคนิค ทักษะ และทัศนคติ
ในการปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะห การสือ่ สารในการปฏิบตั ิงาน
สังคมสงเคราะห บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในงาน
สังคมสงเคราะห จิตสํานึกและบุคลิกภาพของการเปนนักสังคม
สงเคราะหวิชาชีพ
SW 2003 จิตเวชศาสตร
3(3/3-0-0)
ในงานสั งคมสงเคราะห
(Psychiatry in Social Work )
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญของการศึกษาจิ ตเวชศาสตร
ความสั ม พั นธ ข องจิ ตเวชศาสตร กั บ งานสั ง คมสงเคราะห
แนวคิ ดการเกิ ดโรคทางจิ ตเวช อาการ การจําแนกโรคและ
การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชเพือ่ การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
ตลอดจนการป อ งกั นและแก ไขป ญ หาทางสุ ขภาพจิ ต ของ
นักสังคมสงเคราะห
SW 2033 ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน
3(2/2-1/2-0)
สังคมสงเคราะหเฉพาะราย
(Theory and Social Case Work Practice)
Prerequisite : SW 1113 สังคมสงเคราะหเบื้องตน
แนวคิด ทฤษฎีการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะหเฉพาะราย
การนํากระบวนการปฏิ บั ติ งานสั งคมสงเคราะห เฉพาะราย
มาใชกบั กลุม เปาหมาย ดวยการแสวงหาขอเท็จจริง การประเมิน
และวินิจฉัยทางสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามและ
ประเมิ นผล การฝ กทั กษะและเทคนิ คการปฏิ บั ติ งานสั งคม
สงเคราะหเฉพาะราย การเขียนบันทึกการปฏิบตั ิงาน การเขียน


รายงานกรณีศึกษา การส งเรื่อง การประสานงานและระดม
ทรั พยากร การทํ า งานร วมกั บ สหวิ ช าชี พ การจั ด บริ การ
รายกรณีในงานสังคมสงเคราะห (Case Management)
SW 2053 ป ญหาสั งคม
3(3/3-0-0)
กับความมั่นคงของสังคม
(Social Problem and Social Security)
Prerequisite : None
ความหมายของปญหาสังคม วิวัฒนาการแนวคิดทฤษฎี
การมองปญหาสังคม เหตุ ปจจัยแห งปญหาสังคมในมิติของ
บุคคลและระบบ โครงสรางอํานาจและผลประโยชนกับปญหา
สังคม ผลกระทบของปญหาสังคม มาตรการทางสังคมในฐานะ
ทีเ่ ปนระบบในการปองกัน แกไข ฟน ฟู และพัฒนาเพือ่ เสริมสราง
ความมั่นคงของมนุษยและสังคม
SW 2083 สังคมไทยกับการพัฒนาสังคม 3(3/3-0-0)
(Thai Society and Social Development)
Prerequisite : None
ลั ก ษณะสั งคมไทยในการเปลี่ ยนแปลง องค ประกอบ
ที่ มี ผลต อพั ฒนาการของสั ง คมไทย สั งคมไทยภายใต แผน
พัฒนาฉบับตางๆ นิยามของการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีสําคัญ
ว าดวยการพั ฒนา การพั ฒนาเชิ งสั งคมและวั ฒนธรรมเพื่ อ
ความยั่งยืนของสังคมไทย
SW 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน
3(2/2-1/2-0)
สังคมสงเคราะหกลุ ม
(Theory and Social Group Work Practice)
Prerequisite : SW 1113 สังคมสงเคราะหเบื้องตน
แนวคิด ทฤษฎี คานิยม รูปแบบของงานสังคมสงเคราะห
กลุ ม การนํากระบวนการปฏิ บั ติ งานสั งคมสงเคราะห กลุ ม
มาใชกบั กลุม เปาหมายดวยการประเมิน วินจิ ฉัยปญหา วางแผน
ดําเนิ นการ ติ ดตามและประเมินผล รูปแบบการปฏิ บัติ งาน
สั งคมสงเคราะห กลุ ม บทบาทของนักสั งคมสงเคราะห กลุ ม
การฝกทักษะและเทคนิคในบทบาทนักสังคมสงเคราะหกลุ ม
ในรูปแบบตางๆ

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 ทฤษฎีและการปฏิบั ติงาน
สังคมสงเคราะหเฉพาะราย และ SW 2263
การใหการปรึกษาในงานสังคมสงเคราะห และ
SW 2123 ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหกลุม
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านสั ง คมสงเคราะห เ ฉพาะรายและกลุ ม
ใหนักศึกษานําความรู หลักการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห
ขัน้ พืน้ ฐานไปประยุกตในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีใ่ หบริการ
ในระดับบุคคล ครอบครัว และกลุมโดยศึกษานโยบายบทบาท
และหนาที่ขององคการรวมปฏิบัติงานและเรียนรูกระบวนการ
ทํางานกับนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพในองคการ ฝกใหเกิด
ทักษะ การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึก การเยี่ยมบาน
การให คําปรึกษา การประสานงานในการให บริ การแก ผู ใช
บริการ การสงตอ การพิทักษสิทธิ การนําทรัพยากรที่มีอยูใน
ชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน เปนตน พรอมทัง้ วิเคราะหวิธกี าร
ใหบริการขององคการอยางมีระบบ และนําผลการฝกปฏิบัติ
มาจัดอภิปรายแลกเปลีย่ นเรียนรู เพือ่ สรุปบทเรียนรวมกันทัง้ ใน
ระหวางและสิ้ นสุดการฝกปฏิบัติ เพื่ อเสริ มสรางองคความรู
ทั ก ษะ และทั ศ นคติ ข องการปฏิ บั ติ ง านสั ง คมสงเคราะห
เฉพาะรายและกลุม
SW 2263 การใหการปรึกษา
3(2/2-1/2-0)
ในงานสั งคมสงเคราะห
(Counseling in Social Work)
Prerequisite : GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
และ SW 1113 สังคมสงเคราะหเบื้องตน
ความหมาย จุดมุง หมาย หลักการของการใหการปรึกษา
รายบุ คคล กลุ ม และการให การปรึ กษาครอบครั ว การนํา
กระบวนการของการใหการปรึกษารายบุคคล กลุม และการให
การปรึกษาครอบครัว มาใชกับกลุมเปาหมายดวยการสราง
สัมพันธภาพ การศึกษาหาขอมูล การประเมิน วางแผน ติดตาม
ประเมิ นผลและยุ ติ ตลอดจนการฝ กฝนทั กษะและเทคนิ ค
การปรึกษาในฐานะเปนผูใ หการปรึกษา

       
    

SW 2132 การศึกษาดูงานและสัมมนา 2(1/1-1/2-0)
(Field Visit and Seminar)
Prerequisite : None
ความหมาย แนวคิด กระบวนการ รูปแบบ การวางแผน
ดําเนินการ ประเมินผลและถอดบทเรียนการดูงานและสัมมนา
ศึ กษาดู งานสภาพและบริ การในหน วยงานสั งคมสงเคราะห
และสวัสดิการสังคม จัดทํารายงานและนําผลการศึกษาดูงาน
มาจัดสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรู เพือ่ การเสริมสรางความเขาใจ
และทัศนคติตอวิชาชีพสังคมสงเคราะห
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560

  

SW 2313 สิทธิมนุษยชนกับ
3(3/3-0-0)
กฎหมายสวัสดิการสังคม
(Human Rights and Social Welfare Laws)
Prerequisite : None
ความหมาย ประเภท พัฒนาการสิทธิมนุษยชน การละเมิด
และพิ ทั กษสิ ทธิ์ กลไกการปกป องคุ มครองสิ ทธิ์ สิ ทธิ ตาม
ธรรมชาติ สิทธิตามกฎหมาย สิทธิสวัสดิการของกลุม เปาหมาย
ในงานสังคมสงเคราะห กฎหมายและมาตรการการคุมครอง
สิทธิสวัสดิการกลุม เปาหมาย
SW 3003 เพศภาวะและความรุนแรง
3(2/2-1/2-0)
ในครอบครัว
(Gender and Domestic Violence)
Prerequisite : None
ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บเพศภาวะ และ
รูปแบบของความรุนแรงในครอบครัว สภาพการณปญหาดาน
เพศภาวะที่ มีผลต อความรุนแรงในครอบครัว มาตรการและ
นโยบายการยุติความรุนแรงในครอบครัว บทบาทเครือขาย
องคกร ชุมชน และนักสังคมสงเคราะหในการปองกัน แกไข
ความรุนแรงในครอบครัวไทย มาตรการทางกฎหมายในการ
คุ มครองเด็ ก สตรี และบุ ค คลในครอบครั ว ที่ ถู ก กระทํา
ความรุ นแรง หลั ก การ เทคนิ ค วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ งานสั งคม
สงเคราะหกับผูถูกกระทําความรุนแรง

       
    

SW 3013 ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน
3(2/2-1/2-0)
สังคมสงเคราะหชุมชน
(Theory and Community Work Practice)
Prerequisite : SW 2144 การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
เฉพาะรายและกลุม
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ กระบวนการและวิ ธี ก าร
ปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะหชุมชน บทบาทนักสังคมสงเคราะห
ชุมชน การนํากระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน
มาประยุ กต ในการปฏิบั ติ งานกั บกลุ มเป าหมาย การศึกษา
หาขอเท็จจริง การประเมินวินิจฉัย การวางแผน ดําเนินการ
การติดตามและประเมินผล การจัดการขอมูล การทําประชาคม
และแผนสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน การพั ฒนาความเข ม แข็ ง ของ
ชุ ม ชนเมื อ งและชนบท การประสานเครื อ ข า ยและระดม
ทรัพยากรภายในและภายนอกชุมชน

SW 3023 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2/2-1/2-0)
สําหรับงานสังคมสงเคราะห
(Information Technology for Social Work)
Prerequisite : None
ลักษณะ ความสําคัญของขอมูล การวางกรอบการคนหา
และการไดมาของขอมูล การจัดเก็บ วิเคราะห นําเสนอขอมูล
ที่ เกี่ ย วข องกั บ งานสั ง คมสงเคราะห โดยการใช โปรแกรม
สําเร็ จรู ปต างๆ ปฏิ บัติ การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเพื่ อ
พั ฒนางานสั งคมสงเคราะห กรณี ศึ กษาการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับงานสังคมสงเคราะห และการฝกฝนการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานสังคมสงเคราะห
SW 3043 การบริหารโครงการ
3(2/2-1/2-0)
ในงานสั งคมสงเคราะห
(Project Management in Social Work)
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ วงจร ระบบ และ
องคประกอบของการบริหารโครงการ บทบาทหนาที่ ทักษะ
และความรู ที่ จําเปนสําหรับผู บริ หารโครงการ การวางแผน
การเสนอ การดําเนินการ การติดตามและประเมินผลโครงการ
การจั ดการความรู และการขยายผลการดําเนิ นงานโครงการ
ลักษณะโครงการทีด่ ีในงานสังคมสงเคราะห การจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
SW 3093 ภาวะผูน ํากับการ
3(3/3-0-0)
ขับเคลื่อนพลังสังคม
(Leadership and Social Mobilization)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคั ญ และกระบวนทั ศน เกี่ ยวกั บ
ภาวะผูนํา พลวัต จริยธรรม และบทบาทของผูนําในการสราง
การมีสวนรวม และระดมพลังสรางสรรคเพื่อการพัฒนาสังคม
SW 3103 การสาธารณสุขและ
3(3/3-0-0)
ระบบสวัสดิการสุขภาพ
(Thai Public Health and
Health Welfare System)
Prerequisite : None
วิ วั ฒนาการ ขอบเขต วั ตถุ ประสงค โครงสร าง การ
บริหารงานแผนพัฒนาสาธารณสุข การดําเนินงานสาธารณสุข
แนวคิด หลักการ การพัฒนานโยบายดานสวัสดิการสุขภาพ
กฎหมาย พระราชบั ญญัติ ที่ เกี่ ยวข องกั บสวัสดิ การสุ ขภาพ
ที่ ส งผลต อการปฏิ บั ติ ง านสั ง คมสงเคราะห การแพทย
และแนวโนมของสวัสดิการสุขภาพในอนาคต


