RANGSIT
UNIVERSITY
BULLETIN
2020-2021

คูมือการศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปการศึกษา 2563-2564

1
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

คู่มือการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2563-2564

RANGSIT UNIVERSITY

BULLETIN
2 0 2 0 - 2 0 21

2

สารบัญ

Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยรังสิต
มณฑปพระศรีศาสดา
มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารภายในมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย สถาบัน
ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนวิชาการและฯ
หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562
ค่าเล่าเรียน ค่าบำ�รุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ปฏิทินการศึกษา ปี 2562 ระบบทวิภาค
ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับ ว่าด้วย การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม
ประกาศเรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ
ประกาศ เรื่อง วินัยนักศึกษา
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ทวิภาษา)
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำ�บัดและเวชศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะรังสีเทคนิค
สาขาวิชารังสีเทคนิค
คณะทัศนมาตรศาสตร์
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
คณะนวัตกรรมเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีอาหาร
สาขาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4
5
6
11
15
16
19
20
22
24
29
33
44
46
49
51
59
61
77
87
89
97
105
107
112
117
123
131
133
138
142
149
151
158
165
167
173
175
179
181
187
189
195
197
204
209

Contents
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
211
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
215
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
222
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
227
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
234
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
239
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
241
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
247
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
254
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
262
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
274
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
281
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
287
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
294
สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
301
สาขาวิชาซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
308
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง
312
วิทยาลัยการออกแบบ
321
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ
323
สาขาวิชาการออกแบบภายใน
330
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
337
สาขาวิชาการออกแบบ
344
สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
351
คณะดิจิทัลอาร์ต
359
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
361
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
367
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
373
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
375
คณะบริหารธุรกิจ
381
สาขาวิชาการจัดการ
383
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
395
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก 401
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
407
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน 413
คณะบัญชี
419
สาขาวิชาบัญชี
421
คณะศิลปศาสตร์
427
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
429
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
435
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
441
สาขาวิชาภาษาจีน
447
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
453
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์                                    459
สาขาวิชาวิทยุและวิทยุโทรทัศน์มัลติเพลตฟอร์ม             461
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
468
สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
475

3

สารบัญ

Contents

Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชามัลติมีเดีย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำ�กับภาพยนต์และโทรทัศน์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
สถาบัญเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
สถาบัญรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สถาบัญอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม
สาขาวิชาอาชญาวิทยา
สถาบันการบิน
สาขาวิชานักบินพาณิชย์
International Chinese College
International College
คำ�อธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะรังสีเทคนิค
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบำ�บัดและเวชศาสตร์การกีฬา
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
คณะนวัตกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ
คณะดิจิทัลอาร์ต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

482
489
496
503
510
517
525
531
533
541
547
552
559
561
567
569
577
579
599
601
609
611
617
619
623
633
661
663
707
762
784
850
864
874
882
896
930
973
983
1007
1041
1114
1245
1308
1330

คณะบริหารธุรกิจ
1340
คณะบัญชี
1423
คณะศิลปศาสตร์
1435
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
1489
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
1556
คณะเศรษฐศาสตร์
1611
คณะนิติศาสตร์
1632
วิทยาลัยดนตรี
1651
สถาบัญรัฐศาสตร์
1687
สถาบันอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม
1709
สถาบันการบิน
1717
International Chinese College
1727
International College
1744
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์                          1826
รายชื่อคณาจารย์
1841
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการและหน่วยงานบริการ 1969
สำ�นักหอสมุด
1970
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
1978
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
1979
สถาบันวิจัย
1982
สำ�นักงานทะเบียน
1983
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
1985
สำ�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1986
สำ�นักงานกิจการนักศึกษา
1994
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2002
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
2004
หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต
2005
สำ�นักงานวิเทศสัมพันธ์
2009
สถาบันภาษาอังกฤษ
2011
สำ�นักงานสวัสดิการสุขภาพ
2012
สำ�นักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
2014
ศูนย์หนังสือฯ/ห้องอาหาร มรส./ร้านสะดวกซื้อ
2016
สัญญลักษณ์ประจำ�มหาวิทยาลัย
2018
แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต
2019
แผนผังบริเวณภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
2020

4
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

ตราสัญลักษณ์

เครื่องหมายมหาวิทยาลัย
ตามวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง เครื่องหมาย
ของมหาวิทยาลัยรังสิต จึงประกอบด้วย เกตุมาลาและดวงอาทิตย์

เกตุมาลา
หมายถึง โลกุตรธรรมหรือสภาวะความรู้แจ้ง โดยมีปัญญาเป็นแสงส่องทางสู่การบรรลุธรรมขั้น
สูงสุด อันเป็นจุดมุ่งหมายอันสูงส่งของมนุษย์

ดวงอาทิตย์
หมายถึง ดาวฤกษ์ที่ให้แสงสว่างส่องมายังโลก เป็นพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ สรรพสัตว์
พืชพันธุ์ ธัญญาหาร และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยรังสิตภายใต้สัญลักษณ์
เพื่อสนองวัตถุประสงค์ในการสร้างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ความใส่ใจในการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ผนวกกับจิตสำ�นึกที่ดีงาม
และคุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยรังสิตจึง
เปรียบเสมือน ดวงอาทิตย์ที่สาดส่องพรายแสงแห่งปัญญา นำ�มรรคาเยาวชนสู่สภาวะความรู้แจ้งในธรรม
เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้างสังคมธรรมาธิปไตยที่ถือธรรมเป็นใหญ่ ถือความถูกต้องเป็นหลัก
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มณฑปพระศรีศาสดา
มณฑปพระศรีศาสดา ตั้งอยู่ ณ ใจกลางมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมณฑปโถงจตุรมุขรูปทรงตาม
แบบสถาปัตยกรรมไทย ประดับตกแต่งด้วยกระจกสีแพรวพราว งดงามวิจิตร ภายในประดิษฐานพระพุทธ
รูปจำ�ลองพระศรีศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัย   หน้าตักกว้าง   ๔ ศอกคืบ ๘ นิ้ว สูง
๕ ศอกคืบ ๑ นิ้ว พระรัศมียาว ๑ ศอกคืบ ๑ นิ้ว  มณฑปพระศรีศาสดานี้ เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาในพระ
บวรพุทธศาสนา และเป็นที่เคารพ สักการะของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้เดินทางมาเยี่ยม
เยือนมหาวิทยาลัยรังสิตโดยทั่วไป มณฑปพระศรีศาสดาจึงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจและความภูมิใจของชาว
มหาวิทยาลัยรังสิตทุกคน
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มหาวิทยาลัยรังสิต
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 295 ไร่   ตำ�บลหลักหก ถนนพหลโยธิน อำ�เภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   มีอาคารรวม
ทั้งสิ้น 18 อาคาร มหาวิทยาลัยอยู่ในทำ�เลที่มีสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ประกอบด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ครบครัน  เช่น  สนามกอล์ฟ สระว่ายน้ำ�  สนามเทนนิส เป็นต้น  มีอากาศบริสุทธิ์ แจ่มใส เหมาะสำ�หรับเป็น
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษาขั้นสูง
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายสำ�คัญคือ การผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาที่ ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศและสาขาวิชาที่ขาดแคลนเป็นที่ต้องการของภาค
ธุรกิจเอกชน  โดยมุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบ และการจัดการเป็นสำ�คัญ รวมถึง
วิชาชีพอิสระที่สามารถสร้างงานของตนเองได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรังสิตได้มุ่งมั่นพัฒนา ทั้งทางด้าน
กายภาพ คุณภาพทางวิชาการ และการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งทาง ด้านการจัดการเรียนการสอนคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการให้บริการแก่สังคม การทำ�นุ
บำ�รุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากการเปิดการสอนเริ่ม
แรกเพียง 2 คณะ  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตมีการจัดการเรียนการสอน 51 หลักสูตร 136 สาขาวิชา นับ
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกใน 37 คณะ ซึ่งรวมทั้งวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ อีกทั้งมีการจัด
ตั้งโรงเรียนสาธิตทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้ครอบคลุมการศึกษาสำ�หรับเยาวชนในระดับต่างๆ
ทั้งระบบ
ความคิดที่จะดำ�เนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตมีมานานแล้ว โดยนายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ (อดีต    
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหลายจังหวัด อดีตผูว้ า่ การการทางพิเศษและอดีตรองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร) ตัง้ แต่
เมือ่ ครัง้ ยังอยูใ่ นราชการว่าจะรวบรวมบุคคลทีร่ กั ใคร่ชอบพอ สร้างกิจกรรมขึน้ อย่างหนึง่ ทีจ่ ะอำ�นวยประโยชน์
แก่สังคมส่วนรวมได้เต็มที่ โดยได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “เราจะสร้างเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้เป็นบัณฑิตที่เพียบ
พร้อมด้วยวิทยาการและเพียบพร้อมด้วยจริยธรรม”  
คณะผู้ก่อตั้งโครงการมหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด้วย นักการศึกษา นักวิชาการ และผู้ชำ�นาญการ
จากรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่มีความเห็นตรงกันว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบและการจัดการ  
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คุณภาพการศึกษา

คุณภาพของคณาจารย์ การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจำ�ที่กำ�หนดไว้ คืออาจารย์ทุกคนจะต้อง
สำ�เร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทและอาจารย์ประจำ�  ต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
มีตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งนี้ โดยจะต้องมีบทบาทในการสนับสนุนนวัตกรรม การพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาต่างๆ   ที่มีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาตำ�รา
เรียน และอุปกรณ์ประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักศึกษา ทั้งนี้ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคน
เป็นนักรณรงค์ เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตทั้งโดยตนเองและศิษย์
คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางให้ความ สำ�คัญกับ
การลงมือฝึกภาคปฏิบัติทั้งในอาคารฝึกงาน ห้องทดลองปฏิบัติการ ห้องทำ�งานเสมือนจริง รวมทั้งการฝึก
ฝีมือภายนอก เช่น ระบบสหกิจศึกษาโดยความร่วมมือของพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบ
การที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอันเป็นมหามงคลยิ่งว่า    
“รัตนคุณากร” เป็นอาคารเรียนรวมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ต่างๆ ของหลักสูตรนานาชาติของสถาบันและคณะต่างๆ ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน
ภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  สถาบันการทูต
และการต่างประเทศ  Stenden Rangsit University, International Chinese College สถาบันการบิน และ
สำ�นักงานวิเทศสัมพันธ์ ช่วยให้นักศึกษาต่างหลักสูตรมีโอกาสปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ซึง่ กันและกันอย่างใกล้ชดิ โดยมีหอ้ ง Auditorium เพือ่ รองรับกิจกรรมการแสดงทีจ่ ดั ขึน้ และ RSU Sky Cyber
Lounge เป็นสโมสรให้นักศึกษาได้เข้าไปสร้างเสริมไมตรีจิตมิตรภาพ สัมผัสวิถีชีวิตแนวสร้างสรรค์ของ
ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ในโลกกว้างไกลแห่งอนาคตและได้จัดสร้างอาคารเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารศูนย์เทคโนโลยี Digital Multimedia Complex ที่เพียบพร้อมด้วยห้องปฏิบัติ
การระบบ Non-Linear ที่ทันสมัย มีห้องถ่ายทำ�รายการและส่งสัญญาณโทรทัศน์หรือทีวีสตูดิโอเสมือน
จริง ห้องฉายภาพยนตร์ และเวทีการแสดง ซึ่งจะใช้ประโยชน์โดยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและสารสนเทศ คณะศิลปะและการออกแบบ ซึง่ การใช้ประโยชน์รว่ มกันจะเน้นการบูรณาการต่างๆ
ในองค์รวม รวมทั้งปรับปรุงอาคารการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี   คณะเศรษฐศาสตร์
และสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ปรับปรุงอาคารการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์   นิติศาสตร์ เป็นต้น
ซึ่งเมื่อผนวกกับการพัฒนาอาจารย์และกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่บูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการศึกษา ก็จะช่วยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม
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การรับรองมาตรฐานความชำ�นาญด้านภาษา และความแตกฉานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซึ่งการจะทำ�เช่นนี้ได้ ต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ฝึกฝนความชำ�นาญ เพื่อให้เกิดความ
แตกฉาน ในการใช้ทั้งทางด้าน English Proficiency และ IT Literacy และเมื่อผ่านการทดสอบก็จะมอบ
ประกาศนียบัตรให้   ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสที่ดีแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษา ทั้งในการประกอบอาชีพและการศึกษา
ต่อ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันด้วย
แผนนโยบายเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ หรือ Roadmap to Excellence
•  ต้องแข่งขันได้ (Competitiveness)
ความยอดเยี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness and Distinction) เราต้องมีความดีเด่น ที่ไม่มีใคร
เหมือน ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปด้วยในความเป็นมหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตกำ�ลังคน
เพื่อประเทศชาติ
คุณภาพการศึกษา (Quality Education) เป็นการเตรียมความพร้อมสำ�หรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจะเน้นเรื่องคุณภาพครูอาจารย์ และคุณภาพของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
นวัตกรรมและโครงการวิจัยและพัฒนา (Innovations and Research and Development           
Projects) โดยมีนโยบายเร่งรัดการคิดค้นนวัตกรรม ตลอดจนการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการใหม่หรือต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย รวมทั้งงานออกแบบที่มีประโยชน์
คุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษา (Quality Graduates) โดยมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรที่จะส่งเสริมความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาบ้านเมือง
และเรื่องสุดท้ายคือ ความน่าเชื่อถือและเชื่อเสียงเกียรติภูมิ (Trustworthiness and Reputation)
คือการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ก้าวมั่นสู่ความเป็นนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ ผลิตนักศึกษาที่มที ักษะรวบ
ยอด ทั้งการใช้ภาษาไทย-อังกฤษและ IT Literacy ที่มีประกาศนียบัตรความชำ�นาญรับรอง
•  ต้องก้าวไกลเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-University)
โดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบ
ออนไลน์ (Online) มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรที่จำ�เป็นต่อความ
ต้องการของสังคม รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ e-Learning มาใช้
เพื่อทำ�ให้เป็นศูนย์การเรียนด้วยตนเองมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น e-Library และพัฒนา
ระบบให้บริการทางการศึกษาด้านทะเบียนด้วยระบบ e-Registration and Communication เป็นต้น
•  ต้องก้าวไปเป็นนานาชาติ (Internationalization)
โดยการพัฒนาหลักสูตรสู่ระบบการศึกษาแบบทวิภาษา (Bilingual Education) ด้วยการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ รวมทั้งมีการสร้างโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาในประเทศต่างๆ ในลักษณะ 2+2 หรือ 3+1 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและสร้างกระบวนการสู่ความเป็นนานาชาติ
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•  ต้องรับรองมาตรฐานได้ (Certification)
มุ่งพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มีการออก
ประกาศนียบัตรรับรอง เพราะความสามารถดังกล่าวจะเป็นหลักประกันสำ�หรับผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรังสิต ให้มีโอกาสที่ดีในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
•  คุณภาพการศึกษา (Quality Education)
มุง่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพคูค่ ณ
ุ ธรรม เน้นการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบองค์รวม (Holistic
Education Curriculum) มีเป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตที่มีต้นทุนสังคมสูง ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งวิชาชีพ
วิชาการ ด้านธรรมาภิบาล ทักษะด้านการสื่อสาร ภาวะความเป็นผู้นำ�  การทำ�งานเป็นทีม และเป็นผู้ยึดมั่น
ในจริยธรรม
•  การเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งความเป็นจริง (Readiness for the Real World)
มุ่งสร้างสรรค์บัณฑิตในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะในการทำ�งาน และการ
ปรับตัวเข้าสู่สภาวะการทำ�งานในโลกแห่งความเป็นจริง
“ไม่ใช่สถาบันการศึกษาที่อยู่บนหอคอยงาช้าง ไม่ใช่การแยกส่วนอยู่โดดเดี่ยว ไม่เกี่ยวข้องกับใคร
ไปภูมิอกภูมิใจที่มันไม่ใช่ เช่น ปริญญาหรืออะไรก็ตามของปัจเจกบุคคล และผลที่จะได้รับต้องเป็นผลต่อ
ส่วนรวม มันถึงจะดี หากดีเพียงแค่ต่อบุคคล แต่ไม่ดีต่อส่วนรวม ก็ไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่า”
•  โรงงานผลิตยาสมุนไพร (Sun-Herb Thai Chinese Manufacturing)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เสริมสร้างจุดแข็งของมหาวิทยาลัย โดยการจัดตั้งโรงงาน
ผลิตยาสมุนไพรและยาแผนไทย เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบของการจัดการ การเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้านการ
ผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP ให้บริการทางวิชาการในการพัฒนาสูตรต้นตำ�รับ และพัฒนาวิธี
วิเคราะห์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และยังเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก และคณะเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ  
นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
โดยร่วมมือกับ Heiongjiang University of Chinese Medicine ประเทศจีน จัดตั้งศูนย์ Sino-Thai Traditional Medicine Research Center เพื่อวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

10
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
เป็นประธานในพิธี สถาปนามหาวิทยาลัย
เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2533 และ
วันที่ 23 มิถนุ ายน 2553 เสด็จฯ เปิดอาคาร
“รัตนคุณากร” และวันที่ 29 เมษายน 2558  
เสด็จฯเปิดอาคารสถาบัน จีน-ไทย
• สถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (Chinese-Thai Institute of Rangsit University)
สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เกิดขึน้ โดยวิสยั ทัศน์ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีท่ี
ต้องการปรับทิศทางมหาวิทยาลัยรังสิตในภาพรวมสูค่ วามเป็นเอเชียสากลเป็นหน่วยงานสนับสนุนประสานงาน
อำ�นวยความสะดวก ให้บริการด้านความสัมพันธ์จนี -ไทย แก่วทิ ยาลัย/คณะเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
รวมทัง้ แสวงหาความร่วมมือในมิตติ า่ งๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถานทูตจีน
และสมาคมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีย้ งั มีหน้าทีจ่ ดั ทำ�ข้อมูลสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ประเทศจีนแก่วทิ ยาลัย/คณะและหน่วยงานในการตัดสินใจดำ�เนินการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันใน
ประเทศจีน แก่ผบู้ ริการในการกำ�หนดทิศทางพัฒนาองค์กร ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเมือ่ วันที่ 29 เมษายน
2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำ�เนินเปิดอาคาร สถาบัน จีน - ไทย
แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ณ ศาลากวนอิม
มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้เริ่มดำ�เนินการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 ในนามของ
วิทยาลัยรังสิต ต่อมาได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 โดยได้รับ พระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีสถาปนา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2533 และเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยรังสิตก็ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน เสด็จฯ เปิดอาคาร “รัตนคุณากร” และเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะ
ต่างๆ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอย่างยิ่ง
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 88 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 37 สาขา
วิชา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา  และระดับปริญญาเอก 9 สาขาวิชา
เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีม่ มี าตรฐานระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ ดำ�เนิน
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งสู่ความเป็นสากลมาก
ขึ้นมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำ�นานาประเทศ  อาทิ สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน  นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย  สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม จีน ฯลฯ  ครอบคลุม
สาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ความร่วมมือกระทำ�ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร  
การทำ�วิจัย  การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา  การส่งบุคลากรและนักศึกษาไปฝึกอบรม  นอกจาก
นี้ มหาวิทยาลัยยังเปิดสำ�นักงานศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นัก ศึกษาที่ต้องการไป
ศึกษา และหาประสบการณ์เพิ่มเติมยังต่างประเทศในบางภาคการศึกษา โดยสามารถโอนหน่วยกิตทั้งหมด
มายังมหาวิทยาลัยรังสิตได้  
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อาคารภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)
• สำ�นักงานอธิการบดี
• สำ�นักงานทะเบียน
• ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
• ฝ่ายสื่อสารองค์กร
• สำ�นักงานการเงิน
• สำ�นักงานงบประมาณ
• สำ�นักงานบุคคล
• ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
•
• สำ�นักงานวางแผน  
•
• สำ�นักงานบัญชี
•
• สำ�นักงานมาตรฐานวิชาการ
•
อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2)
• คณะบริหารธุรกิจ
• คณะบัญชี
• คณะเศรษฐศาสตร์
• สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันรังสิตวิชชาลัย
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
สถาบันวิจัย
สำ�นักงานนิติการ

•
•
•
•

สำ�นักงานประกันคุณภาพ
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน
หน่วยวิเคราะห์และแผนการเงิน
ศูนย์ข่าว RSU News

อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3)
• คณะศิลปศาสตร์
• คณะนิติศาสตร์
• วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
• วิทยาลัยรัฐกิจ
• วิทยาลัยครูสุริยเทพ

อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์
(อาคาร 4)
• คณะวิทยาศาสตร์
• วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
• คณะเทคนิคการแพทย์
• คณะพยาบาลศาสตร์
• คณะกายภาพบำ�บัดและเวชศาสตร์การกีฬา
• วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
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อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์
(อาคาร 4/1)
• วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
• ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์

อาคารหอสมุด (อาคาร 7)
• สำ�นักหอสมุด

อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสิทธิ์ อุไรรัตน์
(อาคาร 4/2)
• ห้องปฏิบัติการแพทยศาสตร์ (ห้องอาจารย์ใหญ่)
• ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
• ห้องเรียนรวม

อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5)
• วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ •
• คณะเทคโนโลยีชีวภาพ •
• คณะเทคโนโลยีอาหาร •
• คณะนวัตกรรมเกษตร •
•

อาคารคุณหญิงพัฒนา
(อาคาร 8)
• วิทยาลัยการออกแบบ
• คณะดิจิทัลอาร์ต

ศูนย์อินเทอร์เน็ต
ศูนย์บริการทางวิชาการ
ศูนย์บริการยานยนต์
สำ�นักงานธุรกิจสัมพันธ์
RSU Cyber University

อาคารสถาปัตย์
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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อาคารประสิทธิ์พัฒนา (อาคาร 9)
• สำ�นักงานหอพัก
• สำ�นักงานปกครองและรักษาความปลอดภัย
• ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต
• สโมสรนักศึกษา
• หอพักชาย / หอพักหญิง

อาคารจอดรถ  (อาคาร 10)    
• คณะรังสีเทคนิค
• ฝ่ายงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
• ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์

อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11)
• บัณฑิตวิทยาลัย
• วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
• สถาบันการบิน
• สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
• วิทยาลัยนานาชาติ
• วิทยาลัยนานาชาติจีน
• สำ�นักงานวิเทศสัมพันธ์
• สถาบันภาษาอังกฤษ
• ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
• RSU  V.O.I.C.E.
อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12)
• วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
• วิทยาลัยแพทยศาสตร์
• คณะทัศนมาตรศาสตร์
• ศูนย์ RSU Health Care
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อาคาร 13
• สำ�นักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
• สำ�นักงานบริการโครงการฯ
• สหกรณ์ออมทรัพย์ มรส.
• สำ�นักงานจัดซื้อ     
• สำ�นักงานพัสดุ
• แผนกสารบรรณ
• แผนกยานพาหนะ
อาคารนันทนาการ (อาคาร 14)
• ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
• สำ�นักงานกิจการศึกษา
• สำ�นักงานสวัสดิการสุขภาพ
• สำ�นักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
• Fitness Center

อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15)
• วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
Digital Multimedia

อาคารโรงงานผลิตยาสมุนไพร
Sun-Herb Thai Chinese Manufacturing (อาคาร 16)

อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ (อาคาร 17)
• วิทยาลัยดนตรี

อาคารศาลากวนอิม (อาคาร 18)
• สถาบันจีน-ไทย
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศ.เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ดร.อาชว์  เตาลานนท์    
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังคสิทธิ์
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
นายเชิญพร เต็งอำ�นวย
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
เลขานุการกรรมการ
นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ
นายกิตติศักดิ์  ไตรพิพัฒพรชัย
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์
อธิการบดี

ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
รักษาการอธิการบดี

ที่ปรึกษาอธิการ

ศ.เกียรติคุณดร.พรชัย มาตังคสมบัติ

ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

นางสาวพิสมัย  จันทวิมล
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รองอธิการบดี

ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.อภิวัฒิ  อุไรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ

นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
รองอธิการบดี
ฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร.จิตริยา  ปิ่นทอง

รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

ดร.อภิรมณ  อุไรรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา
Start Up และการลงทุน

นายกสิณ  จันทร์เรือง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม

รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
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ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง

ดร.อภิรมณ  อุไรรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม

Mr.Sosef George Schedler

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

นางสาวศศวรรณ  รื่นเริง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา

รศ.พ.ค.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต

ผศ.สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ

นายสานิตย์ แสงขาม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม
และสิทธิประโยชน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน

ผศ. ชาญชัย สุขสุวรรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา

ผศ.ผการัตน์ จำ�ปาน้อย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียน
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ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย สถาบัน
ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์
นพ.วิชัย เกิดวิชัย
ดร.สุริยะไส กตะศิลา
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์  รุจิระยรรยง
ผศ.ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอ้าน
ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ
ดร.กัญจน์นิตา  สุเชาว์อินทร์
นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว
ผศ.ดร.กฤษฎา  ศรีแผ้ว
ดร. ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์
พล.อ.อ.คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
ศ.คลินิก พล.ร.ต.หญิง สุชาดา วุฑฒกนก
ศ. (พิเศษ) วิชา มหาคุณ
รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์
รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ
ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย  ศิริกุลชยานนท์
รศ.มานัส  มงคลสุข
รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก
รศ.พิศประไพ สาระศาลิน
ร.ต.หญิง ผศ.ดร.วรรณี ศุขสาตร
พญ.วัฒนีย์  เย็นจิตร
ผศ.ดร.อำ�ภาพร นามวงศ์พรหม
ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร  ทรงศักดิ์
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
ผศ.ดร.วราพร  ลักษณลม้าย
รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฎศิริ
ดร.วรชาติ  เฉิดชมจันทร์
ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร
ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
นายสมปอง  สงวนบรรพ์
ศ.ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์
ศ.เกียรติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ
นายณัฐวุฒิ สีมันตร
รศ.นันทชัย  ทองแป้น

อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์
อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร
คณบดีกิตติคุณวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีวิทยาลัยดนตรี
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน
คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
คณบดีสถาบันการบิน
คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
คณบดีสถาบันรัฐศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยครูสุริยเทพ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณบดีคณะรังสีเทคนิค
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
คณบดีวิทยาลัยการออกแบบ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร
รักษาการคณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร
คณบดีคณะกายภาพบำ�บัดและเวชศาสตร์การกีฬา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คณบดีคณะบัญชี
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีสถาบันเศรษฐศาสตร์
คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ
คณบดี Institute for tata Analytics
อธิการวิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และโลกาภิวัตน์
คณบดีคณะดิจิทัลอาร์ต
คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
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รศ.ดร.ธรรมวิทย์  เทอดอุดมธรรม
ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

คณบดีคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
คณบดีสถาบัน Gen.Ed
คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย

ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนวิชาการและหน่วยงานบริการ
นายอภิวัฒิ  อุไรรัตน์
นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
ผศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน
ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์
ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
ดร.จิตธิยา ปิ่นทอง
รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
ศ.(พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์
นายกสิณ  จันทร์เรือง
นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
นายสานิตย์ แสงขาม
นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยุธยา
ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล
M.Josef George Schedler
นายกิตติศักดิ์  ไตรพิพัฒพรชัย
นางสาวศศวรรณ รื่นเริง
ผศ.ผการัตน์ จำ�ปาน้อย
ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
นายปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์
รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
รศ.ดร.สุชาดา  นิมมานนิตย์
ผศ.ดร.ปถมาพร  สุกปลั่ง
ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาสัย
ผศ.ดร.รุจาภา  แพ่งเกษร
ผศ.อารีรัตน์  แย้มเกษร
นายธีร์ นภินธากร
นางเบญจา สันติธนานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายบริการกิจการพิเศษ (RSU Health Care)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา Start up และการลงทุน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายสังคมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและสิทธิประโยชน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักงานตำ�รวจมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสำ�นักงานมาตรฐานวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำ�นักงานทะเบียน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา (สถาบันกีฬา)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย RSU Cyber University
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัย
ผู้อำ�นวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวางแผน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประกันคุณภาพ
ผู้อำ�นวยการสถาบันรังสิตวิชชาลัย
ผู้อำ�นวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวิเทศสัมพันธ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานงบประมาณ
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ผศ.ดร.อวิรุทธิ์ เจริญทรัพย์
นางสมญา แชมเบอร์ส
ดร.พิชยพันธ์ ชาญภูมิคลา
ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
นายไอราพต ศรีสุชาติ
นางสาวศศิธร ปังศิริกุล
นายเอกชาติ สมพงษ์
นางสาวศจีทิพย์  ถวิลหวัง
นายนิฐพล นภินธากร
นางวรภาณุ์  อุดล
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
นายวสันต์ อัครรวงศ์
นายอุดร  ตันติประภาคาร
ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร
นางรติกร  อุไรรัตน์
นายวัชระ ลอยสมุทร
นางโกสุม เศรษฐาวงศ์
นายชานนท์  ประดิษฐ์
นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์
นายสุริยะ  สีเหลือง
หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์  เกษมศรี
พ.ต.อ.สุรพงศ์ แปล่งขำ�
นายสิริกร ลิ้มสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์
ดร.ชาญชัย จิวจินดา
พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ภุกะติวย์
รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์
ดร.ชาญชัย จิวจินดา
รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม

ผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาวิภาวดี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบุคคล
ผู้อำ�นวยการสถาบันจีน-ไทย แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด
ผู้อำ�นวยการ Wisdom Media
ผู้อำ�นวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการเงิน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานนิติการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอธิการบดี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดซื้อและพัสดุ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบัญชี
ผู้อำ�นวยการสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานหอพัก
ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการวิชาการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสวัสดิการสุขภาพ
ผู้อำ�นวยการศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพิมพ์
ผู้อำ�นวยการศูนย์หนังสือ, ผู้จัดการห้องอาหารมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ผู้อำ�นวยการสถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกิจการนักศึกษา
ผู้อำ�นวยการทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานยานพาหนะ
ผู้อำ�นวยการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ผู้อำ�นวยสำ�นักงานทรัพย์สินทางปัญญา
รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
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หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตร 4 ปี (ยกเว้นที่กำ�หนดจำ�นวนปีไว้)
1. สาขาวิชาแพทยศาสตร์  (หลักสูตร 6 ปี)
2. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ทวิภาษา)
(หลักสูตร 6 ปี)
3. สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 6 ปี)
4. สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
(หลักสูตร 6 ปี)
5. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   
6. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (ทวิภาษา)
7. สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์    
8. สาขาวิชากายภาพบำ�บัด     
9.    สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
10. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย   
11. สาขาวิชาแพทย์แผนจีน (หลักสูตร 6 ปี)
12.   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
13. สาขาวิชารังสีเทคนิค     
14. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์   
15. สาขาวิชาเคมีประยุกต์  
16. สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
17. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  
18. สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
19. สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
20. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
21. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
22.   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย  
23. สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
24. สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
25. สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
26. สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
27. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
28. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
29. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
30. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
31. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
32. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
33. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
34. สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน  

35. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์   
36. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
37. สาขาวิชาซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
38. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง
39. สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ
40. สาขาวิชาการออกแบบภายใน
41. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  
42. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
43. สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์  
44. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  
45. สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
46. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
47. สาขาวิชาบัญชี  
48. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
49. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  
50. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก
51. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเซน
52. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ  
53. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร  
54.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
55. สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
56. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
57. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
58. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
59. สาขาวิชาภาษาจีน  
60. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  
61. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
62. สาขาวิชาวิทยุและวิทยุโทรทัศน์มัลติเพลตฟอร์ม  
63. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
64. สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
65. สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล  
66. สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
67. สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
68. สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  
69. สาขาวิชามัลติมีเดีย  
70. สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

สาขาวิชาการเขียนบทและการกำ�กับภาพยนต์และโทรทัศน์
สาขาวิชานิติศาสตร์  
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)   
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาการผลิตดนตรี
สาขาวิชาผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
สาขาวิชารัฐศาสตร์  
สาขาวิชานักบินพาณิชย์

International Program
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

International Business
Communication Arts
International Political Economy and Development
Information and Communication Technology  
International Hospitality and Tourism
Civil Engineering
Finance and Investment (Chinese Language)
International  Business Management
(Chinese Language)
88. Communieation Arts (Chinese Language)  
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ค่าเล่าเรียน  ค่าธรรมเนียม  ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการ
และค่าบำ�รุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563
1.  อัตราค่าหน่วยกิต และค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการ
ลำ�ดับ
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

รายการ

อัตราค่าเล่าเรียน

ต่อหน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
1,400
กลุ่มวิชา RSU
กลุ่มวิชาภาษา ENL/THA/JPN/CHN/FRN/ISL/KOR/RUS/VTN/MLY/ BHS/LAO/SPN/GER/SWD/BRM 1,400
3,000
วิชา RSU 241-242
5,000
ค่าฝึกปฏิบัติการนอกสถานที่
1,700
กลุ่มวิชาคณะศิลปศาสตร์ CHN/ENG/FRN/GER/JPN/THA/ISL/HUM/LGG/KOR
   200
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (ยกเว้น ENG100) วิชาละ
2,200
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน BIO/CHM/PHY
3,000
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการเคมี
3,000
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
3,000
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา
3,000
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
2,500
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ANA/BCH/MIC/PAT/PAT200-201/PMC/PSO
3,000
วิชา ANA203-206/BCH202/MIC301-302/PAT301-302/PMC300/PSO202/MDS
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ สำ�หรับวิชาสรีรวิทยา
6,000
เภสัชวิทยา/พยาธิ/พิษวิทยา/ชีวเคมี/จุลชีววิทยา/ปรสิตวิทยา วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ สำ�หรับวิชา ANA203-206/BCH202
      10,000
MIC301-302/PAT301-302/PMC300/PSO202 /MDS วิชาละ
    550,000
กลุ่มวิชาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ANS/CMD/ENT/MED/MPC/OBG/OPT
ORP/PAT/PED/PSC/PVM/RAD/SPC/SUR/TRU/FOR /BEH/EMD/EMM/HEP/INT/RME/FAM/
EMP/IMD/MET/MST/RHB/CEL/IMP
หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเก็บอัตราคงที่ปีละ 550,000 บาท
    
กลุ่มวิชาทันตแพทยศาสตร์
    900,000
หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเก็บอัตราคงที่ปีละ 900,000 บาท
กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์ PCY/PHC/PHM/PHA
7,000
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคณะ
10,000
ค่าฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่
13,000
กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ NUR/BNS
2,800
กลุ่มรายวิชาปฏิบัติการ
3,500
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ลำ�ดับ

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16

17.

รายการ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการรายวิชา NUR/BNS 214-215
ค่าฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการ ภาคการศึกษาละ
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ภาคการศึกษาละ
กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (ทวิภาษา) ค่าเล่าเรียนเก็บอัตราคงที่
กลุ่มวิชาเทคนิคการแพทย์ MTH
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคณะ วิชาละ
ค่าฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ วิชาละ
กลุ่มวิชากายภาพบำ�บัด PTH/PTP
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคณะ วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการวิชา PTP111-114
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการวิชา PTP181, PTP483-486
ค่าฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ วิชาละ
กลุ่มวิชาการแพทย์แผนตะวันออก ORM/OMD/TMD/OMC/TOM/TTM
กลุ่มวิชาการแพทย์แผนจีน TCM/BCM
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคณะ วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการวิชา ORM241-242
ค่าปฏิบัติการภาษาจีนวิชา TCM102-105
ค่าฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ TCM571-572
ค่าฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ TCM572
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ BMS
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
กลุ่มวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ BME
ค่าบำ�รุงห้องฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์
กลุ่มวิชาคณะทัศนมาตรศาสตร์ OPL/OPM
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคณะ วิชาละ
กลุ่มวิชาคณะรังสีเทคนิค RTG/RTD/RTN/RTT
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคณะ วิชาละ
ค่าฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ วิชาละ
กลุ่มวิชาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ AEN/CEN/CHE/CPE/EEN/ELE/ENV
GEN/IEN/MEN/MTE/TEN/ENM/TNG/MCT/ENT/ATG/AMT/RST/ENE/AMR/RSE
กลุ่มวิชา AME
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการวิทยาลัย
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศCSC/ITE/CGM/INI/CMT/CIT/CGL/CML
กลุ่มวิชา MAT

อัตราค่าเล่าเรียน
ต่อหน่วยกิต
6,000
5,000
6,000
12,000
210,000
3,000
7,500
10,000
2,700
7,000
9,000
3,000
8,000
2,500
3,000
6,000
9,000
25,000
40,000
20,000
2,400
4,500
2,200
3,500
3,500
3,500
4,000
7,500
10,000
2,400
3,700
4,000
4,000
2,200
1,700
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ลำ�ดับ

18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.

รายการ

อัตราค่าเล่าเรียน
ต่อหน่วยกิต

ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาหาร FTH/FIB
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคณะ
กลุ่มวิชานวัตกรรมเกษตร AIT/AIN/AIL
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคณะ
กลุ่มวิชาสถาบันการบิน APD/CPD
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการสถาบัน
ค่าฝึกบินชนิดเครื่องยนต์เดียว ชั่วโมงละ
ค่าฝึกบินชนิดหลายเครื่องยนต์ ชั่วโมงละ
กลุ่มวิชาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ARC/INV
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิชาละ
กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบ ART/INT/PHO/PRD/VCD/FAS/DSN/COD/DSG
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ
ค่าฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่
ค่าฝึกงานวิชาชีพ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการสตูดิโอถ่ายภาพ PHO
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการห้องมืด PHO
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการออกแบบภายใน INT
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการออกแบบนิเทศศิลป์ VCD
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ PRD/DSG
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบเบื้องต้น PRD/DSG
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการแฟชั่นดีไซน์ FAS
กลุ่มวิชาดิจิทัลอาร์ต CPA/VFX/DGA
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการพื้นฐาน วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการทั่วไป วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการดิจิทัลอาร์ต วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการวิชวลเอฟเฟค วิชาละ
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ CIS/FIN/HRM/IMG/MGT/RBM/EBS/DMR/
DBS/LMS/ETP ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาบัญชี ACC
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

5,000
1,800
2,500
1,800
2,500
4,000
5,000
12,200
13,500
2,500
3,500
2,200
3,500
1,000
2,500
2,200
2,500
1,500
1,200
1,000
1,500
1,200
2,000
2,500
1,000
2,000
3,000
4,500
1,700
3,000
1,700
3,500

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ ECO/PEG
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1,700
3,000

27
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

ลำ�ดับ

รายการ

อัตราค่าเล่าเรียน
ต่อหน่วยกิต

27.

กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ ADS/COM/IFM/IMC/JRN/MPV/PRS/RTV/PAC/SPC/MMD/
FWD/CJR/DTM/PRC/IAM/DFM/CDM
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการวารสาร วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการภาพถ่าย วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการสื่อผสม วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการภาพยนตร์ วิชาละ
ค่าฝึกภาคปฏิบัติการถ่ายภาพนอกสถานที่ วิชาละ
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ THM/TRM/HOS/ABM
กลุ่มวิชา CAT/CAL
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการคณะ วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิชา CAT/CAL วิชาละ
ค่าฝึกปฏิบัติงานวิชา CAT291, 392, 493 วิชาละ
ค่าฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่ วิชาละ
กลุ่มวิชานิติศาสตร์ LAW/LLB/LWB
กลุ่มวิชาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม LOB/LOP/SOI/LOS

1,900
2,500
3,000
2,500
2,000
2,000
2,000
3,000
1,500
1,900
2,700
2,500
5,000
3,000
4,500
1,700
1,700

กลุ่มวิชารัฐศาสตร์ POL/PEG
กลุ่มวิชาวิทยาลัยดนตรี MUS
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการวิทยาลัยดนตรี วิชาละ
ค่าบำ�รุงห้องปฏิบัติการเดี่ยว วิชาละ
กลุ่มวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ CIA
กลุ่มวิชาหลักสูตรนานาชาติ
กลุ่มวิชาวิทยาลัยนานาชาติจีน

1,700
2,500
5,000
10,000
1,700
3,000
85,000

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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ค่าบำ�รุงการศึกษา
1.
2.
3.
4.

ค่าบำ�รุงการศึกษาระบบทวิภาค ภาคปกติ ภาคละ
ค่าบำ�รุงการศึกษาระบบทวิภาค  ภาคฤดูร้อน ภาคละ
ค่าบำ�รุงการศึกษาระบบทวิภาค หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ ภาคละ
ค่าบำ�รุงการศึกษาระบบทวิภาค หลักสูตรนานาชาติ ภาคฤดูร้อน ภาคละ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ
ค่าตรวจสุขภาพ  ปีละ
ค่าทำ�บัตรนักศึกษาทุกกรณีบัตรละ
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ครั้งละ
ค่าธรรมเนียมย้ายคณะ หรือสาขาวิชา ครั้งละ
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน หน่วยกิตละ
ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนภายในสถาบัน ครั้งละ
ค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำ�หนด  วันละ
ค่าธรรมเนียมขอเพิ่มขอเพิกถอน  ขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน วิชาละ
ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคละ
ค่าคืนสถานภาพนักศึกษา (กรณีลาออกหรือถูกจำ�หน่ายชื่อ)  ครั้งละ
ค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ
ค่าใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่เป็นทางการ ฉบับละ
ค่าใบแสดงผลการศึกษาฉบับทางการ  ฉบับละ
ค่าส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศคืนห้องสมุดเกินกำ�หนด วันละ
ค่าวุฒิบัตร และปริญญาบัตร ฉบับละ
ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต คนละ
ค่าประกันของเสียหาย  คนละ
(ขอรับคืนได้ภายใน 1 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา)

10,000
5,000
10,000
5,000
500
500
200
300
1,000
300
1,000
500
20
1,000
1,000
30
20
100
10
500
1,000
8,000
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ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2563-2564
.......................................
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563-2564 (S/2563)
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน –วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่าน
ทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2563 และ
ชำ�ระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธที่ 13 - วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
- วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/
     เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)
ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2563 และชำ�ระเงิน
ผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563				 - หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563				 - หยุดวันวิสาขบูชา
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563				 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
- วันเริม่ การเรียนการสอน/วันแรกของการลง
ทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่ม
วิชา/ถอนวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)
ผ่านระบบ Intranet และชำ�ระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่า
ธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/
   
จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet
และชำ�ระเงินผ่านทางธนาคาร และวันสุดท้ายของ
การถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่า
หน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำ�นวน
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563				 - วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันจันทร์ที่ 22-วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
-   วันตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
วันจันทร์ที่ 22-วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
-   วันแจ้งจบการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาที่คาดว่าจะ
จบภาคเรียนที่ S/2563
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
- วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวัน
สุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำ�เร็จการศึกษา ภาค
2/2562
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน -วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 - พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563				 - หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563				 - หยุดวันเข้าพรรษา
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วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563			 วันพุธที่ 8 - วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563			 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563			 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563			 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
วันจันทร์ที่ 3 –วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563			 วันจันทร์ที่ 6 – วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
วันอังคารที่ 4 - วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

-

หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันกีฬาน้องใหม่รังสิตสัมพันธ์
วันพิธีไหว้ครู
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันสอบปลายภาค
หยุดวันแม่แห่งชาติ
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทาง
ธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2563 และชำ�ระ
เงินผ่านทางธนาคาร
วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่ม
วิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่าน
ระบบ Intranet ภาค 1/2563 และชำ�ระเงินผ่านทาง
ธนาคาร

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563-2564
วันจันทร์ที่ 6 – วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
- วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทาง
ธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2563 และชำ�ระ
เงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคารที่ 4 - วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
-   วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่ม
วิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่าน
ระบบ Intranet ภาค 1/2563 และชำ�ระเงินผ่านทาง
ธนาคาร
วันจันทร์ท่ี 24 สิงหาคม 2563
- วันเริม่ การเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียน
ล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิม่ วิชา/ถอนวิชา/
จองกลุม่ เรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet
และชำ�ระเงินผ่านทางธนาคาร
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่า
ธรรมเนียมปรับ/เพิม่ วิชา/จองกลุม่ เรียน (Waiting List)
ผ่านระบบ Intranet และชำ�ระเงินผ่านทางธนาคาร                                                               
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563
- วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W”
และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำ�นวน
วันจันทร์ที่ 7 -วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
-   วันแจ้งจบการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
ภาคเรียนที่ 1/2563
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2562
- วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้าย
ของการตัดรายชื่อผู้สำ�เร็จการศึกษา ภาค S/2563
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วันจันทร์ที่ 12 –วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563		 				
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563		 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563		 				
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563		 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563*		 				
วันจันทร์ที่ 14 –วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน –วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
วันพุธที่ 16 – วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พักระหว่างเทอม (Term Break)
หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หยุดวันปิยมหาราช
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/ วันพ่อแห่งชาติ
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ  
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร/ วันชาติ/
วันพ่อแห่งชาติ
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2562, 2/2562
และ S/2563)
วันสอบปลายภาค
- วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทาง
ธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2563 และชำ�ระ
เงินผ่านทางธนาคาร
- วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่ม
วิชา/ ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List)
ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2563 และชำ�ระเงินผ่าน
ทางธนาคาร

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน –วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทาง
ธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2563 และชำ�ระ
เงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธที่ 16 – วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
- วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่ม
วิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุ่มเรียน (Waiting List) ผ่าน
ระบบ Intranet ภาค 2/2563 และชำ�ระเงินผ่านทาง
ธนาคาร
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563			 - หยุดวันสิ้นปี
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564			 - หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
- วันเริม่ การเรียนการสอน/วันแรกของการลงทะเบียน
     ล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิม่ วิชา/ถอนวิชา/
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วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564

-

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

-

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
วันจันทร์ที่ 25 -วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

-  
-  

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

-  

วันอังคารที่ 16 – วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
วันจันทร์ที่ 1 –วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม- วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
-  
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
วันอังคารที่ 13 – วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564
วันจันทร์ท่ี 3 – วันพฤหัสบดีท่ี 13 พฤษภาคม 2564 วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน –วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
วันพุธที่ 12 - วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จองกลุม่ เรียน (Waiting List) ผ่านระบบ Intranet และ
ชำ�ระเงินผ่านทางธนาคาร
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่า
ธรรมเนียมปรับ/เพิม่ วิชา/จองกลุม่ เรียน (Waiting List)
ผ่านระบบ Intranet และชำ�ระเงินผ่านทางธนาคาร                                                               
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W”
และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำ�นวน
วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันแจ้งจบการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
ภาคเรียนที่ 2/2563
วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้าย
ของการตัดรายชื่อผู้สำ�เร็จการศึกษา ภาค 1/2563
วันเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการ
นักศึกษา
หยุดวันมาฆบูชา
พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 14
หยุดวันมหาจักรี
หยุดวันมหาสงกรานต์
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
หยุดวันฉัตรมงคล
วันสอบปลายภาค(เว้นวันหยุดที4่ พฤษภาคม 2564)
หยุดวันวิสาขบูชา
- วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่าน
ทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และ
ชำ�ระเงินผ่านทางธนาคาร
- วันลงทะเบียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/
เพิม่ วิชา/ถอนรายวิชา/จองกลุม่ เรียน (Waiting List)
ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และชำ�ระเงิน
ผ่านทางธนาคาร

(ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)
อธิการบดี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                          
โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา ให้เหมาะสมกับการ
จัดการศึกษา และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอำ�นาจ
ตามความในมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมติสภามหาวิทยาลัย
รังสิต  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงกำ�หนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๙ ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า    มหาวิทยาลัยรังสิต
“คณะ”        หมายความว่า วิทยาลัย คณะ หรือสถาบันที่นักศึกษาสังกัดอยู่
“คณบดี”       หมายความว่า คณบดีหรือตำ�แหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
วิทยาลัย คณะ หรือสถาบันที่นักศึกษาสังกัดอยู่
“คณะกรรมการประจำ�คณะ”หมายความว่า คณะกรรมการประจำ�วิทยาลัย คณะกรรมการประจำ�    
คณะ หรือคณะกรรมการประจำ�สถาบัน
“สาขาวิชา”   หมายความว่า สาขาวิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่นักศึกษา
ศึกษาอยู่
“นักศึกษา”    หมายความว่า ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
“หน่วยกิต”   หมายความว่า หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา
ข้อ ๕ ระบบการศึกษา
๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคโดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
ปกติ คือภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ มีระยะเวลาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และ
อาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคเรียนที่ ๒ อีก ๑ ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้
ต้องมีชว่ั โมงเรียนของแต่ละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอ้ นเป็นภาคการศึกษา ทีไ่ ม่บงั คับ ยกเว้น
หลักสูตรที่ได้กำ�หนดให้ต้องศึกษาภาคฤดูร้อนด้วย
๕.๒   การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค ให้มีหน่วยกิต ดังต่อไปนี้
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕  ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
        
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
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(๓) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
        
(๔) การทำ�โครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอืน่ ใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทีใ่ ช้เวลาทำ�โครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ข้อ ๖  ปรัชญา และวัตถุประสงค์
          เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
สามารถดำ�รงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำ�หนด สามารถ
สร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น  ๒ กลุ่ม ดังนี้
๖.๑   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๖.๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ที่เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ
๖.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีส�ำ หรับผูเ้ รียน
ที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่
แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำ�หนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่
แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำ�วิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ
๖.๒   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่
๖.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือ
มีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆโดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ
หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิต
ที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคำ�ว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บ
ต่อท้ายชื่อหลักสูตร
   ๖.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำ�หรับ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำ�หนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทำ�วิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถาน
ประกอบการ
ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
สำ�เร็จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
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ข้อ ๘ การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
โดยการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย จะประกาศ
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ ๙ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๙.๑ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
๙.๒ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา จะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาแล้ว โดยให้นำ�เอกสารดังต่อไปนี้ ไปรายงานตัวต่อสำ�นักงานทะเบียน
(๑) บัตรเลขที่นั่งสอบ และสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(๒) สำ�เนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู้ หรือประกาศนียบัตร จำ�นวน ๒ ชุด
(๔) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
(๕) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนพร้อมลายเซ็นของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ
(๖) ใบสำ�คัญทะเบียนทหาร (ส.ด.๙) สำ�หรับนักศึกษาชาย
(๗) รูปถ่าย (แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือแต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตาสีเข้ม) ขนาด ๑ นิ้ว จำ�นวน ๔ รูป
ข้อ ๑๐ การลงทะเบียนเรียน
๑๐.๑ การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้าวิชาใด มีวิชา
บังคับก่อนหรือวิชาพื้นความรู้ ซึ่งได้กำ�หนดไว้ในหลักสูตรให้ศึกษาก่อน นักศึกษาจะต้องสอบวิชาที่บังคับก่อนให้ได้
หรือผ่านการศึกษาวิชาพื้นความรู้เดิมมาแล้ว
๑๐.๒ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเอง ตามวัน เวลาและสถานทีท่ ม่ี หาวิทยาลัย กำ�หนด
๑๐.๓ จำ�นวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน
๑๐.๓.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ
                  
(๑) นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต
ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา
(๒) นักศึกษาทีเ่ รียนไม่เต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
และภาคฤดูร้อนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา
๑๐.๓.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ
นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลา ให้ลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติไม่น้อย
กว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต และในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนเรียนได้  ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต
ข้อ ๑๑ การขอเพิ่ม การขอเพิกถอนรายวิชา
  
๑๑.๑ การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทำ�ได้ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน
๑๑.๒ การเพิกถอนรายวิชาภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากเริ่มการเรียนการสอนของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายใน ๑ สัปดาห์นับจากวันเริ่มการเรียนการสอนของภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะไม่บันทึกในรายงานผลการ
ศึกษา
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๑๑.๓ การเพิกถอนรายวิชาภายหลัง ๒ สัปดาห์แต่ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์ นับจากวันเริ่มการเรียนการ
สอนของภาคการศึกษาปกติ หรือภายหลัง ๑ สัปดาห์แต่ไม่เกิน ๔ สัปดาห์ นับจากวันเริ่มการเรียนการสอนของภาค
ฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W
๑๑.๔ การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชานี้ จะต้องไม่ขัดกับจำ�นวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
ตามข้อ ๑๐.๓
๑๑.๕ การขอคืนค่าหน่วยกิต
(๑) รายวิชาที่มหาวิทยาลัยมีประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธิ์ขอคืน
ค่าหน่วยกิตเต็มจำ�นวน โดยการขอคืนค่าหน่วยกิตต้องกระทำ�ภายในปีการศึกษาที่มีการถอนหรือยกเลิกการลง
ทะเบียนรายวิชาเกิดขึ้น
(๒) การเพิกถอนรายวิชาให้กระทำ�ภายใน ๒   สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ ให้
โอนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ เป็นค่าลงทะเบียนเรียนของรายวิชาที่ขอเพิ่มได้เต็มจำ�นวน หรือโอนเงินไปใช้ใน
ภาคการศึกษาถัดไป ยกเว้นนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.)  หากไม่ใช้เป็นค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ มหาวิทยาลัยจะส่งเงินคืนให้แก่กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือเป็นไปตามข้อกำ�หนดของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(๓) การเพิกถอนรายวิชาที่กระทำ�เมื่อพ้นกำ�หนด ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน
(๔) การเพิกถอนรายวิชาในภาค ฤดูร้อน นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน
ข้อ ๑๒ การเรียนและการวัดผลการเรียน
(๑) มหาวิทยาลัยดำ�เนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนใน
ทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมินผลอาจกระทำ�โดยการสอบ หรือวิธีอื่นที่ คณะเจ้าของรายวิชาจะกำ�หนด
(๒) มีการวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง และมีการวัด
และประเมินผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกหนึง่ ครัง้ ในแต่ละภาคการศึกษา โดยต้องนำ�ผลการวัดและประเมิน
ผลทุกครั้งมารวมกันเพื่อประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนนในข้อ ๑๓
(๓) ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลา
ศึกษาทั้งหมด หรือได้ทำ�งานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนกำ�หนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัด
และประเมินผล
      ข้อ ๑๓   การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็นแต้มระดับคะแนน (Numeric Grades)
หรือ ระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
๑๓.๑   แต้มระดับคะแนนมี ๘ ระดับดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
แต้มระดับคะแนน          ความหมาย
A   
๔.๐
ดีเยี่ยม (Excellent)
B+   
๓.๕
ดีมาก (Very Good)
B   
๓.๐
ดี (Good)
C+
๒.๕
ปานกลาง (Fairly Good)
C   
๒.๐
พอใช้ (Fair)
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D+   
๑.๕
อ่อน (Poor)
D   
๑.๐
อ่อนมาก (Minimum Passing)
F   
๐.๐
ตก (Failure)
๑๓.๒ สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน มีความหมายดังนี้
    สัญลักษณ์
ความหมาย
I
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นตั้งแต่ C ขึ้นไปนับ
หน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้
U
ไม่พอใจ  (Unsatisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในขั้นอ่อนมาก นับ
หน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมไม่ได้
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn)
IP
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-Progress)
CS
การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from
Standardized Test)
CE     
การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Exam)
CT
การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดย
หน่วยงานอื่นๆ (Credits from Training)
CP
การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้มาก่อน (Credits
from Portfolio)
๑๓.๓ การให้สัญลักษณ์ F จะกระทำ�ได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑)   นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบ
(๓) นักศึกษาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของวิชานั้น
(๔) นักศึกษาได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยว่ากระทำ�การทุจริตใน
การสอบ
(๕) เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ I เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓.๕
๑๓.๔ การให้สัญลักษณ์ I จะกระทำ�ได้ในกรณีนักศึกษาทำ�งานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษา
ยังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้รอผลการศึกษา โดยความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา
๑๓.๕ การเปลี่ยนสัญลักษณ์  I จะต้องกระทำ�ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ถัดไป
๑๓.๖ การให้สัญลักษณ์ S หรือ U จะกระทำ�ได้เฉพาะรายวิชาที่คณะเห็นว่าไม่สมควรประเมินผล
การศึกษาเป็นแต้มระดับคะแนน
๑๓.๗ การให้สัญลักษณ์ W จะกระทำ�ได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ในรายวิชาที่มีนักศึกษาได้เพิกถอนตามข้อ ๑๐.๓
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(๒) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดภาย
หลังการลงทะเบียนเรียนวิชาแล้ว
๑๓.๘ นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษร D ขึ้นไป หรือได้สัญลักษณ์ S ตามแต่กรณี ถือว่าสอบ
ได้ในรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาที่คณะกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
๑๓.๙ การให้สัญลักษณ์ IP จะกระทำ�ได้เฉพาะรายวิชาที่มีการเรียน หรือปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน
มามากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา และ/หรือ การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด สัญลักษณ์ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการ
เรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเป็นแต้มระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์
S หรือ U ตามแต่กรณี
๑๓.๑๐ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาเป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้แทน หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร โดยต้องเสนอคะแนนรวมและผลการประเมินแต้ม
ระดับคะแนนทุกครั้งที่มีการวัดและประเมินผลต่อหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร เพื่อเสนอขออนุมัติการ
วัดและประเมินผลรายวิชาต่อคณะกรรมการกำ�กับมาตรฐานวิชาการประจำ�สาขาวิชาที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
และเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้เสนอต่อคณบดี เพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนส่งต่อไปยังสำ�นักงานทะเบียน เพื่อดำ�เนินการ
ประกาศผลในขั้นตอนต่อไป
๑๓.๑๑ ในกรณีที่มีการประเมินแต้มระดับคะแนนผิดพลาด ผู้สอน หรือผู้แทน หรือผู้ที่ได้รับมอบ
หมายจากหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร สามารถแก้ไขแต้มระดับคะแนนได้ โดย จะต้องอ้างอิงตามช่วง
คะแนนตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำ�กับมาตรฐานวิชาการ และเสนอผลการแก้ไขแต้มระดับคะแนน ต่อ
หัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณบดี และอธิการบดี  
ตามลำ�ดับ โดยแนบหลักฐานประกอบการแก้ไขแต้มระดับคะแนนที่แก้ไขมาพร้อมกันด้วย และส่งต่อให้สำ�นักงาน
ทะเบียนสามารถดำ�เนินการประกาศผลที่แก้ไขแล้วในขั้นตอนต่อไป
ข้อ  ๑๔ การคำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๑) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) คือ ค่าผล
รวมของผลคูณระหว่างจำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นกับแต้มระดับคะแนนที่ได้รับจากการประเมินผลรายวิชา
นั้น ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจำ�นวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นำ�ผลการศึกษาและ
หน่วยกิตครั้งหลังสุดมาคำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๒) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ (Professional Grade-Point Average: PGPA) คือ
ค่าผลรวมของผลคูณระหว่างจำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กับแต้มระดับคะแนนที่ได้รับจาก
การประเมินผลรายวิชานั้น ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจำ�นวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา ดังกล่าว
เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นำ�ผล
การศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาคำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ
(๓) การคำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ให้คำ�นวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม ๒ ตำ�แหน่ง โดยไม่มี
การปัดเศษจากทศนิยมตำ�แหน่งที่ ๓
(๔) ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นแต้มระดับ
คะแนน ให้รอการคำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ก่อนจนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
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ข้อ  ๑๕ การนับหน่วยกิตสะสม
(๑) ให้นบั จำ�นวนหน่วยกิตของรายวิชาทีม่ กี ารลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร และมีการประเมิน
ผลเป็นแต้มระดับคะแนน ยกเว้นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นำ�เฉพาะครั้งหลังสุดมานับเป็น
หน่วยกิตสะสม
(๒) รายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรแต่ไม่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน
ให้นับจำ�นวนหน่วยกิตรายวิชานั้นรวมในหน่วยกิตสะสมแต่ไม่นำ�มาคำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ตามข้อ ๑๔
ข้อ ๑๖ การลงทะเบียนเรียนซ้ำ�
(๑) นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ�รายวิชาใด จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่ นักศึกษา
สังกัด
(๒) ในรายวิชาบังคับที่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U ตามแต่กรณีจะต้องลง
ทะเบียนเรียนซ้ำ�ในรายวิชานั้นอีก จนกว่าจะสอบได้
(๓) ในรายวิชาเลือกที่ได้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U ตามแต่กรณี อาจจะลง
ทะเบียนเรียนซ้ำ�ในรายวิชานั้นอีก หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทนก็ได้
ข้อ ๑๗ สถานภาพของนักศึกษา
๑๗.๑ การจำ�แนกสถานภาพนักศึกษา จะกระทำ�เมือ่ สิน้ ภาคการศึกษาปกติแต่ละภาคการศึกษา
สำ�หรับภาคฤดูร้อนจะไม่มีการจำ�แนกสถานภาพ แต่จะจำ�แนกสถานภาพในภาคการศึกษาปกติถัดไป
๑๗.๒ สถานภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสถานภาพปกติ และนักศึกษาสถาน        
ภาพรอพินิจ
๑๗.๒.๑ นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม   
ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป
๑๗.๒.๒ นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาที่มีสถานภาพไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ
๑๗.๒.๑ และให้จำ�แนกนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแล้ว และได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคสองไม่ถึง ๒.๐๐ หรือนักศึกษาปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม    ตั้งแต่
๑.๕๐  แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๑
(๒) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๑ ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๗๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๒
(๓) นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๒ ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ๑.๙๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับสถานภาพรอพินิจครั้งที่ ๓
๑๗.๓ ฐานะชั้นปีของนักศึกษาการเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษาจะกระทำ�เมื่อสิ้นสุดแต่ละปี
การศึกษา โดยเทียบจากหน่วยกิตที่สอบได้ตามอัตราส่วนของหน่วยกิตรวมของหลักสูตรนั้น หรือตามที่สาขาวิชา
กำ�หนด
๑๗.๔ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
(๑)ตายหรือลาออก
(๒)ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย
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(๓) ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา โดยมิได้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๔) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า ๑.๒๕ ในภาคการศึกษาแรกที่เริ่มเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
(๕) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า ๑.๕๐ ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเป็นภาคการศึกษาแรก
(๖) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า ๑.๗๐ ในภาคการศึกษาถัดไปหลังจาก
ได้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๑
(๗) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า ๑.๙๐ ในภาคการศึกษาถัดไปหลัง
จากได้รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๒
(๘) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ�กว่า ๒.๐๐ในภาคการศึกษาถัดไปหลังจากได้
รับสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ ๓
(๙) ไม่สามารถสำ�เร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ใน ข้อ ๑๗
(๑๐) สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
   
(๑๑) คณะกรรมการแพทย์ซง่ึ แต่งตัง้ โดยมหาวิทยาลัยวินจิ ฉัยว่าป่วย และคณะกรรมการ
ประจำ�คณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็น
อันตรายต่อผู้อื่น คณะกรรมการประจำ�คณะอาจให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษาเพื่อรับการบำ�บัดรักษา
ข้อ ๑๘ ระยะเวลาการศึกษาระบบทวิภาค
๑๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา
(๑) หลักสูตร ๔ ปี สำ�เร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
(๒) หลักสูตร ๕ ปี สำ�เร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
                                   (๓) หลักสูตร ๖ ปี สำ�เร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษ
                       ๑๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบไม่เต็มเวลา
(๑) หลักสูตร ๔ ปี สำ�เร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
(๒) หลักสูตร ๕ ปี สำ�เร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา
(๓) หลักสูตร ๖ ปี สำ�เร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ และใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา
๑๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบเต็มเวลา สำ�เร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการ
ศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา
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                        ๑๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แบบไม่เต็มเวลา สำ�เร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการ
ศึกษาปกติ และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ หรือเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือป่วยและคณะกรรมการประจำ�คณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรค
นั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
ข้อ ๑๙ การลาพักการศึกษา
(๑) การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนไปแล้วเป็นการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยที่รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ในภาคการศึกษา
นั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
(๒) ในการขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจำ�เป็นพร้อมกับมีหนังสือรับรองของผู้
ปกครองผ่านอาจารย์ทป่ี รึกษา การลาพักการศึกษาต้องได้รบั การอนุมตั ิ จากคณะกรรมการ
ประจำ�คณะ เว้นแต่เป็นการลาพักการศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน ซึ่งให้อยู่ในอำ�นาจของ
คณบดีที่จะพิจารณาอนุมัติได้
(๓) การลาพักการศึกษา จะลาพักเกินสองภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้
(๔) ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไม่ได้
(๕) นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หากประสงค์จะขอลาพัก การศึกษา
จะต้องขอลาพักการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา
(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หากประสงค์จะขอลาพักการศึกษา จะ
ต้องขอลาพักการศึกษาภายใน ๑๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
(๗) การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ ๑๘ (๓) ถึงข้อ ๑๘ (๖) ต้อง
ได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณะกรรมการ
ประจำ� คณะ เว้นแต่กรณีที่ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ หรือเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจำ�คณะ หรือป่วย  
(๘) นักศึกษาจะต้องชำ�ระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้
ลาพักตามอัตราทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด ยกเว้นภาคการศึกษาทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว
(๙) คณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยวินิจฉัยว่าป่วย และคณะกรรมการประจำ�
คณะเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
คณะกรรมการประจำ�คณะอาจให้นักศึกษาผู้นั้นลาพักการศึกษาเพื่อรับการบำ�บัดรักษา
ข้อ ๒๐ การย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะ
๒๐.๑ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา  ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒๐.๒ การย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในคณะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำ�คณะที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาที่ขอย้ายคณะ
หรือสาขาวิชา ต้องศึกษาอยู่ในคณะหรือในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมอย่างน้อยหนึ่งภาค
การศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกให้พัก
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๒๐.๓ การย้ายคณะหรือสาขาวิชา  ต้องดำ�เนินการให้เสร็จสิ้นก่อนหมดกำ�หนดการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่
๒๐.๔ นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือสาขาวิชา  
(๑) มีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม คณะหรือภาควิชาใหม่ของนักศึกษาจะโอนผลการศึกษา
เดิมมาทั้งหมด โดยไม่เปลี่ยนแปลง และการคำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้นำ�ผลการศึกษาเดิมทุกรายวิชามาใช้ในการคำ�นวณด้วย แต่การคิดหน่วยกิตสะสม
ตามหลักสูตร ให้นบั เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่เท่านั้น หรือ
(๒) เทียบโอนรายวิชา ตามข้อ ๒๑ และการคำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  สามารถ
นำ�รายวิชาที่เทียบโอนซึ่งเป็นรายวิชาบังคับตามหลักสูตรที่ย้ายเข้ามาคำ�นวณได้
ข้อ ๒๑ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๒ บทลงโทษนักศึกษาทุจริตในการสอบ
นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้ลงโทษดังนี้ ปรับตกวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษา ๑ ภาคการ
ศึกษาปกติ หรือให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ การสำ�เร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษา เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ ครบ
ถ้วนตามข้อกำ�หนดของหลักสูตร และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำ�กว่า ๒.๐๐ ตลอดจนแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกไม่ต่ำ�กว่า ๒.๐๐ นักศึกษามีสิทธิ์ยื่นคำ�ร้องแสดงความจำ�นงขอรับ
ปริญญา  ทั้งนี้ คณะหรือสาขาวิชาสามารถกำ�หนดเกณฑ์ที่เหมาะสมเพิ่มเติมได้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๔ การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
(๑) ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ   ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อ
กำ�หนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม และแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ วิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือก
ไม่ต่ำ�กว่า ๒.๐๐ หรือตามเกณฑ์ข้อ ๒๓
(๓) ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะ
เวลาหนึ่ง
(๔) ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ครบถ้วน และไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
(๕) ได้ดำ�เนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
ข้อ ๒๕ การขอเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
๒๕.๑ นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
ที่มีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
๒๕.๒ การสมัครขอเข้าศึกษา  ให้ยื่นคำ�ร้องต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ เดือนก่อนกำ�หนดวัน
ลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา  พร้อมทั้งหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา  และคำ�อธิบายรายวิชา
ของหลักสูตรเดิม   กรณีที่เป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่อื่น ให้ติดต่อสถาบันเดิมให้จัดส่งหลักฐานดังกล่าว
มายังมหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย
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๒๕.๓ การขอเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำ� คณะที่นักศึกษาขอเข้า
ศึกษา โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
เพราะความผิดทางวินัย
(๒) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒๕.๔ การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
(๑) การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ ๒๑
(๒) ในกรณีที่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปของหลักสูตรที่นักศึกษาสำ�เร็จการศึกษามา มี
มาตรฐานเทียบเท่ารายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รบั การยกเว้นรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา
ข้อ  ๒๖ รางวัลเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยม
เพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการมอบรางวัลเหรียญ
ทองกิตติคุณเรียนดี แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยมีเกณฑ์การพิจารณา  ดังนี้
(๑) การพิจารณาให้เหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยม จะพิจารณาให้แก่นักศึกษาทุกคณะ คณะ
ละ ๑ เหรียญ ในแต่ละรอบของพิธีประสาทปริญญาประจำ�ปีหรือประจำ�ปีการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
(๒) ผู้มีสิทธิ์ได้รับเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยี่ยมได้แก่ ผู้ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูง
ที่สุด  และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า  ๓.๕ โดยไม่เคยสอบตกหรือเรียน
ซ้ำ�ในรายวิชาใดตลอดจนสำ�เร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
(๓) กรณีทม่ี แี ต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมเท่ากัน ผูม้ สี ทิ ธิไ์ ด้รบั เหรียญทองกิตติคณ
ุ เรียนดีเยีย่ มให้
พิจารณาจากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการ ศึกษาสุดท้าย  หากแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยเท่ากันอีก ให้พิจารณาจากแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ในภาคการศึกษาย้อนหลัง
ถัดไปตามลำ�ดับ
ข้อ  ๒๗ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำ�สั่งอื่นใด ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่า
ด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐  ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับนี้
บรรดาการดำ�เนินการใดที่ได้ดำ�เนินการไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐาน
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ดำ�เนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี    พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ  ๒๘ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้   และให้มีอำ�นาจในการออกระเบียบ ประกาศ คำ�สั่ง
หรือกำ�หนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙
พลอากาศเอก

(กำ�ธน  สินธวานนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต
ว่าด้วย  การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม
พ.ศ. ๒๕๕๐

                                                          

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม อาศัยอำ�นาจ
ตามความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๑  มีนาคม ๒๕๕๐ จึงกำ�หนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการให้
ปริญญาตรีเกียรตินิยม ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยรังสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยรังสิต
“อธิการบดี”
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
“นักศึกษา”
หมายถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ นักศึกษาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังนี้
๔.๑ ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำ�หนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
๔.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป
๔.๓ ไม่เคยได้ระดับคะแนนตัวอักษร F หรือสัญลักษณ์ U ในรายวิชาใดๆ
๔.๔ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกินจำ�นวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตาม
ทีก่ �ำ หนดไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาทีจ่ ะได้รบั ปริญญา โดยไม่นบั ภาคการศึกษาทีไ่ ด้ออกไปปฏิบตั งิ านในระบบ
สหกิจศึกษา ซึ่งไม่มีการเรียนในมหาวิทยาลัย และ/หรือ ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ
และ/หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหว่างประเทศ และ/หรือป่วยซึง่ คณะกรรมการประจำ�คณะเห็นเป็น
เอกฉันท์ว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ/หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
๔.๕ ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๔.๖ ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำ�ในรายวิชาใดๆ
๔.๗ ในกรณีที่มีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรที่
เข้าศึกษาไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๔.๘ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  
ข้อ ๕ นักศึกษาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังนี้
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๕.๑ ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อกำ�หนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
๕.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
๕.๓ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๔.๓-๔.๗
๕.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง
ข้อ ๖ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ กั ษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มอี �ำ นาจในการออกประกาศ หรือกำ�หนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๕๐

พลอากาศตรี

(กำ�ธน  สินธวานนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
พ.ศ. 2546
เพื่อให้การเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต สอดคล้องกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง
ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2545     ดังนั้นมหาวิทยาลัยรังสิต
จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546”   ดังนี้
ข้อ 1. ในประกาศนี้เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอื่น “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยรังสิต
ข้อ 2. ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ต้ อ งมี ค วามรู้ พื้ น ฐานตามที่ กำ � หนดในเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รการศึ ก ษาของทบวง
มหาวิทยาลัยในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียน  ดังนี้
2.1.1 กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.1.2 กรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.2 ผู้ ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นต้ อ งเป็ น หรื อ เคยเป็ น นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำ�นาจตามกฎหมายรับรอง
2.3 ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ในคณะวิชาที่ต้องการ
ขอเทียบโอนผลการเรียนตามวิธีที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย/คณะวิชากำ�หนด
ข้อ3. การเทียบความรู้และโอนหน่วยกิตต้องดำ�เนินการภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
3.1 หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ
3.1.1   ระดับปริญญาตรี
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่ทบวง
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำ�นาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำ�กว่าระดับคะแนนตัวอักษร C   
หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
(4) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นำ�มา
คำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนภายในมหาวิทยาลัย ให้คำ�นวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการเทียบวิชา
เรียนและโอนหน่วยกิตได้ และของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตาม
จำ�นวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษา
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา จึง
จะมีสิทธิ์สำ�เร็จการศึกษา
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(7) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่
เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตาม
หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
3.1.2   ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าทีท่ บวง
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำ�นาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำ�กว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือ
แต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
(4) รายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาทีเ่ ทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น�ำ มาคำ�นวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนภายในมหาวิทยาลัย ให้คำ�นวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการเทียบวิชา
เรียนและโอนหน่วยกิตได้ และของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตาม
จำ�นวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษา
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
(7) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่
เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่
ได้รับความเห็นชอบแล้ว
                3.2 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการ
ศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
          
3.2.1 ระดับปริญญาตรี
(1) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร และระดับ
การศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
(2) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
(3) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต่ำ�กว่า ระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้ม
ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าสำ�หรับรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาระดับปริญญาตรี
จึงจะให้จ�ำ นวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชานัน้ แต่จะไม่ให้ระดับคะแนน
ตัวอักษร และไม่นำ�มาคิดคะแนนผลการเรียน หรือคำ�นวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
(4) การบันทึกผลการประเมินให้บันทึกตามวิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(5) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา จึง
จะมีสิทธิ์สำ�เร็จการศึกษา
(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่
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เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่
ได้รับความเห็นชอบแล้ว
   3.2.2   ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชา  หรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรและระดับ
การศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
(2) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาและ
เกณฑ์การตัดสินของการประเมินในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย
(3) ผลการประเมินจะต้องเทียบได้ไม่ต�ำ่ กว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับ
คะแนน 3.00 หรือเทียบเท่าสำ�หรับรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา จึงจะให้จำ�นวน
หน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุม่ รายวิชานัน้ แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษรและ
ไม่นำ�มาคิดคะแนนผลการเรียนหรือคำ�นวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(4) การบันทึกผลการประเมินให้บันทึกตามวิธีการประเมินที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
(5) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา และลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่
เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่
ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย โอนหน่วยกิตรวมได้ไม่เกินสามในสี่ของจำ�นวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่รับโอน
และโอนหน่วยกิตรวมได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำ�นวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับโอน
ข้อ 4. กำ�หนดการยื่นคำ�ร้องเทียบโอนผลการเรียน
4.1 กำ�หนดการยื่นคำ�ร้องเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ ให้เป็นไป
ตามคู่มือการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
4.2 กำ�หนดการยื่นคำ�ร้องขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปตามคู่มือการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ข้อ 5. กรณีวทิ ยาลัย/คณะวิชา ต้องการกำ�หนดหลักเกณฑ์เพิม่ เติม โดยไม่ต่ำ�กว่าเกณฑ์ทท่ี บวงมหาวิทยาลัย
กำ�หนด ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                             ประกาศ ณ วันที่   11   ธันวาคม  2546
     