SW 3113 สังคมสงเคราะหการศึกษา
3(3/3-0-0)
(Social Work in Education)
Prerequisite : None
ความหมาย ขอบเขต วิ วั ฒ นาการ ลั กษณะ วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในดานการศึกษา ทําความเขาใจ
บทบาทและหน าที่ ของนั กสั ง คมสงเคราะห ด านการศึ ก ษา
ประยุ ก ต ทฤษฎี และวิ ธี ก ารทางสั งคมสงเคราะห กั บ สภาพ
เงื่อนไขทางดานการศึกษา
SW 3133 การสังคมสงเคราะห
3(2/2-1/2-0)
การแพทยฝายจิต
(Psychiatric social work)
Prerequisite : None
ความหมาย ขอบเขต วิวฒ
ั นาการของงานสังคมสงเคราะห
การแพทย ฝ ายจิ ต การวิ เคราะห สภาวะแวดล อมทางสั งคม
ที่มีผลตอพยาธิสภาพทางจิต และพฤติกรรมอปกติ มาตรฐาน
และวิธีการทางสังคมสงเคราะหมาใชในงานสังคมสงเคราะห
การแพทยฝายจิต การทํางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ บทบาท
หนาที่ ของนั กสังคมสงเคราะห ฝ ายจิ ตและแนวโน มของงาน
สังคมสงเคราะหการแพทยฝา ยจิต
SW 3143 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)
เด็กและเยาวชน
(Social Work Techniques for
Children and Youth)
Prerequisite : None
การวิเคราะหและวินิ จฉัยปญหาและความต องการของ
เด็กและเยาวชน บริ การทางสั งคม มาตรการทางกฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวของ หลักการ วิธีการและเทคนิคในการ
ทํางานกับเด็ก เยาวชน เทคนิคการแสวงหาขอเท็จจริง เทคนิค
การสื่ อสารกั บเด็ ก เทคนิ ค การสอบปากคํ า เด็ ก เทคนิ ค
การทํ างานกลุ ม เด็ กและครอบครั ว รวมทั้ งการทํา งานกั บ
ทีมสหวิชาชีพ เทคนิคในการทํางานกับกลุม เด็กทีม่ คี วามจําเปน
พิเศษ เชน เด็กพิการ และเทคนิคพิเศษอื่นๆ อันเปนเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานเพื่อการฟนฟูบําบัด และพัฒนาเด็กเยาวชน
บนพืน้ ฐานการฝกทักษะการปฏิบัติ

ทางสังคม มาตรการทางกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวของ
หลั กการ เทคนิ ค วิ ธี ในการปฏิ บั ติ งานสงเคราะห ผู สู งอายุ
ในครอบครัว กลุม ชุมชน และสังคม ฝกเทคนิคการปฏิบัตงิ าน
สังคมสงเคราะหผสู ูงอายุ
SW 3183 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)
(Social Work Research)
Prerequisite : None
ความหมายของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ลักษณะ
ของขอเท็จจริง ความเปนเหตุเปนผล การหาความรู ในทาง
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร สถิติที่จําเปนเบื้องตนสําหรับ
การวิเคราะหงานวิจยั ตลอดจนการฝกหัดทําวิจยั การใชไมโคร
คอมพิ วเตอร ในการประมวลผลข อมูลและการเขียนรายงาน
การวิจัย
SW 3223 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)
ผูถูกทารุณกรรมทางเพศ
(Social Work Techniques for
Sexual Absued Victims)
Prerequisite : None
แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ ยวกับการทารุ ณกรรม ผลกระทบตอ
ผูถูกทารุณกรรม วิเคราะหและวินิจฉัยสภาพปญหาของผูถูก
ทารุ ณกรรม สาเหตุ และความรุ น แรงของการทารุ ณ กรรม
ทางเพศ เทคนิ คและวิ ธี การดํา เนิ นการให ความช วยเหลื อ
มาตรการกฎหมายการแพทยและมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่ใหความชวยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน แนวโนม
ของป ญ หาและแนวทางในการแก ไ ขป ญ หา ฝ ก เทคนิ ค
การสงเคราะหผูถกู ทารุณกรรมทางเพศ
SW 3233 การสังคมสงเคราะห
3(2/2-1/2-0)
ผูประสบสาธารณภัย
(Social Work Practice for Disaster Victims)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตพัฒนาการของงาน
สังคมสงเคราะห ในงานสาธารณภัย การประยุกตใชแนวคิด
ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ เทคนิคทักษะในการ
ปฏิบตั งิ านสังคมสงเคราะหเพือ่ การคุม ครอง ปองกัน แกไข ฟน ฟู
พั ฒนาผู ประสบสาธารณภั ยให สามารถช วยเหลื อตนเองได
สิทธิและผลประโยชนของผูป ระสบภัยตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
การรวมมือและการประสานงานเครือขาย

       
    

SW 3153 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3 (2/2-1/2-0)
ผูสูงอายุ
(Social Work Techniques for the Elderly)
Prerequisite : None
การวิเคราะหและวินิจฉัยธรรมชาติ ความตองการ และ
ปญหาของผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับผลกระทบ
ตอผูสูงอายุ แนวโนมสถานการณผูสูงอายุในอนาคต บริการ
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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 การระดมทรั พ ยากร และความร ว มมื อ จากทุ ก
ภาคส วนของสั งคมเพื่ อประโยชน ในงานสาธารณภั ย กรณี
ศึ กษาการประสานและระดมทรั พยากรในงานบรรเทา
สาธารณภั ย ฝ กการประสานและระดมทรั พ ยากรเพื่ องาน
สาธารณภัย
SW 3253 องคการสาธารณประโยชน
3(3/3-0-0)
กับงานสาธารณภัย
(Non Profit Organization and Disasters)
Prerequisite : None
แนวคิ ด พั ฒนาการและบทบาทขององค การสาธารณ
ประโยชนที่ ไม แสวงหาผลกําไรในงานสาธารณภั ย รู ปแบบ
การทํา งานป องกั น บรรเทา และแก ไขป ญหาสาธารณภั ย
การบริหารจัดการ กลไกการประสานงาน ปจจัยที่สงเสริมและ
เปนอุปสรรคตอการปฏิบตั งิ าน แนวทางการพัฒนาความรวมมือ
ระหวางองคการในการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัย

       
    

SW 3263 อาสาสมัครในงานสาธารณภัย 3(2/2-1/2-0)
(Volunteers for Disasters)
Prerequisite : None
แนวคิ ด ความหมาย ความสํ า คั ญ และบทบาทของ
อาสาสมั ครในงานสาธารณภั ย การจั ด ทําฐานข อ มู ล การ
คัดเลือกอาสาสมัคร การสรางแรงจูงใจ การฝกอบรม การให
คําแนะนําปรึ กษา การให การสนั บสนุ นและการรักษาไวซึ่ ง
อาสาสมั คร กรณี ศึ กษางานอาสาสมั ครในงานสาธารณภั ย
ฝกฝนการเปนอาสาสมัครในงานสาธารณภัย
SW 3266 การฝกปฏิบัติงาน
6(0-0-6/36)
สังคมสงเคราะหชุมชน
(Field Work Practice in Community Work)
Prerequisite : SW 2144 การฝกปฏิบัตงิ านสังคมสงเคราะห
เฉพาะรายและกลุม และ SW 3183 การวิจัย
ทางสังคมสงเคราะห และ SW 3013 ทฤษฎี
และการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะหชุมชน
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านสั งคมสงเคราะห ชุ ม ชน ให นั ก ศึ ก ษา
นําความรู หลักการ และวิธกี ารสังคมสงเคราะหไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานระดับชุมชน โดยเริ่มจากการศึกษานโยบาย
บทบาทและหน าที่ ขององค การ ร วมปฏิ บั ติ งานและเรี ยนรู

กระบวนการทํางานขององคการ พรอมทัง้ ศึกษา รวบรวม ขอมูล
วิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน ทําการประสาน
และระดมทรัพยากรทัง้ ในและนอกชุมชนมาใชใหเกิดประโยชน
ในการทํางานทั้งในเชิงปองกัน แกไขปญหา ฟนฟู และพัฒนา
ชุ ม ชน ในรู ปแบบการให บริ ก ารโดยตรง พร อ มทั้ ง จั ดทํา
โครงการและประเมินผล และนําผลการฝกปฏิบตั มิ าจัดอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรุปบทเรียนรวมกันทั้งในระหวางและ
สิ้ นสุดการฝ กปฏิบั ติเพื่ อเสริ มสรางองค ความรู ทั กษะ และ
ทัศนคติของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหชุมชน
SW 3273 เทคนิคการสังคมสงเคราะห
(2/2-1/2-0)
ผูประสบปญหาวิกฤต
(Social Work Crisis Intervention
Techniques)
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคั ญของการสงเคราะห บุ คคล
ผูประสบปญหาวิกฤต ลักษณะของปญหาและความแตกตาง
ของปญหาวิกฤตกับปญหาอืน่ บทบาทและหนาทีข่ องนักสังคม
สงเคราะห ในการทํางานกั บผู ประสบป ญ หาวิ กฤตในงาน
สาธารณภัย เทคนิคและวิธีการที่จะนํามาใชในการวิเคราะห
แกไข ฟนฟูและปองกันปญหาวิกฤต
SW 3333 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก
3(3/3-0-0)
(Family and Child Welfare)
Prerequisite : None
สถาบันครอบครัวและสิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีอิทธิพล
ตอสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว แนวคิด นโยบาย หลักการ
วิธีดําเนินการและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของในการพัฒนาสวัสดิภาพ
เด็กและครอบครั ว บริ การของรั ฐและเอกชนที่ เกี่ ยวข องกั บ
การสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว
SW 3403 การสังคมสงเคราะหการแพทย 3(3/3-0-0)
(Medical Social Work)
Prerequisite : None
ความหมาย ขอบเขต วิวฒ
ั นาการของงานสังคมสงเคราะห
การแพทย แนวคิด ทฤษฎี มาตรการทางกฎหมาย นโยบายและ
มาตรฐานที่ เกี่ ยวข อง บริ การและการนําวิ ธี การทางสั งคม
สงเคราะหมาใชในงานสังคมสงเคราะหการแพทย การทํางาน
รวมกับทีมสหวิชาชีพ บทบาทหนาที่ของนักสังคมสงเคราะห
การแพทยและแนวโนมของงานสังคมสงเคราะหการแพทย