                                                            
                                                                                                ( ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ )
                                              
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
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ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง  หลักเกณฑ์ปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๗
-------------------------

เพื่อให้การดำ�เนินการสอบวัดผลการศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ พ.ศ.
๒๕๕๑ และบรรดาประกาศ แนวปฏิบัติอื่น ซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบเป็นดังนี้
๑. ก่อนเวลาสอบ
๑.๑ นักศึกษาควรมาถึงสถานที่สอบก่อนกำ�หนดเวลาสอบ เพื่อตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
และแผนผังที่นั่งสอบ หากไม่มีชื่อหรือไม่มีบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา ให้รีบติดต่อกองอำ�นวยการสอบประจำ�ตึก โดย
แสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียน บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายของนักศึกษาติดอยู่บนบัตร เพื่อขอ
อนุญาต เข้าสอบ   
๑.๒ นักศึกษาต้องแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาหรือชุดดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ นักศึกษาชาย
๑) เสื้อเชิ้ตทรงสุภาพแขนสั้น หรือแขนยาว สีขาว ไม่มีลวดลาย
๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีดำ� หรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
๓) รองเท้าหุ้มส้น แบบทรงสุภาพ
๑.๒.๒ นักศึกษาหญิง
๑) เสื้อเชิ้ตทรงสุภาพแขนสั้น หรือแขนยาว สีขาวไม่มีลวดลาย
๒) กระโปรงทรงสุภาพ สีดำ� หรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
๓) รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น แบบทรงสุภาพ
๒. การเข้าห้องสอบ
๒.๑ ให้นักศึกษาแสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา (กรณีไม่มีบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาให้ใช้บัตร
ประชาชน หรือใบอนุญาตขับขีห่ รือพาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุแทนได้) หรือใบอนุญาตเข้าห้องสอบทีอ่ อกโดยกรรมการ
อำ�นวยการสอบต่อกรรมการคุมสอบทุกครั้งก่อนเข้าสอบ   โดยกรรมการคุมสอบจะอนุญาตให้เข้าสอบก่อน เวลา
สอบ ๕ นาที หรือเมื่อสัญญาณเข้าห้องสอบดังขึ้น
๒.๒ เมื่อเริ่มเวลาสอบ ห้ามนักศึกษายืนอยู่บริเวณหน้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  หากไม่ปฏิบัติตาม
กรรมการคุมสอบมีสิทธิตัดสิทธิการเข้าสอบได้ทันที
๒.๓ ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ หากละเมิดจะถูกตัด
สิทธิ ในการสอบวิชานั้น
๒.๔ หลังสัญญาณให้เข้าห้องสอบแล้ว ๓๐ นาที นักศึกษาจะเข้าห้องสอบมิได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรรมการอำ�นวยการสอบ นักศึกษาจะต้องแสดงใบอนุญาตเข้าห้องสอบที่ออก
โดยกรรมการอำ�นวยการสอบ  ต่อกรรมการคุมสอบพร้อมบัตรนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ
๒.๕  อนุญาตให้นำ�สิ่งของ ต่อไปนี้เข้าห้องสอบได้  แต่ให้วางไว้ในที่ที่กำ�หนด
         
๒.๕.๑ กระเป๋าถือหรือกระเป๋าใส่เงิน ให้ปดิ ให้มดิ ชิดและวางไว้ใต้เก้าอีท้ น่ี ง่ั สอบของนักศึกษา
                   
๒.๕.๒ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดต้องปิดให้เรียบร้อยและใส่ไว้ในกระเป๋าถือ และวางไว้ใต้
เก้าอี้ที่นั่งสอบของนักศึกษา
          
๒.๕.๓  เอกสาร ตำ�รา  หนังสือ  ให้ปิดให้เรียบร้อยและวางไว้บริเวณด้านหน้าห้องเรียน
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๒.๕.๔ เครื่องเขียน  เครื่องคิดเลข (กรณีระบุอนุญาตให้ใช้) ให้วางไว้บนโต๊ะทำ�ข้อสอบของ
นักศึกษา
         
๒.๕.๕ บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา  หรือใบอนุญาตเข้าห้องสอบที่ออกให้โดยกรรมการอำ�นวย
การสอบ  ให้วางไว้บนโต๊ะทำ�ข้อสอบของนักศึกษา
๒.๖ เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว  นักศึกษาจะต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่กำ�หนดไว้ ในกรณีนั่งสอบผิดที่ ให้
ยกมือเพือ่ แจ้งกรรมการคุมสอบ และจะย้ายทีน่ ง่ั สอบได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากกรรมการคุมสอบ  หากไม่ปฏิบตั ติ าม
กรรมการผู้คุมสอบมีสิทธิให้นักศึกษายุติการสอบ
๒.๗ นักศึกษาจะต้องลงชื่อในใบรายชื่อผู้เข้าสอบทุกครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบ
๒.๘ กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบตามกำ�หนดเวลาได้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยเหตุใด
เหตุหนึ่ง จะต้องยื่นคำ�ร้องพร้อมหลักฐานประกอบต่ออาจารย์ผู้สอนและคณบดีคณะวิชาที่ทำ�การสอบโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้คำ�ร้องจะต้องผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีคณะวิชาที่นักศึกษาสังกัดมาก่อน การอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติให้สอบชดเชย หรือสอบแก้ไขค่าสัญลักษณ์ I  ขึ้นอยู่กับ  ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนและคณบดีคณะ
วิชา ที่ทำ�การสอบ หากมิได้รับอนุมัติจะถือว่าสอบตกในวิชานั้น
๓. ขณะที่ทำ�การสอบ
๓.๑ นักศึกษาจะต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำ�สั่งและคำ�แนะนำ�ของกรรมการคุมสอบโดย
เคร่งครัด
๓.๒ ห้ามนักศึกษาพูดคุย หรือติดต่อกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสิ่งใด ให้
ยกมือสอบถามกับกรรมการคุมสอบเท่านั้น
๓.๓ ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน ๔๕ นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตและอยู่ใน ความดูแลของกรรมการคุมสอบ
๓.๔ นักศึกษาคนใดที่ทำ�ข้อสอบเสร็จก่อนหมดเวลา ให้ยกมือแจ้งแก่กรรมการคุมสอบ หลังจาก
กรรมการคุมสอบ เก็บกระดาษคำ�ตอบวิชานั้นแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้
๓.๕ หากนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ ต้องไปจากสถานที่สอบโดยเร็ว ห้าม
กระทำ�การใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่กำ�ลังสอบอยู่หรือส่งอาณัติสัญญาณเกี่ยวกับวิชานั้นๆ อันอาจให้ผู้ที่อยู่ใน
ห้องสอบได้รับประโยชน์  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับตกวิชานั้น
๔.  เมื่อหมดเวลาสอบ
๔.๑ เมื่อสัญญาณหมดเวลาสอบดังขึ้น หรือกรรมการคุมสอบแจ้งหมดเวลาสอบ ให้นักศึกษายุติ
การทำ�ข้อสอบและวางกระดาษคำ�ตอบ กระดาษคำ�ถามบนโต๊ะสอบของนักศึกษาทันที ห้ามลุกขึ้นยืนและเคลื่อน
ย้ายที่นั่ง  ให้รอจนกว่ากรรมการคุมสอบมาเก็บข้อสอบ
๔.๒ นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้ เมือ่ กรรมการคุมสอบได้เก็บกระดาษคำ�ตอบกระดาษคำ�ถาม
บนโต๊ะสอบของนักศึกษาแล้ว
ประกาศ ณ วันที่   ๒๔  ธันวาคม   ๒๕๕๗

(ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)
อธิการบดี

51
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2557

………………………………………………………...
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต สามารถจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีพร้อม คือต้องเป็นคนเก่งและคนดี
ดังนั้นมหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้กำ�หนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติสำ�หรับนักศึกษา เพื่อให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ของตน
ตลอดจนเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น  สามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สำ�เร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550 จึงออกประกาศฉบับนี้ไว้ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า  ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2557
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันออกประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2545 บรรดา คำ�สั่ง และประกาศอื่นที่มีบัญญัติไว้แล้ว
ซึ่งขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ โดยให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ 4 ในประกาศฉบับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรังสิต
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
“นักศึกษา”   หมายความว่า นักศึกษาทุกระดับที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
“บุคลากร” หมายความว่า   บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำ�นวยการ
  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา พ.ศ.2557 หรือคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเพื่อดำ�เนินการด้านวินัยนักศึกษาตามประกาศฉบับนี้
ข้อ 5 ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รักษาการตามประกาศนี้  
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หมวดที่ 2
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ 6   นักศึกษาต้องเทิดทูน  และธำ�รงรักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ข้อ 7 นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำ�สั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
หากฝ่าฝืนต้องรับโทษ ที่กำ�หนดไว้ในประกาศนี้
    ข้อ 8 นักศึกษาต้องดำ�รงตนเป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน
เคารพต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น ประกอบกับต้องเป็นผู้มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดี ไม่ปฏิบัติตนในทางที่จะ
ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง และ เกียรติคุณของ มหาวิทยาลัย สังคม ตนเองและผู้อื่น
ข้อ 9 นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยหรือส่วน
งานที่กำ�หนด ในกรณีที่เข้าชั้นเรียน เข้าห้องสอบ หรือติดต่อส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 นักศึกษา ต้องปฏิบัติตามคำ�สั่ง หรือคำ�ตักเตือนโดยชอบของอาจารย์ หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยชอบ
  
ข้อ 11 นักศึกษาต้องพกบัตรประจำ�ตัวนักศึกษาทุกครั้งที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย และสามารถแสดงบัตร
นักศึกษาได้ทันที รวมถึงต้องใช้บัตรนักศึกษาเพื่อแสดงตนในการติดต่อขอรับการบริการต่างๆ และพร้อมที่จะแสดง
หากมีการร้องขอให้แสดงบัตรนักศึกษาเพื่อแสดงความเป็นตัวตนจริงแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต
    ข้อ 12 นักศึกษาจะอยู่ภายในบริเวณอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยหรือภายในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
เกินเวลาที่กฎระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการใช้อาคารและสถานที่กำ�หนดไว้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
12.1 นักศึกษาสามารถใช้ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือ  อุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้ได้จนถึง
เวลา 21.00 น. หากมีความจำ�เป็นต้องใช้ประโยชน์เกินเวลาที่กำ�หนดต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน  
และผู้อำ�นวยการสำ�นักงานอาคารและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นโดยจะต้องมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้
หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถแจ้งให้ออกจากอาคารได้
12.2 นักศึกษาสามารถอยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยเพือ่ ใช้พน้ื ทีข่ องมหาวิทยาลัย ทำ�กิจกรรมหรือ   ภารกิจ
อื่นใดได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. และจะต้องทำ�การงดใช้เสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อื่นตั้งแต่เวลา 22.00.น หาก
จำ�เป็นต้องใช้พน้ื ทีเ่ กินเวลา 24.00 น.จะต้องได้รบั อนุญาตจากรองอธิการบดีฝา่ ยบริหารหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ทั้งนี้
หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถแจ้งให้ออกนอกพื้นที่ มหาวิทยาลัยได้
ข้อ 13 นักศึกษากระทำ�การดังต่อไปนี้  ถือว่ากระทำ�ผิดวินัยขั้นร้ายแรง
13.1 ทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ
13.2 ประพฤติผิด  หรือประพฤติเสื่อมเสียในทางชู้สาว
13.3 จงใจทำ�ให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหายหรือบุบสลาย
13.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ชกต่อย  ทำ�ร้ายร่างกายผู้อื่น  หรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะนักเลง
อันธพาลก่อกวนความสงบเรียบร้อย
13.5 ประพฤติผิดศีลธรรม จารีตประเพณีอันดี   กระทำ�การลามก  อนาจาร  หรือกระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับเพศ  อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ผู้อื่น หรือมหาวิทยาลัย
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13.6 กระทำ�การทุจริต ลักทรัพย์  ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับ ขืนใจ  หรือรีด ไถบุคคลอื่นอัน
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  หรือเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
13.7 เป็นตัวการ  ผู้ใช้  ผู้สนับสนุน ยุยง  ก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมหาวิทยาลัย  หรือ ก่อ
ให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างนักศึกษา  เว้นแต่การใช้สิทธิโดยชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
13.8 รายงานเท็จ  แจ้งข้อความเท็จ  ปลอมแปลงเอกสาร  หรือลายมือชื่อผู้อื่น
13.9 แอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยไปดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
13.10 ส่งเสริมเผยแพร่ลัทธิทางการเมืองที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย   และความมั่นคงของ
ประเทศ
13.11 กระทำ�การใดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
13.11.1 เล่นการพนัน สนับสนุน  หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนัน
13.11.2 พกพาอาวุธ  สิ่งเทียมอาวุธ วัตถุระเบิด  หรืออาวุธร้ายแรง
13.11.3 เสพ  จำ�หน่ายยาเสพติดหรือสารเสพติด
13.11.4 เมาสุราอาละวาด
13.11.5 จำ�หน่าย  หรือมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
13.12 กระทำ � ความผิ ด อาญาจนได้ รั บ โทษโดยคำ � พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จำ � คุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษ
สำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
13.13 การกระทำ�อันใดที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ข้อ 14 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติผิดกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 นักศึกษาต้องมีสัมมาคารวะไม่กล่าวคำ�สบประมาท หรือแสดงกริยา วาจาไม่สุภาพก้าวร้าวต่อ
อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  
ข้อ 16 นักศึกษาต้องไม่ด�ำ เนินกิจกรรมใด ๆ หรือประพฤติตนอันเป็นการขัดหรือผิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำ�สั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัย
    ข้อ 17 นักศึกษาต้องไม่มี หรือจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ ภาพวาด สิ่งเขียน หรือสื่อใดๆ หรือกล่าวถ้อยคำ�  หรือ
กระทำ�การอื่นใด อันอาจจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และมหาวิทยาลัย
ข้อ 18 นักศึกษาต้องไม่ประพฤติตนให้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว อันอาจจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 19 นักศึกษาต้องรักษาวินัย และปฏิบัติตามประกาศ คำ�สั่งมหาวิทยาลัย และส่วนงานโดยเคร่งครัด
อยูเ่ สมอการประพฤติผดิ ตามประกาศ คำ�สัง่ มหาวิทยาลัย และส่วนงานทีเ่ ป็นความผิดวินยั ให้ด�ำ เนินการตามประกาศ
ฉบับนี้
ข้อ 20 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซง่ึ ความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ชือ่ เสียง และเกียรติคณ
ุ ของมหาวิทยาลัย
ห้ามก่อเหตุวุ่นวาย ทะเลาะวิวาท ทำ�ร้ายร่างกาย หรือทำ�ลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น
ข้อ 21 นักศึกษาต้องไม่ดื่มสุรา ของมึนเมาในมหาวิทยาลัยหรือเมื่ออยู่ในชุดเครื่องแต่งกายนักศึกษา
    ข้อ 22 นักศึกษาต้องไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ บนอาคารเรียน ไม่เดินสูบในพื้นที่สาธารณะ สามารถ
สูบได้เฉพาะในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เท่านั้น ทั้งนี้หากกระทำ�การฝ่าฝืนบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถ
ทำ�การตักเตือน สั่งห้าม หรือดำ�เนินการทางวินัยนักศึกษาได้ตามขั้นตอนต่อไป
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ข้อ 23 นักศึกษาผู้ใดกระทำ�ผิดวินัยตามที่บัญญัติไว้ในประกาศนี้ จักต้องได้รับโทษทางวินัย ในกรณี
กระทำ�ผิดวินัยไม่ถึงขั้นร้ายแรงและมีเหตุอันควรบรรเทาลดหย่อนโทษ ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา โทษโดยให้ว่า
กล่าวตักเตือนก็ได้
หมวดที่ 3
การดำ�เนินการทางวินัย
    ข้อ 24 การดำ�เนินการทางวินัยแก่นักศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยให้ดำ�เนิน
การสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยเร็วที่สุด
    ข้อ 25 นักศึกษาผู้ใดถูกกล่าวหา โดยมีหลักฐานว่าได้กระทำ�ผิดวินัย หรือความปรากฏต่อหัวหน้าหน่วย
งานว่านักศึกษาผูใ้ ดกระทำ�ความผิดวินยั ให้หวั หน้าหน่วยงาน ดำ�เนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพือ่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนโดยพลัน เว้นแต่เป็นความผิดที่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งสมบูรณ์หรือในกรณีดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ
สอบสวนจะดำ�เนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสรุปสำ�นวนตามพยานหลักฐานตามที่ปรากฏนั้นก็ได้
25.1 กระทำ�ผิดอาญาจนต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทำ�ผิด จนได้รับโทษจำ�คุก เว้นแต่
เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
25.2 กระทำ�ผิดวินัย และได้รับสารภาพหรือให้ถ้อยคำ�เป็นหนังสือต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือ ให้
ถ้อยคำ�รับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวน และได้มีการบันทึกถ้อยคำ�รับสารภาพเป็น ลายลักษณ์อักษรแล้ว
ข้อ 26 คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการหรือตัวแทนที่
ได้รับมอบหมาย ตามประกาศมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสอบสวนจะต้องดำ�เนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน
60 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำ�สั่งแต่งตั้ง หากไม่เสร็จสิ้นภายในกำ�หนดเวลา ให้คณะกรรมการสอบสวน เสนอขอ
ขยายเวลาการสอบสวนจากผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
    ข้อ 27 คณะกรรมการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
เท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุชื่อพยานหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและมีสิทธินำ�
พยานหลักฐานต่าง ๆ ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา ก่อนเสร็จ
สิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน
    ข้อ 28 การกระทำ�ผิดวินยั ไม่ถงึ ขัน้ ร้ายแรง ให้หวั หน้าหน่วยงานสัง่ ลงโทษ โดยให้ ตักเตือน หรือ ทำ�ทัณฑ์บน
เป็นลายลักษณ์อักษร ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบโดยไม่ชักช้า
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มาตราที่
ลักษณะความผิด
1.

2.

3.

4.
5.

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผิดศีลธรรม จริยธรรม และมารยาททางสังคม
1.1 ประพฤติตนไม่เป็นสุภาพชน พูดก้าวร้าวพูดคำ�หยาบ ด่าว่า หรือกระทำ�การอันเป็นการรบกวนผูอ้ น่ื
1.2 แสดงกิริยาอาการที่ไม่เคารพหรือไม่เชื่อฟังคำ�สั่ง คำ�ตักเตือน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1.3 ขัดขืนไม่ให้ความร่วมมือหรือปกปิดความจริงต่อผู้มีอำ�นาจในการสอบหาข้อเท็จจริงหรือการ
สอบสวนการกระทำ�ผิดวินัยนักศึกษา
1.4 แต่งกายผิดระเบียบไม่สุภาพไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ
1.5 ไม่พกบัตรประจำ�ตัวหรือขัดขืนไม่ยินยอมแสดงบัตรนักศึกษาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเมื่อบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
1.6 ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารของมหาวิทยาลัย(นอกเหนือจากสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้)หรือ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
1.7 แสดงกิริยาอันไม่สมควรในเวลาเข้าชั้นเรียนหรือห้องสอบหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
1.8 ประพฤติในสิ่งที่จะนำ�มาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย
1.9 ประพฤติตนหรือกระทำ�การใดๆให้เป็นที่เสื่อมเสียวัฒนธรรมทางเพศหรือทางชู้สาว
1.10 เล่นการพนันมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการพนัน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบจราจรภายในมหาวิทยาลัย
2.1 นักศึกษาผูใ้ ดกระทำ�ความผิดตามระเบียบจราจรทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนดจะต้องถูกลงโทษดังต่อไปนี้
2.1.1 กระทำ�ความผิดโดยได้รับใบสั่งครั้งที่ 1
ตักเตือน
2.1.2 กระทำ�ความผิดโดยได้รับใบสั่งครั้งที่ 2
2.1.3 กระทำ�ความผิดโดยได้รับใบสั่งครั้งที่ 3
2.1.4 กระทำ�ความผิดโดยได้รับใบสั่งครั้งที่ 4
2.2 ความผิดทีอ่ าจก่อให้เกิด หรือก่อให้เกิด หรือประมาทเลินเล่อทำ�ให้เกิดอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่น
เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติด และของมึนเมา
3.1 มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบสิ่งเสพติดไว้ในครอบครอง
3.2 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมา
3.3 เสพหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย
3.4 เป็นผู้จำ�หน่ายสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย
เกี่ยวกับอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย
4.1 พกพาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธหรือวัตถุระเบิด หรือจำ�หน่ายสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ
4.2 ใช้อาวุธหรือวัตถุระเบิดในการก่อเหตุ
เกี่ยวกับการก่อการทะเลาะวิวาทและการทำ�ร้ายร่างกายผู้อื่น
5.1 ก่อการหรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทโดยไม่ใช้อาวุธ
5.2 ก่อการหรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทโดยใช้อาวุธ
5.3 ทำ�ร้ายร่างกายบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาด้วยกัน
5.3.1 ไม่บาดเจ็บ
5.3.2 บาดเจ็บ
5.3.3 บาดเจ็บสาหัส
5.4 ทำ�ร้ายร่างกายบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยชอบ

เกณฑ์การตัด
คะแนน
5-20 คะแนน
5-20 คะแนน
5-20 คะแนน
5-20 คะแนน
5-20 คะแนน
5-20 คะแนน
5-20 คะแนน
5-20 คะแนน
5-20 คะแนน
5-20 คะแนน

5 คะแนน
10 คะแนน
15 คะแนน
20-60 คะแนน
10-25 คะแนน
10-30 คะแนน
60-100 คะแนน
60-100 คะแนน
20-60 คะแนน
40-80 คะแนน
10-20 คะแนน
20-40 คะแนน
10-20 คะแนน
20-40 คะแนน
40-60 คะแนน
30-50 คะแนน
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มาตราที่
ลักษณะความผิด
6.
7.

8.

9.

เกี่ยวกับทรัพย์สิน
6.1 ทำ�ลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่น
6.2 กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
7.1 กล่าวเท็จหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงอันควรบอกต่อบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
7.2 ปลอมแปลงลายมือชื่อบุคลากรหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยหรือบุคคลอื่นและอาจก่อ
ให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น
7.3 การใช้เอกสารหรือหลักฐานปลอม
7.4 การทุจริตอื่นๆอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่นเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ชื่อเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
8.1 เป็นตัวการก่อหรือยุยงหรือสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมให้เกิดความแตกสามัคคีในระหว่างนักศึกษา
เป็นส่วนรวม
8.2 เป็นตัวการก่อหรือยุยงหรือสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมให้เกิดเหตุวุ่นวายร้ายแรงขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
9.1 จัดทำ� เผยแพร่ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเอกสาร สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียนหรือสื่อใดๆหรือกล่าว
ถ้อยคำ�อันเป็นเท็จหรือกระทำ�การอืน่ ใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผูอ้ น่ื ได้
9.2 กระทำ�การใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

เกณฑ์การตัด
คะแนน
10-30 คะแนน
30-50 คะแนน
5-20 คะแนน
10-50 คะแนน
10-50 คะแนน
30-50 คะแนน
30-50 คะแนน
40-80 คะแนน
30-60 คะแนน
30-60 คะแนน
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ข้อ 29 ให้คณะกรรมการสอบสวนวินยั นักศึกษา เป็นผู้มีอำ�นาจสอบสวนการกระทำ�ผิดวินัยนักศึกษาตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษา เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร
เป็นอย่างอื่นเป็นกรณีๆไป
ข้อ 30 นักศึกษาที่ปฏิบัติฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ประกาศหรือคำ�สั่งใดๆ ของมหาวิทยาลัยหรือกฎหมายบ้าน
เมือง ให้ถือว่ากระทำ�ผิดวินัยนักศึกษาและจะต้องรับโทษ ดังต่อไปนี้
30.1 ตักเตือน
30.2 ทำ�ทัณฑ์บน
30.3 ตัดคะแนนความประพฤติ
30.4 ให้พักการศึกษา
30.5 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
30.6 โทษอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ 31 การตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
31.1 ให้นักศึกษาแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาที่มีสภาพการ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
31.2 การตัดคะแนนความประพฤติแต่ละครั้งให้ตัดได้ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5 คะแนน แต่จะเป็น
จำ�นวนเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของ หัวหน้าหน่วยงาน หรือคณะกรรมการสอบสวน
31.3 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกันแล้ว ตั้งแต่ 40
คะแนนแต่ไม่เกิน 60 คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามีกำ�หนด 1 ภาคการศึกษาปกติ
31.4 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกัน ตั้งแต่ 61
คะแนนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 80 คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามีกำ�หนด 2 ภาคการศึกษาปกติ
31.5 นักศึกษาผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติครั้งเดียว หรือหลายครั้งรวมกัน ตั้งแต่ 81
คะแนนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100 คะแนน ต้องถูกลงโทษให้พักการศึกษามีกำ�หนด 1 ปีการศึกษา
31.6 นักศึกษาผูใ้ ดถูกตัดคะแนนความประพฤติครัง้ เดียว หรือหลายครัง้ รวมกันครบ 100 คะแนน
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 32 ให้หัวหน้าหน่วยงานมีอำ�นาจลงโทษทางวินัย โดยการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา
ตามข้อ 31.2 ได้เมื่อปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง สมบูรณ์ หรือมีการรับสารภาพความผิด และมีการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แต่เมื่อรวมคะแนนของนักศึกษาผู้ถูกลงโทษแต่ละคนแล้วต้องไม่เกิน 39 คะแนน
ข้อ 33 ให้มีการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาตามลักษณะความผิดที่ได้กระทำ�ดังนี้
     ข้อ 34 การลงโทษนักศึกษาที่กระทำ�ผิดวินัยนักศึกษาให้ทำ�เป็นหนังสือ และให้ผู้สั่งลงโทษแจ้งสิทธิ
ในการอุทธรณ์ รวมทั้งระยะเวลาสำ�หรับการอุทธรณ์ไว้ด้วยเมื่อได้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้รีบแจ้งต่อบิดา
มารดา หรือผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีเพื่อทราบ
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หมวดที่ 4
การอุทธรณ์
    ข้อ 35 นักศึกษาผู้ใด ซึ่งถูกสั่งลงโทษตามประกาศนี้ และไม่เห็นด้วยกับคำ�สั่งถูกลงโทษนักศึกษาผู้นั้นมี
สิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดไว้ในประกาศนี้
  
ข้อ 36 การอุทธรณ์ค�ำ สัง่ ลงโทษให้ผถู้ กู ลงโทษทางวินยั ทำ�หนังสือ ลงลายมือชือ่ และให้อทุ ธรณ์ได้ส�ำ หรับ
ตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนมิได้
  
ข้อ 37 ในการอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
ภายใน 15 วันทำ�การนับจากวันทราบคำ�สั่งหรือควรทราบคำ�สั่งลงโทษ  และให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยและ
สั่งการให้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุผลความจำ�เป็น ก็อาจขยายเวลาได้ แต่
ไม่เกิน 60 วันนับจากวันครบกำ�หนด ทั้งนี้จะต้องบันทึกเหตุแห่งการณ์นั้นไว้
ข้อ 38 ในกรณีที่คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษาเห็นว่า การสั่งลงโทษไม่สมควรแก่ความผิด หรือ
เห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม ให้เสนอขอความเห็นชอบต่ออธิการบดี เพื่อสั่ง
ยกอุทธรณ์หรือเพิ่มโทษ หรือลดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี คำ�วินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นยุติและให้คณะ
กรรมการแจ้งคำ�วินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์และบิดามารดา หรือผู้ปกครองทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว
ข้อ 39 การนับเวลาตามข้อบังคับนี้ หากเวลาสิ้นสุดตรงกับวันหยุดทำ�การของมหาวิทยาลัยให้นับวันเริ่ม
ทำ�การถัดวันหยุดเป็นวันสุดท้ายแห่งเวลา
    ข้อ 40 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
ให้อธิการบดีมีอำ�นาจสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และถือเป็นที่สุด
หมวดที่ 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 41 ในกรณีที่นักศึกษาผู้ใดถูกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้ประกาศ มหาวิทยาลัย
เรื่องวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้และการดำ�เนินกระบวนการพิจารณาทางวินัยนักศึกษายังไม่เสร็จสิ้น
ให้ดำ�เนินการตามประกาศ ฉบับนี้ โดยในส่วนที่เป็นคุณแก่นักศึกษา ให้นำ�มาบังคับใช้
ประกาศ ณ วันที่  16  มิถุนายน  2557           

(ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์)
อธิการบดี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต
ว่าด้วย เครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนส่งเสริมและดำ�รงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม อาศัยอำ�นาจตามความใน
มาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงแก้ไขระเบียบ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙
ข้อ ๓ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๔ เครื่องแบบนักศึกษา
๔.๑ เครื่องแบบนักศึกษาชาย
๑) เสื้อเชิ้ตแขนยาว หรือแขนสั้น สีขาว ไม่มีลวดลาย
๒) กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีดำ� หรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
๓) เนคไทสีกรมท่า มีตรามหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง
๔) เข็มขัดสีดำ�พร้อมหัวเข็มขัดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
๕) รองเท้าหุ้มส้น สีดำ�แบบทรงสุภาพ
๔.๒ เครื่องแบบนักศึกษาหญิง
๑) เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาวไม่มีลวดลาย ติดกระดุมโลหะสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
๒) กระโปรงทรงสุภาพ สีดำ� หรือสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
๓) เข็มกลัดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ติดอกเสื้อด้านซ้าย
๔) เข็มขัดสีดำ�พร้อมหัวเข็มขัดสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
๕) รองเท้าหุ้มส้น สีดำ�แบบทรงสุภาพ
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้ และให้มีอำ�นาจในการออกประกาศ หรือกำ�หนดแนวทาง เพื่อปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่      เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
พลอากาศเอก
         (กำ�ธน   สินธวานนท์)
                   นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิต
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
College of Medicine
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College of Medicine
ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
คณบดี

คุณวุฒิ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เวชปฏิบัติทั่วไป)
ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา

รหัสวิทยาลัย 12 สีประจ�ำวิทยาลัย สีเขียวหัวเป็ด
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สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต Medicine
ชื่อปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต : พ.บ.
Doctor of Medicine : M.D.

วิสัยทัศน์ : สถาบันผลิตแพทย์รัฐร่วมเอกชนชั้นน�ำระดับสากล
พันธกิจ : สถาบันรัฐร่วมเอกชน ที่สร้างประโยชน์ด้านการแพทย์ให้แก่สังคม ผลิตบัณฑิตแพทย์ได้
		 มาตรฐานแพทยสภา และระดับสากล เน้นการ พัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในอนาคต
		 พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
		 ผดุงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม
ปรัชญา : ผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์
		 สิ่งที่ดีให้แก่สังคม
ปณิธาน : ผลิตแพทย์ที่มีความสามารถในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพให้ประชาชนมี
		 คุณภาพชีวิตที่ดี
วัฒนธรรมองค์กร : สามัคคี มีคุณธรรม
ค่านิยม : LIPS (ร่วมพลังท�ำงาน เน้นการเรียนรู้ ด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรม อย่างมืออาชีพ)
		 L (Learning)
=
มุ่งเน้นการเรียนรู้
		 I (Integrity)
=
คุณธรรม
		 P (Professionalism)
=
มืออาชีพ
		 S (Synergy)
=
พลังร่วม
อัตลักษณ์ : ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม รับใช้สังคม
เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่ “การศึกษา คือ นวัตกรรม”

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตแพทย์มคี วามรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ สอดคล้องกับมาตรฐานส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา แพทยสภา และสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก (World Federation for Medical
Education - WFME) อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย ดังต่อไปนี้
• ประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (basic and
clinical sciences) ในการบริบาลสุขภาพ
• มีความตระหนักและประพฤติตนตามหลักเวชจริยศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
(medical ethics and professional law)
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• มีความสามารถในการสื่อสารเชิงวิชาชีพ (professional communication)
• มีความสามารถในการวินจิ ฉัยทางคลินกิ (clinical diagnosis) ด้วยกระบวนการแก้ปญ
ั หาผูป้ ว่ ย
อย่างมีเหตุผล
• มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ (critical thinking and evidence based medicine)
• มีความสามารถในการสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ (patient investigation) เพื่อสนับสนุนหรือ
ลบล้างสมมติฐานสาเหตุของปัญหา
• มีความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพระบบบริบาลสุขภาพ: สุขภาพของบุคคล ชุมชน และ
ประชาชน (Health promotion and health care system: individual, community and population health)
และการบริบาลแบบองค์รวม (holistic care)
• มีความสามารถในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสมเหตุผล (patient management)
• มีความสามารถในการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและการท�ำหัตถการ (technical and procedural
skills)โดยค�ำนึงถึงและป้องกันอันตรายต่อผู้ป่วยและญาติ
• มีความรับผิดชอบในบทบาทแพทย์และความรับผิดชอบต่อสังคม (roles of doctor and social
responsibility)
• มีความสามารถในการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพและเชิงปัจเจกบุคคล (professional and personal development)
• มีความสามารถในการเป็นผู้น�ำ และการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น (leadership and teamwork)
• มีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา (institutional pride)
• มีจิตสาธารณะ (public spirits)
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี
• จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
			 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
			 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
			 กลุ่มวิชาภาษา
			 กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเฉพาะ		
			 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (บังคับ)
			 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (บังคับ)
			 กลุ่มวิชาชีพ

254
30
9
3
15
3
6
218
7
66
145

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ก�ำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปี
สุดท้ายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีเทียบเท่าให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
คุณสมบัติเฉพาะ ส�ำหรับผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติใน
ประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. เป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษา หรือ ก�ำลัง ศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ของระบบการศึกษาใดการศึกษา
หนึ่ง ดังนี้
		 1.1 ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาแบบอเมริกา
		 1.2 ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาแบบอังกฤษ
2. มีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตร (หรืออย่างน้อย 3 ปีการศึกษาสุดท้าย) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (High school)
3. มีผลการศึกษาข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		 3.1 SAT Subject test (SAT II) ทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่
				 (1) Biology (2) Chemistry (3) Physics หรือ Mathematics
				 โดยแต่ละรายวิชามีคะแนนไม่ต�่ำกว่า 620 คะแนน หรือ
		 3.2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ำกว่า 3.00 และมี Grade ในวิชา
				 (1) Biology (2) Chemistry (3) Physics หรือ Mathematics ไม่ต�่ำกว่า B หรือ
		 3.3 มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งต้องประกอบด้วยวิชาหลักอย่างน้อย 3 วิชา คือ
				 (1) Biology (2) Chemistry โดยมีผลการสอบไม่ต�่ำกว่า B+
				 และวิชา (3) Physics หรือ Mathematics โดยมีผลการสอบไม่ต�่ำกว่า B หรือ
		 3.4 มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level
				 ประกอบด้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science คือ
				 (1) Biology (2) Chemistry โดยมีผลการสอบไม่น้อยกว่า 6
				 และ (3) Physics หรือวิชาใน Group 5 Mathematics โดยมีผลการสอบไม่น้อยกว่า 5
4. มีใบรับรองผลการศึกษา (Transcript of Report) และ หนังสือรับรองสถานภาพว่าจะเสร็จสิ้น
การเรียน การประเมินผล ภายใน 31 พฤษภาคม 2563 พร้อมแนบผลการเรียนตลอดหลักสูตร
5. มีจดหมายแนะน�ำตัว (Recommendation) จากสถาบันการศึกษา จ�ำนวน 2 ฉบับ ออกโดยผู้
อ�ำนวยการสถาบันจ�ำนวน 1 ฉบับ และอาจารย์ประจ�ำชั้น จ�ำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด การอ่าน และการ
เขียน อยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา
7. หากมีปัญหาคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
โดยเป็นการสมควรก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้
เหมาะสมโดยยึดหลักส�ำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษา
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แพทย์เอง และ 3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงมีมติยกเลิกประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ลงวันที่ 29 มิถุนายน
2552 และได้ก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากการจบ
การศึกษาแล้วโดยต้องสามารถท�ำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและ
เงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกาเอกชน)
(2) จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
		 (2.1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้ป่วย ได้แก่ โรคจิต
(psychosis disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (severe neurosis
disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) โดยเฉพาะ antisocial personality disorders
หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
		 (2.2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ทีเ่ ป็นอันตรายต่อตนเอง ต่อผูป้ ว่ ยหรือส่งผลให้เกิดความ
พิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพทันตกรรม
		 (2.3) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่เป็นอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
		 (2.4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและ การ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
		 (2.5) มีความผิดปกติในการได้ยนิ ทัง้ สองข้าง โดยมีระดับการได้ยนิ เฉลีย่ ทีค่ วามถี่ 500 – 2,000
เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค�ำพูด (speech discrimination score) น้อย
กว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineural hearing loss)
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
		 (2.6) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ และคณะกรรมการแพทย์ผตู้ รวจร่างกายของสถาบันนัน้ ๆ
เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
		 2.6.1 ตาบอดสีอย่างรุนแรง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
		 2.6.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมือ่ แก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
		 (2.7) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และคณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของ
สถาบันนั้นๆ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทั้งนี้ส�ำหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 2 ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย พิจารณาตัดสิน ซึ่งผลการพิจารณา
ของคณะ/วิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

67
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต

เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ.2550
เพื่อให้การเทียบโอนรายวิชาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา จึงก�ำหนดเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียนเพื่อใช้กับนักศึกษาแพทย์ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป ดังนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา พ.ศ.
2548
2. เป็ น นั ก ศึ ก ษาที่ ผ ่ า นกระบวนการสอบคั ด เลื อ กเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิตทุกขั้นตอน
3. การเทียบโอนให้เทียบโอนได้เฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับปรับปรุง
ปีการศึกษา 2549 เท่านั้น และผลการประเมินในรายวิชาจะต้องเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร B
หรือได้แต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า
4. รายวิชาในกลุม่ วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพหมวดวิชาเฉพาะ และกลุม่ วิชาชีพหมวดวิชาเฉพาะไม่สามารถ
เทียบโอนได้
5. การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
6. การค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วย
มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2549
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2550
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต

ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิตขึน้ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2446
โดยมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550
จึงก�ำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพือ่ ปริญญา แพทยศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2550
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2549
ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส�ำหรับนักศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 4 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ร่วมกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550
ข้อ 5 ระบบการศึกษา
			 5.1 การศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์เป็นหลักสูตร 6 ปี โดยใน 3 ปีแรกนักศึกษาเรียน
วิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กับวิชาวิทยาศาสตร์พื้น
ฐานทางการแพทย์ในคณะวิทยาศาสตร์ และในคณะแพทยศาสตร์ ส่วนใน 3 ปีหลัง นักศึกษาเรียนวิชาภาค
คลินิกของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
					 นักศึกษาต้องได้หน่วยกิตสะสมครบตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรใน 3 ปีแรก และได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ�่ กว่า 2.00 และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่ต�่ำ
กว่า 2.00 จึงจะได้รับการพิจารณาให้ศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรได้
			 5.2 การก�ำหนดปริมาณการศึกษาและการแบ่งภาคการศึกษาใน 3 ปีแรก มีหลักในการ
ก�ำหนดตามข้อบังคับนี้ร่วมกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 และ 3 ปีหลัง ให้ก�ำหนดการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละวิชา โดยจัดแบ่งนักศึกษาออก
เป็นกลุ่มหมุนเวียนไปศึกษาในภาควิชาหนึ่ง ๆ ระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ถือเป็นปริมาณการศึกษาของรายวิชา
นั้นเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ข้อ 6 ระยะเวลาการศึกษา
			 นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามความในข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และต้องมีเงื่อนไขดังนี้คือ
			 6.1 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์ ตามที่หลักสูตรก�ำหนด แต่ต้องไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
			 6.2 นักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และ
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วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์ เกิน 6 ปีการศึกษา นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ศึกษาต่อในระดับคลินิก แต่มีสิทธิ์
ที่จะขอย้ายสาขาวิชา โดยเป็นไปตามความในข้อ 19 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
ข้อ 7 การวัดและการประเมินผล
			 การวัดและประเมินผลของ 3 ปีหลังทีเ่ รียนวิชาภาคคลินกิ ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่า
ด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ร่วมกับข้อก�ำหนดเพิ่มเติมดังนี้
			 7.1 นักศึกษาจะได้รบั พิจารณาสอบแก้ตวั และ/หรือปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม เมือ่ ได้รบั ผลประเมิน
เป็นสัญลักษณ์ D หรือ D+ ในรายวิชาใด ๆ และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของ
ชั้นปีนั้น ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
			 7.2 นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้สอบแก้ตัวและ/หรือการปฏิบัติงานเพิ่มเติม (ตามข้อ
7.1) จะต้องผ่านการวัดและประเมินผลครั้งใหม่นี้ให้ผ่าน และจะได้รับผลการประเมินรายวิชานั้น ไม่สูงกว่า
สัญลักษณ์ C และจะต้องได้สัญลักษณ์ S ในรายวิชาที่ประเมินด้วยสัญลักษณ์ S และ U
			 7.3 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ�้ำในกรณีต่อไปนี้
					 (1) สอบได้สัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดในชั้นปีนั้น
					 (2) สอบได้สัญลักษณ์ D หรือ D+ ในรายวิชาใด ๆ และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของ
รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของชั้นปีนั้นต�่ำกว่า 2.00
					 (3) สอบแก้ตัวและ/หรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมแล้วไม่ผ่าน
			 7.4 การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบประมวล
ความรูว้ ชิ าแพทยศาสตร์ทงั้ หมดทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร 6 ชัน้ ปี ให้คณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้ก�ำหนดการจัดสอบและเกณฑ์การ
ประเมินผล
			 7.5 ในกรณีทนี่ กั ศึกษาได้รบั สัญลักษณ์ D หรือ D+ ในรายวิชาของชัน้ ปีที่ 6 และได้รบั แต้ม
เฉลี่ยของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของชั้นปีที่ 6 ต�่ำกว่า 2.00 แต่นักศึกษานั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้
รับการเสนอชือ่ เพือ่ รับปริญญาและการอนุมตั ใิ ห้ปริญญาตามความในข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต
ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนซ�้ ำตามความในข้อ 7.3
(2)
ข้อ 8 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
			 การพ้นสภาพนักศึกษาจะต้องเป็นไปตามความในข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต
ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
ข้อ 9 การเสนอชือ่ เพือ่ รับปริญญา และการอนุมตั กิ ารให้ปริญญา นักศึกษาทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่
เพือ่ รับปริญญาจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามความในข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยมาตรฐานการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ
			 9.1 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
					 9.1.1 ได้สอบประมวลความรอบรู้ผ่านได้สัญลักษณ์ S และได้ศึกษาและผ่านการวัด
และประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
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		 9.1.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต�่ำกว่า 2.00
		 9.1.3		 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
9.2 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อปริญญาเกียรตินิยม
		 9.2.1		 มีคณ
ุ สมบัตติ ามความในข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การให้ปริญญา
ตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2550
		 9.2.2 ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ�้ำหรือลงทะเบียนเรียนแทน หรือสอบแก้ตวั หรือปฏิบตั งิ านเพิม่
เติมในรายวิชาหนึ่งวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร
ข้อ 10 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่จะต้องด�ำเนินการใดๆ ที่มิได้ก�ำหนดในข้อ
บังคับนี้หรือก�ำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องผ่อนผันข้อก�ำหนดในข้อบังคับนี้ เป็นกรณี
พิเศษเพื่อให้การด�ำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอ�ำนาจตีความวินิจฉัยสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นที่สุด
แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พลอากาศเอก.............. ....................................
(ก�ำธน สินธวานนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัย
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ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง การขอเพิ่ม การขอเพิกถอนรายวิชาของนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก
อ้างถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ข้อ 10 การขอ
เพิ่ม การขอเพิกถอนรายวิชา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนภาคคลินิก โดยให้นักศึกษาแพทย์หมุนเวียน
กันเรียนเป็นรายวิชา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงก�ำหนดระเบียบการขอเพิ่ม การขอเพิก
ถอนรายวิชาของนักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก ดังต่อไปนี้
1. รายวิชาทีก่ ารเรียนการสอนเป็นแบบนักศึกษาหมุนเวียนกันขึน้ เรียนตลอดทัง้ ปี และมีเวลาเรียน
4 สัปดาห์ หรือมากกว่า ให้ถือปฏิบัติดังนี้
		 1.1 การเพิกถอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์ นับจากเริม่ การเรียนการสอนของรายวิชาทีข่ อถอน
วิชาที่เพิกถอนจะไม่บันทึกในรายงานผลการศึกษา
		 1.2 การเพิกถอนรายวิชาภายหลัง 1 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 3 สัปดาห์ นับจากวันเริม่ การเรียน การ
สอนของรายวิชาที่ขอถอน วิชาที่เพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W หลังจากสัปดาห์ที่ 3 จะไม่อนุญาตให้ถอน
รายวิชา
		 1.3 การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชานี้ จะต้องไม่ขัดกับจ�ำนวนหน่วยกิตต่อภาคการ
ศึกษาตามข้อ 9.3 ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
		 1.4 การขอคืนค่าหน่วยกิต
				 1.4.1 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสิทธิ์ขอ
คืนค่าหน่วยกิตเต็มจ�ำนวน โดยการขอคืนค่าหน่วยกิตต้องกระท�ำภายในปีการศึกษาที่มีการถอนหรือยกเลิก
การลงทะเบียนรายวิชาเกิดขึ้น
				 1.4.2 การเพิกถอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์นบั จากวันเริม่ การเรียนการสอนของรายวิชา
ทีข่ อถอนให้โอนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานัน้ ๆ เป็นค่าลงทะเบียนเรียนของรายวิชาทีข่ อเพิม่ ได้ เต็มจ�ำนวน หรือ
โอนเงินไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป
				 1.4.3 รายวิชาที่เพิกถอนในสัปดาห์ที่ 2 นับจากวันเริ่มการเรียนการสอนของรายวิชาที่
ขอถอนนักศึกษาจะได้รับคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ 80
				 1.4.4 รายวิชาทีเ่ พิกถอน เมือ่ พ้นก�ำหนด 2 สัปดาห์ นับจากวันเริม่ การเรียนการสอนของ
รายวิชาที่ขอถอน นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน
2. รายวิชาทีก่ ารเรียนการสอนเป็นแบบนักศึกษาหมุนเวียนกันขึน้ เรียนตลอดทัง้ ปี และมีเวลาเรียน
ไม่ถึง 4 สัปดาห์ และรายวิชาที่การเรียนการสอนแบบเรียนรวมทั้งชั้นปี ให้ถือปฏิบัติดังนี้
		 2.1 การเพิกถอนรายวิชาภายใน 3 วัน นับจากเริม่ การเรียนการสอนของรายวิชาทีข่ อถอนวิชา
ที่เพิกถอนจะไม่บันทึกในรายงานผลการศึกษา
		 2.2 การเพิกถอนรายวิชาภายหลัง 3 วันแต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ นับจากวันเริ่มการเรียนการสอน
ของรายวิชาที่ขอถอน วิชาที่เพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ W
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		 2.3 การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชานี้ จะต้องไม่ขัดกับจ�ำนวนหน่วยกิตต่อภาคการ
ศึกษา ตามข้อ 9.3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
		 2.4 การขอคืนค่าหน่วยกิต
				 2.4.1 รายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยประกาศยกเลิกการลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีสทิ ธิข์ อคืน
ค่าหน่วยกิตเต็มจ�ำนวน โดยการขอคืนค่าหน่วยกิตต้องกระท�ำภายในปีการศึกษา ทีม่ กี ารถอนหรือยกเลิกการ
ลงทะเบียนรายวิชาเกิดขึ้น
				 2.4.2 การเพิกถอนรายวิชาภายใน 3 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติให้โอนเงิน
ค่าลงทะเบียนรายวิชานั้น ๆ เป็นค่าลงทะเบียนเรียนของรายวิชาที่ขอเพิ่มได้เต็มจ�ำนวน หรือโอนเงินไปใช้ใน
ภาคการศึกษาถัดไป
				 2.4.3 รายวิชาที่เพิกถอนใน 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะ
ได้รับคืนค่าหน่วยกิตร้อยละ 80
				 2.4.4 รายวิชาที่เพิกถอน เมื่อพ้นก�ำหนด 1 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน
		

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

(ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)
อธิการบดี
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แผนการศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ปีการศึกษาที่ 1
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
ENL 126 English in TED - Technology,
3(2-2-5)
		 Entertainment, and Design
CHM 129 Introduction to Chemistry
4(3-3-8)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
RSU 142 Sciences and Arts of Living
3(3-0-6)
RSU 160 Digital Media Literacy
3(2-2-5)
THA 126 Thai Language for Communication 3(2-2-5)

ปีการศึกษาที่ 1
BCH 212 Medical Biochemistry
4(3-3-8)
MDS 210 Cell Biology		
1(1-0-2)
MDS 211 Nervous System 		
4(3-3-8)
MDS 212 Integumentary System,
5(3-6-9)
		 Connective Tissue and Musculoskeletal 		
		 System
XXX xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
					 Total 22 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BCH 213 Medical Genetics		
1(1-0-2)
CMD 211 Community Medicine I
1(0-2-1)
MDS 213 Cardiovascular System
3(2-3-6)
MDS 214 Respiratory System
2(2-0-4)
MDS 215 Renal and Urinary System
2(2-0-4)
MDS 216 Gastrointestinal System
3(2-3-6)
MDS 217 Endocrine System
2(2-0-4)
MDS 218 Reproductive System
2(2-0-4)
MDS 219 Anatomy and Physiology
1(0-3-2)
		 Laboratory of Respiratory System,
		 Renal and Urinary System, Endocrine
		 System, and Reproductive System)
					 Total 17 Credits
		 รวมปีการศึกษาที่ 2 37 หน่วยกิต

					

Total 22 Credits

					

Total 18 Credits

ปีการศึกษาที่ 2
ENL 128 Presentations in English
3(2-2-5)
IMP 111 Introduction to Medical Profession 3(3-0-6)
PHY 136 Life Science Physics 3(2-3-6)
RSU 131 Leadership for Changes
3(2-2-5)
RSU 150 Creative Management
3(2-2-5)
RSU 180 RSU My-Style		
3(1-4-4)
		

รวมปีการศึกษาที่ 1 40 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
MDS 312 Disorders of Circulatory System 2(2-0-4)
MDS 313 Disorders of Renal and
2(2-0-4)
		 Urinary System
MDS 328 Disorders of Endocrine System 2(2-0-4)
MIC 315 Principles of Immunology
1(1-0-2)
MIC 316 Medical Microbiology
4(3-3-8)
MIC 317 Medical Parasitology
1(1-0-2)
PAT 311 General Pathology3(2-3-6)
PMC 313 Principles of Pharmacology
3(3-0-6)
MDS 311 Disorders of Hematopoietic
4(3-3-8)
		 and Lymphoreticular System
					 Total 22 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IMD 331 Introduction to Clinical Medicine 5(4-3-10)
MET 321 Medical Ethics I 		
1(1-0-2)
MDS 314 Disorders of Nervous System 2(2-0-4)
MDS 315 Disorders of Integumentary
2(2-0-4)
		 System, Connective Tissue
		 and Musculoskeletal System
MDS 316 Disorders of Respiratory System 2(2-0-4)
MDS 317 Disorders of Gastrointestinal System 2(2-0-4)
MDS 319 Disorders of Reproductive
2(2-0-4)
		 System
MDS 320 Systemic Pathology Laboratory 1(0-3-2)
MST 321 Medical Statistics and
		 Epidemiology I
PVM 331 Preventive and Social Medicine I 3(2-2-5)
				
Total 21 Credits
			
รวมปีการศึกษาที่ 3 43 หน่วย

ปีการศึกษาที่ 4
MED 421 Medicine I		
5(5-0-10)
MED 422 Medicine II
		
5(0-15-8)
MET 421 Medical Ethics II 		
1(1-0-2)
MST 421 Medical Statistics and
1(1-0-2)
		 Epidemiology II
MST 422 Medical Statistics and
1(0-2-1)
		 Epidemiology III
MST 423 Medical Statistics and
1(0-2-1)
		 Epidemiology IV
OBG 421 Obstetrics and Gynecology I
3(3-0-6)
OBG 422 Obstetrics and Gynecology II 2(0-6-3)
PED 421 Pediatrics I 		
1(1-0-2)
PED 422 Pediatrics II 		
4(0-12-6)
PSC 421 Psychiatry I
		
2(2-0-4)
PVM 431 Preventive and Social Medicine II 2(2-0-4)
SUR 421 Surgery I		
5(5-0-10)
SUR 422 Surgery II		
5(0-15-8)
			 รวมปีการศึกษาที่ 4 38 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 5
ปีการศึกษาที่ 5
ANS 521 (Anesthesiology)
2(1-3-2)
ENT 521 (Otolaryngology) 		
2(1-3-2)
FAM 521 (Family Medicine)		
2(1-3-2)
FOR 521 (Forensic Medicine)
2(2-0-4)
MED 521 (Medicine III) 		
5(5-0-10)
MED 522 (Medicine IV)
5(0-15-8)
OBG 521 (Obstetrics and Gynecology III) 2(2-0-4)
OBG 522 (Obstetrics and Gynecology IV) 3(0-9-5)
OPT 521 (Ophthalmology) 		
2(1-3-4)
ORP 521 (Orthopedics)		
4(1-9-7)
PED 521 (Pediatrics III)		
1(1-0-2)
PED 522 (Pediatrics IV)		
4(0-12-6)
PSC 521 (Psychiatry II)		
2(0-6-3)
RAD 531 (Radiology)		
3(1-6-5)
RHB 531 (Rehabilitation Medicine)
2(0-6-3)
SUR 521 (Surgery III)		
2(2-0-4)
SUR 522 (Surgery IV) 		
3(0-9-5)
รวมปีการศึกษาที่ 5 46 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 6
ปีการศึกษาที่ 6
CEL 611 Clinical Elective I
CEL 612 Clinical Elective II
CMD 621 Community Medicine II
EMM 621 Emergency Medicine
EMP 611 Essentials in Medical Practice
MED 621 Medicine V
MED 622 Medicine VI		
OBG 621 Obstetrics and Gynecology V
OBG 622 Obstetrics and Gynecology VI
OBG 623 Obstetrics and Gynecology VII
PED 621 Pediatrics V 		
PED 632 Pediatrics VI 		
SUR 621 Surgery V		
SUR 622 Surgery VI		
		 รวมปีการศึกษาที่ 6
50

4(0-12-6)
4(0-12-6)
4(0-12-6)
4(0-12-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
6(0-18-9)
2(2-0-4)
3(0-9-5)
3(0-9-5)
2(2-0-4)
6(0-18-9)
6(0-12-6)
2(0-6-3)
หน่วยกิต
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วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
College of Dental Medicine
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College of Dental Medicine
ศ.คลินิก พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก
คณบดี
คุณวุฒิ

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Periodontics) Ohio State University, U.S.A.
Cert. (Periodontics) Ohio State University, U.S.A.
อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา) ทันตแพทยสภา

รหัสคณะ 23 สีประจ�ำวิทยาลัย สีม่วง
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สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
Doctor of Dental Surgery Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
				
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
				
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
				
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
				
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Dental Surgery
ท.บ.
D.D.S.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการเสริมสร้างสุขภาพช่องปาก การตรวจวินิจฉัย การวางแผน
การรักษา และการส่งต่อ เวชบ�ำบัด หรือการผ่าตัดรอยโรค สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาความผิดปกติของช่องปาก
กระดูกขากรรไกร และอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ มีความมัน่ ใจและสามารถในการฟืน้ ฟูสภาพของอวัยวะในช่อง
ปาก และอวัยวะข้างเคียง ให้ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
2. ใฝ่รู้ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองในด้านความรู้
และทักษะวิชาชีพ ประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมทุกระดับ
3. สามารถสนับสนุน จัดกิจกรรม เพื่อสร้างสุขภาพช่องปากได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งใน
ระดับปัจเจกบุคคล และในระดับชุมชน โดยให้สอดคล้องกับชุมชน นโยบายด้านสุขภาพของประเทศ
4. มีความรู้ในหลักการบริหารงาน มีความเป็นผู้น�ำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย ต่อสังคม ตระหนักถึงปัญหา และมีส่วนร่วมในการให้ค�ำปรึกษา
การแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหา และส่งต่อให้กับผู้ช�ำนาญงาน เฉพาะทาง
6. เป็นผู้มีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
7. สามารถสื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร			
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
			 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			
		
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

242
30
9
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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กลุ่มวิชาภาษา					
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา		
		
หมวดวิชาเฉพาะ					
			 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 					
			 วิชาชีพ					
		
หมวดวิชาเลือกเสรี					

15
3
206
40
166
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2. เป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากโรงเรียนจากต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยทีข่ นึ้
ทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีผลสอบทางการศึกษาแบบหลักสูตรนานาชาติ ดังต่อไปนี้
		 2.1 ส�ำเร็จการศึกษา Grade 12 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ (ม. 6)) โดยมี GPA
≥ 2.75 และได้เรียนวิชาดังต่อไปนี้ Biology, Chemistry, Physics และ Mathematics โดยมี Grade ในวิชา
Biology, Chemistry ไม่ต�่ำกว่า B และวิชา Physics, Mathematics ไม่ต�่ำกว่า C+ เฉพาะผู้ส�ำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
		 2.2) มีผลการสอบ IGCSE/GCSE ระดับ AS level 5 วิชา ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อย 3 วิชา
หลักคือ Biology, Chemistry โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก และ Physics หรือ Mathematics โดยมี
ผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก หรือ
		 2.3 มีผลสอบ International Baccalaureate (IB) Standard level ประกอบด้วยวิชาใน Group
4 Experimental Science คือ Biology และ Chemistry โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก และ Physics
หรือวิชาใน Group 5 Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก หรือ
		 2.4 มีผลสอบ SAT ไม่ต�่ำกว่า 1000 จาก 1600 หรือ 1500 จาก 2400 และมีผลสอบ SAT
subjects ดังต่อไปนี้ Biology E/M, Chemistry และ Physics หรือ Mathematics ไม่ต�่ำกว่า 525 หรือ
		 2.5 ผูส้ มัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสือ่ สารและใช้ภาษาไทยในการพูด การอ่าน และ
การเขียน อยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา
		 (หมายเหตุ ผูส้ มัครทีม่ คี ณ
ุ สมบัตอิ ย่างน้อยข้อใดข้อหนึง่ ข้างต้นในหัวข้อที่ 2 จะได้รบั การยกเว้น
ไม่ตอ้ งสอบข้อเขียน ส่วนการสอบอืน่ ๆ เช่น การสอบความถนัด การทดสอบสุขภาพจิต เจตคติและบุคลิกภาพ
และสอบสัมภาษณ์ยงั คงเดิม นอกจากนีค้ ณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิตอาจมีการก�ำหนดให้มีการสอบเพิ่มเติมภายหลังเฉพาะรายที่คณะกรรมการฯ มีมติเห็น
สมควร)
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
IFE 006 English Listening and Speaking II 3(2-2-5)
IFE 007 English Academic Reading II 3(2-2-5)
IFE 008 English Academic Writing II 3(2-2-5)
IFE 009 English Communication and 3(2-2-5)
Presentation
				
Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
BIO 140 Essential Biology
3(1-6-5)
CHM128 Essential Chemistry
4(3-3-8)
		 for Dental Students
RSU xxx General Introduction
3(3-0-6)
THA 126 Thai Language for Comm.
3(2-2-5)
ETH 101 Ethics Morals Promotion
3(2-2-5)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
				
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ANA 222 Developmental Anatomy for 1(1-0-2)
Dental Students
BCH 221 Biochemistry for Dental
3(3-0-6)
Students
BCH 222 Biochemistry Laboratory for 1(0-3-2)
Dental Students
PHY 135 Life Science Physics
3(2-3-6)
THA 126 English in TED-Technobgy, 3(2-2-5)
		 Entertainment,and Design
BCH 101 Human Nutrition and Health 3(3-0-6)
Promotion And Development
RSU 112 Sport Por Health 		
1(0-2-1)
				
Total 15 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU xxx General Introduction
3(3-0-6)
			 Elective (group 3-8)
				 		
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ANA 227 Human Gross Anatomy for 2(1-3-4)
		 Dental Students I
ANA 224 Microanatomy for Dental
3(2-3-6)
RSU xxx		 General Introduction
3(3-0-6)
				 Elective (group 3-8)
ENL 126 International Languages
3(3-0-6)
DGD 201		 Ergonomics for Dental
1(0-3-2)
				 Students
DOC 201		 Dental Anatomy
3(2-3-6)
DPH 201 Health Sociology
2(1-3-4)
							 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ANA 225 Neuroanatomy for Dental
3(2-3-6)
Students
PSO 225 Physiology for Dental
5(4-3-10)
Students
ANA 228 Human Gross Anatomy for 4(2-6-7)
		 Dental Students II
DOB 201 Oral Histology
3(2-3-6)
ENL xxx International language
3(2-2-5)
				
Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
MIC 324 Microbiology for Dental
4(3-3-8)
Students
DDM 301 Fundamental to Dental
1(1-0-2)
Material Science
DOB 301 Immunology for Dental
2(2-0-4)
Students
DPT 303 General Pathology for
4(3-3-8)
Dental Student
DPT 304 Oral Pathology I
2(2-0-4)
DOC 311 Occlusion and Orofacial Plan I2(1-3-4)
DRD 321 Cariology		
1(1-0-2)
				
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PHM 459 Pharmacology for
4(4-0-8)
Dental Students
DRD 311 Operative Dentistry I
2(1-3-4)
DOC 312 Occlusion and Orofacial Plan II2(1-3-4)
DPH 301 Dynamic of Health Behavior 2(1-3-4)
DPR 311 Complete Denture I
2(1-3-4)
DRO 311 Radiology I
1(1-0-2)
DRD 341 Periodontology I
1(1-0-2)
DPT 305 Oral Pathology II
3(2-3-6)
DOB 302 Oral Biology		
3(2-3-6)
DOB 303 Integrated Pre-clinical Science 2(2-0-4)
DRD 331 Endodontics I
2(1-3-4)
				
Total 24 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
DOM 411 Oral Medicine I		
2(2-0-4)
DOM 421 General Medicine I
2(2-0-4)
DOT 411 Orthodontics I
1(1-0-2)
DSA 411 Fundamental Surgery
1(1-0-2)
DPH 401 Epidemiology		
1(1-0-2)
DPR 312 Complete Denture II
2(1-3-4)
				
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
DPR 421 Removable Partial Denture I 3(3-0-6)
DPR 431 Crown and Bridge I
3(1-6-5)
DPD 411 Pediatric Dentistry I
1(1-0-2)
DRD 442 Periodontology II
1(1-0-2)
DRD 412 Operative Dentistry II
2(1-3-4)
DRD 432 Endodontics II		
2(1-3-4)
DRO 412 Radiology II
1(1-0-2)
DSA 412 Anesthesia and Sedation
1(1-0-2)
DOT 412 Orthodontics II
2(1-3-4)
DOM 422 General Medicine II
2(2-0-4)
DPH 421 Community Dentistry I
2(2-0-4)
				
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
DPR 422 Removable Partial Denture II 3(1-6-5)
DPR 432 Crown and Bridge II
3(1-6-5)
DSA 421 Oral Surgery I		
2(2-0-4)
DOM 412 Oral Medicine II
1(1-0-2)
DPD 412 Pediatric Dentistry II
2(1-3-4)
DRD 443 Periodontology III
2(1-3-4)
DRD 413 Operative Dentistry III
2(1-3-4)
DPH 422 Community Dentistry II
1(0-3-2)
				
Total 16 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 5

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 6

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
DGD 411 Introduction to Comprehensive 3(1-6-5)
		 Dental Care Clinic
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
DOB 502 Pharmacology for
1(1-0-2)
Dental Practice
DRD 521 Restorative Dentistry
2(1-3-4)
DRD 514 Operative Dentistry IV
1(1-0-2)
DSA 522 Oral Surgery II
1(1-0-2)
DOM 513 Oral Medicine III
2(2-0-4)
DPD 513 Pediatric Dentistry III
1(1-0-2)
DRD 544 Periodontology IV
1(1-0-2)
DGD 561 Comprehensive Dental Care 9(0-27-14)
Clinic I
				
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
DRO 513 Radiology III
1(1-0-2)
DSA 523 Oral Surgery III
1(1-0-2)
DOM 514 Oral Medicine IV
1(1-0-2)
DGD 651 Law Ethics and Dental
1(1-0-2)
Forensics
DGD 541 Dental Clinic and Hospital 1(1-0-2)
Management I
DPR 541 Implantology I
2(2-0-4)
DGD 562 Comprehensive Dental Care 9(0-27-14)
Clinic II
DGD 533 Research Project in
1(0-2-1)
		 Dentistry I
DGD 551 Complete Case Presentation I 2(0-6-3)
				
Total 19 Credits
		

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
DGD 661 Comprehensive Dental Care 6(0-18-9)
Clinic III
DGD 602 Geriatric Dentistry
1(1-0-2)
					
Total 7 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
DGD 641 Dental Clinic and Hospital 1(1-0-2)
		 Management II
DPR 642 Implantology II
2(1-3-4)
DGD 662 Comprehensive Dental 11(0-33-17)
		 Care Clinic IV
DGD 652 Complete Case Presentation II 2(0-6-3)
DGD 601 Oral Diagnostic Science
1(1-0-2)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
DGD 653 Complete Case 		
2(0-6-3)
		 Presentation III
DGD 663 Comprehensive Dental 10(0-30-15)
		 Care Clinic V
DGD 634 Research Project in
2(0-4-2)
		 Dentistry II
DGD 664 Advanced Clinical
1(0-3-2)
		 Experiences			
DGD 665 Hospital Dentistry
1(0-3-2)
					 Total 16 Credits
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วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
College of Pharmacy
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College of Pharmacy
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ทรงศักดิ์
คณบดี
คุณวุฒิ

ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
ภ.ม. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D (Pharmacognsy) The University of
Manchester,England

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 2 สาขาวิชา
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

รหัสคณะ 05 สีประจ�ำวิทยาลัย สีเขียวมะกอก
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สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
Indusstrial Pharmacy
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ)
Doctor of Pharmacy (Industrial Pharmacy)
ภ.บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ)
Pharm.D. (Industrial Pharmacy)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งหวังที่จะผลิตเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถ
สูงในเชิงวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้รับการฝึกฝนเพียบพร้อมส�ำหรับพันธกิจของเภสัชกรและมีความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ผลผลิตจากมหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นบุคคลมีค่าในสังคมที่ท�ำหน้าที่
ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของประชาชนในด้านยาและการใช้ยา โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้าน
วิจัยพัฒนา ออกแบบสูตรต�ำรับ การผลิตยา และประกันคุณภาพยาทั้งยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร รวม
ทั้งการบริหารเภสัชกรรม การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่ง
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ความส�ำคัญ
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้พฒ
ั นาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy) สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ เป็นหลักสูตรเพือ่ มุง่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามเชีย่ วชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านเภสัชศาสตร์ ในการแสวงหายา การเตรียมยา การผลิตและการประกันคุณภาพยา มีความรอบรู้และ
สามารถในการประเมินความเจ็บป่วยเบื้องต้น การเลือกสรรยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และให้คำ� แนะน�ำการ
ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หา ค้นคว้าวิจยั และพัฒนายา ตามกระบวนการ
วิจยั ทางเภสัชศาสตร์ได้ มีความเชีย่ วชาญรอบรูต้ อ่ เศรษฐกิจด้านยาระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการพึง่ พา
ตนเองในด้านการใช้ยาของประเทศ สามารถดูแลคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตลอดจนมุ่งพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพโดยการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง นอกจาก
นี้ยังเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดี เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
อุทิศตน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. มีความรูค้ วามสามารถและทักษะในการผลิตยาตามเภสัชต�ำรับ การประกันและควบคุมคุณภาพ
การบริหารงานเภสัชกรรมเบื้องต้น การประเมินความเจ็บป่วยเบื้องต้น และดูแลการใช้ยาของประชาชนและ
ชุมชน สามารถใช้วิทยาการในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้
3. มีความรูค้ วามสามารถและทักษะในด้านเคมีทางยา การผลิตยา การประกันและควบคุมคุณภาพ
และการวิจัยและพัฒนายาตามมาตรฐานของสภาเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ที่เหมาะแก่
ความต้องการของประเทศ และทัดเทียมมาตรฐานสากล
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณบนหลัก
ฐานทางวิชาการ
5. มีความใฝ่รู้ติดตามความก้าวหน้าในวิทยาการเสมอ สามารถสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาโดยรวม และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
6. มีภาวะผู้น�ำ สามารถท�ำงานเป็นทีมและพร้อมน�ำการเปลี่ยนแปลง
7. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและเป็นสากล
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 		
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
		 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
		 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		
		 กลุ่มวิชาภาษา				
		 กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา		
หมวดวิชาเฉพาะ				
		 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 			
		 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ				
		 วิชาชีพ					
				
ก. วิชาชีพ-บังคับ 			
					
ข. วิชาชีพ-เลือก 		
		 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า		

228
30
9
3
15
3
192
20
19
153
147
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
		 1.1. การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 ดังนี้
			 1.1.1. มหาวิทยาลัยด�ำเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาทีน่ กั ศึกษาได้ลงทะเบียน
เรียนในทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมินผลอาจกระท�ำโดยการสอบ หรือวิธีอื่นที่วิทยาลัย/คณะ
เจ้าของรายวิชาจะก�ำหนด
			 1.1.2. ด�ำเนินการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง และมีการวัดผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
			 1.1.3. ทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาศึกษาทั้งหมด หรือได้ท�ำงานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก�ำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้
รับการวัดและประเมินผล
			 1.1.4. การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็นแต้มระดับคะแนน (Numeric Grades) หรือ ระดับ
คะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
				
1.1.4.1. แต้มระดับคะแนนมี 8 ระดับดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร แต้มระดับคะแนน
ความหมาย
					
A
4.0		
ดีเยี่ยม (Excellent)
					
B+
3.5		
ดีมาก (Very Good)
					
B
3.0		
ดี (Good)
					
C+
2.5		
ปานกลาง (Fairly Good)
					
C
2.0		
พอใช้ (Fair)
					
D+
1.5		
อ่อน (Poor)
					
D
1.0		
อ่อนมาก (Minimum Passing)
					
F
0.0		
ตก (Failure)
	 
1.1.4.2 สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน มีความหมายดังนี้
		
สัญลักษณ์ ความหมาย
				
I
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
				
S
พอใจ (Satisfactory) หรือผลการศึกษาอยูใ่ นระดับขัน้ ตัง้ แต่ C ขึน้ ไปนับ
หน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้
				
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในขั้นอ่อนมาก นับ
หน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมไม่ได้
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			 W การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn)
			
IP การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-Progress)
			 CS การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from
				
Standardized Test)
			 CE การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
				
(Credits from Exam)
			 CT การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงาน
				
อื่นๆ (Credits from Training)
			 CP การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้มาก่อน
				
(Credits from Portfolio)
1.2 การวัดและประเมินผลใน 2 ปีแรก ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการขึน้ ศึกษาชัน้ ปีที่ 3 และตามความ
ในข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.3 การค�ำนวณแต้มระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
			 1.3.1. แต้มระดับขั้นของรายวิชาหนึ่งๆ คือผลคูณระหว่างจ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชา
นั้น กับค่าระดับขั้นที่ได้รับจากการประเมินผลรายวิชานั้น
			 1.3.2. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) คือ
ค่าผลรวมของผลคูณระหว่างจ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นกับแต้มระดับคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน
ผลรายวิชานัน้ ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะ
รายวิชาทีม่ กี ารประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีทมี่ กี ารเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึง่ ครัง้ ให้นำ�
ผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
			 1.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ วิชาเฉพาะ (Professional Grade-Point Average: PGPA)
คือค่าผลรวมของผลคูณระหว่างจ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชาเฉพาะกับแต้มระดับคะแนนทีไ่ ด้รบั จากการประเมิน
ผลรายวิชานัน้ ตัง้ แต่เริม่ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา ดังกล่าว เฉพาะ
รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึง่ ครัง้ ให้นำ�
ผลการศึกษาและหน่วยกิตครัง้ หลังสุดมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ วิชาเฉพาะ
			 1.3.4 การค�ำนวณแต้มระดับขั้นเฉลี่ย ให้ค�ำนวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง โดย
ไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต�ำแหน่งที่ 3
			 1.3.5 ในกรณีทนี่ กั ศึกษาได้สญ
ั ลักษณ์ I ในรายวิชาทีม่ กี ารวัดและประเมินผลเป็นระดับ
ขั้น ให้รอการค�ำนวณแต้มระดับขั้นเฉลี่ยไว้ก่อนจนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
1.4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบประมวลความรู้วิชา
เภสัชศาสตร์ทั้งหมดที่เรียนตลอดหลักสูตร 6 ปี ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะเภสัชศาสตร์เป็นผู้ก�ำหนดการ
จัดสอบและเกณฑ์การประเมินผล
1.5 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามความในข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย
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การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 หรือไม่ผ่านเกณฑ์ในการขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ภายในระยะเวลา 4 ปี
การศึกษา โดยประกาศเกณฑ์การขึ้นศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้
		 1.5.1 ต้องลงทะเบียนเรียนครบถ้วนทุกรายวิชา และสอบผ่านทุกรายวิชาที่ก�ำหนดในแผนการ
ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ชนั้ ปีที่ 1 ถึงชัน้ ปีที่ 2 ยกเว้นผูไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้มสี ทิ ธิเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต
ได้
		 1.5.2 กรณีที่นักศึกษาที่มีสิทธิขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ จะต้องมีหลักฐานอนุมัติ
การเทียบโอน ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องเกณฑ์การเทียบโอนและรับโอนรายวิชา
		 1.5.3 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 2 ตาม
แผนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต�่ ำกว่า 2.0 และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ใน
รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่ต�่ำกว่า 2.0 ด้วย
		 1.5.4 ได้แต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ไม่ต�่ำกว่า
2.0 หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ-บังคับ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ไม่ต�่ำกว่า 2.25
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
		 2.1 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรูต้ ามกรอบ
มาตรฐาน ของหลักสูตร
		 2.2 หมวดวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
		 2.3 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมกรรมการวิชาการประจ�ำคณะและ
คณะกรรมการ ก�ำกับมาตรฐานหลักสูตรเพื่อพิจารณารับรอง
		 2.4 การประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาโดยอาจารย์แหล่งฝึกในรายวิชาฝึกงานวิชาชีพ
ตรวจสอบจากรายงานของรายวิชา
		 2.5 สุ่มทวนสอบเป็นกรณี โดยผู้ประเมินชุดต่าง ๆ ที่ไม่ซ�้ำกันเป็นผู้ท�ำการวัดผลประเมินผล
ชุดแรก หรือโดยวิธีการที่หลากหลาย
3. เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
		 3.1 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ
		 3.2 เรียนครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
		 3.3 มีแต้มระดับแต้มคะแนนเฉลีย่ สะสม (CGPA) ไม่ต่�ำกว่า 2.00 ตลอดจนแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกไม่ต�่ำกว่า 2.00
		 3.4 สอบประมวลความรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และได้ผ่านการวัดและการประเมินผล
รายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
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แผนการศึกษาสาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU XXX General Education
3(3-0-6)
		 Elective (Group 3-8)
RSU XXX General Education
3(3-0-6)
		 Elective (Group 3-8)
					 Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 130 Fundamental Chemistry
3(3-0-6)
CHM 132 General Chemistry Lab.
1(0-3-2)
PHY 132 General Physics 3(2-3-6)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
RSU XXX General Education
3(2-2-5)
		 Elective (Group 3-8)
					 Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BIO 136 Principles of Biology
3(3-0-6)
BIO 137 Principles of Biology Lab. 1(0-3-2)
CHM 134 Fundamental Organic
3(3-0-6)
		 Chemistry
CHM 136 Organic Chemistry Lab.
1(0-3-2)
ENL 126 English in TED-Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment, and Design
ENL xxx Internationel Languager
3(3-0-6)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
		 Communication
PHA 171 Pharmacy Orientation
1(1-0-2)
RSU 112 Sport for Health		
1(0-2-1)
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU XXX Mathematics and Statistics 3(1-4-4)
RSU XXX General Education
3(2-2-5)
		Elective (Group 3-8)
CHM 231 Physical Chemistry
2(2-0-4)
					 Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ANA 100 Basic Anatomy		
3(2-3-6)
BCH 206 Biochemistry for Pharmacy 5(4-3-10)
		