SW 3453 เพศศึกษากับการครองเรือน
3(3/3-0-0)
(Sex Education and Family Life)
Prerequisite : None
ความรู ท างสรี รวิ ทยาและระบบสื บ พั นธุ สิ่ งแวดล อม
ที่มอี ิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของมนุษย แรงจูงใจทางเพศ
ของมนุษยในวัยตางๆ ลักษณะและสาเหตุของความผิดปกติ
ทางเพศ สาเหตุการเกิดของชีวิต การตั้งครรภ การวางแผน
ครอบครั ว ชี วิ ตการครองเรื อ น ป ญ หาที่ ควรทราบในการ
ครองเรือน ความสัมพันธกอนสมรส ผลจากการขาดความรู
ในเรื่องเพศ ตอปญหาครอบครัวและปญหาสังคม การใชเพศ
ศึ กษาในการแก ไขปญหาดั งกล าว กฎหมายครอบครั วและ
กฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดทางเพศ
SW 3523 สาธารณภัยเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction to Disasters)
Prerequisite : None
ความหมาย หลักการ สาเหตุ ขอบเขต ประเภท อันตราย
ความรุนแรง ความเสียหาย ผลกระทบ การวางแผนดําเนินการ
การเตรียมรับสถานการณ การควบคุมปองกัน รวมทัง้ แนวทาง
ปฏิบัติในขณะเกิดและหลังสาธารณภั ยชนิดตางๆ องค กรที่
ปฏิบตั ิงานดานสาธารณภัยทัง้ ภาครัฐและเอกชน
SW 3593 การจัดการในงานสาธารณภัย 3(2/2-1/2-0)
(Disaster Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความเป นมาของการจั ด การในงาน
สาธารณภั ย นโยบายและมาตรการป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย ระบบและกลไกการจัดการงานสาธารณภัยระดับ
ชาติและทองถิ่น การจัดการในงานสาธารณภัยประเภทตางๆ
การประสานความรวมมือดานการจัดการในงานสาธารณภัย
ขององคกรภาครัฐและเอกชน แผนงาน และโครงการจัดการ
ในงานสาธารณภัย

SW 3733 การสังคมสงเคราะหกับ
3(2/2-1/2-0)
กระบวนการยุติธรรม
(Social Work and Criminal Justice)
Prerequisite : None
แนวคิด หลักการ วิวัฒนาการของงานสังคมสงเคราะหใน
กระบวนการยุตธิ รรม การประยุกตใชแนวคิด ทฤษฏีและวิธกี าร
ทางสังคมสงเคราะหมาใชกบั งานสังคมสงเคราะหในกระบวนการ
ยุตธิ รรม บทบาทหนาทีข่ องนักสังคมสงเคราะหและแนวโนมของ
งานสังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม กรณีศึกษางาน
สังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม ฝกปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะหในกระบวนการยุตธิ รรม
SW 3743 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3/3-0-0)
(Criminology and Penology)
Prerequisite : None
วิเคราะหปญหาที่ สําคัญทางอาชญาวิทยา สาเหตุแหง
อาชญากรรมและการแกไขปญหาเหลานั้น ศึกษาทฤษฎีและ
วิธีปฏิบตั ิในการลงโทษผูก ระทําผิด มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการลงโทษ
SW 3793 การกระทําผิดของเด็ก
3(2/2-1/2-0)
และเยาวชนกับกระบวนการยุติธรรม
(Juvenile Delinquency and
Criminal Justice)
Prerequisite : None
แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการยุ ติธรรมที่เกี่ ยวของกับ
ที่ ก ระทํ า ผิ ด ของเด็ ก และเยาวชน ระบบศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และการวิ เคราะห พั ฒนาการ การแก ไขป ญหา
นโยบาย กฎหมายไทยในเชิงเปรียบเทียบกับสิทธิเด็ก สิทธิ
มนุษยชนระดับสากล กรณีศึกษาการแกไขปญหาการกระทํา
ผิดของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุตธิ รรม การฝกปฏิบตั ิ
การแก ไขป ญหาเด็ กและเยาวชนกระทําผิ ดในกระบวนการ
ยุติธรรม
SW 3993 ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมกับ 3(3/3-0-0)
การเสริมสรางความมั่นคงของครอบครัว
(Social Capital, Cultural Capital and
Family Security Promotion)
Prerequisite : None
นิยามของสั งคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธระหวาง
สั ง คมกั บ วั ฒ นธรรม วั ฒ นธรรมในมุ ม มองที่ มี ศั ก ยภาพ
ต อ การพั ฒนา สั งคมและวั ฒ นธรรมในบริ บ ทแห งสภาวะ
แวดล อม ทุนสั งคมและภู มิป ญญาทองถิ่ น ความหมายและ
รู ป แบบของทุ น ลั กษณะของทุ นสั งคมและทุ นวั ฒนธรรม

       
    

SW 3723 ระบบการบริหารงาน
3(3/3-0-0)
กระบวนการยุติธรรม
(Criminal Justice Administration)
Prerequisite : None
โครงสร า ง อํ า นาจ หน า ที่ การจั ด ระบบ นโยบาย
การวางแผน ดําเนินงาน การตัดสินใจ สั่งการ การควบคุมและ
ติดตามงาน ระบบสภาวะแวดลอมทีม่ ีผลกระทบตอการบริหาร
ป ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง มี ง านสั งคมสงเคราะห เ ป นส ว น
ประกอบ แนวโนมการบริหารงานยุตธิ รรมทางเลือกทีส่ อดคลอง
กับสถานการณทางสังคม
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แนวคิ ด ทฤษฎี องค ประกอบของความมั่ นคงของครอบครัว
ผลกระทบของความเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมต อสถานการณ
ครอบครัว นโยบาย มาตรฐานและกระบวนการเสริมสรางความ
มัน่ คงของครอบครัว ปญหา อุปสรรคและแนวทางการเสริมสราง
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
และอาเซี ยน กฎหมายและมาตรการ องคกรและเครือข าย
การทํางานทั้งในและระหวางประเทศ วิธีการและกระบวนการ
ใหความชวยเหลือ คุ มครอง บําบัดฟนฟู ปองกันผูเสียหาย
จากการคามนุษย ระบบและกระบวนการการสงกลับภูมิลําเนา
ระบบการจั ด การช ว ยเหลื อและที ม สหวิ ช าชี พ และแหล ง
ทรัพยากรในการใหบริการ

       
    

SW 4013 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3(3/3-0-0)
กับงานสาธารณภัย
(Local Organization and Disasters)
Prerequisite : None
สถานการณ ความรุนแรง ผลกระทบของสาธารณภัย
ที่เกิดขึ้นในแตละทองถิ่น มาตรการกฎหมาย ระเบียบ เทคนิค
วิธีการการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย และบทบาทของ
องคกรปกครองส วนท องถิ่ นในการช วยเหลื อ บรรเทา และ
การปองกันภัยพิบตั ิในรูปแบบตางๆ
SW 4023 ความยุติธรรมและ
3(3/3-0-0)
ความสมานฉันททางสังคม
(Social Justice and Restorative Justice)
Prerequisite : None
กระบวนทั ศ น ของความยุ ติ ธ รรมทางสั ง คม รากฐาน
เชิ ง ปรั ช ญาภายใต ค วามยุ ติ ธ รรมของสั ง คม ลั กษณะ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความยุ ติ ธ รรมทางสั ง คมในแต ล ะ
กระบวนการทั ศน การบู รณาการให เกิ ด แนวคิ ดทั่ ว ไปของ
ยุ ติ ธ รรมทางสั ง คม การสร า งสั ง คมแห งความสมานฉั นท
และเอื้ออาทร เพือ่ บทบาทในการพิทักษสิทธิใ์ หเกิดพลังชุมชน
พลังประชาชน

SW 4033 ชุมชนเปนฐานในการจัดการ
3(3/3-0-0)
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
(Community Based in Disasters
Risk Management)
Prerequisite : None
การวิเคราะหความเสีย่ งจากสาธารณภัย หลักการ วิธีการ
และกระบวนการจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ การมีสวนรวม
ของประชาชนและการใชชมุ ชนเปนฐานในการจัดการความเสีย่ ง
การเสริ มสร างความเข ม แข็ งของชุ มชนและเครื อเพื่ อ สร าง
ความพร อมในการป อ งกั นและจั ด การความเสี่ ยงภั ยพิ บั ติ
การพัฒนานวัตกรรมเพื่ อการจัดการความเสี่ ยงจากภัยพิบัติ
โดยชุมชน
SW 4043 เทคนิคการอบรมแกไขผูต อ งขัง 3(2/2-1/2-0)
(Prisoners Training Techniques)
Prerequisite : SW 3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรม และ SW 3733 การสังคมสงเคราะห
กับกระบวนการยุติธรรม
วิเคราะหเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการอบรม แกไข
ผูตองขังประเภทตางๆ การวิเคราะหจําแนกประเภทผูตองขัง
และการเลื อ กเทคนิ ค การอบรม แก ไ ข ให เ หมาะสมกั บ
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 การปล อย นโยบาย มาตรการ และกฎหมายที่
เกีย่ วของ ระบบงาน เทคนิค วิธีการคุมประพฤติ การอภัยโทษ
การพั ก การลงโทษ และการปฏิ บั ติ ง านสั ง คมสงเคราะห
หลังการพนโทษ กรณีศึกษาการคุมประพฤติ การอภัยโทษ
พักการลงโทษและการสงเคราะหภายหลังการพนโทษและฝก
ปฏิบัตกิ ารสังคมสงเคราะหหลังปลดปลอย
SW 4113 การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและ 3(3/3-0-0)
ระบบสวัสดิการสังคม
(Social Change and Welfare System )
Prerequisite : None
แนวคิดการเปลีย่ นแปลงทางสังคม สาเหตุและผลกระทบ
ตอบุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชนและสถาบันทางสังคม ระบบ


สวัสดิการที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบ
สากลและภู มิ ภ าคอาเซี ย น การมี ส วนร ว มของประชาชน
บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในกระบวนการกําหนดและพัฒนา
นโยบายและแผนดานสวัสดิการสังคม
SW 4123 การบริหารองคการ
3(3/3-0-0)
สังคมสงเคราะห
(Social Work Organization Administration)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคการบริหารองคการ
พื้นฐาน แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ การกําหนด
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการและกลยุทธ
การบริหารองคการ องคการสังคมสงเคราะห องคประกอบ
การบริหารองคการสังคมสงเคราะห การบริหารทรัพยากรบุคคล
การใชเทคโนโลยีเพือ่ การบริหาร การบริหารเพือ่ นําไปสูอ งคการ
แหงการเรียนรู
SW 4133 ความรับผิดชอบตอสังคมกับ
3(3/3-0-0)
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
(Social Responsibility with Social
Work Practice)
Prerequisite : None
ความสํา คั ญ ความเป น มา ปรั ช ญาแนวคิ ดความรั บ
ผิดชอบตอสังคม ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคสวนตางๆ
ตามมาตรฐานสากล ความแตกตางระหวางความรับผิดชอบ
ตอสังคม การประกอบการเพื่อสังคม และการตลาดเพื่อสังคม
กรณีศึกษาและรูปแบบความรับผิดชอบตอสังคมระดับบุคคล
ประชาคม และองคกร การเชื่อมโยงความรับผิดชอบตอสังคม
สูการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในระดับปฏิบัติการและระดับ
นโยบายและแผน

SW 4253 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)
บุคคลพิการและทุพพลภาพ
(Social Work Techniques for the
People with Disabilities)
Prerequisite : None
วิเคราะหและวินจิ ฉัย ธรรมชาติ ความตองการ และปญหา
ของผู พิ การและทุ พพลภาพ การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมกับ
ผลกระทบตอผูพ กิ ารและทุพพลภาพ บริการทางสังคม มาตรการ
ทางกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวของ หลักการ เทคนิค วิธี
ในการสงเคราะหผู พิ การและทุ พพลภาพในครอบครั ว กลุ ม
ชุมชน และสังคม การพัฒนางานสังคมสงเคราะหเพื่อผูพิการ
และทุพพลภาพ ฝกเทคนิคการสังคมสงเคราะหคนพิการและ
ทุพพลภาพ
SW 4263 การศึกษาอิสระในงาน
3(0-3/9-0)
สังคมสงเคราะหครอบครัว
(Independent Study of Family Social Work)
Prerequisite : None
ทํารายงานเปนรายบุคคลในเรื่ องที่ นักศึกษาเลือกตาม
ความสนใจดานสังคมสงเคราะหครอบครัวภายใตการแนะนํา
และควบคุมดูแลของอาจารยที่ไดรบั มอบหมาย
SW 4279 การฝกปฏิบัติงาน
9(0-0-9/40)
สังคมสงเคราะหตามวิชาเฉพาะดาน
(Field Work Practice in Interested
Social Work)
Prerequisite : ผานทุกรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ
ตามหลักสูตร
Co-requisite : SW 4141 การสัมมนาสังคมสงเคราะห
ฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหตามกลุมวิชาเฉพาะดาน
ที่ นั กศึ กษาเลื อกศึ ก ษาเป นวิ ชาโท ให นั กศึ กษาบู รณาการ
ความรู ทักษะ และวิ ธีการสั งคมสงเคราะห ที่ เรี ยนมาตลอด
หลั ก สู ต รไปฝ ก ปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลาตลอดภาคการศึ ก ษา
เพือ่ เตรียม ความพรอมสําหรับการปฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห
ในฐานะนั ก วิ ชาชี พ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยเริ่ มต น จาก
การศึกษาเรียนรูหนวยงานอยางวิเคราะห รวมปฏิบัติงานกับ
องคการเพื่อตอบสนองนโยบายขององคการและรวมผลักดัน
ใหเกิดการพัฒนาบริการทีส่ อดคลองกับความตองการของสังคม
พร อ มทั้ งจั ด ทํ า โครงการและประเมิ น ผล และนํ า ผลการ
ฝกปฏิบัติมาจัดอภิปรายแลกเปลี่ ยนเรียนรูเพื่อสรุปบทเรียน
ร วมทั้ งในระหวางและสิ้ นสุ ดการฝ กปฏิ บั ติ เพื่ อให เกิดการ
เสริมสรางองคความรู ทักษะและทั ศนคติ ที่ ถู กต อง และได
ภาพรวมงานสวัสดิการสังคม

       
    

SW 4141 การสัมมนาสังคมสงเคราะห
1(1/1-0-0)
(Seminar in Social Work)
Co-requisite : SW 4279 การฝกปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
ตามวิชาเฉพาะดาน
ความเป นมาและความสําคั ญของการเสวนาบทเรี ยน
กระบวนการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู หลักการวิธีการ
สังเคราะห บทเรียนจากการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดหลักสู ตรเสนอในเวทีแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู การเชื่ อมโยง
ตอยอดบทเรียนสูการปฏิบัติงานในฐานะนักสังคมสงเคราะห
วิชาชีพ การเขียนจดบันทึกรายงาน และการเผยแพรบทเรียน
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SW 4313 การพิทักษและการคุมครอง 3(2/2-1/2-0)
สิทธิผปู วย
(Advocacy and Prevention Patients' Rights)
Prerequisite : None
ความหมาย แนวคิ ดการพิ ทั กษ สิทธิ และการคุ มครอง
ผูปวย สิทธิผูปวย วิเคราะหและวินิจฉัยปญหาและผลกระทบ
ของการละเมิดสิทธิผูปวย นโยบายและมาตรการการคุมครอง
ผูปวย การวางแผนและออกแบบการพิทักษสิทธิ์กระบวนการ
พิทักษสิทธิ์ บทบาทและกระบวนการปฏิบัติงานของนักสังคม
สงเคราะหในการพิทกั ษสทิ ธิผปู ว ย องคการและเครือขายในการ
พิทักษและคุมครองผูปวย ฝกปฏิบัติการพิทักษสิทธิผูปวย

SW 4363 การศึกษาอิสระในงาน
3(0-3/9-0)
สังคมสงเคราะหการแพทย
(Independent Study of Medical Social Work)
Prerequisite : None
ทํารายงานเปนรายบุคคลในเรื่ องที่ นักศึกษาเลือกตาม
ความสนใจดานสังคมสงเคราะหการแพทยภายใตการแนะนํา
และควบคุมดูแลของอาจารยที่ไดรบั มอบหมาย

SW 4323 เทคนิคการสังคมสงเคราะห 3(2/2-1/2-0)
ผูปวยโรคเรื้อรัง และผูปวยระยะสุดทาย
(Social Work Techniques for Patients
with Chronic Diseases and Palliative Care)
Prerequisite : None
วิ เคราะห วิ นิ จฉัยป ญหาและความต องการทางสั งคม
ของผูปวยโรคเรื้อรัง และผูปวยในระยะสุดทาย เทคนิค ทักษะ
และกระบวนการสังคมสงเคราะห ผู ปวยโรคเรื้ อรังและผู ปวย
ระยะสุดทาย ตลอดจนการฝกปฏิบัติ

SW 4403 ผูนํากลุม สัมพันธ
3(3/3-0-0)
(Group Dynamics Leader)
Prerequisite : None
ความหมาย หลักการ กระบวนการ โครงสราง ลักษณะ
และรู ป แบบของกลุ มสั มพั น ธ รู ปแบบกลุ ม สั ม พั นธ ผู นํา
กลุม สัมพันธ การวางแผนและการบริหารกิจกรรมกลุม สัมพันธ
พั ฒ นาการของกลุ มสั ม พั น ธ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
กลุมสัมพันธ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํางานกลุมสัมพันธ
ฝกปฏิบัติการดําเนินการกลุมสัมพันธ

SW 4343 การประเมินทางสังคมและ
3(2/2-1/2-0)
วินิจฉัยในงานสังคมสงเคราะหการแพทย
(Social Diagnosis and Assessment in
Medical Social Work)
Prerequisite : None
แนวคิ ด หลั ก การ กระบวนการประเมิ น และวิ นิ จ ฉั ย
ทางสั งคมทั้ งในระดั บบุ คคล ครอบครั ว และระดั บ สภาวะ
แวดล อมทางสั งคมเกี่ ยวกั บผู ป วยและครอบครั วในสภาวะ
ปญหาตางๆ เพือ่ การดําเนินการวางแผน ชวยเหลือและติดตาม
รวมทัง้ การประเมินซ้ําเมือ่ สถานการณเปลี่ยนแปลงและการใช
เครือ่ งมือทางสังคมสงเคราะห โดยการเรียนรูแ ละฝกปฏิบตั ิการ
เพื่อใหเกิดทักษะที่จะนําไปสูการดําเนินงานตามกระบวนการ
ทางสังคมสงเคราะหการแพทย

SW 4563 เหยื่อวิทยา
3(3/3-0-0)
(Victimology)
Prerequisite : None
เหยื่อในกระบวนการยุติธรรม สาเหตุการตกเปนเหยื่อ
แนวคิ ดในการปองกั นและการเสริ มสร างทักษะการปรั บตั ว
เพื่ อ ผ า นพ นวิ กฤต การฟ นคื นพลั ง ของเหยื่ อรวมทั้ ง การ
ช วยเหลื อ ผลกระทบในระยะยาวที่ เ กิ ดขึ้ นกั บ เหยื่ อ และ
ครอบครัว การคุม ครองพิทกั ษผลประโยชนเหยือ่ หรือผูเ สียหาย
จากกระบวนการยุ ติธรรม การไกลเกลี่ ยและการสมานฉั นท
ระหวางผูกระทําผิดและเหยื่อรวมทั้งผูเกี่ยวของ

SW 4353 เทคนิคการปฏิบัติงาน
3(2/2-1/2-0)
สังคมสงเคราะหกับผูติดสารเสพติด
(Social Work Techniques for Person
Stick the Addictive Substance)
Prerequisite : None
ค านิ ย ม และความเข าใจในความสั ม พั นธ เชิ งอํานาจ
และอัตลักษณของผูต ดิ สารเสพติด พลวัตของสารเสพติด ทฤษฎี
นโยบายและมาตรการที่ เกี่ ยวข อง กระบวนการและวิธี การ
การประเมินทางสังคม ความเสีย่ ง และความซับซอนของปญหา

เทคนิค ทั กษะ การปฏิบัติงานสั งคมสงเคราะหกับผู ติดสาร
เสพติด การประสานความรวมมือเครือขายและการปฏิบัติงาน
ในทีมสหวิชาชีพ

SW 4573 เทคนิคการทํางานกับผูก ระทําผิด 3(2/2-1/2-0)
(Offender Relation Techniques )
Prerequisite : SW 3723 ระบบการบริหารงานกระบวนการ
ยุติธรรม และ SW 3733 การสังคมสงเคราะห
กับกระบวนการยุติธรรม
หลักการ วิธีการและเทคนิคการปฏิบตั ิงานกับผูก ระทําผิด
ในกระบวนการยุติธรรม ฝกทักษะการปฏิบัติงานแกไข ฟนฟู
ปองกันการกระทําผิดซ้ําระดับบุคคล ครอบครัวและกลุ มกับ
ผูกระทําผิดและผูเกีย่ วของตามประเภทคดี เนนการศึกษาผาน
กรณี ศึ ก ษาและการถอดบทเรี ยนจากผู ปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ความเชี่ยวชาญ


SW 4583 การศึกษาอิสระในงาน
3(0-3/9-0)
สังคมสงเคราะหสาธารณภัย
(Independent Study of Disasters
Social Work)
Prerequisite : None
ทํารายงานเปนรายบุคคลในเรื่ องที่ นักศึกษาเลือกตาม
ความสนใจดานสังคมสงเคราะหสาธารณภัยภายใตการแนะนํา
และควบคุม ดูแลของอาจารยทไี่ ดรับมอบหมาย
SW 4593 การศึกษาอิสระในงาน
3(0-3/9-0)
สังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรม
(Independent Study of Criminal
Justice Social Work)
Prerequisite : None
ทํารายงานเปนรายบุคคลในเรื่ องที่ นักศึกษาเลือกตาม
ความสนใจดานสังคมสงเคราะหกระบวนการยุติธรรมภายใต
การแนะนํา และควบคุมดูแลของอาจารยที่ไดรับมอบหมาย
SW 4883 เสถียรภาพของสถาบันครอบครัว 3(3/3-0-0)
ในสั งคมไทย
(Stabilization of Family in Thai Society)
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวและสถาบันครอบครัว สภาวะ
ความเปนไปของครอบครัว เสถียรภาพของสถาบันครอบครัว
ไทยในระบบโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มาตรการ
ดําเนินการใหบังเกิดความมีเสถียรภาพของสถาบันครอบครัว
ทัง้ ในบทบาทภาครัฐ เอกชนและการอบรม เลีย้ งดูภายในแตละ
ครอบครัว เพื่อเปนฐานรองรับความอยูรอดของระบบสังคม