Students
PHA 211 Principle of Pharmaceutical 1(1-0-2)
		
Technology
PHA 241 Introduction to Herbal
2(2-0-4)
		
Pharmacy
PHA 242 Introduction to Herbal
1(0-3-2)
		
Pharmacy Lab.
XXX xxx Free Elective I		
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective II		
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MIC 300 Microbiology and
4(3-3-8)
		
Parasitology
PHA 212 Pharmaceutical Technology I 2(2-0-4)
PHA 213 Pharmaceutical Technology 1(0-3-2)
		
Lab. I
PHA 231 Pharmaceutical Chemistry I 2(2-0-4)
PHA 243 Herbal Pharmacy
2(2-0-4)
PHA 271 Public Health		
2(2-0-4)
PHA 272 Social and Behavioral
1(1-0-2)
		
Aspect in Pharmacy
PSO 201 Physiology		
5(4-3-10)
					 Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
PAT 201 Basic Pathology 2(2-0-4)
					 Total 2 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
PHA 311 Pharmaceutical Technology II 2(2-0-4)
PHA 312 Pharmaceutical Technology 1(0-3-2)
		 Lab. II
PHA 331 Pharmaceutical Analysis I 2(2-0-4)
PHA 332 Pharmaceutical Analysis Lab. I1(0-3-2)
PHA 333 Pharmaceutical Chemistry II 2(2-0-4)
PHA 341 Pharmacognosy I
2(2-0-4)
PHA 351 Pharmacology for Pharmacy I 4(4-0-8)
PHA 352 Pharmacology for Pharmacy 1(0-3-2)
		 Lab.
PHA 353 Toxicology		
1(1-0-2)
PHA 371 Pharmaceutical 		
3(3-0-6)
		 Administration and Management
					Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PHA 313 Pharmaceutical Technology III2(2-0-4)
PHA 314 Pharmaceutical Technology 1(0-3-2)
		 Lab. III
PHA 315 Biopharmaceutics
3(3-0-6)
PHA 334 Pharmaceutical Analysis II 3(3-0-6)
PHA 335 Pharmaceutical Analysis
1(0-3-2)
		 Lab. II
PHA 336 Pharmaceutical Chemistry III 2(2-0-4)
PHA 342 Pharmacognosy II
2(2-0-4)
PHA 343 Pharmacognosy Laboratory 1(0-3-2)
PHA 354 Pharmacology for Pharmacy II4(4-0-8)
PHA 355 Medical Nutrition
1(1-0-2)
					Total 20 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
PHA 411 Pharmaceutical Technology IV 2(2-0-4)
PHA 412 Pharmaceutical 		
1(0-3-2)
		 Technology Laboratory IV
PHA 421 Manufacturing Pharmacy I 2(2-0-4)
PHA 422 Manufacturing Pharmacy
1(0-3-2)
		 Lab. I
PHA 441 Dietary Supplements
1(1-0-2)
PHA 451 Introduction to 		
1(1-0-2)
		 Pharmacotherapy
PHA 452 Pharmacotherapy I
3(3-0-6)
PHA 453 Pharmacotherapy
1(0-3-2)
		 Laboratorapy I
PHA 454 Hospital Pharmacy
3(0-3-2)
PHA 455 Communication Skill in
1(0-3-2)
		 Pharmacy Prachice
PHA 471 Hospital Pharmacy
2(2-0-4)
		 Administration
PHA 472 Pharmacy Jurisrudence
2(3-0-4)
PHA 473 Community Pharmacy
2(2-0-4)
		 Administration
				
Total 22 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PHA 423 Manufacturing Pharmacy II 2(2-0-4)
PHA 424 Manufacturing Pharmacy
1(0-3-2)
		 Lab. II
PHA 456 Pharmacotherapy II
3(3-0-6)
PHA 457 Pharmacotherapy Lab. II
1(0-3-2)
PHA 458 Evidence Based
1(1-0-2)
		 Pharmacotherapy
PHA 460 Pharmacotherapy III
3(3-0-6)
PHA 462 Fundamental Skills for
1(1-0-2)
		 Pharmacy Practice		
PHA 474 Pharmacoepidemiology
1(1-0-2)
		 and Pharmacoeconomics		
PHA 475 Regulatory Sciences and
2(2-0-4)
		 Health Consumer Protection		
PHA 491 Research Methodology
2(2-0-4)
					 Total 17 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 5

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 6

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
PHA 492 Professional Practice
7(0-28-14)
					
Total 7 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1		
PHA 521 Pharmaceutical
1(1-0-2)
		
Biotechnology
PHA 522 Industrial Pharmaceutical 2(2-0-4)
		
Technology
PHA 523 Drug Delivery Systems
2(2-0-4)
PHA 541 Phytochemistry Techniques 2(2-0-4)
PHA 542 Phytochemistry Techniques 1(0-3-2)
		
Lab.		
PHA 552 Toxicology Testing
1(1-0-2)
PHA 591 Special Problem in Industrial 3(0-9-6)
		
Pharmacy
PHA XXX Professional Elective
2
					 Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 127 English at Work		
3(2-2-5)
PHA 511 Extemporaneous Preparation 2(2-0-4)
PHA 524 Pharmaceutical Process 1(1-0-2)
		
Operations
PHA 525 Pharmaceutical Products 1(1-0-2)
		
Development
PHA 526 Pharmaceutical Quality
2(2-0-4)
		
Systems
PHA 531 Pharmaceutical Analysis III 2(2-0-4)
PHA 532 Pharmaceutical Analysis 1(0-3-2)
		
Lab. III
PHA XXX Professional Elective
4
					 Total 16 Credits
					

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
PHA 696 Manufacturing Pharmacy 4(0-16-8)
		
Clerkship I
PHA 697 Quality Assurance and
4(0-16-8)
		
Quality Control Clerkship I
PHA 6xx Pharmacy Clerkship Elective I4(0-16-8)
					 Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
PHA 6xx Pharmacy Clerkship
4(0-16-8)
		
Elective II
PHA 6xx Pharmacy Clerkship
4(0-16-8)
		
Elective III
					 Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PHA 6xx Pharmacy Clerkship
4(0-16-8)
		
Elective IV
PHA 6xx Pharmacy Clerkship
4(0-16-8)
		
Elective V
					 Total 8 Credits
		

97
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care
ชื่อปริญญา
		
		
		

เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Pharm.D. (Pharmaceutical Care)

ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุง่ หวังทีจ่ ะผลิตเภสัชกรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถสูงใน
เชิงวิชาการ ได้รบั การฝึกฝนทักษะให้เพียบพร้อมส�ำหรับพันธกิจของเภสัชกรและมีความตระหนักถึงความรับผิด
ชอบต่อวิชาชีพ ผลผลิตจากมหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นบุคคลมีคา่ ในสังคมทีท่ ำ� หน้าทีด่ แู ลความปลอดภัยและ
สุขภาพที่ดีของประชาชนในด้านยาและการใช้ยา โดยมุง่ เน้นให้ผเู้ รียนมีความรูด้ า้ นการบริบาลทางเภสัชกรรม
เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเภสัชกรรมปฏิบัติที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย
เข้าใจระบบองค์กรสาธารณสุข และมีความสามารถในการสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและบุคลากรอืน่ ในทีมงานสุขภาพ
ได้ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านยา โดยยึดมั่นจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
ความส�ำคัญ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทาง
เภสัชกรรม เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้เป็นเภสัชกรที่มีความสามารถในการเตรียมยา เลือกสรรยา
และบริการด้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ
ซึ่งเน้นบทบาทการดูแลผู้ป่วย หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ยังได้เพิ่ม
เนื้อหาขององค์ความรู้ทางการบ�ำบัดด้วยยา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการใช้ยา
ในผู้ป่วยแต่ละราย เข้าใจระบบองค์กรสาธารณสุข และมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคลากร
อื่นในทีมงานสุขภาพได้ ตลอดจนมุ่งพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง มุ่งเน้นให้
บัณฑิตเป็นผูท้ มี่ คี วามคิดสร้างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรู้ และทักษะ ตามมาตรฐานของสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม และสามารถน�ำ
ไปปฏิบัติในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิได้
2. รูร้ จู้ กั คิดโดยใช้เหตุผล สามารถประยุกต์ใช้ความรูด้ า้ นการบริบาลทางเภสัชกรรมในการป้องกัน
และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาได้
3. มีความใฝ่รู้ติดตามความก้าวหน้าในวิทยาการเสมอ สามารถสร้างสรรค์ความ ก้าวหน้าทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาโดยรวมได้
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4. มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและมโนธรรมและมนุษยสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ ให้เกิดประโยชน์ต่อปวงชน
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
		 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
		 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		
		 กลุ่มวิชาภาษา				
		 กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา		
หมวดวิชาเฉพาะ				
		 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 			
		 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ				
		 วิชาชีพ					
				
ก. วิชาชีพ-บังคับ 			
				
ข. วิชาชีพ-เลือก 			
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า		

231
30
9
3
15
3
193
20
19
154
148
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
		 1.1. การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 ดังนี้
			 1.1.1. มหาวิทยาลัยด�ำเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาทีน่ กั ศึกษาได้ลงทะเบียน
เรียนในทุกภาคการศึกษา การวัดและการประเมินผลอาจกระท�ำโดยการสอบ หรือวิธีอื่นที่วิทยาลัย/คณะ
เจ้าของรายวิชาจะก�ำหนด
			 1.1.2. ด�ำเนินการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1
ครั้ง และมีการวัดผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
			 1.1.3. ทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาศึกษาทั้งหมด หรือได้ท�ำงานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก�ำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้
รับการวัดและประเมินผล
			 1.1.4. การประเมินผลการศึกษา การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมิน
เป็นแต้มระดับคะแนน (Numeric Grades) หรือ ระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณ์ที่
ไม่มีค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
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			 1.1.4.1. แต้มระดับคะแนนมี 8 ระดับดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
แต้มระดับคะแนน
ความหมาย
			 A			
4.0		
ดีเยี่ยม (Excellent)
			 B+			
3.5		
ดีมาก (Very Good)
			 B			
3.0		
ดี (Good)
			 C+			
2.5 		
ปานกลาง (Fairly Good)
			 C			
2.0		
พอใช้ (Fair)
			 D+			
1.5		
อ่อน (Poor)
			 D			
1.0		
อ่อนมาก (Minimum Passing)
			 F			
0.0		
ตก (Failure)
			 1.1.4.2. สัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน มีความหมายดังนี้
		
สัญลักษณ์		
ความหมาย
			 I		
ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
			 S		
พอใจ (Satisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในระดับขั้นตั้งแต่ C
					
ขึ้นไปนับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้
			 U		
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในขั้นอ่อนมาก
					
นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมไม่ได้
			 W		
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn)
			 IP		
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In-Progress)
			 CS		
การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from
					
Standardized Test)
			 CE 		
การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
					
(Credits from Exam)
			 CT		
การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดย
					
หน่วยงานอื่นๆ (Credits from Training)
			 CP		
การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้มาก่อน
					
(Credits from Portfolio)
1.2 การวัดและประเมินผลใน 2 ปีแรก ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะ
เภสัชศาสตร์และตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
1.3 การค�ำนวณแต้มระดับขั้นเฉลี่ยสะสม
		 1.3.1 แต้มระดับขั้นของรายวิชาหนึ่งๆ คือผลคูณระหว่างจ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น กับ
ค่าระดับขั้นที่ได้รับจากการประเมินผลรายวิชานั้น
		 1.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) คือ ค่า
ผลรวมของผลคูณระหว่างจ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นกับแต้มระดับคะแนนที่ได้รับจากการประเมินผล
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รายวิชานั้น ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะ
รายวิชาทีม่ กี ารประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีทมี่ กี ารเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึง่ ครัง้ ให้นำ�
ผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
		 1.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ (Professional Grade-Point Average: PGPA) คือ
ค่าผลรวมของผลคูณระหว่างจ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชาเฉพาะกับแต้มระดับคะแนนทีไ่ ด้รบั จากการประเมิน
ผลรายวิชานัน้ ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะ
รายวิชาทีม่ กี ารประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน และในกรณีทมี่ กี ารเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึง่ ครัง้ ให้นำ�
ผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค�ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาเฉพาะ
		 1.3.4 การค�ำนวณแต้มระดับขั้นเฉลี่ย ให้ค�ำนวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง โดยไม่มี
การปัดเศษจากทศนิยมต�ำแหน่งที่ 3
		 1.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับขั้น ให้
รอการค�ำนวณแต้มระดับขั้นเฉลี่ยไว้ก่อนจนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
1.4 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบประมวลความรู้วิชา
เภสัชศาสตร์ทั้งหมดที่เรียนตลอดหลักสูตร 6 ปี ให้คณะกรรมการประจ�ำคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ก�ำหนดการ
จัดสอบและเกณฑ์การประเมินผล
1.5 การพ้นสภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามความในข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หรือไม่ผา่ นเกณฑ์ในการขึน้ ศึกษาชัน้ ปีที่ 3 ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์
ได้ภายในระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยประกาศเกณฑ์การขึ้นศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3, 4, 5 และ 6
ส�ำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้
		 1.5.1 ต้องลงทะเบียนเรียนครบถ้วนทุกรายวิชาที่ก�ำหนดในแผนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 2 ยกเว้น ผู้ได้รับอนุมัติให้มีสิทธิเทียบรายวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตได้
		 1.5.2 กรณีที่นักศึกษาที่มีสิทธิขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ จะต้องมีหลักฐานอนุมัติ
การเทียบโอน ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องเกณฑ์การเทียบโอนและรับโอนรายวิชา
		 1.5.3 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 2 ตาม
แผนการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต�่ ำกว่า 2.0 และต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ใน
รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพไม่ต�่ำกว่า 2.0 ด้วย
		 1.5.4 ได้แต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาในกลุม่ วิชาชีพบังคับเรียน ชัน้ ปีที่ 1 และ 2 ไม่ต�่ำ
กว่า 2.0 หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ ของรายวิชาในกลุม่ วิชาชีพบังคับเรียน ชัน้ ปีที่ 1 และ 2 ไม่ต�่ำกว่า 2.25
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
		 2.1. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรูต้ าม กร
อบมาตฐานของหลักสูตร
		 2.2. หมวดวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา
		 2.3. การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ�ำคณะ
และคณะกรรมการก�ำกับมาตรฐานหลักสูตรเพื่อพิจารณารับรอง
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		 2.4. การประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาโดยอาจารย์แหล่งฝึกในรายวิชาฝึกงานวิชาชีพ
ตรวจสอบจากรายงานของรายวิชา
		 2.5. สุ่มทวนสอบเป็นกรณี โดยผู้ประเมินชุดต่าง ๆ ที่ไม่ซ�้ ำกับผู้ท�ำการวัดผลประเมินผลชุด
แรก หรือโดยวิธีการที่หลากหลาย
3. เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
		 3.1. หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี ส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ		
		 3.2. เรียนครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
		 3.3. มีแต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาตลอดหลักสูตรไม่ต�่ำกว่า 2.00 และแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกไม่ต�่ำกว่า 2.00
		 3.4. สอบประมวลความรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด และได้ผ่านการประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ
ครบถ้วนตามหลักสูตร
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU XXX General Education
3(3-0-6)
		 Elective (Group 3-8)
RSU XXX General Education
3(3-0-6)
		 Elective (Group 3-8)		
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 130 Fundamental Chemistry
3(3-0-6)
CHM 132 General Chemistry Lab.
1(0-3-2)
ENL 125 Eingish for Global Exploration 3(3-0-6)
PHY 132 General Physics		
3(3-0-6)
RSU XXX General Education
3(3-2-5)
		 Elective (Group 3-8)
					 Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BIO 136 Principles of Biology
3(3-0-6)
BIO 137 Principles of Biology Lab. 1(0-3-2)
CHM 134 Fundamental Organic
3(3-0-6)
		 Chemistry
CHM 136 Organic Chemistry Lab.
1(0-3-2)
ENL 126 English in TED-Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment, and Design
ENL xxx International Languagers
3(3-0-6)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
		 Communication
PHA 171 Pharmacy Orientation
1(1-0-2)
RSU 112 Sport for Health		
1(0-2-1)
				
Total 19 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU XXX General Education
3(3-0-6)
		 Elective (Group 3-8)
RSU XXX General Education
3(3-0-6)
		 Elective (Group 3-8)
CHM 231 Physical Chemistry
2(2-0-4)
					 Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ANA 100 Basic Anatomy		
3(2-3-6)
BCH 206 Biochemistry for Pharmacy 5(4-3-10)
		 Students
PHA211 Principle of Pharmaceutical 1(1-0-2)
		 Technology
PHA241 Introduction to Herbal
2(2-0-4)
		 Pharmacy
XXXxxx Free Elective I		
3(3-0-6)
XXXxxx Free Elective II		
3(3-0-6)
				
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MIC300 Microbiology and Parasitology 4(3-3-8)
PHA 212 Pharmaceutical Technology I 2(2-0-4)
PHA213 Principle of Pharmaceutical 1(0-3-2)
		 Technology Lab.
PHA231 Pharmaceutical Chemistry I 2(2-0-4)
PHA243 Herbal Pharmacy
2(2-0-4)
PHA271 Public Health
2(2-0-4)
PHA272 Social and Behavioral Aspect 1(1-0-2)
in Pharmacy
PSO201 Physiology
5(4-3-10)
					 Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
PAT 201 Basic Pathology		
2(2-0-4)
				
Total 2 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
PHA 311 Pharmaceutical Technology II 2(2-0-4)
PHA 312 Pharmaceutical Technology 1(0-3-2)
Lab. II
PHA 331 Pharmaceutical Analysis I 2(2-0-4)
PHA 333 Pharmaceutical Chemistry II 2(2-0-4)
PHA 341 Pharmacognosy I
2(2-0-4)
PHA 351 Pharmacology for Pharmacy I 4(4-0-8)
PHA 352 Pharmacology for Pharmacy 1(0-3-2)
		 Lab.
PHA 353 Toxicology		
1(1-0-2)
PHA 371 Pharmaceutical Administration
and Management
3(3-0-6)
		 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PHA 313 Pharmaceutical Technology III 2(2-0-4)
PHA 314 Pharmaceutical Technology
Lab III
1(0-3-2)
PHA 315 Biopharmaceutics
3(3-0-6)
PHA 334 Pharmaceutical Analysis II 3(3-0-6)
PHA 336 Pharmaceutical Chemistry III 2(2-0-4)
PHA 342 Pharmacognosy II
2(2-0-4)
PHA 344 Pharmacognosy Lab.
		 for Pharmaceutical care
1(0-3-2)
PHA 354 Pharmacology for Pharmacy II 4(4-0-8)
PHA 355 Medical Nutrition		
1(1-0-2)
PHA 332 Pharmaceutical Analysis Lab I 1(0-3-2)
				
Total 20 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
PHA 411 Pharmaceutical Technology IV 2(2-0-4)
PHA 412 Pharmaceutical Technology
Lab. IV
2(2-0-4)
PHA 421 Manufacturing Pharmacy I 2(2-0-4)
PHA 441 Dietary Supplements
1(1-0-2)
PHA 451 Introduction to 		
1(1-0-2)
		 Pharmacotherapy
PHA 452 Pharmacotherapy I
3(3-0-6)
PHA 453 Pharmacotherapy Lab. I
1(0-3-2)
PHA 454 Hospital Pharmacy Skill
1(0-3-2)
PHA 455 Communication Skill
in Pharmacy Practice
1(0-3-2)
PHA 471 Hospital Pharmacy
2(2-0-4)
		 Administration
PHA 472 Pharmacy Jurisprudence
2(2-0-4)
PHA 473 Community Pharmacy
2(2-0-4)
		 Administration
		
				
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PHA 423 Manufacturing Pharmacy II 2(2-0-4)
PHA 425 Manufacturing Pharmacy Lab.1(0-3-2)
		 for Pharmaceutical Care
PHA 456 Pharmacotherapy II
3(3-0-6)
PHA 457 Pharmacotherapy Lab. II
1(0-3-2)
PHA 458 Evidence Based 		
1(1-0-2)
		 Pharmacotherapy
PHA 459 Evidence-Based
1(0-3-2)
		 Pharmacotherapy
		 Lab.
PHA 460 Pharmacotherapy III
3(3-0-6)
PHA 461 Pharmacotherapy Lab. III
1(0-3-2)
PHA 462 Fundamental Skills
1(1-0-2)
		 for Pharmacy Practice
PHA 474 Pharmacoepidemiology
1(1-0-2)
		 and Pharmacoeconomics
PHA 475 Regulatory Sciences
2(2-0-4)
		 and Health Consumer Protection
PHA 491 Research Methodology
2(2-0-4)
				
Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 5

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 6

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
PHA 492 Professional Practice
7(0-28-14)
			
Total 7 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
PHA 551 Clinical Toxicology
1(1-0-2)
PHA 553 Clinical Nutrition		
2(2-0-4)
PHA 554 Adverse Drug Reactions
2(2-0-4)
PHA 555 Clinical Pharmacokinetics
2(2-0-4)
PHA 556 Pharmacotherapy IV
4(4-0-8)
PHA 557 Pharmacotherapy IV Lab.
1(0-3-2)
PHA 592 Special Problem
3(0-9-5)
		 in Pharmaceutical Care
PHAxxx Professional Elective
2(X-X-X)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 127 English at Work		
3(2-2-5)
PHA 511 Extemporaneous Preparation 2(2-0-4)
PHA 558 Pharmaceutical Care
1(0-3-2)
		 in Community Pharmacy
PHA 559 Introduction to Pharmaceutical 2(0-6-3)
		 Care Clerkship
PHA 561 Pharmacogenomics
1(1-0-2)
PHA 562 Oncology and Chemotherapy 2(2-0-4)
PHAxxx Professional Elective
4(X-X-X)
				
Total 15 Credits

ภาคการศึกษาฤดูรอ้ น
PHA69x Pharmaceutical Care
4(0-16-8)		
Clerkship I
PHA69x Pharmaceutical Care
4(0-16-8)
		 Clerkship II
PHA69x Pharmaceutical Care
4(0-16-8)
		 Clerkship III
					 Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
PHA6xx Pharmaceutical Care
4(0-16-8)
		 Clerkship IV
PHA6xx Pharmacy Clerkship Elective I 4(0-16-8)
					 Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PHA6xx Pharmacy Clerkship Elective II 4(0-16-8)
PHA6xx Pharmacy Clerkship Elective III 4(0-16-8)
					 Total 8 Credits
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คณะพยาบาลศาสตร์
School of Nursing
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School of Nursing
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ�ำภาพร นามวงศ์พรหม
คณบดี
คุณวุฒิ

วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Adv.Dip.in Nursing, Wellington Polytechnic
School of Nursing, New Zealand
Ph.D. (Nursing) University of Texas at Austin, U.S.A.

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (2 ภาษา)

รหัสคณะ 03 สีประจ�ำวิทยาลัย สีขาว
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Nursing Science
ชื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต			
Bachelor of Nursing Science

: พย.บ.
: B.N.S.

ปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตร

การพยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน
สุขภาพและความเจ็บป่วย โดยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย ดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้เจ็บป่วย
ผู้พิการ และดูแลผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล รวมทั้ง
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพในการช่วยเหลือดูแลบุคคล ครอบครัวและสังคมให้มีสุขภาพที่ดี รวมทั้งช่วยเหลือ
ให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์หรือปัญหาทางด้านชีวภาพ จิตใจ อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความเชื่อว่า การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เน้นการออกแบบการเรียน
รู้ที่กระตุ้นการใช้ความคิด เน้นการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน รวม
ทั้งสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เอื้ออ�ำนวยคลังวิทยาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์ คุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ดังนี้

เมื่อบัณฑิตส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะมีคุณสมบัติและมีความสามารถ

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม ได้แก่ เคารพในศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ มีการแสดงออกที่เหมาะสม มีท่าทีที่อบอุ่นและจริงใจ
2. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะ
สมในการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป
3. มีทักษะในการสืบค้นความรู้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลตามหลักวิชาการอย่างสร้างสรรค์ในการปฏิบัติการพยาบาล
4. มีภาวะผู้น�ำ คิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถสื่อสารและ
ท�ำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และประยุกต์ ใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
6. มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน อย่างเป็นองค์รวม โดย
ประยุกต์ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

- ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
- จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร				
136 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่ม
วิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม			
15
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 			
3
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
		
12
หน่วยกิต
(Internationalization and Communication) 		
กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 		
6
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience) 		
6
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
		
15
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่
เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ		
26
หน่วยกิต
		 กลุ่มวิชาชีพ 						
74
หน่วยกิต
			 ก. รายวิชาภาคทฤษฎี
				
38
หน่วยกิต
			 ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ 					
36
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า					
6
หน่วยกิต
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2. ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่เกิน
5 ปี สามารถเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และคณะพยาบาลศาสตร์
3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการปฏิบัติวิชาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาและศึกษาต่อ
1. พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
2. พยาบาลประจ�ำโรงเรียน สถานประกอบการอื่นๆ
3. ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาล
4. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
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แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU112 Sport for Health		
1(0-2-1)
RSU151 Startup and Entrepreneurship 3(1-4-4)
		 Experience
RSU161 Design and Production of Media 3(2-2-5)
		
Total 9(5-8-14)
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
RSU131 Leadership for Changes
3(2-2-5)
RSU172 Environmental-friendly Life 3(2-2-5)
RSU240 Arts of Working with Foreigners 3(2-2-5)
THA 106 Thai Language for
3(2-2-5)
		 Communication
RSU150 Creative Management
3(2-2-5)
Other Foreign Languages (1) 45 hr
No credit
				
Total 18(12-12-30)
ภาคการศึกษาที่ 2
BCH 100 Introduction to Biochemistry 3(3-0-6)
BNS 204 Health Promotion and
2(2-0-4)
		 Health Maintenance
BNS 103 Communication and
2(2-0-4)
		 Information Technology in Nursing
ENL126 English in TED-Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment, and Design
BNS104 Health Science for Nursing I 3(2-3-6)
RSU127 Intercultural Communication 3(2-2-5)
Other Foreign Languages (1) 45 hr
No credit
					 Total 16(13-7-30)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BNS205 Health science for Nursing 2 6(6-0-12)
ENL127 English at work 3(2-2-5)
					
Total 9(8-2-17)
ภาคการศึกษาที่ 1
MIC 201 Introduction to Microbiology 3(2-3-6)
		 and Parasitology
BNS 213 Law and Professional Ethics 2(2-0-4)
BNS105 Nutrition and Diet Therapy 3(3-0-6)
BNS214 Nursing Profession, Concepts,
		 Theories and Nursing Process 3(2-3-6)
BNS217 Fundamental Nursing
3(2-3-6)
Other Foreign Languages (2) 45 hr
No credit
		 Total 14(11-9-28)
ภาคการศึกษาที่ 2
BNS 206 Health Science for Nursing III 4(3-3-8)
BNS 225 Nursing Care of Adult and 3(2-3-6)
		 Elderly I
BNS 226 Nursing Care of Adult and 3(2-3-6)
		 Elderly II
BNS 282 Fundamental Nursing
3(0-9-5)
		 Practicum *
		 Total 13(7-18-25)
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BNS345 Maternal and Neonatal Nursing 4(3-3-8)
		 and Midwifery I
BNS381 Adult and Elderly Nursing 4(0-12-6)
		 Practicum I
				 Total 8(3-15-14)
ภาคการศึกษาที่ 1
BNS 234 Nursing Care of Children
3(2-3-6)
		 and Adolescents
BNS 346 Maternal and Neonatal
2(2-0-4)
		 Nursing and Midwifery II
BNS 388 Children and Adolescents 4(0-12-6)
		 Nursing Practicum
BNS 385 Maternal and Neonatal
3(0-9-5)
		 Nursing and Midwifery Practicum I
BNS 386 Maternal and Neonatal
3(0-9-5)
		 Nursing and Midwifery Practicum II
Total 15(4-33-26)
ภาคการศึกษาที่ 2
BNS 353 Mental Health and Psychiatric 4(0-12-6)
		 Nursing
BNS 389 Mental Health and Psychiatric 4(0-12-6)
		 Nursing Practicum
BNS 387 Adult and Elderly Nursing 3(2--3-6)
		 Practicum II
		 Total 11(2-27-18)

ภาคการศึกษาที่ 1
BNS 412 Professional Nursing
2(2-0-4)
		 Development and Trends
BNS 418 Introduction to Nursing
2(2-0-4)
		 Research
BNS 417 Nursing Management
2(2-0-4)
BNS 463 Community Health Nursing 3(2-3-6)
BNS 491 Independent Study
3(0-6-3)
Other Foreign Languages (4) 45 hr
No credit
Total 12(8-9-21)
ภาคการศึกษาที่ 2
BNS 481 Community Health Nursing 4(0-12-6)
		 Practicum
BNS 482 Comprehensive Nursing 7(0-21-11)
		 Practicum
Total 11(0-33-17)
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
Bachelor of Nursing Science Program (Bilingual)
ชื่อปริญญา
			

พยาบาลศาสตรบัณฑิต			
Bachelor of Nursing Science 		

:
:

พย.บ.
B.N.S.

ปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตร

การพยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพทีป่ ฏิบตั โิ ดยตรงต่อชีวติ มนุษย์ เพือ่ ตอบสนองความต้องการทาง
ด้านสุขภาพและความเจ็บป่วย โดยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย ดูแลและฟืน้ ฟูสภาพผูเ้ จ็บ
ป่วย ผู้พิการ และดูแลผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล
รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการช่วยเหลือดูแลบุคคล ครอบครัวและสังคมให้มสี ขุ ภาพทีด่ ี รวม
ทัง้ ช่วยเหลือให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์หรือปัญหาทางด้านชีวภาพ จิตใจ
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความเชื่อว่า การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ เน้นการออกแบบ
การเรียนรู้ที่กระตุ้นการใช้ความคิด เน้นการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน สามารถท�ำงานเป็นทีมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม รวม
ทัง้ สือ่ สารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั งิ านและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เอื้ออ�ำนวยคลังวิทยาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการ
สร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

ความส�ำคัญ

ลักษณะของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นเสมือนหนึ่งโลกเดียว ซึ่งไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะ
ประเทศไทยและอาเซียนเท่านัน้ รวมทัง้ วิสยั ทัศน์เชิงนโยบายทีจ่ ะน�ำประเทศเข้าสูเ่ ศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ น
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Thailand 4.0) เหล่านี้ ท�ำให้การผลิตบัณฑิตโดย
เฉพาะอย่างยิ่งสาขาพยาบาลศาสตร์ ต้องมุ่งตอบโจทย์ในระดับสากล เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประเทศและสังคมโลกาภิวตั น์ได้อย่างตรงกรณี บัณฑิตทีเ่ ป็นผลผลิตของหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) นี้ จะเป็นบัณฑิตที่มีลักษณะที่โดดเด่นทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถใน
การบริการพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล มีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะในการ
สื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) นี้ มุง่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะและคุณสมบัตใิ ห้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และสมรรถนะเชิงวิชาชีพทีเ่ หมาะสม เช่น เคารพในศักดิศ์ รีของความ
เป็นมนุษย์ มีการแสดงออกที่เหมาะสม และมีบุคลิกภาพที่อบอุ่นและจริงใจ เป็นต้น
2. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ได้อย่าง
เหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาล
3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมอย่างเป็นองค์รวม โดยประยุกต์ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ศาสตร์ทางการพยาบาล
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการวิจัย และการสร้างนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ภายใต้กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. มีทักษะในการสืบค้นความรู้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
เหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลตามหลักวิชาการอย่างสร้างสรรค์ทั้ง
ในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้น�ำ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมการพยาบาลและ
สหสาขาวิชาชีพ
6. สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
7. มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพ และสิทธิของพยาบาล
8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการให้บริการการ
พยาบาล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรมทีเ่ น้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2. ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่
เกิน 5 ปี สามารถยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้
		 3.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต�่ำกว่า 3.00
		 3.2 ผลการทดสอบ Oxford Placement Test (Reading and Listening) ไม่ต�่ำกว่า A2
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หรือ CU-TEP/TOEFL หรือ IELTS 4.00 หรือ TOEIC Reading/Listening ไม่ต�่ำกว่า 400
		 4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการปฏิบัติวิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร
- ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
- จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร				
135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่วยกิต กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
		 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์			
3
หน่วยกิต
		 กลุ่มวิชาภาษา						
15
หน่วยกิต
		 กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา				
3
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ		
23
หน่วยกิต
		 กลุ่มวิชาชีพ 						
76
หน่วยกิต
			 ก. รายวิชาภาคทฤษฎี 				
40
หน่วยกิต
			 ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ 					
36
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า					
6
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BNS001 English for Nursing I
3(3-0-6)
BNS002 English for Nursing II
3(3-0-6)
					
Total 6(6-0-12)
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 121 English for Global Exploration 3(2-2-5)
ENG 122 English in TED-Technology, 3(2-2-5)
Entertainment, and Design
RSU 112 Sports for Health (Dance)
1(0-2-1)
RSU 146 World Society Awareness
3(3-0-6)
(Art and Culture Group)
RSU 184 Cross Generations in
3(2-2-5)
		 Aging Society (RSU My-Style Group) 		
		 (Elective I)
RSU 154 Entrepreneurship Concept 3(3-0-6)
		 in Digital Economy (Innovative
		 Entrepreneurship Group)
RSU 171 Healthy Life-styles
3(3-2-5)
(Essence of Science Group)
					 Total 19(15-10-33)
ภาคการศึกษาที่ 2
BCH 100 Introduction to Biochemistry 3(3-0-6)
BNP 104 Health Science for Nursing I 3(2-3-6)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENG 126 English at Work
3(2-2-5)
		 (International Language and International
		 Experience Group)
ENG 127 Presentations in English
3(2-2-5)
		 (International Language and International
		 Experience Group)
RSU 133 King Bhumibol Adulyadej’s 3(2-2-5)
		 Philosophy (Leadership and Social
		 Responsibility Group)
RSU 160 Digital Media Literacy
3(2-2-5)
		 (Digital Media Literacy Group)
		
			 Total 18(15-11-36)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BNP 103 Communication and
2(2-0-4)
		 Information Technology in Nursing
BNP 205 Health Science for Nursing II 3(3-0-6)
BNP 206 Health Science for Nursing III 3(3-0-6)
		
		
Total 8(8-0-16)
ภาคการศึกษาที่ 1
BNP 201 Nutrition and Diet Therapy 3(3-0-6)
BNP 211 Nursing Profession, Concepts, 3(2-3-6)
Theories and Nursing Process
BNP 218 Fundamental Nursing
3(2-3-6)
BNP 212 Nursing for Health Promotion 3(2-3-6)
and Health Maintenance
MIC 201 Introduction to Microbiology 3(2-3-6)
and Parasitology		
				 Total 15(11-12-29)
ภาคการศึกษาที่ 2
BNP 207 Health Science for Nursing IV 3(2-3-6)
BNP 227 Nursing Care of Adult
3(2-3-6)
		 and Elderly I
BNP 282 Fundamental Nursing Practicum 3(0-9-5)
BNP 311 Law and Nursing Ethics
2(2-0-4)
XXX xxx Elective course II
3(3-0-6)
					 Total 14(9-15-27)