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
จั ดการความรู ศึ กษาดู งานและสั มมนากรณี ศึกษาอาเซี ยน
และสวัสดิการสังคม
TC 1013 การฟงภาษาไทย 1
3(2/2-1/2-0)
(Listening in Thai Language I)
Prerequisite : None
ฟ ง การพู ด ออกเสี ย ง สระ พยั ญ ชนะและวรรณยุ กต
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
การออกเสี ยงคําประเภทตางๆ 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 กลุม คํา ประโยค ขอความและเรือ่ งตางๆ
ตามที่กําหนด
TC 1043 การเขียนภาษาไทย 1
3(2/2-1/2-0)
(Writing in Thai Language I)
Prerequisite : None
เขียนพยั ญชนะ สระ และวรรณยุ กต ไทย ฝ กเขียนคํา
กลุมคํา ประโยค เขียนแนะนําตัว และเขียนเลาประสบการณ
ตางๆ

       
    

SW 4903 การจัดการความรูและ
3(3/3-0-0)
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
(Knowledge Management and
Life Long Learning )
Prerequisite : None
ความสําคัญของการจัดการความรูและการเรียนรูตลอด
ชีวติ หลักการแนวคิด กระบวนการ เทคนิควิธกี ารจัดการความรู
และการสงเสริ มการเรียนรู ตลอดชีวิ ต การวางแผนและการ
บริ หารการจัดการความรู ฝ กปฏิบั ติ การบริ หารการจัดการ
ความรูและการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
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TC 1053 การฟง-การพูดภาษาไทย
3(3/3-0-0)
(Listening and Speaking
in Thai Language)
Prerequisite : None
ฟ งการออกเสี ย ง สระ พยั ญชนะและวรรณยุ ก ต
ในภาษาไทย ฟงการพูดออกเสียงคําประเภทตางๆ กลุมคํา
และประโยค ฟ ง การสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น ตลอดจน
การฟงตางๆ ตามสถานการณที่กําหนดให และพูดออกเสียง
สระ พยั ญ ชนะและวรรณยุ ก ต ในภาษาไทย พู ด ออกเสี ยง
คําประเภทตางๆ ในภาษาไทย ฝ กการพู ดคํา กลุ มคําและ
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
อานออกเสียงและอานจับใจความสําคัญ ฝกอานเนือ้ เพลง
นิ ท าน การ ตู น ร อยกรองขนาดสั้ นและข อ ความสั้ นๆ
จากสือ่ สิง่ พิมพ
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
ต า งประเทศที่ ไ ทยรั บ มาใช ตลอดจนอิ ท ธิ พ ลของภาษา
ตางประเทศทีม่ ีตอภาษาไทย
TC 2053 ภาษาไทยธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Thai Language for Business)
Prerequisite : None
ศัพท และสํานวนทางธุรกิ จ หลักการใช ภาษาไทยเพื่ อ
ธุรกิจ ทัง้ การพูดและการเขียน การเขียนจดหมายประเภทตางๆ
การเขียนบันทึก การเขียนรายงานการประชุม การพูดติดตอ
ทางธุรกิจ
TC 2073 การพัฒนาทักษะการอาน
3(3/3-0-0)
(Reading Skill Development)
Prerequisite : None
ความหมายและความสํ า คั ญ ของการอ า น ทั ก ษะที่
เกี่ ยวข องกับการอ าน การฝ กอานประเภทต างๆ ตลอดจน
วิธกี ารพัฒนาทักษะการอาน
TC 2083 ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3/3-0-0)
(Introduction Linguistics)
Prerequisite : None
ศึกษาหนวยเสียง โครงสรางคํา และโครงสรางประโยค
TC 2093 การพูดเพื่อการนําเสนอ
3(3/3-0-0)
(Speaking for Presentation)
Prerequisite : None
การเตรี ย มการพู ด การใช เ สี ยง ท า ทาง การใช สื่ 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


TC 2113 การอานวิเคราะห
3(3/3-0-0)
(Analytical Reading)
Prerequisite : None
อ านข อ ความที่ สื่ อสารในรู ป แบบต างๆ ทั้ ง คํ า ขวั ญ
คําโฆษณา ความเรียง รอยกรอง วิเคราะห ประเภท รูปแบบ
กลวิธี ความมุงหมาย ทวงทํานองการเขียน และคุณคาของ
ข อความที่ อ านตลอดจนการนําขอความนั้ นๆ มาใชในชีวิ ต
ประจําวัน
TC 2123 อาหารและขนมไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Food and Desserts)
Prerequisite : None
ความหมาย ความเปนมา ประเภท คุณคา ความสัมพันธ
ระหวางภูมิปญญาทองถิ่นกับอาหารและขนมไทย ตลอดจน
วิธกี ารทําอาหารและขนมไทย
TC 2133 หัตถกรรมไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Handicrafts)
Prerequisite : None
ความหมาย ความเปนมา ประเภท คุณคา ความสัมพันธ
ระหวางภู มิป ญญาทองถิ่ นกั บงานหัตถกรรมไทย ตลอดจน
การสืบทอดและอนุรักษงานหัตถกรรมของไทย
TC 3013 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 3(3/3-0-0)
(Writing for Public Relations)
Prerequisite : None
หลักการและวิธีการเขียนเพือ่ ประชาสัมพันธ การวางแผน
การเขี ยนประชาสั มพั นธ รู ปแบบตางๆ การเลือกใช สื่ อเพื่ อ
ประชาสัมพันธ
TC 3023 การกลาวสุนทรพจน
3(3/3-0-0)
(Speech)
Prerequisite : None
หลั กการกล า วสุ นทรพจน และการกล าวสุ นทรพจน
ในโอกาสตางๆ

TC 3043 การเขียนสําหรับการสือ่ สารมวลชน 3(3/3-0-0)
(Writing for Mass Media)
Prerequisite : None
หลั กเกณฑ การเขี ยนและกลวิ ธี การเขี ยนเรื่ องสํา หรั บ
เผยแพร ท างสื่ อสารมวลชนประเภทต า งๆ จรรยาบรรณ
วิชาชีพของ สื่อสารมวลชน และฝกทําหนังสือพิมพ
TC 3073 การใชภาษาไทยเพื่อการแสดง 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 ลักษณะและรูปแบบของหนังสือเด็ก หลักการเขียน
และการจัดทําภาพประกอบสําหรับเด็ก
TC 3093 สํานวนไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Idioms)
Prerequisite : None
ความหมายและที่ ม าของสํา นวน ลั ก ษณะภาษาของ
สํานวนไทย การเปลี่ยนแปลงของสํานวนไทย ตลอดจนความ
สัมพันธของสํานวนกับวิถีชีวิตของคนไทย
TC 3103 ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Cultures)
Prerequisite : None
ความเป น มาของประเพณี แ ละวั ฒนธรรมไทยในภาค
ต า งๆ ประเพณี ที่ สําคั ญของชาวไทย วั ฒนธรรม วิ ถี ชี วิ ต
ความเปนอยูของคนไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
TC 3113 การเขียนหนังสือราชการ
3(3/3-0-0)
(Formal Correspondence)
Prerequisite : None
ระบบสารบัญหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ
ประเภทตางๆ

       
    

TC 3033 การอานหนังสือพิมพภาษาไทย 3(3/3-0-0)
(Reading Thai Newspapers)
Prerequisite : None
ลักษณะและองคประกอบของหนังสือพิมพไทย การใช
ภาษาของหนังสือพิมพ วิธีการอานขาว บทความ และคอลัมน
ตางๆ ในหนังสือพิมพ
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TC 3123 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม
3(3/3-0-0)
(The Thai Language and Culture)
Prerequisite : None
การเปลี่ ยนแปลงของสั งคมที่ มี ผลต อภาษาและ
วั ฒ นธรรม การใช วั จนภาษาและอวั จนภาษาในสั งคมไทย
ความสัมพันธระหวางภาษาไทยและวัฒนธรรม

TC 4023 วรรณกรรมปจจุบัน
3(3/3-0-0)
(Contemporary Thai Literature)
Prerequisite : None
วิ วั ฒนาการของวรรณกรรมไทยป จจุ บั นด านรู ปแบบ
ภาษา แนวคิดและเนือ้ หา ภาพรวมวรรณกรรมไทยปจจุบนั และ
แนวโนมของวรรณกรรมไทยในบริบทสําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ

TC 3132 ราชาศัพทไทย
2(2/2-0-0)
(Thai Royal Language)
Prerequisite : None
ศึกษาความหมายของคําราชาศัพท การใชคําราชาศัพท
ตามลําดับชั้นของบุคคลตางๆ

TC 4033 รอยกรองไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Prose)
Prerequisite : None
วิ วั ฒ นาการคํ า ประพั น ธ ไ ทย รู ป แบบคํ า ประพั น ธ
การเลือกใชคํา และการแตงคําประพันธประเภทตางๆ ในบริบท
สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ

TC 3143 การแปล
3(3/3-0-0)
(Translation)
Prerequisite : None
แปลคํา กลุ มคํา ประโยค ขอความภาษาตางประเทศ
เปนภาษาไทย และขอความภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ
แปลความหมายตามตัวอักษรและแปลความหมายโดยรวม
TC 4011 โครงงานพิเศษ
1(0-1/2-0)
(Thematic Paper)
Prerequisite : None
ศึกษาหัวขอใดหัวขอหนึ่งทางภาษาไทยและวัฒนธรรม
ไทย และมี ระบบตามกระบวนการแสวงหาความรู ที่ ถูกตอง
และเขี ยนรายงานผลการศึ ก ษาเป นความเรี ย งภาษาไทย
โดยนักศึกษาทํางานรวมกับอาจารยผูดูแลโครงงานพิเศษ

       
    

TC 4013 คติชนวิทยา
3(3/3-0-0)
(Folklore)
Prerequisite : None
ประวัติความเปนมา ประเภท คุณคา ระเบียบวิธีศึกษา
ความสั ม พั นธ กั บ ศาสตร อื่ น ๆ และบทบาทของคติ ชนใน
สังคมไทยในบริบทสําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ
TC 4016 ฝกงาน
6(0/0-0-6/18)
(Practicum)
Prerequisite : None
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชน ที่ มี
ลักษณะงานทีเ่ กีย่ วของกับลักษณะวิชาเอก โดยความเห็นชอบ
จากสาขาวิชา และตองมีชั่วโมงฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 300
ชั่วโมง