116
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BNP 234 Nursing Care of Child and 3(2-3-6)
		 Adolescent
BNP 381 Adult and Elderly Nursing 4(0-12-6)
		 Practicum I
					 Total 7(2-15-12)
ภาคการศึกษาที่ 1
BNP 228 Nursing Care of Adult and 3(2-3-6)
		 Elderly II
BNP 341 Maternal and Neonatal Nursing 3(2-3-6)
BNP 388 Child and Adolescent Nursing 4(0-12-6)
		 Practicum
BNP 389 Adult and Elderly Nursing 4(0-12-6)
		 Practicum II
					 Total 14(4-30-24)
ภาคการศึกษาที่ 2
BNP 342 Midwifery		
3(2-3-6)
BNP 354 Mental Health and
3(2-3-6)
		 Psychiatric Nursing
BNP 481 Maternal and Neonatal Nursing 3(0-9-5)
		 Practicum
BNP 482 Midwifery Practicum
3(0-9-5)
					 Total 12(4-24-22)

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BNP 483 Mental Health and Psychiatric 3(2-3-6)
		 Nursing Practicum
Total 4(0-12-6)
ภาคการศึกษาที่ 1
BNP 418 Introduction to Nursing
2(2-0-4)
		 Research		
BNP 419 Nursing Management and 3(3-0-6)
		 Professional Development
BNP 463 Community Health Nursing 3(2-3-6)
BNP 491 Independent Study
3(0-6-3)
					 Total 11(7-9-19)
ภาคการศึกษาที่ 2
BNP 484 Community Health Nursing 4(0-12-6)
		 Practicum
BNP 485 Selective Nursing Internship 7(0-21-11)
		 Program
					 Total 11(0-33-17)
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คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty Of Medical Technology

118
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-2563

Faculty Of Medical Technology
รองศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ พิมายนอก
คณบดี
คุณวุฒิ

			 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
			 วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสคณะ 08 สีประจำ�วิทยาลัย สีแดงเลือดนก
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สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
Medical Technology
ชื่อปริญญา

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
Bachelor of Science (Medical Technology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
B.Sc. (Medical Technology)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม รักและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2. มีจิตอาสา จิตบริการ จรรยาบรรณวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3. มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ สามารถดำ�เนินการโดยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยและรายงานผลการตรวจ
4. มีทักษะทางปัญญาในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ นำ�ไปสู่
การพัฒนาตนและพัฒนางานให้กับองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. มีความสามารถในการปฏิบตั งิ านด้านเทคนิคการแพทย์ได้ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
6. มีความสามารถในการบริหารห้องปฏิบัติการ
7. มีทักษะในการสื่อสาร ภาวะผู้นำ� สามารถบริหารจัดการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตร

• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		
142 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
30
หน่วยกิต 			
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย		
3
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
12
หน่วยกิต
				 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
หน่วยกิต
				 กลุม่ ที่ 2.2 กลุม่ วิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ 6 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8				
15
หน่วยกิต
			 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
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			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำ�และความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
หมวดวิชาเฉพาะ				
106
		 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 			
34
		 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ				
72
หมวดวิชาเลือกเสรี 				
6

แนวทางการประกอบอาชีพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
		

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

นักเทคนิคการแพทย์ประจำ�ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
นักวิจัย / นักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้วิเคราะห์สารพิษในโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนในบริษัทจำ�หน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
อาจารย์ทางด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้านเทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก
จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา นิติเวชวิทยา พยาธิวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ปรสิตวิทยา
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แผนการศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
XXX xxx General Education Elective 3(x-x-x)
		 (group 3-8)
		
			 Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
BIO 136 Principles of Biology
3(3-0-6)
BIO 137 Principles of Biology
1(0-3-2)
		 Laboratory
CHM 124 Basic Chemistry		
3(2-3-6)
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment, and Design		
MAT 152 Mathematics for Health
3(3-0-6)
		 Sciences
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ANA 100 Basic Anatomy 		
3(2-3-6)
CHM 125 Introduction of Organic
3(2-3-6)
		 Chemistry
ENL 127 English at work		
3(2-2-5)
PHY 135 Life Science Physics
3(2-3-6)
XXX xxx General Education Elective 3(x-x-x)
		 (group 3-8)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
BCH 203 Biochemistry 		
3(2-3-6)
CHM 233 Analytical Chemistry
3(2-3-6)
ENL 128 Presentations in English
3(2-2-5)
PSO 100 Basis Physiology
3(3-0-6)
RSU 112 Sports for health
1(0-2-1)
XXX xxx General Education Elective 6(x-x-x)
		 (group 3-8)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MIC 303 Introduction to Microbiology 3(2-3-6)
PMC 101 General Pharmacology
1(1-0-2)
PAT 200 Pathophysiology
2(2-0-4)
MTH 202 Laboratory Scientific
1(1-0-2)
		 Instrumentation
MTH 204 Genetic and molecular
3(2-3-6)
		 Biology Techniques		
MTH 205 Biostatistics and Research 3(2-3-6)
		 Methodology		
XXX xxx General Education Elective 3(x-x-x)
		 (group 3-8)
					 Total 16 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
MTH 300 Term Paper		
2(0-6-4)
MTH 311 Clinical Chemistry I
3(2-3-6)
MTH 325 Hematology I		
3(2-3-6)
MTH 327 Urine and Body Fluid
2(1-3-4)
MTH 333 Clinical Mycology and
		 Clinical Virology		
3(2-3-6)
MTH 352 Medical Parasitology
2(1-3-4)
MTH 361 Basic Immunology
3(2-3-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MTH 304 Medical Technology for
2(1-3-4)
		 Community		
MTH 305 Health Informatics and
2(2-0-4)
		 Application
MTH 312 Clinical Chemistry II
3(2-3-6)
MTH 326 Hematology II		
3(2-3-6)
MTH 334 Medical Bacteriology
3(2-3-6)
MTH 341 Transfusion Science I
3(2-3-6)
MTH 353 Techniques in Medical
2(1-3-4)
		 Parasitology		
			 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
MTH 303 Forensic Science
1(1-0-2)
MTH 308 Medical Technology
1(0-3-2)
		Seminar		
MTH 314 Introduction to toxicology 1(1-0-2)
MTH 470 Quality System and
2(2-0-4)
		 Laboratory Administration 		
					 Total 5 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MTH 411 Clinical Chemistry III
3(2-3-6)
MTH 421 Hematology III 		
3(2-3-6)
MTH 431 Clinical Microbiology
3(2-3-6)
MTH 441 Transfusion Science II
3(2-3-6)
MTH 461 Clinical Immunology
3(2-3-6)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MTH 400 Comprehensive in Medical 1(1-0-2)
		 Technology Knowledge 		
MTH 404 Clinical Correlation
1(0-3-2)
MTH 407 Professional Law of Medical 1(1-0-2)
		 Technologists and Ethics		
MTH 408 Practice in Medical
6(0-24-12)
		 Technology
					 Total 9 Credits
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คณะกายภาพบ�ำบัด
และเวชศาสตร์การกีฬา

Faculty of Physical Therapy and Sport Medicine
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Faculty of Physical Therapy
and Sport Medicine
ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณบดี
คุณวุฒิ

วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสคณะ 07 สีประจ�ำวิทยาลัย สีชมพู

125
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด
Physical Therapy
ชื่อปริญญา
			
			
			

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ�ำบัด)
Bachelor of Science (Physical Therapy)
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด))
B.Sc. (Physical Therapy)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
เมือ่ บัณฑิตส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ�ำบัดจะมีความ
สามารถและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรูใ้ นศาสตร์ดา้ นกายภาพบ�ำบัด และความรูด้ า้ นสุขภาพทัง้ ระดับลึกและระดับกว้าง รวม
ทัง้ มีความรูใ้ นเชิงสหวิทยาการทีเ่ พียงพอส�ำหรับการพัฒนาตนเองให้ทนั กับการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการ
แพทย์
2. มีความสามารถในการปฏิบตั งิ านกายภาพบ�ำบัดอย่างมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานและปลอดภัย ทัง้
ในงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลผูป้ ว่ ยทัว่ ไป ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ผูส้ งู อายุ ผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ และผูป้ ว่ ย
โรคติดต่อร้ายแรง การสร้างเครือ่ งมือปฏิบตั งิ านในชุมชน การบูณาการงานกายภาพบ�ำบัดกับสาขาอืน่ การให้
ค�ำปรึกษา การร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ การจัดโครงการบริการสุขภาพ รวมทั้งการสร้างงานและการบริการรูป
แบบอื่นๆ
3. มีทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการคัดเลือกข้อมูล วิเคราะห์
โครงสร้างของหลักสูตร 		
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
			 1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
			 2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
			 3) กลุ่มวิชาภาษา
			 4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ		
			 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
			 2) วิชาชีพ		
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

146
30
9
3
15
3
110
18
92
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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จ�ำนวนที่รับเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตร
		 กายภาพบ�ำบัดในสถานพยาบาลทั่วไป			 80
		 กายภาพบ�ำบัดในผู้สูงอายุ			 20
		 กายภาพบ�ำบัดชุมชน			 20
		 กายภาพบ�ำบัดทางการกีฬา			 40
		 กายภาพบ�ำบัดด้านความงาม			 10
		 กายภาพบ�ำบัด (โครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น)			 8

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิด
ปกติอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต�่ำกว่า 2.5
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การวัดผลและส�ำเร็จการศึกษา
1. การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2550 ดังนี้
		 1.1 มหาวิทยาลัยด�ำเนินการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน
เรียนในทุกภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลอาจกระท�ำได้โดยการสอบ หรือวิธีอื่นๆที่คณะ/วิทยาลัย
เจ้าของรายวิชาก�ำหนด
		 1.2 ด�ำเนินการวัดผลระหว่างภาคการศึกษาเป็นระยะๆอย่างน้อยภาคการศึกษา 1 ครัง้ และ
มีการวัดผลปลายภาคการศึกษาอย่างน้อยอีกภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
		 1.3 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาศึกษาทั้งหมด หรือได้ท�ำงานในรายวิชานั้นจนเพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก�ำหนด จึงมีสิทธิ์ได้รับการ
ประเมินผล
2. เกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
		 2.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส�ำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
		 2.2 เรียนครบตามจ�ำนวนหน่วยกิตที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร
		 2.3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต�่ำกว่า 2.00 ตลอดจนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
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วิชาชีพไม่ต�่ำกว่า 2.00
แนวทางการประกอบอาชีพ
สามารถเข้าท�ำงานในต�ำแหน่งนักกายภาพบ�ำบัดในกลุ่มงาน หรือแผนกกายภาพบ�ำบัด ของ
โรงพยาบาลรัฐในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน และในโรงพยาบาล
เอกชน สามารถเปิดคลินกิ เฉพาะทางกายภาพบ�ำบัด ปฏิบตั งิ านกายภาพบ�ำบัด ในศูนย์หรือสถานดูแลสุขภาพ
เฉพาะ เช่น สถานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ สถานเสริมสร้างสุขภาพ (Health Club Fitness center, Spa center) หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เป็นนักกายภาพบ�ำบัดประจ�ำทีม/สโมสรกีฬา
ประเภทต่างๆ รวมทัง้ เป็นผูจ้ ดั การงานบริการสุขภาพด้านกายภาพบ�ำบัดทีส่ ามารถให้บริการแก่ชมุ ชนองค์กร
และหน่วยงานต่างๆได้ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบธุรกิจหรือเป็นพนักงานบริษัทที่เกี่ยวกับเครื่องมือทาง
กายภาพบ�ำบัดและเครื่องมือแพทย์ หรือศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นนักกายภาพบ�ำบัดเฉพาะทาง
ด้านต่างๆ ได้แก่ กายภาพบ�ำบัดในระบบประสาท กายภาพบ�ำบัดในระบบหายใจและการไหลเวียนเลือด
กายภาพบ�ำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบ�ำบัดในเด็ก นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท-เอกในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งใน และต่างประเทศเพื่อเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยได้
อีกด้วย
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แผนการศึกษาสาขาวิชากายภาพบ�ำบัด
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU xxx Group 3 Group 8
3(3-0-6)
ENL xxx XXXX
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
									
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM130 Fundamental Chemistry
3(3-0-6)
MAT132 Introductory Calculus
3(3-0-6)
Applications
ENLxxx XXX
3(2-2-5)
PTP111 Anatomy for Physical
2(0-4-2)
				 Therapy I: Musculoskeletal System I
RSU 112 Sport for Health
1(0-2-1)
ENL xxx XXXX
3(x-x-x)
XXXxxx Free Elective
3(x-x-x)
									
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
PTP112 Anatomy for Physical
2(0-4-2)
Therapy II : Musculoskeletal System II
PTP113 Anatomy for Physical
1(0-2-1)
Therapy III : Nervous System
PTP114 Anatomy for Physical
1(0-2-1)
Therapy IV : Cardiovascular,
Pulmonary and Other System
PTP115 Human Body System I
2(1-2-3)
: Musculoskeletal System
PTP116 Human Body System II :
2(1-2-3)
Nervous System
PTP121 Biomechanics I : Basic
2(2-0-4)
Principles and Biomechanics of Head,
Trunk and Upper Extremities
ENL xxx XXXX
3(x-x-x)
RSU xxx Group 3 Group 8
3(x-x-x)
									
Total 16 Credit

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CHM 130 Fundamental Chemistry
3(3-0-6)
PHY132 		 General Physics
3(2-3-6)
RSUxxx Arts and culture
3(3-0-6)
								
Total 9 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
PTP217 Human Body System III :
3(2-2-5)
Cardiovascular, Pulmonary
and Other System
PTP222 Biomechanics II : Biomechanics 3(2-2-5)
of Lower Extremities and Functional
Movement
PTP223 Manipulative Procedure I
2(0-4-2)
: Massage and other Manual Techniques
PTP225 Therapeutic Exercise I : Basic 3(1-4-4)
Principles and Physiology of Exercise
PTP227 Motor Control and
3(1-4-4)
Neurological Assessment
PTP231 Physical Modality I
3(1-4-4)
				 : Electrotherapy
								
Total 17 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
PHY133 General Physics II :
3(2-3-6)
				 Electricity, Magnetism,
				 Sound and Optics
PTP224 Manipulative Procedure II
3(1-4-4)
: Mobilization, Manipulation and
Traction
PTP226 Therapeutic Exercise II
2(1-2-3)
: Neuromusculoskeletal ,Cardiovascular,
Pulmonary and Other Systems
PTP232 Physical Modality II
3(2-2-5)
: Thermotherapy and Other Modalities
PTP250 Basic Principles of Physical 2(1-2-3)
Therapy Management
PTP253 Physical Therapy
3(1-4-4)
Management in Neurological Conditions
							
Total 16 Credit

129
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BCH 100		 Introduction to Biochemistry 3(3-0-6)
RSU xxx Digital media Literacy
3(3-0-6)
RSU xxx		 Group 3 Group 8
3(x-x-x)
								
Total 9 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
PTP333 Physical Modality III: Clinical 2(0-4-2)
Applications
PTP341 Clinical and Social Psychology 2(1-2-3)
PTP351 Physical Therapy Management 3(1-4-4)
				 in Musculoskeletal Conditions I
PTP354 Physical Therapy Management 2(1-2-3)
				 in Neurological Conditions II
PTP355 Physical Therapy Management 3(1-4-4)
				 in Cardiovascular and Respiratory
Conditions I
PTP357 Physical Therapy Management 2(1-2-3)
				 in Pediatrics I
PTP361 Research Methodology in
2(1-4-4)
				 Physical Therapy
								
Total 16 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
PTP 352 Physical Therapy 		
2(1-2-3)
				 Management
		
		 Therapy II: Musculoskeletal System II
PTP 356 Physical Therapy Management 2(1-2-3)
				 in Cardiovascular and Respiratory
				 Conditions II
PTP 358 Physical Therapy Management 2(1-2-3)
				 in Ped atrics II
PTP 359 Physical Therapy Management 3(2-2-5)
				 in Geriatrics and Chronic Conditions
PTP 371 Clinical Practice in Physical 3(0-12-6)
		
		
Total 12 Credit

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
PTP472 Clinical Practice in Physical 3(0-12-6)
Therapy II
PTP473 Clinical Practice in Physical 3(0-12-6)
Therapy III
								
Total 6 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
PTP442 Health Care System
3(2-2-5)
PTP474 Clinical Practice in Physical 3(0-12-6)
Therapy IV
PTP477 Community Physical Therapy I 2(0-8-4)
PTP478 Community Physical Therapy II 2(0-8-4)
								
Total 10 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
PTP475 Clinical Practice in Physical 3(0-12-6)
Therapy V
PTP476 Clinical Practice in Physical 3(0-12-6)
Therapy VI
XXX xxx Free elective		
3(x-x-x)
								
Total 9 Credit
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วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
College of Orental Medicine
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College of Oriental Medicine

รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม
คณบดี
คุณวุฒิ
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Ph.D. (Pharmacognosy) University of Strathclyde,
United Kingdom
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
เปิดสอนหลักสูตร 3 สาขา
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก

รหัสคณะ 19 สีประจ�ำวิทยาลัย Cobalt Blue
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สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
Oriental Medicine
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมแผนตะวันออก)				
Bachelor of Science (Oriental Pharmacy)
วท.บ. (เภสัชกรรมแผนตะวันออก)
B.Sc. (Oriental Pharmacy)

ปรัชญา

บูรณาการภูมปิ ญ
ั ญา สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ ความเป็นเลิศทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ปณิธาน

1. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มุง่ มัน่ ในการผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย พัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบต่างๆ และสร้างผลงาน
วิชาการที่มีคุณค่าแก่สังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

วิสัยทัศน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก จัดเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตร
เดียวของประเทศที่หลอมรวมองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรและต�ำรับยาสมุนไพรทางการแพทย์แผนตะวัน
ออก(การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน อายุรเวท และ การแพทย์พนื้ บ้านทางซีกโลกตะวันออก) มุง่ สูก่ าร
วิจยั และพัฒนาสมุนไพรเพือ่ ใช้เป็นยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครือ่ งส�ำอางสมุนไพรโดยศาสตร์
ทางการแพทย์แผนตะวันออก และสามารถทดแทนการใช้ยาจากสารสังเคราะห์ได้บางส่วน
หลักสูตรนี้ มีบทบาทส�ำคัญในการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนตะวัน
ออก ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรในรูปแบบสะดวกใช้ ซึ่งยัง
คงประสิทธิผลในการรักษา ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและเครื่องส�ำอาง เป็นบัณฑิตที่สามารถพัฒนา
แสวงหาความรูใ้ หม่ได้ดว้ ยตนเอง และประยุกต์ใช้องค์ความรูเ้ พือ่ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวม
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ทัง้ ยังสามารถเชือ่ มโยงและบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบนั
และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ เพื่อการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมได้อย่าง กลมกลืน ตลอดจนยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นผลิตบัณฑิตความเชีย่ วชาญทางด้านการวิจยั และพัฒนาสมุนไพร สามารถ
สร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากต�ำรับยาทางการแพทย์แผนตะวันออก รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและ เครือ่ ง
ส�ำอางสมุนไพร
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการผลิต ประเมินและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในทุกมิติอย่าง
ครบถ้วน ทั้งยังเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและขึ้นทะเบียนยาอีกด้วย
3. เน้นการสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ในธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทัง้ ธุรกิจบริการสุขภาพแบบ
องค์รวม และการสร้างธุรกิจจากนวัตกรรมสมุนไพร
4. มีรายวิชาเลือกด้านบริการและฟืน้ ฟูสขุ ภาพโดยศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกอย่างบูรณาการ
ซึ่งนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ความงาม สปา และชะลอวัย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนเพือ่ ผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชกรรมแผนตะวันออก ทีม่ คี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม ตอบ
สนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. สร้างผลงานด้านการวิจยั และพัฒนาทางด้านสมุนไพรทีม่ คี ณ
ุ ค่า เพือ่ องค์ความรูใ้ หม่สกู้ ารสร้าง
นวัตกรรมจากภูมิปัญญา ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ให้บริการทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ในระดับ ชาติและระดับ
นานาชาติ
4. ท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม เพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และภูมปิ ญ
ั ญา
5. ส่งเสริมให้ประชาคมมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. มีการตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. สามารถประกอบธุรกิจด้านการผลิต ควบคุม และประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในระดับอุตสาหกรรม และประกอบธุรกิจด้านร้านยาสมุนไพร โดยผู้เรียนสามารถขอสอบขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทยได้
2. เป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่อง
ส�ำอาง และผลิตภัณฑ์สปา
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สมุนไพร

3. เป็นผู้ปฏิบัติการวิชาชีพด้านเภสัชกรรมไทยประจ�ำร้านยาสมุนไพร หรือประจ�ำโรงงานผลิตยา
4. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สปาหรือสถาบันเพื่อสุขภาพและความงาม
5. นักวิชาการหรือครูอาจารย์ ในสถาบันการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร		
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
			 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย			
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร		
			 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม 		
หมวดวิชาเฉพาะ					
			 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเฉพาะ
		
			 กลุ่มวิชาเฉพาะ 				
หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

		

30
3
12
15
101
30
71

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111		 Social Dharmacracy
2(2-0-4) TOM 212		 Thai Pharmacy for Oriental 3(2-3-6)
RSU 112		 Sport for Health		
1(0-2-1) 					 Pharmacy II
RSU 171 Health Life-styles
3(2-2-5) TOM 321		 Industrialization of Herbal 3(2-3-6)
RSU 183		 D.I.Y.
3(2-2-5) 					 Products II
				 					
Total 9 Credits 									
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1			
ภาคการศึกษาที่ 1			
ORM 101		 Biology and Pharmaceutical 3(2-3-6) TOM 104		 Herbal Raw Material
1(1-0-2)
					 Botany
					 Procurement
ORM 103		 Phytochemistry of Medicinal 3(2-3-6) TOM 201		 Pharmacognosy I
3(2-3-6)
					 Plants I
TOM 213		 Chinese Herbs and
3(3-0-6)
TOM 100		 World View of Oriental
1(0-3-2) 					 Products
					 Pharmacy
TOM 214		 Ayurvedic Herbs and Products 3(3-0-6)
TOM 101		 Integrated Human Body
3(3-0-6) TOM 230		 Fundamental of 		
2(1-3-4)
TOM 102		 Fundamental Oriental
3(3-0-6) 					 Pharmaceutical Technology		
					 Medicine			 TOM 231		 Evaluation of Crude Drugs 3(2-3-6)
ENL 125		 English for Global Exploration 3(2-2-5) 									
Total 15 Credits
THA 126		 Thai Language for
3(2-2-5) ภาคการศึกษาที่ 2
					 Communication
PHA 356		 Pharmacology and
3(3-0-6)
									
Total 19 Credits 					 Toxicology of Medicinal Plants
ภาคการศึกษาที่ 2
TOM 202		 Pharmacognosy II
2(2-0-4)
BCH 100 I ntroduction to Biochemistry 3(3-0-6) TOM 232		 Industrialization of Herbal 3(2-3-6)
ORM 102		 Medical Microbiology and 3(2-3-6) 					 Products I
					 Immunology
TOM 233		 Clinical Nutrition for Oriental 2(2-0-4)
TOM 103		 Phytochemistry of Medicinal 3(2-3-6) 					 Medicine
					 Plants II
TOM 234		 Herbal Health Supplements 2(2-0-4)
TOM 111		 Thai Pharmacy for Oriental 3(2-3-6) TOM 235		 Biological Screening of Herbs 2(1-3-4)
					 Pharmacy I
TOM 236		 Research and Development 2(2-0-4)
ENL 126		 English in TED-Technology, 3(2-2-5) 					 of Herbal Products		
					 Entertainment, and Design		 									
Total 16 Credits
RSU 134		 Legal awareness
3(2-2-5)
									
Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคการศึกษาที่ 1			
ORM 304		 Intellectual Property and
1(1-0-2) TOM 332		 Spa for Health and Beauty 3(1-6-5)
					 Herbal Medicinal Product Registration TOM 401		 Entrepreneurship in Herbal 2(2-0-4)
RSU 142		 Sciences and Arts of Living 3(3-0-6) 					 Products			
RSU 153		 Lifestyle Entrepreneurship 3(2-2-5) TOM 402		 Herbal Product Design
1(0-3-2)
1(1-0-2)
									
Total 7 Credits TOM 405		 Acts Related to Herbal
					 Products		
ภาคการศึกษาที่ 1			
TOM 322		 Phytocosmetics		
3(1-6-5) TOM 491		 Seminar in Oriental Pharmacy 1(1-0-2)
TOM 323		 Aromatherapy and Product 3(2-3-6) TOM 496		 Special Project in Oriental 3(0-9-5)
					 Pharmacy			
					 Development
3(X-X-X)
TOM 324		 Quality Assessment of
3(2-3-6) XXX xxx		 Free elective		
XXX xxx		 Free elective		
3(X-X-X)
					 Herbal Products
TOM 325		 Assessment of Efficacy and 2(2-0-4) 									 Total 17 Credits
					 Safety of Herbal Products
ภาคการศึกษาที่ 2
TOM 333		 Chinese Herbs for Health 3(2-3-6) TOM 498 Training in Oriental Pharmacy4(0-35-18)
					 Promotion
									
Total 4 Credits
									
Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
TOM 303		 Research Methodology in 1(1-0-2)
					 Oriental Pharmacy
TOM 331		 Clinical Research of Herbal 2(2-0-4)
					 Products
TOM 334		 Ayurvedic Herbs for Health 3(2-3-6)
					 Promotion
TOM 497		 Practice on Research and 3(0-9-5)
					 Development of Herbal Products
ENL 127		 English at Work		
3(2-2-5)
									
Total 12 Credits
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สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
ชื่อปริญญา		
			
			
			
ปรัชญา

:
:
:
:

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
Bachelor of Thai Traditional Medicine
พท.บ. (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต)
B.TM. (Bachelor of Thai Traditional Medicine)

สืบสานภูมิปัญญา สู่การวิจัยและพัฒนาทางคลินิก เพื่อผลิตแพทย์แผนไทย ก้าวไกลสู่สังคม

ความส�ำคัญ
วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย เป็นวิชาชีพที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ โดยมุง่ เน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบริการรักษาสุขภาพ ทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม สามารถประยุกต์องค์ความรู้สากล และ
พัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้เหมาะสมกับระบบสุขภาพ
2. เพื่อผลิตผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ ความสามารถสู่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. แพทย์แผนไทยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการการแพทย์แผนไทย/ นักวิชาการสาธารณสุข
3. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
4. ผู้ประกอบการคลินิกการแพทย์แผนไทย
5. ผู้ด�ำเนินการในสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย
6. ผู้ประกอบการและ/หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้แก่ ยา ผลิตภัณฑ์เสริม
		 อาหาร เครื่องส�ำอาง เป็นต้น
7. ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ ด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
		 ทางเลือก
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โครงสร้างหลักสูตร		
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต
		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย				
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
		
			 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
		
หมวดวิชาเฉพาะ							
			 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเฉพาะ
			
			 กลุ่มวิชาเฉพาะ 					
			 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
		

30
3
12
15
106
52
54
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) PSO105 Fundamental Physiology
2(2-0-4)
RSU 112 Sport for Health		
1(0-2-1) TTM 201 Sociology and Anthropology 1(1-0-2)
RSU 183 D.I.Y.
3(2-2-5) 				 for Thai Traditional Medicine
RSU 171 Health Life-styles
3(2-2-5) TTM 202 Mental Health		
1(1-0-2)
								 Total 9 Credits TTM 204 Epidemiology		
2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1			
TTM 206 Health System and Health
3(2-3-6)
TTM 100 World View of Thai Traditional 1(0-3-2) 				 Promotion			
				 Medicine			
							 		
Total 9 Credits
TTM 101 Biology for Thai Traditional 2(2-0-4)
ภาคการศึกษาที่ 1			
				 Medicine
2(2-0-4)
TTM 102 Chemistry for Thai Traditional 2(1-3-4) PAT207 Basic Pathophysiology
				 Medicine			 TTM 203 Chemitry of Materia Medica 3(2-3-6)
TTM 103 Ethnobotany		
3(2-3-6) TTM 205 Laws and Professional Ethics 2(2-0-4)
TTM 107 Philosophy and 		
1(1-0-2) 				 of Thai Traditional Medicine
3(2-3-6)
				 Fundamental of Thai Traditional Medicine TTM 212 Thai Pharmacy II		
3(2-3-6)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5) TTM 221 Thai Medicine I		
3(1-6-5)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5) TTM 231 Thai Massage I		
3(2-2-5)
				 Communication			 ENL 127 English at Work		
Total 19 Credits
RSU 134 Legal awareness
3(2-2-5) 									
								 Total 18 Credits ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
PHA 356 Pharmacology and Toxicology 3(2-3-6)
MDS 100 Human Body I		
3(2-3-6) 				 of Medicinal Plants		
TTM 104 Biochemitry for Thai
2(2-0-4) TTM 213 Thai Pharmacy III		
3(1-6-5)
				 Traditional Medicine		 TTM 222 Thai Medicine II		
3(2-3-6)
TTM 105 Microbiology Parasitology and 3(2-3-6) TTM 232 Thai Massage II		
3(1-6-5)
				 Immunology for Thai Traditional Medicine TTM 241 Thai Midwifery I		
3(2-3-6)
TTM 106 Thai Folk Medicine
1(1-0-2) RSU 142 Sciences and Arts of Living 3(3-0-6)
TTM 111 Thai Pharmacy I		
3(2-3-6) 									
Total 18 Credits
ENL 126 English in TED-Technology, 3(2-2-5)
				 Entertainment, and Design		
RSU 153 Lifestyle Entrepreneurship 3(2-2-5)
							 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ORM 301Physical Examination and
3(2-3-6) TTM 497 Integrated Professional
3(0-21-11)
				 Basic Medical Diagnosis I
				 Training in Thai Traditional Medicine
ORM 302Physical Examination and Basic 3(2-3-6) 									
Total 3 Credits
				 Medical Diagnosis II
ภาคการศึกษาที่ 1		
									
Total 6 Credits TTM 451 Professional Training in Thai 4(0-28-14)
ภาคการศึกษาที่ 1			
				 Pharmacy
ORM 304Intellectual Property and Herbal 1(1-0-2) TTM 452 Professional Training in Thai 4(0-28-14)
				 Medicinal Product Registration
				 Medicine		
TTM 301 Research Methodology for
2(2-0-4) 									
Total 7 Credits
				 Thai traditional medicine
ภาคการศึกษาที่ 2
TTM 314 Thai Pharmacy IV		
3(2-3-6) TTM 453 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-21-11)
TTM 323 Thai Medicine III		
3(2-3-6) 				 การนวดไทย		
TTM 333 Thai Massage III		
3(1-6-5) TTM 454 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2(0-14-7)
TTM 324 Thai Medicine IV		
3(1-6-5) 				 การผดุงครรภ์ไทย		
TTM 342 Thai Midwifery II		
2(1-3-4) TTM 498 Comprehensive Examination 0(0-0-0)
XXX xxx Free elective 		
3(x-x-x) 				 in Thai Traditional Medicine
									
Total 20 Credits 									
Total 5 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
TTM 302 International Language of
2(2-0-4)
				 Thai Traditional Medicine
TTM 491 Seminar in Thai Traditional
1(1-0-2)
				 Medicine		
TTM 496 Special Project in Thai
3(0-9-5)
				 Traditional Medicine		
XXXxxx Free elective		
3(x-x-x)
									
Total 9 Credits
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สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine)
ชื่อปริญญา
		
		
		
ปรัชญา

:
:
:
:

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
Bachelor of Traditional Chinese Medicine
พจ.บ. (การแพทย์แผนจีนบัณฑิต)
B.CM. (Bachelor of Traditional Chinese Medicine)

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่สามารถตรวจวินิจฉัย รักษา
โรคและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงกับการ
แพทย์แผนปัจจุบันได้ พร้อมทั้งสอดแทรกการวิจัยและพัฒนา การผลิตและประเมินคุณภาพยาสมุนไพรจีน
ตามแนวทางที่องค์การอนามัยโลกก�ำหนด
จุดเด่นของหลักสูตร
ด้วยศักยภาพและความพร้อมทางวิชาการของวิทยาลัยฯ ท�ำให้หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต มีจุดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน : มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนจีนที่สามารถสอบรับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน สามารถตรวจวินิจฉัย รักษาโรค ฝังเข็ม รมยา และใช้
ยาสมุนไพรจีนได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทัง้ การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ที่ได้รับความนิยม วิทยาลัยฯ ได้มีความร่วมมือกับ Nanjing University of Chinese Medicine และ Tianjin
University of Traditional Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. ทางด้านการบูรณาการความรู้: นอกจากรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีนก�ำหนดแล้วนั้น ยังจัดการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการ
กายวิภาคศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์และพยาธิ
วิทยา กับระบบเส้นลมปราณและจุดฝังเข็มตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน
3. ทางด้านการวิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีน: โดยได้บรรจุรายวิชาที่เกี่ยวข้องทาง
ด้านการวิจัย ได้แก่ วิชาโครงการพิเศษทางการแพทย์แผนจีน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรจีน
ในรายวิชาการผลิตต�ำรับยาสมุนไพรจีนในระดับอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการโรงงาน และวิชาการ
ประเมินคุณภาพสมุนไพรจีนและต�ำรับยาสมุนไพรจีน เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�ำองค์ความรู้ไปต่อยอดใน
การประกอบธุรกิจได้
4. ทางด้านการเรียนรู้ภาษาจีน: หลักสูตรฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
โดยได้บรรจุรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนไป
เรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ท�ำความร่วมมือกับ Guangxi Medical University มณฑล
กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนักศึกษาต้องไปเรียนภาษาจีนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
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5. ทางด้านการฝึกปฏิบตั งิ านทางคลินกิ : วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมีสหคลินกิ การแพทย์
แผนตะวันออก (ไทย-จีน) ที่ประกอบด้วย การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวท ศูนย์ส่ง
เสริมสุขภาพและความงาม ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสทีด่ ขี องนักศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนจีน ทีจ่ ะสามารถ
ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเชือ่ มโยงและผสมผสานกับการแพทย์แผนตะวันออกอืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั ได้ทำ� ความ
ร่วมมือกับ คลินกิ การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ส�ำหรับเป็นสถานทีฝ่ กึ ปฏิบตั งิ านทาง
คลินิกของนักศึกษาในชั้นปีที่ 6
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ตามคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยให้บัณฑิตมีความรู้เด่นในศาสตร์
การแพทย์แผนจีน มีความสามารถในการปฏิบตั งิ านทางการแพทย์และบริการสุขภาพ สามารถประยุกต์องค์
ความรูท้ างการแพทย์จนี และการแพทย์แผนปัจจุบนั และพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนจีน ทีส่ ามารถตอบ
สนองต่อความต้องการแก่สังคม ชุมชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีน ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ในการรักษาโรค ส่งเสริมสุขภาพและความงาม เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สู่สังคม ชุมชน ทั้งในประเทศและและต่างประเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีนที่มีความรู้ และสามารถน�ำความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีน การผลิตและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน ไปต่อยอดในการ
ประกอบธุรกิจ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีน ที่มีความสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางการแพทย์
แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบันในการบริการทางด้านสุขภาพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถศึกษาต่อในสาขาแพทย์ทางเลือก และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
แนวทางการประกอบอาชีพของบัณฑิต
		 1. แพทย์แผนจีน ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
		 2. แพทย์แผนจีน ในคลินิกส่วนตัว
		 3. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆ เช่น ธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและความงาม
		 4. อาจารย์แพทย์แผนจีนในสถาบันการศึกษา
		 5. นักวิจัยและพัฒนา
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โครงสร้างหลักสูตร		
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร			
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย			
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
			 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
		
หมวดวิชาเฉพาะ						
			 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ				
			 วิชาชีพบังคับ					
			 วิชาฝึกเวชปฏิบัติ				
		
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า			
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 171 Health Life-styles
3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
									
Total 5 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CHN101 Chinese for Everyday
3(2-2-5)
				 Communication I
RSU 183 D.I.Y.
3(2-2-5)
RSU 142		Sciences and Arts of Living 3(3-0-6)
OMD 354		Fundamental of Traditional 2(2-0-4)
				 Chinese Medicine
TCM 100 Traditional Chinese
2(1-3-4)
				 Medicine Orientation
TCM 230 Pharmaceutical Botany
2(1-3-4)
				 forTraditional Chinese Medicine
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
				 Communication
RSU 112 Sport for Health		
1(0-2-1)
									
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ANA 100 Basic Anatomy		
3(2-3-6)
BCH 100 Introduction to Biochemistry 3(3-0-6)
CHN102 Chinese for Everyday
3(2-2-5)
					Communication II		
RSU 134 Legal awareness		
3(2-2-5)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
TCM 210 Thai Pharmacy for
3(2-3-6)
				 Traditional Chinese Medicine Students
									
Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
MIC 204 Basic Microbiology and
3(2-3-6)
				 Immunology
PAT 201 Basic Pathology		
2(2-0-4)
							 		
Total 5 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1 (ศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน)
TCM 102 Chinese Languagefor
0(20-0-40)
				 Traditional Chinese Medicine Students
TCM 103 Chinese Language In Daily 0(20-0-40)
				 Life for Traditional Chinese
				 Medicine Students
TCM 104		Chinese for Traditional
0(20-0-40)
				 Chinese Medicine I		
TCM 105 Chinese for Traditional
0(20-0-40)
				 Chinese Medicine II
									
Total 0 Credits
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 (ศึ ก ษาภาษาจี น ต่ อ เนื่ อ ง ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน)
									
Total 0 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ศึกษาภาษาจีนต่อเนื่อง ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน)
					 Total 0 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
PSO 100 Basic Physiology
3(3-0-6)
TCM 200 Traditional Chinese
1(1-0-2)
		 Medicine Medical Terminology		
TCM 201 Traditional Chinese Medicine 3(3-0-6)
		 Theory I
TCM 202 Traditional Chinese Medicine 3(3-0-6)
		 Theory II
TCM 221 Traditional Chinese Medicine 3(2-3-6)
		 Diagnosis I
TCM 222 Traditional Chinese Medicine 3(2-3-6)
		 Diagnosis II
					Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PMC 100 Introduction to Pharmacology 3(3-0-6)
TCM 211 Chinese Herbal Medicine I 4(3-3-8)
TCM 212 Chinese Herbal Medicine II 4(3-3-8)
OMD207 Nutrition Therapy in
3(3-0-6)
		 Oriental Medicine (Free Elective)
					 Total 14 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
OMD 245 Principle of Medical
3(2-3-6)
					 Diagnosis and Health Assessment I
OMD 346 Principle of Medical
3(2-3-6)
					 Diagnosis and Health Assessment II
									
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1			
TCM 260		 Chinese Herbal Product
4(3-3-8)
					 Industry and Unit Management		
TCM 261		 Quality Assessment of Chinese 4(3-3-8)
					 Herbs and Chinese Herbal Products
TCM 301		 Professional Ethics and Lawsin 2(2-0-4)
					 Traditional Chinese Medicine		
TCM 302		 Thai Public Health System and 1(1-0-2)
					 Traditional Chinese Medicine
TCM 311		 Pharmacology of Traditional 4(3-3-8)
					 Chinese Medicine Prescription I
TCM 312		 Pharmacology of Traditional 4(3-3-8)
					 Chinese Medicine Prescription II
									
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
TCM 101		 Integrated Anatomy for
3(2-3-6)
					 Traditional Chinese Medicine		
TCM 192		 Traditional Chinese Medicine 3(2-3-6)
					 Aesthetics (Free Elective)		
TCM 331		 Acupuncture and
3(2-3-6)
					 Moxibustion I		
TCM 332		 Acupuncture and
3(2-3-6)
					 Moxibustion II
TCM 333		 Acupuncture and
3(2-3-6)
					 Moxibustion III
TCM 340		 Massotherapy		
3(2-3-6)
OMD 419 Research Methodology
2(2-0-4)
									
Total 20 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 5

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 6

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
TCM 455 Prevention Health Promotion 2(2-0-4)
		 Rehabilitation and Nutritional Therapy
		 in Traditional Chinese Medicine
					 Total 4 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
TCM 571 การปฏิบัติงานคลินิกการแพทย์ 10 (0-40-20)
				 แผนจีน1
									
Total 10 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1 (ศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน)
TCM 421 Traditional Chinese
5(5-0-10)
		 Medicine Internal Medicine I
TCM 422 Traditional Chinese
5(5-0-10)
		 Medicine Internal Medicine II
TCM 452 Traditional Chinese
4(4-0-8)
		 Medicine Pediatrics
TCM 453 Traditional Chinese Medicine 4(4-0-8)
		 Obstetrics and Gynecology
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2 (ศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน)
TCM 300 Selected Classical Literature 3(3-0-6)
		 of Traditional Chinese Medicine		
TCM 451 Traditional Chinese Medicine 4(4-0-8)
		 Orthopedics and Traumatology		
TCM 420 Traditional Chinese Medicine 3(3-0-6)
		 External Medicine
TCM 454 Traditional Chinese Medicine 3(3-0-6)
		 Ophthamology and Otolaryngology
					 Total 13 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1 (ศึกษาต่อเนื่องจากภาคฤดูร้อน)
									
Total 0 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
TCM 460 Traditional Chinese
3(0-9-5)
				 Medicine Special Project
TCM 572 Traditional Chinese
10 (0-40-20)
				 Medicine Clinical Practice II
TCM 580 Traditional Chinese Medicine 1(1-0-2)
				 Seminar
									
Total 14 Credits
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คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
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Faculty of Science
ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
คณบดี
คุณวุฒิ

พบ., คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทยสภา
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Certificate of fellowship training in pathology and orthopaedic
pathology, Cornell Medical Center, New York, U.S.A.

รหัสคณะ 13 สีประจำ�วิทยาลัย สีเหลือง
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
Biomedical Sciences
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
		
: Bachelor of Science (Biomedical Sciences)
		
: วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
		
: B.Sc. (Biomedical Sciences)
				

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

สังคมปัจจุบันมีการแข่งขันความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ส่งผลให้
นานาประเทศมีนโยบายเร่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ที่ดีทั้ง
ด้านวิชาการ วิจัย และปฏิบัติการในสาขาวิชาเฉพาะด้าน ขณะนี้ประเทศไทย ได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ปีพ.ศ. 2558 และมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการ
แพทย์ (Medical Hub) ในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงจำ�เป็นต้องเร่งผลิตบุคลากรที่สามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่จากการค้นคว้าวิจัยที่สอดคล้องกับ ความต้องการของภูมิภาคเพื่อความเป็นเลิศและความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์การ แพทย์และสุขภาพ ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และขยายผลต่อไป เพื่อเป็นศูนย์กลางในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาประเทศในอนาคต
นอกจากนี้สังคมไทยในปัจจุบันกำ�ลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งใน การเร่ง
ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการนำ�องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนา
คุณภาพชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้กับผู้สูงอายุและประชาชน ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ต่างๆ อย่างไรก็ตามโลกในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างนานาประเทศอย่างกว้างขวาง ทำ�ให้มี
การแข่งขันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ดังนั้นการเตรียมบุคลากรที่มีความพร้อมในด้านความรู้ทางวิชาการและวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การ แพทย์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิต

1.
2.
		
3.
4.

ที่มีความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างมี
คุณภาพ
ที่สามารถนำ�ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และตระหนักถึงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชน
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โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 			
130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
30
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำ�นวนหน่วยกิตรวม 		
15
หน่วยกิต
		 แบ่งเป็น
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
3
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 		
12
หน่วยกิต
			
(Internationalization and Communication) 		
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 6
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
			
(International Language and International Experience)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จำ�นวนหน่วยกิตรวม
		
15
หน่วยกิต
			
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำ�และความรับผิดชอบต่อสังคม
3
หน่วยกิต
			
(Leadership and Social Responsibility)
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม				
3
หน่วยกิต
			
(Arts and Culture)
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
		
3
หน่วยกิต
			
(Innovative Entrepreneurship)
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล				
3
หน่วยกิต
			
(Digital Media Literacy)
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ 			
3
หน่วยกิต
			
(Essence of Science)
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ 			
3
หน่วยกิต
		
(RSU My-Style)
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แนวทางการประกอบอาชีพ

• เป็นนักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน อาทิ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัย ต่างๆ เป็นต้น ลักษณะงานที่
ทำ� เช่น การตัดต่อยีนส์ (สารพันธุกรรม) การทำ� GMO การโคลนนิ่ง การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การทดสอบ
สารก่อการกลายพันธุ์ การคิดค้นยา กลุ่มใหม่ๆ การทดสอบสารพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม การตัดและ
พิสูจน์ชิ้นเนื้อทางนิติเวช วิทยา และการทดสอบจุลินทรีย์เพื่อวงการแพทย์และอุตสาหกรรม การทำ�งานใน
โรงงาน อุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น
• ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นนักวิชาการและ/หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและ
เอกชน เพื่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา
และพิษวิทยา และสรีรวิทยา) ให้กับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุก สาขา ซึ่งนับเป็นสาขาอาชีพขาดแคลน
ในระดับประเทศ
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
RSU 160 Digital Media Literacy
3(2-2-5)
					
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
BIO 131 General Biology
3(3-0-6)
BIO 132 General Biology Laboratory 1(0-3-2)
CHM 129 Introduction to Chemistry
4(3-3-8)
BMS 102 Basic Knowledge in
2(1-3-4)
		 Biomedical Sciences
ENL 126 English in TED-Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment,and Design
RSU XXX General Education
3(2-2-5)
					
Total 16 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
ANA 100 Basic Anatomy		
3(2-3-6)
MAT 141 Introductory to Statistics
3(3-0-6)
PHY 135 Life Science Physics
3(2-3-6)
ENL 127 English at Work		
3(2-2-5)
RSU XXX General Education
3(2-2-5)
RSU XXX General Education
3(2-2-5)
Total 18 credit

ภาคการศึกษาที่ 1
BCH 201 Basic Biochemistry
4(3-3-8)
PSO 100 Basic Physiology
3(3-0-6)
PSO 102 Basic Physiology Laboratory 1(0-3-2)
BMS 322 Genetic Engineering
3(2-3-6)
RSU 173 Nutrition and Health Promotion 3(2-2-5)
RSU XXX General Education
3(2-2-5)
					 Total 17 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
BMS 211 Biomedical Instrumentation 3(2-3-6)
		 and International Organization for
		 Standardization
BMS 214 Ergonomics
3(3-0-6)
CHM 233 Analytical Chemistry
3(2-3-6)
BMS 323 Bioinformatics
2(1-3-4)
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
XXX……. Free Elective Courses
3(x-x-x)
					 Total 15 credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
BMS 301 Scientific Communication
(3-0-6)
MIC 305 Microbiology and Immunology 4(3-3-8)
PMC 331 Basic Pharmacology
3(3-0-6)
PAT 203 Basic Pathology
3(3-0-6)
XXX……. Free Elective Courses
3(x-x-x)
					
Total 16 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
BMS 325 Research Methodology
2(1-3-4)
BMS 326 Medical Science Innovations 3(1-6-5)
BMS 327 Medical and Public Health 3(2-3-6)
		
Social Sciences
BMS 328 Special Techniques in
3(2-3-6)
		
Medical Sciences
BMS 341 Seminar I		
1(0-3-2)
BMS XXX BMS Elective		
3(x-x-x)
BMS XXX BMS Elective		
3(x-x-x)
				
Total 18 credit

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BMS 417 Practical training
2(0-15-8)
					 Total 2 Credit
ภาคการศึกษาที่1
BMS 220 Medical Science
3(2-3-6)
		 Organization nd Management
BMS 400 Integrated Medical Sciences 3(0-9-5)
BMS 418 Toxicology 		
3(2-3-6)
BMS 442 Seminar II 		
1(0-3-2)
BMS XXX BMS Elective		
3(x-x-x)
BMS XXX BMS Elective		
3(x-x-x)
					
Total 16 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BMS 495 Senior Project		
4(0-12-6)
					 Total 4 credits
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แผนการศึกษาสหกิจ
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
RSU 160 Digital Media Literacy
3(2-2-5)
					 Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
BIO 131 General Biology
3(3-0-6)
BIO 132 General Biology Laboratory 1(0-3-2)
CHM 129 Introduction to Chemistry 4(3-3-8)
BMS 102 Basic Knowledge in
2(1-3-4)
		 Biomedical Sciences
ENL 126 English in TED-Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment,and Design
RSU XXX General Education
3(2-2-5
					 Total 16 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
ANA 100 Basic Anatomy		
3(2-3-6)
MAT 141 Introductory to Statistics
3(3-0-6)
PHY 135 Life Science Physics
3(2-3-6)
ENL 127 English at Work		
3(2-2-5)
RSU XXX General Education
3(2-2-5)
RSU XXX General Education
3(2-2-5)
					 Total 18 credit

ภาคการศึกษาที่ 1
BCH 201 Basic Biochemistry
4(3-3-8)
PSO 100 Basic Physiology
(3-0-6)
PSO 102 Basic Physiology Laboratory 1(0-3-2)
BMS 322 Genetic Engineering
3(2-3-6)
RSU 173 Nutrition and Health Promotion3(2-2-5)
RSU XXX General Education
3(2-2-5)
					 Total 17 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
BMS 211 Biomedical Instrumentation 3(2-3-6)
		
and International Organization for
		
Standardization
BMS 214 Ergonomics
3(3-0-6)
CHM 233 Analytical Chemistry
3(2-3-6)
BMS 323 Bioinformatics
2(1-3-4)
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
XXX……. Free Elective Courses
3(x-x-x)
					 Total 15 credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
BMS 301 Scientific Communication 3(3-0-6)
MIC 305 Microbiology and Immunology 4(3-3-8)
PMC 331 Basic Pharmacology
3(3-0-6)
PAT 203 Basic Pathology
3(3-0-6)
XXX……. Free Elective Courses
3(x-x-x)
					 Total 16 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
BMS 325 Research Methodology
2(1-3-4)
BMS 326 Medical Science Innovations 3(1-6-5)
BMS 327 Medical and Public Health 3(2-3-6)
		
Social Sciences
BMS 328 Special Techniques in
3(2-3-6)
		
Medical Sciences
BMS 341 Seminar I		
1(0-3-2)
BMS XXX BMS Elective		
3(x-x-x)
BMS XXX BMS Elective		
3(x-x-x)
					
Total 18 credit

ภาคการศึกษาที่1
BMS 220 Medical Science
3(2-3-6)
		
Organization and Management
BMS 400 Integrated Medical Sciences 3(0-9-5)
BMS 418 Toxicology 		
3(2-3-6)
BMS 442 Seminar II 		
1(0-3-2)
BMS XXX BMS Elective		
3(x-x-x)
BMS XXX BMS Elective		
3(x-x-x)
					
Total 16 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BMS 495 Senior Project		
4(0-12-6)
					
Total 4 credits
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สาขาวิชาเคมีประยุกต์
Applied Chemistry
ชื่อปริญญา
			
			
			

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Chemistry)
วท.บ. (เคมีประยุกต์)
B.Sc. (Applied Chemistry)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์ ที่มีความสามารถวางแผนการใช้วัตถุดิบ
การป้องกันการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมี
โดยลดความเสี่ยงต่อการเสื่อมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ อันเป็นวิธีหนึ่งของการประหยัดทรัพยากร และสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ได้
2. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยด้านเคมี โดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่าของสินค้าเกษตรกรรม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีวิจารณญาณ มีการประเมินตนเอง มีความใฝ่รู้ พร้อมที่จะติดตามความ
ก้าวหน้าทางวิชาชีพและเทคโนโลยี แล้วนำ�มาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองและศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องใน
ระดับปริญญาที่สูงขึ้น
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากร และสังคมโดยรวมของประเทศชาติต่อไป
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

4
135

ปี
หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
		 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
		 กลุ่มวิชาภาษา
		 กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

30
9
3
15
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
		 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
		 วิชาชีพ

99
14
85

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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		 1. วิชาชีพ-บังคับ
		 2. วิชาชีพ-เลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

70
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักวิทยาศาสตร์ ทำ�หน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน หรือในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์
2. นักเคมี ทำ�หน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
3. ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางเคมี
5. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำ�งาน
6. ผู้แทนฝ่ายขายในบริษัทต่าง ๆ ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ยา
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แผนการศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL xxx English Language
3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for
3(2-2-5)
		
Communication		
RSU 101 Dharmacracy
2(2-0-4)
					
Total 8 credit
ภาคการศึกษาที่ 1
BIO 135 Biology 		
3(2-3-6)
CHM 130 Fundamental Chemistry
3(3-0-6)
CHM 132 General Chemistry
1(0-3-2)
		
Laboratory			
ENL xxx English Language
3(x-x-x)
XXX xxx Humanities and Social
3(x-x-x)
		
Sciences			
XXX xxx Humanities and Social
3(x-x-x)
		
Sciences		
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
					 Total 19 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
CHM 100 Mathematics for Chemistry 3(3-0-6)
CHM 138 Organic Chemistry 1
3(3-0-6)
CHM 139 Organic Chemistry
1(0-3-2)
		
Laboratory 1
ENL xxx English Language
3(x-x-x)
PHY 131 Introductory Physics
4(3-3-8)
ESS xxx Interdisciplinary and
1(x-x-x)
		
Physical Education
XXX xxx Humanities and Social
3(x-x-x)
		
Sciences			
					 Total 18 credit

ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 221 Fundamental of Analytical 4(3-3-8)
		
Chemistry
CHM 238 Organic Chemistry 2
3(3-0-6)
CHM 239 Organic Chemistry
1(0-3-2)
		
Laboratory 2 		
CHM 241 Inorganic Chemistry 1
3(3-0-6)
CHM 242 Inorganic Chemistry
1(0-3-2)
		
Laboratory
ENL xxx English Language
3(x-x-x)
					 Total 15 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
CHM 211 Biological Chemistry 1
4(3-3-8)
CHM 251 Physical Chemistry 1
3(3-0-6)
CHM 252 Physical Chemistry
1(0-3-2)
		
Laboratory 1 		
CHM 243 Inorganic Chemistry 2
3(3-0-6)
CHM xxx Applied Chemistry Elective 1 3(x-x-x)
CHM xxx Applied Chemistry
3(x-x-x)
		
Elective 2 			
				
Total 17 credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CHM 272 Study in Industry
1(0-3-2)
					
Total 1 credit
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 311 Biological Chemistry 2
3(3-0-6)
CHM 321 Instrumental Analysis
4(3-3-8)
CHM 351 Physical Chemistry 2
3(3-0-6)
CHM 352 Physical Chemistry
1(0-3-2)
		
Laboratory 2
CHM 361 Standard Environmental
3(3-0-6)
		
Management: A System Approach
CHM 370 Research in Chemistry
3(3-0-6)
					 Total 17 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
CHM 322 Applied Spectroscopy
3(3-0-6)
CHM 331 Polymer Chemistry
3(3-0-6)
CHM 353 Colloid and Interface Science 3(3-0-6)
CHM 336 Cosmetic Chemistry
3(3-0-6)
CHM 372 Seminar in Applied Chemistry1(0-3-2)
CHM 374* Project 1		
1(0-3-2)
CHM xxx Applied Chemistry Elective 3 3(x-x-x)
					
Total 17 credit

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CHM 373 Practical Training
1(0-35-18)
					
Total 1 credit
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 433 Industrial Process Chemistry 3(3-0-6)
CHM 461 Pollution Control and Waste 3(3-0-6)
		
Treatment
CHM 471 Special Topics		
1(1-0-2)
CHM 472 Project 2		
3(0-9-5)
CHM xxx Applied Chemistry Elective 4 3(x-x-x)
CHM xxx Applied Chemistry Elective 5 3(x-x-x)
					 Total 16 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx Free Elective 1		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 2		
3(x-x-x)
					
Total 6 credit
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แผนการศึกษาสหกิจ
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL xxx English Language
3(x-x-x)
THA 106 Thai Language for
3(2-2-5)
		
Communication		
RSU 101 Dharmacracy
2(2-0-4)
					
Total 8 credit
ภาคการศึกษาที่ 1
BIO 135 Biology 		
3(2-3-6)
CHM 130 Fundamental Chemistry
3(3-0-6)
CHM 132 General Chemistry
1(0-3-2)
		
Laboratory			
ENL xxx English Language
3(x-x-x)
XXX xxx Humanities and Social
3(x-x-x)
		
Sciences			
XXX xxx Humanities and Social
3(x-x-x)
		
Sciences		
XXX xxx Science and Mathematics 3(x-x-x)
					 Total 19 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
CHM 100 Mathematics for Chemistry 3(3-0-6)
CHM 138 Organic Chemistry 1
3(3-0-6)
CHM 139 Organic Chemistry
1(0-3-2)
		
Laboratory 1
ENL xxx English Language
3(x-x-x)
PHY 131 Introductory Physics
4(3-3-8)
ESS xxx Interdisciplinary and
1(x-x-x)
		
Physical Education
XXX xxx Humanities and Social
3(x-x-x)
		
Sciences			
					 Total 18 credit

ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 221 Fundamental of Analytical 4(3-3-8)
		
Chemistry
CHM 238 Organic Chemistry 2
3(3-0-6)
CHM 239 Organic Chemistry
1(0-3-2)
		
Laboratory 2 		
CHM 241 Inorganic Chemistry 1
3(3-0-6)
CHM 242 Inorganic Chemistry
1(0-3-2)
		
Laboratory
ENL xxx English Language
3(x-x-x)
					 Total 15 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
CHM 211 Biological Chemistry 1
4(3-3-8)
CHM 251 Physical Chemistry 1
3(3-0-6)
CHM 252 Physical Chemistry
1(0-3-2)
		
Laboratory 1 		
CHM 243 Inorganic Chemistry 2
3(3-0-6)
CHM xxx Applied Chemistry Elective 1 3(x-x-x)
CHM xxx Applied Chemistry
3(x-x-x)
		
Elective 2 			
				
Total 17 credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CHM 272 Study in Industry
1(0-3-2)
					
Total 1 credit
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 311 Biological Chemistry 2
3(3-0-6)
CHM 321 Instrumental Analysis
4(3-3-8)
CHM 351 Physical Chemistry 2
3(3-0-6)
CHM 352 Physical Chemistry
1(0-3-2)
		
Laboratory 2
CHM 361 Standard Environmental
3(3-0-6)
		
Management: A System Approach
CHM 370 Research in Chemistry
3(3-0-6)
					 Total 17 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
CHM 322 Applied Spectroscopy
3(3-0-6)
CHM 331 Polymer Chemistry
3(3-0-6)
CHM 353 Colloid and Interface Science 3(3-0-6)
CHM 336 Cosmetic Chemistry
3(3-0-6)
CHM 372 Seminar in Applied Chemistry1(0-3-2)
CHM 374 Project 1		
1(0-3-2)
CHM xxx Applied Chemistry Elective 3 3(x-x-x)
					
Total 17 credit

ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 433 Industrial Process Chemistry 3(3-0-6)
CHM 461 Pollution Control and
3(3-0-6)
		
Waste Treatment		
CHM xxx Applied Chemistry Elective 4 3(x-x-x)
CHM xxx Applied Chemistry Elective 5 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 1		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 2		
3(x-x-x)
					 Total 18 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
CHM 473		 Cooperative Education 6(0-35-18)
					
Total 6 credit
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วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
College of Biomedical Engineering
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College of Biomedical
Engineering

รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น 		
คณบดี
คุณวุฒิ

วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วศ.ม. (นิวเคลียเทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสคณะ 41 สีประจำ�วิทยาลัย สีไวน์แดง
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สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Biomedical Engineering
ชื่อปริญญา
		
		
		

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
Bachelor of Engineering (Biomedical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
B.Eng. (Biomedical Engineering)

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
มุ่งพัฒนาคุณธรรมและศักยภาพ เพื่อเป็นมืออาชีพทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในระดับสากล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีทักษะพื้นฐาน ในการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อประดิษฐ์ คิดค้น
สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพด้วยตนเองทางด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนาทางด้าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้
2. เข้าใจหลักของงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ทางด้านวิจัยและพัฒนา การผลิต หรือ ควบคุม
คุณภาพ ขององค์กรของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการทางด้านผลิตเครื่องมือแพทย์
3. การดูแล บำ�รุงรักษาซ่อมแซม ดัดแปลงเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ชีวการแพทย์
งานทางด้านวิศวกรรมโรงพยาบาลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่จำ�เป็นได้อย่างเหมาะสม
4. บริหารจัดการเกี่ยวกับ การจัดซื้อ การจัดหา การใช้งานรวมทั้งการจำ�หน่าย และการให้คำ�
ปรึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
5. ศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
6. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากลและความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 				
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 			

		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
		
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
		
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 		
		
กลุ่มวิชาภาษา
		
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา 		

4
143

ปี
หน่วยกิต

30
9
3
15
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หมวดวิชาเฉพาะ		
107 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
			 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 35
หน่วยกิต
			 กลุ่มวิชาชีพ 		
72
หน่วยกิต
				
ก. กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ 		
66
หน่วยกิต
				
ข. กลุ่มวิชาชีพ-เลือก			
6
หน่วยกิต
			 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า		
6
หน่วยกิต
1. ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics)
2. การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนท์ (Finite Element Analysis)
3. การเข้ากันได้ทางชีวภาพ (Biocompatibility)
4. พื้นฐานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Fundamentals of Tissue Engineering )
5. กฎระเบียบและจรรยาบรรณทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering
		 Regulations and Ethics)
6. หลักการประมวลผลภาพทางชีวการแพทย์ (Principles of Biomedical Image
		 Processing)
7. หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวภาพ (Special Topics in Bioengineering)
8. การเป็นเจ้าของธุรกิจและการสร้างกิจการใหม่สำ�หรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Entrepreneur
		 ship and New Venture Creation for Biomedical Engineering)
9. การประมวลผลภาพทางชีวการแพทย์ (Biomedical Image Processing)
10. หัวข้อพิเศษทางการประมวลผลภาพการแพทย์ (Selected Topics in Medical Image
		 Processing)

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. วิศวกรชีวการแพทย์ หรือวิศวกรคลีนิคประจำ�โรงพยาบาล หรือ หน่วยงานที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
2. วิศวกรบริการ ประจำ�บริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์
3. ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือแพทย์
ประจำ�องค์การที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. วิศวกรชีวการแพทย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต หรือ ควบคุมคุณภาพ ประจำ�หน่วยงาน
ขององค์การของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการทางด้านผลิตเครื่องมือแพทย์
5. ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ประจำ�บริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่อง
มือแพทย์
6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทางด้านการจำ�หน่าย การให้บริการ หรือการให้คำ�ปรึกษา เกี่ยวกับงาน
ทางด้านเครื่องมือแพย์ หรืองานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
7. ศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นอาจารย์ หรือนักวิชาการ
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แผนการศึกษาสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Dhramacracy		
2(2-0-4)
RSU xxx General Education Elective 6(x-x-x)
		 (group 3-8)
ENL 125 English for Global Expbration 3(2-2-5)
					 Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
BIO 135 Biology		
3(2-3-6)
CHM 130 Fundamental Chemistry
3(3-0-6)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
RSU xxx General Education Elective 6(x-x-x)
		 (group 3-8)
ENL 126 English inTED-Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment, and Design
RSU 112 Sports for Health
1(x-x-x)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BME 121 Bioelectrical Circuit Analysis 3(2-3-6)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
PSO 103 Fundamentals Anatomy and 2(2-0-4)
		 Physiology I
XXX xxx Internationel languages
3(2-2-5)
XRSU xxx General Education Elective 6(x-x-x)
		 (group 3-8)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU xxx			 General Education Elective 6(x-x-x)
		 (group 3-8)
RSU xxx			 General Education Elective 6(x-x-x)
RSU xxx			 General Education Elective 3(3-0-6)
					 (group 3-8)
					 Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
BME 200 Thermo Fluids
2(2-0-4)
BME 202 Introduction to Biomedical 2(2-0-4)
		Engineering
BME 222 Digital Electronics in
3(2-3-6)
		 Biomedical Engineering
BME 223 Biomedical Electronics I
3(2-3-6)
BME 201 Fundamentals of
3(3-0-6)
		 Biomechanics and Biomedical
		 Materials		
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PSO 104 Fundamentals Anatomy and 2(2-0-4)
		 Physiology II			
					Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BCH 203 Biochemistry
3(2-3-6)
BME 203 Physics of The Human Body 2(2-0-4)
BME 230 Computer Programming in 3(2-3-6)
		 Biomedical Engineering		
BME 211 Biomedical Materials
2(2-0-4)
BME 224 Biomedical Electronics II
3(2-3-6)
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
					Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BME 366 Biomedical Engineering
3(3-0-6)
		
Regulations and Ethics
BME 381 Medical Signal and Image 3(2-3-6)
		
Processing
					
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
BME 305 Physics of Medical Imaging 2(2-0-4)
BME 325 Biomedical Electronics III 3(2-3-6)
BME 326 Control Systems in
3(2-3-6)
		
Biomedical Engineering
BME 331 Microcontroller System
3(2-3-6)
		
Design
BME 333 Computer Application in 3(2-3-6)
		
Biomedical Engineering		
BME 361 Hospital Engineering
3(3-0-6)
BME 382 Introduction to Biomedical 3(3-0-6)
		
Signal Processing
					 Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BME 204 Fundamental of Biostatistics 2(2-0-4)
BME 370 Principles and Design of 3(2-3-6)
		
Biomedical Engineering		
BME 371 Biomedical Measurement 1(0-3-2)
		
and Instrumentation I		
BME 372 Biomedical Measurement 1(0-3-2)
		
and Instrumentation II
BME 373 Medical Imaging Systems 3(2-3-6)
BME 374 Maintenance Engineering 3(2-3-6)
		
of Biomedical Instrumentation
BME …..
วิชาชีพเลือก
3(x-x-x)
BME …..
วิชาชีพเลือก
1(x-x-x)
					 Total 17 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BME 490 Biomedical Instrumentation 1(0-35-18)
		
Training
					 Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
BME .… วิชาชีพเลือก 		
1(0-3-2)
BME .… วิชาชีพเลือก 		
1(0-3-2)
BME …. Free Eletive		
3(x-x-x)
BME 491 Biomedical Engineering
1(0-3-2)
		
Project I
					 Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BME 492 Biomedical Engineering
2(0-6-3)
		
Project II
					 Total 2 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 101 Dhramacracy		
2(2-0-4)
XXX xxx Humanities and Socail
3(3-0-6)
		
Science		
XXX xxx Languages		
3(3-0-6)
					 Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
BIO 135 Biology		
3(2-3-6)
CHM 130 Fundamental Chemistry
3(3-0-6)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
XXX…
Humanities and Socail
3(3-0-6)
		
Science		
XXX … Languages		
3(3-0-6)
XXX…
Physical Education
1(0-2-1)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BME 121 Bioelectrical Circuit Analysis 3(2-3-6)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II 		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
PSO 103 Fundamentals Anatomy
2(2-0-4)
		
and Physiology I
XXX…
Languages
3(x-x-x)
XXX…. Humanities and Socail
3(x-x-x)
		
Science
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CSC 100 Information Technology
3(3-0-6)
XXX … Languages		
3(3-0-6)
XXX…
Languages		
3(3-0-6)
					 Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
BME 200 Thermo Fluids
2(2-0-4)
BME 202 Introduction to Biomedical 2(2-0-4)
		
Engineering
BME 222 Digital Electronics in
3(2-3-6)
		
Biomedical Engineering
BME 223 Biomedical Electronics I
3(2-3-6)
BME 201 Fundamentals of
3(3-0-6)
		
Biomechanics and Biomedical
		
Materials		
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PSO 104 Fundamentals Anatomy and 2(2-0-4)
		
Physiology II
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BCH 203 Biochemistry
3(2-3-6)
BME 203 Physics of The Human Body
2(2-0-4)
BME 230 Computer Programming in 3(2-3-6)
		
Biomedical Engineering
BME 211 Biomedical Materials
2(2-0-4)
BME 224 Biomedical Electronics II 3(2-3-6)
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BME 381 Medical Signal and Image 3(2-3-6)
		
Processing		
BME …. วิชาเลือกเสรี		
1(x-x-x)
BME …. วิชาเลือกเสรี		
1(x-x-x)
					 Total 5 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
BME 305 Physics of Medical Imaging 2(2-0-4)
BME 325 Biomedical Electronics III 3(2-3-6)
BME 326 Control Systems in
3(2-3-6)
		
Biomedical Engineering
BME 331 Microcontroller System
3(2-3-6)
		
Design		
BME 333 Computer Application in 3(2-3-6)
		
Biomedical Engineering
BME 361 Hospital Engineering
3(3-0-6)
BME 382 Introduction to Biomedical
		
Signal Processing
3(3-0-6)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BME 204 Fundamental of Biostatistics 2(2-0-4)
BME 370 Principles and Design of 3(2-3-6)
		
Biomedical Engineering		
BME 371 Biomedical Measurement 1(0-3-2)
		
and Instrumentation I
BME 372 Biomedical Measurement 1(0-3-2)
		
and Instrumentation II
BME 373 Medical Imaging Systems 3(2-3-6)
BME 374 Maintenance Engineering 3(2-3-6)
		
of Biomedical Instrumentation
BME 366 Biomedical Engineering
3(3-0-6)
		
Regulations and Ethics
BME ….. วิชาเลือกเสรี
1(x-x-x)
					 Total 17 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
BME 491 Biomedical Engineering
1(0-3-2)
		
Project I
					
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
BME 494 Preparation for Cooperative 1(0-2-1)
		
Education
BME 492 Biomedical Engineering
2(1-3-4)
		
Project II
					 Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BME 496 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		
Biomedical Engineering
					 Total 6 Credits
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คณะรังสีเทคนิค

Faculty of Radiological Technology
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Faculty of Radiological Technology

รองศาสตราจารย์ มานัส มงคลสุข
คณบดี
คุณวุฒิ

วท.บ.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสคณะ 4001 สีประจ�ำคณะ สีโอรส
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สาขาวิชารังสีเทคนิค
Radiological Technology
ชื่อปริญญา

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)
Bachelor of Science (Radiological Technology)
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
B.Sc. (Radiological Technology)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพส�ำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิต
1. มีทกั ษะการปฏิบตั งิ าน ควบคุมการท�ำงาน และการควบคุมคุณภาพ ของอุปกรณ์และเครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้งานทางด้านรังสีวนิ จิ ฉัย รังสีรกั ษา และเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
จากผลของรังสีทั้งกับตนเองและผู้อื่น
2. มีความรูแ้ ละความเข้าใจในคุณประโยชน์และโทษของรังสี ตลอดจนวิธกี ารวัดปริมาณรังสี และ
วิธีป้องกันอันตรายจากรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์เป็นอย่างดี
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
4. มีความเข้าใจพืน้ ฐานการบริหารจัดการและระบบการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานทางด้านบริการ
สุขภาพ โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับหน่วยงานทางรังสีวทิ ยา และรูปแบบของธุรกิจในมุมมองของผูป้ ระกอบการ
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีหัวใจบริการ มีทักษะในการใช้ภาษา สามารถติดต่อสื่อสาร ปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่น และให้บริการต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้รับบริการอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นของวิชาชีพหรือสาขาอื่นๆ
โครงสร้างหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิต		
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร				
โครงสร้างหลักสูตร		
		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
			 1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
			 2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		
			 3) กลุ่มวิชาภาษา				
			 4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา		
		
หมวดวิชาเฉพาะ					

144

หน่วยกิต

30
9
3
15
3
108

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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			 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 			
			 2) วิชาชีพ					
				
- วิชา-บังคับ 				
				
- วิชา-เลือก 				
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า		

32
76
74
2
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้ที่ส�ำเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) สามารถสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคและขอขึ้นทะเบียนได้ สามารถประกอบอาชีพได้ดังต่อไปนี้
1. นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะในทางการแพทย์
2. ผู้ประกอบการคลินิกรังสีเทคนิค
3. นักวิชาการที่ท�ำงานวิจัยหรือสอนในสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
4. ผูแ้ ทนฝ่ายขาย ผูส้ นับสนุนการขาย ตามบริษทั จ�ำหน่ายเครือ่ งมือทางรังสีวทิ ยา เครือ่ งมือแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์
5. สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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แผนการศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
		
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
		
ENL 125 English for lobal Exploration 3(3-0-6) RTG 231 Radiology Department
3(3-0-6)
RSU xxx Group 3-group 8
3(3-0-6) 		 Management			
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) RTG 232 Law and Ethics for
2(2-0-4)
				
Total 8 Credits 		 Radiological Technologist
RTD 233 Quality Control in Diagnostic 2(1-2-3)
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx Humanities and Social
3(3-0-6) 		 radiology 			
				
Total 7 Credits
		 Sciences Elective
RSU xxx Group 3-group 8
3(3-0-6) ภาคการศึกษาที่ 1
3(3-0-6)
RSU 112 Sports for Health		
1(1-0-2) XXX xxx Languages Elective
3(3-0-6)
MAT 142 Math. And Statistics in
3(3-0-6) RSU xxx Group 3-group 8
		 Everyday Life
XXX xxx Free Elective		
3(3-0-6)
BCH 201 Basic Biochemistry
4(3-3-8)
MAT 152 Math. For Health Sciences3(3-0-6)
PSO 100 Basic Physiology
3(3-0-6)
CHM 124 Basic Chemistry 3(2-3-6)
RTG 111 Introduction to Radiology
1(1-0-3) RTG 211 Radiation Physics
3(3-0-6)
3(2-3-6)
				
Total 14 Credits RTG 212 Electric and Electronics
					 Total 22 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2 			
ENL 126 English in TED-Technology, 3(3-0-6) ภาคการศึกษาที่ 2 			
XXX xxx Languages Elective
3(3-0-6)
		 Entertrainment,and Design
3(3-0-6)
XXX xxx Humanities and Social
3(3-0-6) PAT 206 Pathology		
		 Sciences Elective
RTG 221 Digital Imaging and
3(3-0-6)
RSU xxx Group 3-group 8
3(3-0-6) 		 Information Technology		
2(2-0-4)
XXX xxx Free Elective 		
3(3-0-6) RTG 222 Radiobiology 		
PHY 135 Life Science Physics
3(2-3-6) RTG 223 Radiation Protection
3(3-0-6)
2(2-0-4)
BIO 135 Biology 		
3(2-3-6) RTG 224 Radiation Dosimetry
CHM 125 Introduction of Organic
3(2-3-6) RTD 225 Instrumentation in Diagnostic 2(2-0-4)
		 Chemistry 			 		 Radiology
ANA 100 Basic Anatomy 		
3(2-3-6) RTD 226 Radiographic Photography 3(2-3-6)
RTG 122 Research Methodology
1(1-0-3) 		 and Exposure Technique 		
				
Total 22 Credits 					 Total 21Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 		
RTD 331 Clinical Practice in
3(0-15-8)
		 Diagnostic Radiology 1
				
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RTD 311 Diagnostic Radiographic
3(2-2-5)
		 Technique 1 			
RTD 312 Diagnostic Radiographic
3(2-2-5)
		 Technique 2 			
RTD 313 Radiographic Anatomy
3(2-2-5)
RTD 314 Contrasted Radiological
2(2-0-4)
		 Procedures 			
RTD 315 Computed Tomography for 3(3-0-6)
		 Radiological Technologist
RTD 316 Introduction to Special
1(1-0-3)
		 Radiological Procedures		
RTG 317 Radiographic Pathology
2(1-2-3)
RTG 318 Hospital Practice and
2(1-2-3)
		 Patients Care		
		 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2 			
RTN 321 Instrumentation in Nuclear 2(1-2-3)
		 Medicine
RTN 322 Imaging Technique in
2(1-2-3)
		 Nuclear Medicine 		
RTN 323 Nuclear Medicine
3(3-0-6)
RTT 324 Dosimetry in Radiotherapy 2(2-0-4)
RTT 325 Instrumentation in
1(1-0-2)
		 Radiotherapy			
RTT 326 Clinical Radiotherapy
2(2-0-4)
RTT 327 Radiotherapeutics Technique 3(3-0-6)
		
		 Total 15 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 			
RTD 411 Clinical Practice in Diagnostic 3(0-15-8)
		 Radiology 2			
RTN 412 Clinical Practice in Nuclear 3(0-15-8)
		 Medicine 1 			
RTG 498 Special Project 1
1(0-3-2)
				
Total 7 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2 			
RTT 421 Clinical Practice in
3(0-15-8)
		 Radiotherapy 1 			
RTG 499 Special Project 2
1(0-3-2)
RTX xxx Free clinical practice
2(0-10-5)
		 Elective			
				
Total 6 Credits
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คณะทัศนมาตรศาสตร์
Faculty of Optometry
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Faculty of Optometry
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร
คณบดี
คุณวุฒิ
		
		
		
		
		
-

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diplomate, American Board of Ophthalmology, St.
Clare’s Hospital and Health Center, New York, U.S.A.
Fellow (Retina) St. Clare’s Hospital and Health
Center, New York, U.S.A.
Fellow (Retina) University Hospital of Iowa, Iowa, U.S.A.
Fellow (Glaucoma) New York Eye and Ear Infirmary,
New York U.S.A.
Certificate Epidemiology and Biostatistics, Johns
Hopkins University, Maryland, U.S.A.
หนังสืออนุมัติ สาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
แห่งประเทศไทย
หนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

รหัสคณะ 25 สีประจำ�วิทยาลัย สีส้มแดง
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สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
Optometry
ชื่อปริญญา		 : ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต		
			 : Doctor of Optometry			
			

:
:

ทศ.บ.
O.D.