TC 4043 วรรณคดีเอกของไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Literary Masterpiece)
Prerequisite : None
ประวัติความเปนมาของวรรณคดีไทย องคประกอบตางๆ
ของวรรณคดี ความมุง หมาย รูปแบบ เนือ้ หา และความสัมพันธ
ระหว างวรรณคดี กั บสั งคมไทย ในบริ บ ทสําหรั บนั กศึ กษา
ชาวตางชาติ
TC 4053 การสอนภาษาไทย
3(3/3-0-0)
(Thai Language Teaching)
Prerequisite : None
หลักการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่ สอง การเขียน
แผนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่ สอง การสร างและ
การใช สื่ อประกอบการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาที่ ส อง
การจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยในฐานภาษาที่ สองที่ เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การวัดผลและประเมินผลการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาทีส่ อง
TC 4063 สัมมนาการใชภาษาไทย
3(3/3-0-0)
และวัฒนธรรม
(Seminar in Thai Language and Culture)
Prerequisite : None
วิ เ คราะห ป ญหาในการใช ภาษาไทยสําหรั บ นั กศึ กษา
ชาวตางชาติทสี่ มั พันธกับวัฒนธรรมไทย และวิเคราะหแนวทาง
แกไขป ญหาการใช ภาษาไทยสําหรั บนักศึ กษาชาวต างชาติ
การอภิ ป รายด า นการใช ภ าษาไทยและวั ฒ นธรรมไทยใน
สถานการณตางๆ ในสังคมไทย


TC 4073 ภาษาและวัฒนธรรม
3(3/3-0-0)
ในบทเพลงไทย
(Thai Language and Culture in Thai Song)
Prerequisite : None
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในเนื้ อเพลงไทยประเภท
ตางๆ
TC 4083 วรรณกรรมบทละคร
3(3/3-0-0)
(Drama Literature)
Prerequisite : None
รู ป แบบและเนื้ อหาวรรณกรรมบทละครไทย ได แ ก
บทละครไทย บทละครตะวั น ออกและบทละครตะวั น ตก
ซึ่งแปลเปนภาษาไทย วิเคราะหบทละครในฐานะภาพสะทอน
ของสังคม
TC 4103 ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
(Thai for Tourism)
Prerequisite : None
การพูด และการเขียนเลาเรื่อง บรรยาย อธิบาย พรรณา
ชี้แจงในฐานะผูทองเที่ยว และผูนําการทองเที่ยว
TC 4113 ภาษาไทยเพื่อการโรงแรม
3(3/3-0-0)
(Thai for Hotel)
Prerequisite : None
การพูดและการเขียนเลาเรือ่ ง บรรยาย อธิบาย พรรณนา
ชีแ้ จงในฐานะพนักงานโรงแรม และผูทเี่ กีย่ วของกับงานบริการ
ดานโรงแรม
TC 4123 การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 3(3/3-0-0)
(Thai Language in Daily Life)
Prerequisite : None
ฝ ก ทั ก ษะการใช ภ าษาไทยเพื่ อการสื่ อสารในชี วิ ต
ประจํ า วั น ด า นการฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย น
เพื่อใชเปนพื้นฐานในการศึกษาวิทยาการขั้นสูงตอไป

TC 4143 เทคโนโลยีเพือ่ การสื่อสาร
3(3/3-0-0)
ภาษาไทย
(Technology for Thai Communication)
Prerequisite : None
หลักเกณฑและกลวิธีใชเทคโนโลยีตางๆ เพื่อการสื่อสาร
การพิจารณาเลือกรับสาร-สงสาร การรับสาร-สงสารภาษาไทย
จากเทคโนโลยีประเภทตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
TC 4153 การสื่อสารภาษาไทย
3(3/3-0-0)
ผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Thai Communication through
Information Technology)
Prerequisite : None
ความหมาย ประเภท ลั ก ษณะของสื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความสําคัญ รูปแบบ และวิธีการสื่อสารภาษาไทย
ผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ภาพยนตร วิทยุ โทรทัศน
และสื่อสมัยใหม (Internet)
TC 4163 บทความเกีย่ วกับการทองเทีย่ วไทย 3(3/3-0-0)
(The Articles about Tourism of Thailand)
Prerequisite : None
ความหมาย ประเภทของบทความ ลักษณะของบทความ
ทองเทีย่ ว การอานและการเขียนบทความเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว
ในฐานะผูทองเที่ยวและผูนําการทองเที่ยว
TH 1023 สุนทรียศาสตรในภาษาไทย
3(3/3-0-0)
(Aesthetics in the Thai Language)
Prerequisite : None
ทฤษฎี สุ นทรี ยศาสตร ภาษาไทยในแง สุ นทรียศาสตร
ความสัมพันธของเสียง และตัวอักษรกับความรูส กึ การวิเคราะห
ความหมาย การใชภาพพจนทสี่ ะทอนวัฒนธรรมในวิถีชวี ติ ไทย
TH 2033 การอานเพื่อการวิเคราะห
3(3/3-0-0)
(Analytical Reading)
Prerequisite : สอบผานวิชา TH 2113 การฟงและการอาน
หลักการอานเพือ่ การวิเคราะห การอานขอความในรูปแบบ
ตาง ๆ การจําแนกประเภท รูปแบบ กลวิธี ทวงทํานองการเขียน
จุดประสงค และการนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต
TH 2053 ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
(Thai for Tourism)
Prerequisite : None
คําศัพทและสํานวนทีใ่ ชเกีย่ วกับการทองเที่ยว ภาษาไทย
ที่ใชในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

       
    

TC 4133 ภาษาไทยเพื่ออุตสาหกรรม
3(3/3-0-0)
การบริการและการทองเที่ยว
(Thai for Hospitality Industry and Tourism)
Prerequisite : None
การพูดและการเขียนเลาเรื่อง บรรยาย อธิบาย พรรณนา
ชีแ้ จงในอุตสาหกรรมการบริการการทองเทีย่ ว เชน ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการขนสงคมนาคม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปา ฯลฯ
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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 ก ารใช ภาษา และภาพสะท อ นของสั ง คม และ
วัฒนธรรมไทย
TH 2113 การฟงและการอาน
3(3/3-0-0)
(Listening and Reading)
Prerequisite : None
หลักการฟงและการอาน การจับใจความสําคัญ การตีความ
การสร างความเขาใจ จินตนาการ และการใชวิ จารณญาณ
การฟงและการอานในสถานการณตา ง ๆ
TH 2223 การพูดเพื่อการสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
(Communicative Speaking)
Prerequisite : None
หลักการพูด การพูดในสถานการณตาง ๆ การใชภาษา
น้ํ า เสี ย ง ท าทาง การใช สื่ อต าง ๆ ประกอบการพู ด และ
การประเมินผลการพูด
TH 2333 การเขียนเพื่อการสือ่ สาร
3(3/3-0-0)
(Communicative Writing)
Prerequisite : None
หลั ก และกลวิ ธี ก ารเขี ย น การเขี ย นประเภทต า ง ๆ
การเลือกเรือ่ ง การเตรียมเนื้อหา การวางโครงเรื่อง การอางอิง
และการตรวจแกไขตนฉบับ

       
    

TH 2443 ภาษาไทยกับวัฒนธรรม
3(3/3-0-0)
(Thai Language and Culture)
Prerequisite : None
รูปแบบและเอกลักษณของภาษาไทย การใชวัจนภาษา
และอวัจนภาษาในวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางภาษา
กับวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลตอภาษาและ
วัฒนธรรม
TH 3073 วิถีไทยในอาหาร
3(2/2-1/2-0)
(Thai way in Food)
Prerequisite : None
วั ฒ นธรรมที่ สั ม พั น ธ กั บ อาหารไทย ประเภทของ
อาหารไทยในภูมภิ าคตาง ๆ ทีส่ ะทอนวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมไทย
บทบาทอาหารที่มีตอพิธีกรรม ความเชื่อ ชีวิต และสังคมไทย
การปรุงอาหารไทยประเภทตาง ๆ คุณคาของอาหารไทย

TH 3173 ความคิดสรางสรรคในภาษาไทย 3(3/3-0-0)
(Creativity in the Thai Language)
Prerequisite : None
ความสัมพันธระหวางภาษากับความคิด การคิดสรางสรรค
การนํา ความคิ ด ไปใช ในงานสร า งสรรค ด า นภาษาไทยใน
สถานการณตาง ๆ
TH 3363 การเขียนสําหรับ
3(3/3-0-0)
การสือ่ สารมวลชน
(Writing for Mass Media)
Prerequisite : None
หลั ก การเขี ยนและกลวิ ธี ก ารเขี ยนเพื่ อ เผยแพร ท าง
สื่ อสารมวลชนประเภทต าง ๆ กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพของสือ่ สารมวลชน และการทําหนังสือพิมพ
TH 3543 การใชภาษาไทยเพื่อการแสดง 3(3/3-0-0)
(Thai Language for Performances)
Prerequisite : None
หลั ก เกณฑ แ ละกลวิ ธี การใช ภาษาไทยเพื่ อ ส ง เสริ ม
กิจกรรมการแสดงในรูปแบบตาง ๆ
TH 4023 การใชภาษาไทยเชิงธุรกิจ
3(3/3-0-0)
(Thai Language for Business)
Prerequisite : None
ศั พท แ ละสํา นวนทางธุ ร กิ จ หลั ก การใช ภ าษาไทย
เพื่ อธุ ร กิ จ ทั้ งการพู ด และการเขี ย น การเขี ย นจดหมาย
ประเภทตาง ๆ การเขียนบันทึก การเขียนรายงานทางธุรกิจ
การเขี ยนรายงานการประชุ ม การเขี ยนรายงานในพิ ธี การ
และการพูดติดตอทางธุรกิจ
TH 4363 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
3(3/3-0-0)
(Children Book)
Prerequisite : None
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวรรณกรรมสําหรับเด็ก ลักษณะ
และรูปแบบของหนังสือสําหรับเด็กประเภทตาง ๆ ทั กษะ
ด านการเขี ยนและจั ดทํา ภาพประกอบหนั งสื อ สํา หรั บ เด็ ก
การสรางสรรคหนังสือสําหรับเด็ก
TR 2013 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
3(3/3-0-0)
งานสายการบิน
(Introduction to Airline Business)
Prerequisite : None
ประวัติ องคประกอบของธุรกิจการบิน บริษัทสายการบิน
ทาอากาศยาน เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ


ประเภทอากาศยาน งานบริการภาคพืน้ ดิน งานบริการตอนรับ
บนเครื่องบิน องคกรที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน
TR 2103 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
(Tourism Industry)
Prerequisite : None
ความสําคั ญ และความหมายของการท อ งเที่ ยว องค
ประกอบ และปจจัยสนับสนุนตออุตสาหกรรมการทองเที่ ยว
ประเภทของทรัพยากรการทองเทีย่ ว บทบาท หนาทีแ่ ละความ
สําคัญขององคกรการทองเที่ยว ความสัมพันธและผลกระทบ
ระหวางอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และ สิง่ แวดลอม แนวโนมและทิศทางการทองเที่ยวใน อนาคต
TR 2123 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว
3(3/3-0-0)
(Tour Business Management)
Prerequisite : None
ศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละประเมิ น สถานการณ ข องธุ ร กิ จ
นําเที่ยวทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตัวแทนจําหนาย
ธุรกิจนําเที่ยว ศึกษาประเภท รูปแบบ โครงสราง การวางแผน
กอตั้ง และการบริหารงานภายในองคกร การดําเนินงานธุรกิจ
นําเที่ยว การวางแผนการตลาด การควบคุม การคิดคํานวณ
ตนทุนกําไร การจัดการการเงินและบัญชี กลยุทธการวางแผน
ผลิตบริการนําเที่ยว รูปแบบการจัดนําเที่ยว ตลอดจนความ
สัมพันธและธุรกิจที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ ยว
และมั คคุเทศก ป ญหา อุ ปสรรค และแนวทางแกไขในการ
ดําเนินธุรกิจนําเที่ ยว

TR 2163 ธุรกิจสินคาที่ระลึก
3(3/3-0-0)
(Souvenir Business)
Prerequisite : None
การจัดตัง้ ธุรกิจการจัดจําหนายสินคาทีร่ ะลึก การวางแผน
การสรรหาแหลงวัตถุดิบจากแหลงพืน้ บาน การควบคุมตนทุน/
กําไร การวิเคราะห และประเมินผล ชองทางการจัดจําหนาย
การพิจารณาแนวโนมของสินคาที่ระลึกในอนาคต
TR 2173 ทรัพยากรการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
ทางธรรมชาติของโลกและของประเทศไทย
(Global and Thai Natural Tourism Resources)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากร
การทองเที่ยวทางธรรมชาติ ปจจัยที่มีผลกระทบตอทรัพยากร
การทองเที่ ยวทางธรรมชาติของโลกและประเทศไทย ขอมูล
ดานภูมศิ าสตรและระบบนิเวศของแหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ
ที่ สํา คั ญ ของโลกและประเทศไทย หลั ก การ แนวทางและ
เทคนิคการสือ่ ความหมายทางธรรมชาติ หลักการและแนวทาง
ในการอนุ รักษ ทรัพยากรการทองเที่ ยวทางธรรมชาติ มีการ
ศึกษานอกสถานที่
TR 2193 ทรัพยากรการทองเที่ยว
3(2/2-1/2-0)
ทางวัฒนธรรมของโลกและของประเทศไทย
(Global and Thai Cultural
Tourism Resources)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากร
การทองเทีย่ วทางวัฒนธรรม ปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอทรัพยากร
การท อ งเที่ ยวทางวั ฒ นธรรม เส น ทางการท องเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมของโลกและประเทศไทย ขอมูลทางประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม ศิลปกรรม และวิถีชีวิตในชุมชนของสถานที่
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญของโลกและของประเทศไทย
หลักการ แนวทาง และเทคนิคการสือ่ ความหมายทางวัฒนธรรม
หลักการและแนวทางในการอนุรกั ษทรัพยากรการทองเทีย่ วทาง
วัฒนธรรม มีการศึกษานอกสถานที่
TR 2203 การขนสงและการบริการการบิน 3(3/3-0-0)
(Transportation and Airlines Services)
Prerequisite : None
ความรู เ บื้ อ งต นเกี่ ย วกั บ การขนส งทางบก ทางเรื อ
ทางอากาศ ระบบของการขนสงผูโดยสารเพื่อการทองเที่ ยว
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของระบบโลจิสติกสที่มี
ตอการทองเที่ยว ขอมูลที่ใชในการใหบริการการบิน การจัด
ตารางเวลา งานบริการบนเครือ่ งบิน และภาคพืน้ ดิน การสํารอง

       
    

TR 2143 สารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว 3(2/2-/1/2-0)
(Information for Tourism)
Prerequisite : None
ลักษณะและโครงสรางสารสนเทศทางการทองเทีย่ ว ระบบ
ฐานขอมูลดานการทองเที่ยว ระบบเครือขาย เทคโนโลยีเว็บ
ธุ รกิ จพาณิ ชย อิ เล็ กทรอนิ กส การพั ฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบการจัดจําหนายแบบเบ็ดเสร็จ ระบบสํารองที่นั่ง ระบบ
จั ดการธุ รกิ จตัวแทนจําหน ายด านการท องเที่ ยว ระบบการ
จั ด การโรงแรมระบบการจั ด การธุ ร กิ จ การจั ด สั ม นาและ
นิทรรศการ ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ การประยุกตใช
ระบบการจัดการสารสนเทศทางการทองเที่ยว และการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศดานการทองเทีย่ ว
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ที่ นั่ ง และการออกบั ตรโดยสาร ระเบี ยบพิ ธี ก ารเข า -ออก
ระหวางประเทศ บทบาทของภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการขนสง การบริหารจัดการและการวางแผนการขนสง
ผูโดยสาร มีการศึกษานอกสถานที่
TR 2213 งานมัคคุ เทศก
3(2/2-1/2 -0)
(Tour Guiding)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ
และมารยาทของมั คคุ เทศก การตระหนั กถึ งจรรยาบรรณ
ในวิ ช าชี พ และมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานในระดั บอาเซี ยน
และหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของวิ ช าชี พ ต อ สั ง คมรวมถึ ง
ความปลอดภั ยของนั กท องเที่ ยว การใช วาทศิ ลป ในอาชี พ
มั คคุ เทศก ความสามารถในการเป นผู นํา ความรู เกี่ ยวกั บ
วัฒนธรรมของนักทองเที่ยว ความรูเกี่ยวกับเอกสารประกอบ
การเดิ น ทาง การตรวจลงตรา และระเบี ย บพิ ธี ศุ ล กากร
จรรยาบรรณและกฎหมายที่ เกี่ ยวข อง มี การฝกปฏิ บั ติและ
การศึกษานอกสถานที่

       
    

TR 2223 การทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 3(3/3-0-0)
และโลก
(ASEAN and Global Tourism)
Prerequisite : None
ความเปนมาของประชาคมอาเซียน ขอมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ
ภู มิ ภาคอาเซี ยน เช น ภู มิ ศาสตร ประวั ติ ศาตร เศรษฐกิ จ
การเมื อ ง สั ง คม วั ฒ นธรรม สถานการณ ป จ จุ บั น และ
แนวโนมการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และภาพรวมของ
การท องเที่ ยวโลก การแข ง ขั นและความร ว มมื อ ด านการ
ท อ งเที่ ย วระหว างประเทศในภู มิ ภาคอาเซี ยนกั บประเทศ
ในภูมิภาคอื่น ผลกระทบจากการวมกลุ มประชาคมอาเซียน
ที่มีตอประเทศไทย กรณีศึกษา
TR 2233 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 3(2/2-1/2-0)
การทองเที่ยวและการโรงแรม
(Information Technology for
Tourism and Hotel)
Prerequisite : None
ลั กษณะและโครงสร างสารสนเทศทางการท อ งเที่ ยว
และโรงแรม ระบบฐานขอมูลดานการทองเที่ ยวและโรงแรม
ระบบเครือขาย เทคโนโลยีเวปธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการจัดจําหนายแบบเบ็ดเสร็จ
ระบบสํารองที่ นั่ ง ระบบจั ดการธุ รกิ จตั วแทนจําหน ายด าน
การทองเที่ ยว ระบบการจัดการโรงแรม การจัดทําเว็บไซต
เพือ่ การขายและประชาสัมพันธธรุ กิจการทองเทีย่ ว การประยุกต

ใชระบบการจัดการสารสนเทศทางการทองเที่ยวและโรงแรม
ปญหาและอุปสรรคของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการแกไข
TR 3003 พฤติกรรมนักทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
(Tourist Characteristics and Behavior)
Prerequisite : None
ประเภท และลั กษณะของนั กท องเที่ ยว แนวคิ ดและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยาที่ประยุกตใชในการวิเคราะห
แรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยว พฤติกรรมการบริโภค และ
พฤติกรรมทางสังคมของนักทองเที่ยว กรณีศึกษา
TR 3013 การจัดนําเที่ยวเขาและ
3(2/2-1/2-0)
ออกนอกประเทศ
(Operation of Inbound and Outbound Tour)
Prerequisite : None
หลั ก การ องค ประกอบและกระบวนการของการจั ด
นําเที่ยวเขาและออกนอกประเทศ การสืบคนขอมูลสารสนเทศ
เพื่อจัดเสนทางการทองเที่ยว การประสานงานกับบุคคลและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ รูปแบบและการเขียนรายการนําเทีย่ วเขา
และออกนอกประเทศ การคิดตนทุน การกําหนดราคา และ
การขายรายการนําเทีย่ ว การจัดบริการภาคพืน้ ดิน จรรยาบรรณ
และกฎหมายที่ เกี่ ยวข อง ระเบี ยบพิ ธี การเขา-ออกระหว าง
ประเทศ พิธกี ารศุลกากร ปญหา อุปสรรค และการแกไขปญหา
การประเมินผล การจัดนําเที่ยว มีการฝกปฎิบัติและการศึกษา
นอกสถานที่
TR 3133 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
3(3/3-0-0)
ธุรกิจที่พักและบริการอาหาร
(Introduction to Lodging and
Food Service Business)
Prerequisite : None
วิ วั ฒนาการ แนวโน มความสําคั ญการดําเนิ นงานของ
ธุรกิจที่พักและการบริการอาหาร แนวคิดและหลักการจัดการ
ธุรกิจบริการที่พักและอาหาร โครงสรางการบริหาร รูปแบบ
การจัดหนวยงาน บทบาท หนาที่ และการดําเนินงานของฝาย
หรือแผนกตางๆ การควบคุมคุณภาพการบริการ จรรยาบรรณ
วิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวของ
TR 3163 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3/3-0-0)
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
(Human Resource Management in
Tourism Industry)
Prerequisite : None
บทบาท ความสําคัญ หนาที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การางแผน การสรรหา


การคัดเลือกบรรจุและแตงตัง้ การบริหารคาตอบแทน ประโยชน
และบริการทรัพยากรมนุษย ทฤษฎีการจูงใจ การพัฒนา และ
การฝ กอบรม การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ คลากร
กฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ กรณีศึกษา
TR 3183 การตลาดการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
(Tourism Marketing)
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดการทองเที่ยว สิ่งแวดลอมที่มี
อิ ท ธิ พลทางการตลาดการท อ งเที่ ยว การแบ ง ส ว นตลาด
การกํ า หนดตลาดเป า หมาย พฤติ ก รรมการบริ โ ภคของ
นักทองเที่ยว สวนประสมของการตลาดการทองเที่ยว กลยุทธ
และการวางแผนการตลาดการทองเทีย่ ว การวิเคราะหแนวโนม
การตลาดการทองเที่ยว กรณีศึกษา
TR 3203 การจัดการการประชุม
3(2/2-1/2-0)
การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
และนิทรรศการ
(MICE Operation and Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการและบทบาทของ
ธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการและการทองเทีย่ วเพือ่ เปนรางวัล
การเสนอขอเปนเจาภาพจัดประชุม ประเภทของการจัดประชุม
และนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน การดําเนินงาน
นโยบายและบทบาทของหน วยงานที่ เกี่ ย วข อ งทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชน การตลาดและการสงเสริมการตลาด แนวโนม ปญหา
อุ ปสรรคและแนวทางแก ไ ข กรณี ศึ ก ษา และมี การศึ ก ษา
นอกสถานที่

TR 3223 การจัดการการทองเที่ยว
3(2/2-1/2-0)
เชิงเกษตร
(Agro-tourism Management)
Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรู ปแบบการท องเที่ ยว
เชิ ง เกษตร แหล ง ท อ งเที่ ยวและกิ จ กรรมการท อ งเที่ ยว
เชิ งเกษตรของไทย หลั กการและกระบวนการวางแผนเพื่ อ
การจั ดการและพั ฒนาการท องเที่ ยวเชิ งเกษตรอย างยั่ งยื น
นโยบายและบทบาทของหน วยงานที่ เกี่ ย วข อ งทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชน การตลาดและการส งเสริ มการตลาด แนวโน ม
การทองเที่ยวเชิงเกษตรของโลกและของไทย ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่
TR 3233 การจัดการกิจกรรมพิเศษ
3(2/2-1/2-0)
(Event Management)
Prerequisite : None
ความหมาย ประเภทและลั กษณะของการจัดกิ จกรรม
พิเศษ ขั้นตอนและกระบวนการ การวางแผน การบริหารงาน
การประสานงาน การจั ดการด านสถานที่ การจั ดการด าน
การตลาด การจั ด กํา ลั ง คน เทคโนโลยี และอุ ป กรณ ที่ ใ ช
ในการจั ดงาน การให บริ การและการอํานวยความสะดวก
แกผเู ขารวมงาน การแกไขปญหาเฉพาะหนา และการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน การศึกษานอกสถานที่
TR 3243 การจัดการการทองเที่ยว
3(2/2-1/2-0)
เชิงสุขภาพและสปา
(Spa and Health Tourism Management)
Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรูปแบบการทองเที่ยวเชิง
สุ ขภาพและสปา หลั ก การและกระบวนการวางแผนเพื่ อ
การจั ดการและพั ฒ นาการท องเที่ ย วเชิ ง สุ ขภาพและสปา
นโยบายและบทบาทของหน วยงานที่ เกี่ ย วข อ งทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชน การตลาดและการส งเสริ มการตลาด แนวโน ม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพและสปาของโลกและของไทย ปญหา
อุ ปสรรคและแนวทางแก ไ ข กรณี ศึ ก ษา และมี การศึ ก ษา
นอกสถานที่
TR 4153 การวางแผนและการพัฒนา 3(2/2-1/2-0)
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
(Sustainable Tourism Planning
and Development)
Prerequisite : None
ศึ ก ษาแนวคิ ด และหลั กการการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว
อยางยัง่ ยืน ศึกษาและประเมินผลกระทบการทองเทีย่ วทางดาน

       
    

TR 3213 การจัดการการทองเที่ยว
3(2/2-1/2-0)
เชิงผจญภัย
(Adventure Tourism Management)
Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรู ปแบบการท องเที่ ยว
เชิงผจญภัย แหล งท องเที่ ยวและกิจกรรมการทองเที่ ยวเชิง
ผจญภัยของไทย หลักการและกระบวนการวางแผนเพื่อการ
จั ด การและพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วเชิ งผจญภั ย อย า งยั่ ง ยื น
นโยบายและบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
เอกชน การตลาดและการส ง เสริ ม การตลาด แนวโน ม
การทองเทีย่ วเชิงผจญภัยของโลกและของไทย ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่
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สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดลอม กลยุทธและการวางแผนพัฒนา
การทองเทีย่ วอยางยั่งยืน ความเชื่อมโยงระหวางองคประกอบ
และผู มี ส ว นเกี่ ยวข องในการท องเที่ ยวกั บ การพั ฒ นาการ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข
ปญหาในการวางแผนและการพัฒนาการทองเทีย่ วอยางยั่งยืน
TR 4163 การวิจัยพื้นฐาน
3(2/2-1/2-0)
สําหรับการทองเที่ยว
(Fundamental Research for Tourism)
Prerequisite : MA 1073
หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนและจรรยาบรรณในการ
วิจยั การกําหนดกรอบแนวคิด การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
สมมติ ฐานและตั วแปร ประชากร กลุ มตั วอย าง การวั ดกั บ
วิธกี ารทางสถิติ การสรางเครือ่ งมือและทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
เทคนิ คการเก็ บรวบรวมข อมู ลเพื่ อการศึ กษาป ญหา
การวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การสรุ ป ผล
การอภิ ปรายผลและข อ เสนอแนะ การเขี ย นและนํ า เสนอ
รายงานการวิจัย

       
    

TR 4173 สัมมนาเพื่อการทองเที่ยว
3(3/3-0-0)
และโรงแรม
(Seminar on Tourism and Hotel)
Prerequisite : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 4
ศึ กษา และวิ เค รา ะห ส ถา นกา รณ ที่ เกิ ดขึ้ นใน
การท องเที่ ยวและการโรงแรม โดยใช ก รณี ศึ กษาประเด็ น
ในปจจุบนั คนควา วิเคราะห อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และเสนอแนะแนวทางแก ไ ขป ญ หา ร วมแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นกับผูมีประสบการณในการบริหารการทองเที่ยว
และการโรงแรม กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่
TR 4183 การจัดการการทองเที่ยว
3(2/2-1/2-0)
เชิงวัฒนธรรม
(Cultural Tourism Management)
Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรู ปแบบการท องเที่ ยว
เชิงวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
วั ฒ นธรรมของไทย หลั ก การและกระบวนการวางแผน
เพื่อการจัดการและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยาง
ยั่ งยื น นโยบายและบทบาทของหน ว ยงานที่ เกี่ ยวข อ ง
ทั้ งภาครั ฐและเอกชน การตลาดและการส งเสริ มการตลาด
แนวโน มการท องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรมของโลกและของไทย
ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษา และมีการศึกษา
นอกสถานที่

TR 4193 การจัดการการทองเทีย่ วทางทะเล 3(2/2-1/2-0)
(Marines Tourism Management)
Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรูปแบบการทองเทีย่ วทาง
ทะเล แหล งท องเที่ ยวและกิ จกรรมการท องเที่ ยวทางทะเล
ของไทย หลักการและกระบวนการวางแผนเพือ่ การจัดการและ
พัฒนาการทองเทีย่ วทางทะเลอยางยัง่ ยืน นโยบายและบทบาท
ของหน วยงานที่ เกี่ ยวข องทั้ งภาครั ฐและเอกชน การตลาด
และการส งเสริมการตลาด แนวโน มการทองเที่ ยวทางทะเล
ของโลกและของไทย ป ญ หา อุ ปสรรคและแนวทางแก ไข
กรณีศึกษา และมีการศึกษานอกสถานที่
TR 4203 การจัดการการทองเทีย่ วเชิงกีฬา 3(2/2-1/2-0)
(Sport Tourism Management)
Prerequisite : None
ความหมาย องคประกอบ และรู ปแบบการท องเที่ ยว
เชิงกีฬา กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬาของไทย หลักการและ
กระบวนการวางแผนเพื่อการจัดการและพัฒนาการทองเที่ยว
เชิ งกี ฬา นโยบายและบทบาทของหน วยงานที่ เกี่ ย วข อ ง
ทั้ งภาครั ฐและเอกชน การตลาดและการส งเสริ มการตลาด
แนวโนมการทองเที่ ยวเชิงกีฬาของโลกและของไทย ปญหา
อุ ปสรรคและแนวทางแก ไ ข กรณี ศึ ก ษา และมี การศึ ก ษา
นอกสถานที่
TR 4206 สหกิจศึกษา
6 (0-0-6/40)
(Co-operation Education)
Prerequisite : 1. ผานการเรียนในหลักสูตรไมนอยกวา 120
หนวยกิต และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)
ไมต่ํากวา 2.00
2. ตองไดรบั การอนุมัติจากคณะกรรมการ
ของสาขาวิชาการทองเที่ยว
การปฎิบัติงานในสถานประกอบการดานการทองเที่ ยว
โดยการวางแผนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
นั กศึ ก ษาต องเข าไปปฎิ บั ติ งานเต็ ม เวลาในฐานะพนั กงาน
ชั่ วคราวของหน ว ยงานนั้ น ภายใต ก ารควบคุ ม ดู แ ลของ
อาจารยทปี่ รึกษา และพนักงานทีส่ ถานประกอบการมอบหมายให
และจะตองจัดทํารายงานพรอมการนําเสนอภายหลังเสร็จสิ้น
การปฎิบัติงานเพื่อประเมินผลการศึกษา
TR 4213 การจัดการอาหารนานาชาติ 3(2/2-1/2-0)
และทองถิ่น
(International/Local Cuisine Management)
Prerequisite : None
ลักษณะและประเภทของอาหารนานาชาติ และทองถิ่ น
เครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญในการประกอบอาหาร การจัด


รายการอาหาร การออกแบบอาหาร การจัดและตกแตงอาหาร
ตลอดจนการจัดเสิรฟ และวิธกี ารรับประทานอาหารตามมารยาท
มีปฏิบตั กิ ารประกอบอาหาร
TR 4223 การจัดการสโมสรและบาร
3(2/2-1/2-0)
(Club and Bar Mangement)
Prerequisite : None
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสโมสรและบาร ไดแก ประเภท
และโครงสรางการดําเนินงาน ความสัมพันธกับแผนกตางๆ
ที่เกีย่ วของ แนวโนมของธุรกิจ การบริการ พฤติกรรมผูบ ริโภค
การตลาด การจัดการดานการเงิน และการบริ หารบุ คลากร
กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
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VB 2003 ภาษาเวียดนามสําหรับธุรกิจ 1 3(2/2-1/2-0)
(Vietnamese for Business I)
Prerequisite : None
ศึ กษาระบบเสี ยงและการออกเสี ยงในภาษาเวี ยดนาม
คําศัพท และประโยคพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวันและในเชิง
ธุ ร กิ จ ศึ ก ษาไวยากรณ ภ าษาเวี ย ดนามในระดั บ พื้ น ฐาน
ฝกทักษะ การพูด การฟง และการอานขอความสัน้ ๆ แปลความ
และเขาใจในเรื่องที่อานได
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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
Vocabularies, phrases, and frequently used
complex sentences. Fundamental grammar and 350
additional Chinese words.

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 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 conversation. Listening and speaking for main ideas.

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 2113 Chinese III
3(2/2-1/2-0)
Prerequisite : CN1123
Vocabularies, phrases, and frequently used
complex sentenses. The differences between spoken
and written Chinese. 400 additional Chinese words.

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 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 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 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 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.


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 ThreeCharacter 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 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



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.
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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 secretarial 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, discussion, 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.


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 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 skills 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.



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.
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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 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, housekeeping, 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 languages and have different cultural backgrounds, the
nature of language, principles governing the use of language, 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



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.

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.


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 development ; 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.
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IGE 104 Man and Environment
3(3/3-0-0)
Prerequisite : None
The 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 105 English for Communication I 3(2/2-1/2-0)
Prerequisite : None
Four language skills : 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 presentation 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.
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 110

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 writing 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.

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.

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.

IBA 202

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.

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.

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.



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
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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.
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.



IBA 405

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.


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.
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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.

Listening and Speaking
3(2/2-1/2-0)
in Chinese I
Prerequisite : None
Correct Chinese pronunciation ; basic listening and
speaking skills ; short daily situational Chinese
conversation with 300 Chinese words.

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.

ICN 102

IEC 203

ICN 101

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.
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.



ICN 202

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.
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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.

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.

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.

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 302

IEP 402

IEG 202



reviews product and service development processes. It
provides a basis for establishing pricing policies and
pricing plans.

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

IEP 305

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. It 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.


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 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 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,



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.
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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 Traditional 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), ThailandChina 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


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 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,



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.
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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 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 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/entrepreneurship ; 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 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.



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

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.


IST 202 Business Statistics
3(3/3-0-0)
Prerequisite : IST 201
Analysis of variance ; simple and multiple
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
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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