ปรัชญา

		 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับมาตรฐานสากล สามารถประกอบวิชาชีพ
ทัศนมาตรในการตรวจวินิจฉัย รักษาแก้ไข และฟื้นฟูความผิดปกติของสายตา โดยการใช้แว่นสายตาหรือ
เลนส์สัมผัส รวมทั้งการฝึกบริหารกล้ามเนื้อตา และสามารถป้องกันการสูญเสียสายตาจากสาเหตุสายตาผิด
ปกติ นอกจากนี้ยังฝึกสอนให้บัณฑิตสามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนตามระบบจนสามารถแก้ไข
ปัญหา และมีความเป็นผู้นำ�ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้แก่ผู้ร่วมงานทุกระดับ ประการสุดท้ายคือบัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์จะต้อง
เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีแผนปัจจุบัน มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการวิจัย และ พัฒนาขีดความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย ร่วมกับการมีธรรมะในการ
ปกครอง

ความสำ�คัญ

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตต้องการผลิตบุคลากรวัดและตัดแว่นสายตา รวมทัง้ ประประกอบ
เลนส์สัมผัสที่มีคุณภาพมารับใช้สังคมไทย ซึ่งมีปัญหาสายตาผิดปกติจำ�นวนมากและยังขาดแคลนบุคลากร
เฉพาะทางเพื่อให้บริการ ให้สามารถครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอายุ และทุกสาขาอาชีพ ด้วยแว่นตาและ
เลนส์สัมผัสที่มีคุณภาพและมีราคาเหมาะสม รวมทั้งสามารถคัดกรองโรคตา ส่งเสริมสุขภาพตาและให้คำ�
แนะนำ�ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตของคณะทัศนมาตรศาสตร์ จะมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีคุณธรรมจริยธรรม และเจตคติ อันดีงามต่อวิชาชีพ หน้าที่ของตนเอง และต่อสังคม
2. มีความรู้พื้นฐานทางทัศนมาตรในการวิเคราะห์สภาพสายตาที่ปกติ และผิดปกติได้
3. มีความรู้พื้นฐานในโรคตาที่พบบ่อยในชุมชนที่มีผลต่อการมองเห็น และการวัดสายตา
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4. มีความรู้ความชำ�นาญในการวัดสายตา และประกอบแว่นตาที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน
5. มีความรู้ความสามารถ และความชำ�นาญในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือตรวจพิเศษทางตา การ
แปลผลเชิงอธิบายให้แก่ผู้รับริการได้
6. สามารถทำ�งานเป็นทีมร่วมกับจักษุแพทย์ พยาบาลจักษุ พยาบาลวัดแว่น ช่างแว่นตา
บุคลากรสายสุขภาพ และวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. สามารถวางแผนป้องกันการสูญเสียสายตาจากสายตาผิดปกติ และเป็นผู้นำ�ในทีมสุขภาพตา
ที่จะอุทิศเวลาแนะนำ�การส่งเสริมสุขภาพตาแก่ประชาชนได้ รวมทั้งการคัดกรองและแนะนำ�ไปรักษาโรคตา
ต่อได้อย่างเหมาะสม
9. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยในทางทัศนมาตรศาสตร์ทั้งทางด้านวิชาการและระบบการ
ให้บริการสุขภาพ
10. สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับประเพณี วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
หรือทำ�การงานอาชีพ
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		
192
หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต ประกอบด้วย
			 1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9
หน่วยกิต
			 2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
			 3) กลุ่มวิชาภาษา				
15
หน่วยกิต
			 4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
3
หน่วยกิต
		
หมวดวิชาเฉพาะ		
156 หน่วยกิต ประกอบด้วย
			 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 			
71
หน่วยกิต
			 2) วิชาชีพ					
85
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า			
6
หน่วยกิต

แนวทางประกอบวิชาชีพ

นักทัศนมาตรในระบบราชการ ได้แก่ โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
นักทัศนมาตรในโรงพยาบาล หรือคลินิกเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสายตา สถานประกอบการส่วนตัวที่
เกี่ยวกับสายตาหรือแว่นตา โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเลนส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล องค์การกีฬา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ผู้สอนวิชาทัศนมาตรศาสตร์ และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
บริษัทหรือห้างร้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเลนส์และแว่นตา เลนส์สัมผัส (contact lens) รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเครื่องมือทางจักษุ
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แผนการศึกษาสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU xxx General Education Elective 6(x-x-x)
			 (group 3-8)
RSU 111 Dharmacracy		
2(2-0-4)
									
Total 5 credit
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 131 General Chemistry
3(3-0-6)
CHM 132 General Chemistry Laboratory 1(0-3-2)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
			 Communication		
SRSU xxx General Education Elective 6(x-x-x)
			 (group 3-8)
OPM 101 Introduction to Optometry
3(3-0-6)
			 and Basic Optometric Practice		
ENL 125 English for Global Expbration 3(2-2-5)
RSU xxx General Education Elective 6(x-x-x)
			 (group 3-8)
RSU 112 Sports for Health		
1(x-x-x)
									
total 20 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BIO 131 General Biology		
3(3-0-6)
BIO 132 General Biology Laboratory 1(0-3-2)
ENL 126 English inTED-Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment, and Design		
CHN 101 Chinese for Everyday
3(2-2-5)
		 Communication I			
RSU xxx General Education Elective 6(x-x-x)
		 (group 3-8)		
PHY 135 Life Science Physics
3(2-3-6)
ANA 100 Basic Anatomy		
3(2-3-6)
						
total 19 credit

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
PMC 100 Introduction to Pharmacology 3(3-0-6)
					
total 3 credit
ภาคการศึกษาที่ 1
PSO 100 Basic Physiology
3(3-0-6)
XXX xxx Internationel languages
3(2-2-5)
RSU xxx General Education Elective 6(x-x-x)
		 (group 3-8)
OPM 201 Ocular Anatomy		
3(2-3-6)
OPM 202 Ocular Histology and
2(1-2-3)
		 Embryology		
OPM 203 Physiological Optics
3(2-3-6)
OPM 208 Neuroscience		
2(2-0-4)
OPM 210 Geometric Optic I
3(2-3-6)
					 total 19 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
OPM 205 Ocular Physiology
3(2-3-6)
OPM 206 Medical and Ocular
2(2-0-4)
		 Biochemistry
		
OPM 207 Neurophysiology of Vision 2(2-0-4)
OPM 209 Basic Epidemiology and
2(2-0-4)
		 Public Health 			
OPM 211 Geometrical Optic II
3(2-3-6)
MIC 304 Ocular Microbiology
4(3-3-8)
PAT 300 Basic and Systemic Pathology 4(3-3-8)
					 total 20 credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
OPM 301 Theoretical Optometry
3(2-3-6)
OPM 310 Clinical Interview and
3(2-3-6)
		 Health History Taking		
OPM 312 Ophthalmic Optics I
3(2-3-6)
OPM 313 Diagnostic Procedures I
3(1-6-5)
OPM 314 Optical Workshop
3(2-3-6)
XXX … Elective subject 3(x-x-x)		
					 total 18 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
OPM 307 Principles and Methods of 3(2-3-6)
		 Physical Assessment
OPM 309 Occupational and Sport
3(3-0-6)
		 Optometry		
OPM 311 Clinical Assessment
3(2-3-6)
OPM 315 Ophthalmic Optics II
3(2-3-6)
OPM 316 Diagnostic Procedures II
3(1-6-5)
XXX … Elective subject		
3(x-x-x)
					 total 18 credit

ภาคการศึกษาที่ 1
OPM 401 Biostatistics in Optometry 2(2-0-4)
OPM 402 Ocular Diseases and
3(2-3-6)
			 Pathology - Anterior Segment		
OPM 404 Ocular Pharmacology
2(2-0-4)
OPM 405 Contact Lens		
3(2-3-6)
OPM 407 Public Health Policy and
2(2-0-4)
			 Optometric Profession		
OPM 411 Binocular Vision and
3(2-3-6)
			 Ocular Motility			
						
total 15 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
OPM 403 Ocular Diseases and
3(2-3-6)
		 Pathology - Posterior Segment
OPM 406 Contact Lens Clinic
3(2-3-6)
OPM 408 Visual Perception and
3(3-0-6)
			 Learning Disabilities
OPM 409 Legal and Professional
2(2-0-4)
			 Aspects of Optometry		
OPM 410 Basic Visual Therapy
3(2-3-6)
OPM 494 Introduction to Optometric 3(0-9-5)
			 Clinic			
						
total 17 credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
OPM 511 Pediatric Optometry
3(3-0-6)
OPM 512 Geriatric Optometry
3(3-0-6)
OPM 513 Low Vision and Rehabilitation 3(3-0-6)
OPM 591 Internal Optometric Clinic 3(0-9-5)
		
Externship I
OPM 593 Special Project: Optometric 2(0-6-3)
		
Research I
		
					
total 14 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
OPM 514 Knowledge and Morality
2(2-0-4)
OPM 515 Applied Ocular Therapeutics 3(2-3-6)
OPM 516 Socio-economic Aspects 2(2-0-4)
		
of Optometry			
OPM 592 Internal Optometric Clinic 3(0-9-5)
		
Externship II			
OPM 594 Special Project: Optometric 2(0-6-3)
		
Research II
					
total 12 credit

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 6
ภาคการศึกษาที่ 1
OPM 691 External Optometric Clinic 6(0-35-18)
		Externship			
						
total 6 credit
ภาคการศึกษาที่ 2
OPM 692 Extension Optometric Clinic 6(0-35-18)
		 Externship 			
						
total 6 credit
		Total Required 192 credits
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คณะนวัตกรรมเกษตร
Faculty of Agricultural Innovation
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Faculty of Agricultural Innovation
รศ.ดร. บัญญัติ เศรษฐฐิติ
คณบดี
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2515
M.S. (Mechanized Agriculture) North Dakota State
University, U.S.A 2519
D.A.A.(Machinism Agricole) Institut National
Agronomique, France 2525
D.Ing (Science Agronomique) Institut National 		
Agronomique, France , 2528

คณะนวัตกรรมเกษตร
เปิดสอนหลักสูตร 1 สาขาวิชา คือสาขานวัตกรรมเกษตร

รหัสคณะ 36 สีประจ�ำคณะ สีเหลืองทองรวงข้าว
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สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
Agricultural Innovation
ชื่อปริญญา
			
			
			

:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร)
Bachelor of Technology (Agricultural Innovation)
ทล.บ. (นวัตกรรมเกษตร)
B.Tech. (Agricultural Innovation)

ปรัชญา
		
		 หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร เป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ หวังสร้างบัณฑิตให้เป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการน�ำเอาหลักของวิทยาการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ มาใช้เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การใช้เครื่องมือเชื่อมต่อฐาน
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตัดสินใจที่แม่นย�ำ ในการบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสิง่ แวดล้อมและคลอบคลุมถึงภูมศิ าสตร์ของการเกษตร เน้น
การสร้างแรงจูงใจให้นกั ศึกษามีทศั นคติทดี่ ตี อ่ อาชีพเกษตรกรรม และการใช้นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
ใหม่ที่เน้นการจับต้องได้ผสมผสานระหว่างทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่จ�ำเป็นต้อง
เรียนลึกทุกด้านแบบนักวิชาการที่เน้นด้านทฤษฎี แต่เน้นการใช้กรณีศึกษาของจริงเป็นตัวอย่างรวมทั้งการ
สอนให้นักศึกษาได้รู้จักการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองตลอดจนสามารถประพฤติและปฏิบัติตนบนพื้นฐาน
ของจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย มี
จิตส�ำนึกต่อสังคม และผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ น�ำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรกรรมแบบ
ครบวงจรเพือ่ ให้อาชีพเกษตรกรรมทีเ่ ปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศแข็งแรง และก้าวต่อไปเป็นกระ
ดูกสันหลังของโลกต่อไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรมุ่งหวังให้บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
• เป็นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจหลักวิชาการพืน้ ฐานทางนวัตกรรมการเกษตรและสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
• เป็นผูม้ คี วามสามารถในการท�ำการเกษตรตามแนวทางใหม่ทไี่ ม่เน้นการใช้พนื้ ทีใ่ นการเพาะปลูก
แบบเดิม
• เป็นผูม้ คี วามสามารถและทักษะในทางนวัตกรรมการเกษตรและน�ำไปพัฒนาการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เป็นนักวิจยั ค้นคว้าและสามารถเป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการอันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ ตลอด
จนการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้
• เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นและประกอบอาชีพเกษตรด้วยตนเองได้
อย่างยั่งยืน

190
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
• ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
• ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตร หรือ สาขาวิชา
อื่นๆ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยรังสิต เรือ่ ง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546 และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา
• ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส�ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ
ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
• ประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นผู้ประกอบการอิสระและการจัดระบบการเกษตร ได้แก่ เป็นเจ้าของ
ฟาร์มพืชเศรษฐกิจ เช่น พืชไร่เศรษฐกิจ ไม้ผล กัญชา ธุรกิจการจัดการฟาร์มด้วยเครื่องจักรกลเกษตรอย่าง
ประณีต
• งานเอกชน ได้แก่ การบริหารจัดการฟาร์มธุรกิจเกษตร การให้บริการปัจจัยทางการเกษตรและ
สินค้าเกษตร การส่งเสริมการขาย
• งานราชการ ได้แก่ การเป็นนักวิชาการและนักวิจยั ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบตั กิ ารหรือเป็นผูส้ อนหรือผูฝ้ กึ อบรมในสถาบันทีม่ กี ารสอนทางด้านเกษตร องค์การบริหารส่วนต�ำบล
อ�ำเภอ ฯลฯ
• สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ในสาขาวิชาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
โครงสร้างหลักสูตร
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร			
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
			 หมวดวิชาเฉพาะ					
			 1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน 				
				 ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์		
					 และวิทยาศาสตร์
				 ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 		
			 2) วิชาเฉพาะด้าน					
				 ก. กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยี 			
				 ข. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี 			
				 ค. กลุ่มวิชาโครงงาน 				
			 3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ			
				 /วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท�ำงาน
			 4) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า		

123
30
87
32
12

หน่วยกิต		
หน่วยกิต
หน่วยกิต ประกอบด้วย
หน่วยกิต
หน่วยกิต

20
50
33
12
5
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU xxx General Education Elective 3(x-x-x)
		 Group 3 - Group 8		
ENL 125 English of Global Exploration 3(2-2-5)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
AIN 111 Principles of Agriculture
2(2-0-4)
BIO 113 Fundamental Biology
3(3-0-6)
BIO 114 Fundamental Biology
1(0-3-2)
		 Laboratory			
CHM 113 Fundamental Chemistry
3(3-0-6)
CHM 114 Fundamental Chemistry
1(0-3-2)
		 Laboratory			
XXX --- Free Elective		
3(x-x-x)
ENL126 English TED-Technology,
		 Entertainment and design 3(2-2-5)
RSU112 Sports for Health
1(0-2-1)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 116 Mathematics for Agricultural 2(2-0-4)
		 Technology			
PHY 115 Physics for agricultural
2(2-0-4)
		 Technology 			
AIN 121 Principles of Crop Physiology 2(2-0-4)
AIL 121 Laboratory of Crop Physiology 1(0-2-1)
AIN 122 Principles of Plant Genetics 1(1-0-2)
AIL 122 Laboratory of Plant Genetics 1(0-2-1)
AIN 123 Principles of Crop Production 1(1-0-2)
AIL 123 Laboratory of Crop Production 1(0-2-1)
AIN 131 Principles of Economic
2(2-0-4)
		 Livestock Production		
THA 126 Thai Language communication 3(2-2-5)
		 in Thai Community 		
					 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
AIN 221 Principles of Plant Growth
2(2-0-4)
		 Media
AIL 221 Laboratory of Plant Growth 1(0-2-1)
		 Media			
AIN 222 Principles of Plant Health
2(2-0-4)
AIL 222 Laboratory of Plant Health
1(0-2-1)
AIN 223 Principles of Plant Propagation 2(2-0-4)
AIL 223 Laboratory of Plant Propagation1(0-2-1)
AIN 224 Agricultural Water
1(2-0-2)
		 Management Technology
AIL 224 Laboratory of Agricultural
2(0-4-2)
		 Water Management Technology		
AIN 225 Agricultural Climatology and 1(2-0-2)
		 Meteorology Technology 		
AIL 225 Laboratory of Agricultural
2(0-4-2)
		 Climatology and Meteorology Technology
XXX --- Free Elective		
3(x-x-x)
						 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2			
AIN 226 Greenhouse and Nursery
1(2-0-1)
		 Technology			
AIL 226 Laboratory of Greenhouse
2(0-4-4)
		 and Nursery Technology
AIN 227 Crop Production Technology 1(1-0-1)
		 with Precision Agriculture I 		
AIL 227 Laboratory of Crop Production 2(0-4-4)
		 Technology with Precision Agriculture
AIL 231 Computer and Programming 2(0-4-4)
		 in Agriculture		
AIN 261 Agricultural Geo-informatics 1(2-0-2)
		 Technology			
AIL 261 Laboratory of Agricultural
2(0-4-4)
		 Geo-informatics Technology 		
AIN 271 Agricultural Standards and 2(2-0-4)
		 Regulations
RSU xxx General Education Elective 3(x-x-x)
		 (Group 3 - Group 8)		
						 Total 16 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
AIN 491 Agricultural Innovation
2(0-35-18)
		 Training
				
Total 2 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
AIN 324 Crop Improvement Technology1(1-0-1)
AIL 324 Laboratory of Crop
2(0-4-2)
		 Improvement Technology		
AIN 351 Post-harvest Management 1(1-0-2)
		 Technology			
AIL 351 Laboratory of Post-harvest 2(0-4-2)
		 Management Technology
AIN 371 Farm System and Farm
1(1-0-2)
		 Management Technology
AIL 371 Laboratory of Farm System
1(0-2-1)
		 and Farm Management Technology
AIN 372 Sustainable Agriculture
1(1-0-2)
		 Management Technology
AIL 372 Laboratory of Sustainable
1(0-2-1)
		 Agriculture Management Technology
AIN --- Major Elective 		
3(x-x-x)
					 Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AIL 325 Urban Agriculture Technology 2(0-4-2)
AIL 361 Information Technology for 1(0-2-1)
		 Agricultural Services		
AIL 361 Laboratory of Information
1(0-2-1)
		 Technology for Agricultural Services
AIN 391 Research and Statigical
1(1-0-2)
		 Methods for Agriculture
AIL 391 Laboratory of Research
2(2-0-4)
		 and Statigical Methods for Agriculture
AIN 392 Project Proposal
1(0-2-1)
AIN 393 System Thinking and Mind 1(0-2-1)
		 Mapping for Agricultural Innovation
AIN --- Major Elective 		
3(x-x-x)
AIN --- Major Elective 		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
AIN 492 Special Project		
2(0-4-3)
AIN 493 Seminar in Agricultural
1(0-2-1)
		 Innovation			
AIN --- Major Elective 		
3(x-x-x)
RSU xxx General Education Elective 3(x-x-x)
		 (Group 3 - Group 8)
					
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU xxx General Education Elective 3(x-x-x)
		 (Group 3 - Group 8)
RSU xxx General Education Elective 3(x-x-x)
		 (Group 3 - Group 8)		
ENL xxx International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience 		
					
Total 9 Credits
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU xxx General Education Elective 3(x-x-x)
		 Group 3 - Group 8		
ENL 125 English of Global Exploration 3(2-2-5)
						
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
AIN 111 Principles of Agriculture
2(2-0-4)
BIO 113 Fundamental Biology
3(3-0-6)
BIO 114 Fundamental Biology
1(0-3-2)
		 Laboratory			
CHM 113 Fundamental Chemistry
3(3-0-6)
CHM 114 Fundamental Chemistry
1(0-3-2)
		 Laboratory			
XXX --- Free Elective		
3(x-x-x)
ENL126 English TED-Technology,
3(2-2-5)
		 Entertainment and design		
RSU112 Sports for Health 1(0-2-1)
							 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 116 Mathematics for Agricultural 2(2-0-4)
		 Technology			
PHY 115 Physics for agricultural
2(2-0-4)
		 Technology 			
AIN 121 Principles of Crop Physiology 2(2-0-4)
AIL 121 Laboratory of Crop Physiology 1(0-2-1)
AIN 122 Principles of Plant Genetics 1(1-0-2)
AIL 122 Laboratory of Plant Genetics 1(0-2-1)
AIN 123 Principles of Crop Production 1(1-0-2)
AIL 123 Laboratory of Crop Production 1(0-2-1)
AIN 131 Principles of Economic
2(2-0-4)
		 Livestock Production		
THA 126 Thai Language communication 3(2-2-5)
		 in Thai Community 		
							 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1			
AIN 221 Principles of Plant Growth
2(2-0-4)
		 Media			
AIL 221 Laboratory of Plant Growth 1(0-2-1)
		 Media			
AIN 222 Principles of Plant Health
2(2-0-4)
AIL 222 Laboratory of Plant Health
1(0-2-1)
AIN 223 Principles of Plant Propagation 2(2-0-4)
AIL 223 Laboratory of Plant Propagation1(0-2-1)
AIN 224 Agricultural Water Management 1(2-0-2)
		 Technology
AIL 224 Laboratory of Agricultural
2(0-4-2)
		 Water Management Technology
AIN 225 Agricultural Climatology and 1(2-0-2)
		 Meteorology Technology
AIL 225 Laboratory of Agricultural
2(0-4-2)
		 Climatology and Meteorology Technology
XXX --- Free Elective		
3(x-x-x)
RSU112 Sports for Health 1(0-2-1)		
					
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AIN 226 Greenhouse and Nursery
1(2-0-1)
		 Technology			
AIL 226 Laboratory of Greenhouse
2(0-4-4)
		 and Nursery Technology
AIN 227 Crop Production Technology 1(1-0-1
		 with Precision Agriculture I		
AIL 227 Laboratory of Crop Production 2(0-4-4)
		 Technology with Precision Agriculture 		
AIL 231 Computer and Programming 2(0-4-4)
		 in Agriculture
AIN 261 Agricultural Geo-informatics 1(2-0-2)
		 Technology			
AIL 261 Laboratory of Agricultural
2(0-4-4)
		 Geo-informatics Technology
AIN 271 Agricultural Standards and 2(2-0-4)
		 Regulations			
RSU xxx Group 3 - Group 8
3(x-x-x)
						 Total 20 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
AIN 324 Crop Improvement Technology1(1-0-1)
AIL 324 Laboratory of Crop
2(0-4-2)
		 Improvement Technology		
AIN 351 Post-harvest Management 1(1-0-2)
		 Technology			
AIL 351 Laboratory of Post-harvest 2(0-4-2)
		 Management Technology
AIN 371 Farm System and Farm
1(1-0-2)
		 Management Technology
AIL 371 Laboratory of Farm System
1(0-2-1)
		 and Farm Management Technology
AIN 372 Sustainable Agriculture
1(1-0-2)
		 Management Technology
AIL 372 Laboratory of Sustainable
1(0-2-1)
		 Agriculture Management Technology
AIN --- Major Elective 		
3(x-x-x)
					 Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AIL 325 Urban Agriculture Technology 2(0-4-2)
AIL 361 Information Technology for 1(0-2-1)
		 Agricultural Services		
AIL 361 Laboratory of Information
1(0-2-1)
		 Technology for Agricultural Services
AIN 391 Research and Statigical
1(1-0-2)
		 Methods for Agriculture
AIL 391 Laboratory of Research
2(2-0-4)
		 and Statigical Methods for Agriculture
AIN 392 Project Proposal
1(0-2-1)
AIN 393 System Thinking and Mind 1(0-2-1)
		 Mapping for Agricultural Innovation
AIN --- Major Elective 		
3(x-x-x)
AIN --- Major Elective 		
3(x-x-x)
				
Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
AIN 394 Preparation for Cooperative 1(0-2-1)
		 Education			
AIN --- Major Elective 		
3(x-x-x)
RSU xxx General Education Elective 3(x-x-x)
		 (Group 3 - Group 8)
RSU xxx General Education Elective 3(x-x-x)
		 (Group 3 - Group 8)
RSU xxx General Education Elective 3(x-x-x)
		 (Group 3 - Group 8)		
ENL xxx International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience 		
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AIL 495 Cooperative Project for
1(0-2-1)
		 Agricultural Innovation
AIN 496 Cooperative Education for 3(0-35-18)
		 Agricultural Innovation		
					
Total 4 Credits
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คณะเทคโนโลยีอาหาร
Faculty of Food Technology
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Faculty of Food Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร ลักษณลม้าย
คณบดี
คุณวุฒิ

วท.บ (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Agronomy), California State University, Chico., U.S.A.
Ph.D. (Post Harvest Technology), Asian Institute of Technology

คณะเทคโนโลยีอาหาร เปิดสอนหลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

รหัสคณะ 37 สีประจ�ำคณะ เขียวมะนาว
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
Food Technology
ชื่อปริญญา
		
		
		

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)
Bachelor of Science (Food Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)
B.Sc. (Food Technology)

ปรัชญา ปณิธาน ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศจึงควรอาศัย
ผลิตผลเกษตรซึ่งมีอยู่เป็นจ�ำนวนมากเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตรประเภทที่
ควรได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร ความส�ำคัญและความก้าวหน้าของการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารจะมีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตร ท�ำให้คนไทยมีอาหารนานาชนิดและหลายรูป
แบบ เพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการค้ากับต่างประเทศให้สูงขึ้น การน�ำ
เทคโนโลยีแขนงต่างๆ มาประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีอาหาร จะเป็นผลท�ำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเป็น
ไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางขึน้ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จึงมุง่ เน้นในการน�ำความ
รู้ด้านเทคโนโลยีอาหาร เพื่อใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร หรือที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารให้มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิต และ การลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม รวมถึงสามารถที่จะด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้ก้าวหน้าและทัดเทียม
กับนานาประเทศได้
ความส�ำคัญ
หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหลักสูตรที่มีความส�ำคัญต่อความต้องการของ
ประเทศไทย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ที่มุ่งเน้นกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร การควบคุม
และประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทัง้ ความต้องการในการพัฒนารูปแบบอาหารใหม่ๆทีต่ รงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ของมหาวิทยาลัยรังสิตให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพดังกล่าว และ การท�ำวิจัย เพื่อตอบโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ตลอดจน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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1. เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิต
สามารถน�ำความรู้ไปประยุกต์ในการด�ำเนินงาน และควบคุมกระบวนการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรอบรู้ มีทกั ษะและความช�ำนาญในการวิจยั และการค้นคว้าตลอดจน
การพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ อั น เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอาหารระดับประเทศและระดับสากลในอนาคต
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาพื้นฐานความรู้เทคโนโลยีอาหารไปสู่การศึกษาขั้นสูงต่อไป
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 				
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
		 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
หมวดวิชาเฉพาะ 					
วิชาเฉพาะพื้นฐาน					
		 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
		 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
วิชาเฉพาะด้าน						
		 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
		 กลุ่มวิชาโครงงาน
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 				
		 วิชาโท 						
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 				

123
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

87
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

39

หน่วยกิต

3
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แนวทางการประกอบอาชีพ
1. โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท โดยเข้าไปท�ำหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่าย
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น
2. หน่วยราชการ เช่น
		 - ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
		 - สาธารณสุข ประจ�ำจังหวัด
		 - ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
		 - กรมปศุสัตว์
		 - กรมประมง
		 - กรมวิชาการเกษตร
3. ธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ตรวจวิเคราะห์อาหาร ตรวจรับรองระบบคุณภาพความ
ปลอดภัยของอาหาร ขยายส่วนผสม/อุปกรณ์ผลิตอาหาร วิจยั /พัฒนาผลิตภัณฑ์ น�ำเข้า/ส่งออกอาหาร แปรรูป
สินค้าเกษตรเบื้องต้น
4. นักโภชนาการในโรงงานพยาบาล / ธุรกิจสุขภาพ
5. ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับอาหาร
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แผนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0 -4)
XXX		 General Education (Leadership 3(x-x-x)
		 and Social Responsibility)
ENL 124 English Bridging		
3(2-2-5)
						
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 124 Basic Chemistry		
3(2-3-6)
FTH 108 Introduction to Food
1(1-0-2)
		 Technology I			
MAT 133 Calculus I		
3(3-0-6)
RSU 112 Sport for Health		
1(0-2-1)
XXX		 General Education
3(x-x-x)
		 (Arts and Culture)
					 Total 11 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BIO 141 Fundamental Biology
3(3-2-6)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
FTH 109 Introducton to Food
1(1-0-2)
		 Technology II			
XXX		 General Education
3(x-x-x)
		 (Innovative Entrepreneurship)
XXX		 General Education
3(x-x-x)
		 (Digital Media Literacy)
XXX		 General Education
3(x-x-x)
		 (RSU My-Style)
					 Total 16 Credits
					

ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 125 Introduction to Organic
3(2-3-6)
		 Chemistry 		
CHM 233 Analytical Chemistry
3(2-3-6)
FTH 231 Physical Chemistry for
2(2-0-4)
		 Food Technology			
ENL 127 English at Work 		
3(2-2-5)
GEN 134 Engineering Drawing
1(0-2-1)
MAT 141 Introduction to Statistics
3(3-0-6)
PHY 132 General Physics: Mechanics, 3(2-3-6)
		 Heat and Fluid			
						 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BCH 203 Biochemistry		
3(2-3-6)
ENL 128 Presentations in English
3(2-2-5)
FTH 211		 Food Chemistry I
3(2-3-6)
FTH 222 General Microbiology
3(2-3-6)
FTH 281 Industrial Food Processing I 3(2-3-6)
XXX --- วิชาเลือกเสรี		
3(x-x-x)
						 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
FTH 495 Food Technology Training 1(0-35-18)
						
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
FTH 313 Food Chemistry II
3(2-3-6)
FTH 321 Food Microbiology
3(2-3-6)
FTH 333 Food Engineering I
2(2-0-4)
FTH 342 Food Biotechnology
3(2-3-6)
FTH 352 Food Quality Assurance
3(2-3-6)
FTH 353 Food Standards and
1(1-0-2)
		 Regulations			
FTH 361 Food Nutrition		
2(2-0-4)
FTH 381 Industrial Food Processing II 3(2-3-6)
						 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FTH 314 Food Analysis		
3(2-3-6)
FTH 334 Food Engineering II
2(2-0-4)
FTH 336 Food Process Engineering 1(1-0-2)
		 Laboratory
FTH 356 Food Safety and Sanitation 3(3-0-6)
FTH 382 Industrial Food Processing III 3(2-3-6)
FTH 383 Rice Product Technology
3(2-3-6)
FTH 391 Research Methodology and 3(3-0-6)
		 Experimental Design		
						 Total 18 Credits
					
					

ภาคการศึกษาที่ 1
FTH 451 Food Product Development 2(1-2-4)
FIB 342 Agricultural and Food
3(3-0-6)
		 Industry Business		
FTH 384 Food Packaging Technology 1(1-0-2)
FTH 492 Seminar		
1(0-2-1)
FTH 493 Special Project I		
1(0-3-2)
FTH xxx วิชาชีพเลือก 1		
3(2-3-6)
FTH xxx วิชาชีพเลือก 2		
3(2-3-6)
XXX --- วิชาเลือกเสรี		
3(x-x-x)
						 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FTH 491 Field Study		
1(0-3-2)
FTH 494 Special Project II		
2(0-6-3)
						
Total 3 Credits
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แผนสหกิจการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0 -4)
XXX		 General Education
3(x-x-x)
		 (Leadership and Social
		 Responsibility)
ENL 124 English Bridging		
3(2-2-5)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 124 Basic Chemistry		
3(2-3-6)
FTH 108 Introduction to Food
1(1-0-2)
		 Technology I			
MAT 133 Calculus I		
3(3-0-6)
RSU 112 Sport for Health		
1(0-2-1)
XXX		 General Education
3(x-x-x)
		 (Arts and Culture)
					 Total 11 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BIO 141 General Biology		
3(3-2-6)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
FTH 109 Introducton to Food
1(1-0-2)
		 Technology II			
XXX		 General Education
3(x-x-x)
		 (Innovative Entrepreneurship)
XXX		 General Education
3(x-x-x)
		 (Digital Media Literacy)
XXX		 General Education
3(x-x-x)
		 (RSU My-Style)
					 Total 16 Credits
			

ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 125 Introduction to Organic
3(2-3-6)
		
Chemistry 		
CHM 233 Analytical Chemistry
3(2-3-6)
FTH 231 Physical Chemistry for
2(2-0-4)
		
Food Technology		
ENL 127 English at Work		
3(2-2-5)
GEN 134 Engineering Drawing
1(0-2-1)
MAT 141 Introduction to Statistics
3(3-0-6)
PHY 132 General Physics: Mechanics, 3(2-3-6)
		
Heat and Fluid			
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BCH 203 Biochemistry		
3(2-3-6)
ENL 128 Presentations in English
3(2-2-5)
FTH 211 Food Chemistry I
3(2-3-6)
FTH 222 General Microbiology
3(2-3-6)
FTH 281 Industrial Food Processing I 3(2-3-6)
XXX --- วิชาเลือกเสรี		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
FTH 313 Food Chemistry II
3(2-3-6)
FTH 321 Food Microbiology
3(2-3-6)
FTH 333 Food Engineering I
2(2-0-4)
FTH 342 Food Biotechnology
3(2-3-6)
FTH 352 Food Quality Assurance
3(2-3-6)
FTH 353 Food Standards and
1(1-0-2)
		
Regulations			
FTH 361 Food Nutrition		
2(2-0-4)
FTH 381 Industrial Food Processing II 3(2-3-6)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FTH 314 Food Analysis		
3(2-3-6)
FTH 334 Food Engineering II
2(2-0-4)
FTH 336 Food Process Engineering 1(1-0-2)
		
Laboratory
FTH 356 Food Safety and Sanitation 3(3-0-6)
FTH 382 Industrial Food Processing III 3(2-3-6)
FTH 383 Rice Product Technology 3(2-3-6)
FTH 391 Research Methodology
3(3-0-6)
		
and Experimental Design		
					 Total 18 Credits
				

ภาคการศึกษาปีที่ 1
FTH 451 Food Product Development 2(1-2-4)
FIB 342 Agricultural and Food
3(3-0-6)
		 Industry Business		
FTH 384 Food Packaging Technology 1(1-0-2)
FTH xxx วิชาชีพเลือก 1		
3(2-3-6)
FTH xxx วิชาชีพเลือก 2		
3(2-3-6)
XXX --- วิชาเลือกเสรี		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FTH 497 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Food Technology		
					
Total 6 Credits
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สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
Food Industry Business
ชื่อปริญญา
		
		
		

ปรัชญา

:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร)
Bachelor of Technology (Food Industry Business)
ทล.บ. (ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร)
B.Tech. (Food Industry Business)

ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

		 ปรัชญา
		 เนือ่ งจากประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ คี วามพร้อมในด้านการเกษตร และด้านแปรรูปอาหาร จน
กล่าวได้วา่ ประเทศไทยคือครัวของโลก จากข้อได้เปรียบดังกล่าว จึงมีธรุ กิจแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทัง้ ขนาด
เล็ก จนถึงขนาดใหญ่ เกิดขึ้นมากมาย และ รวมถึงธุรกิจบริการด้านอาหารซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม ทัง้ จากการส่งออกและการขายภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนัน้ ยังก่อให้เกิดการ
จ้างงานจ�ำนวนมากในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยังสร้างผูป้ ระกอบการธุรกิจบริการด้านอาหารและผลิต
อาหารในแต่ละปีอีกด้วย
		 ธุรกิจด้านอาหารทัง้ ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการให้บริการจึงเป็นธุรกิจทีม่ อี นาคตส�ำหรับ
ประเทศไทย ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพือ่ ตอบสนองการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ประเภทนี้ โดยต้องเตรียมการสร้างคนให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งของเทคโนโลยีการผลิตอาหาร การตรวจ
สอบและรักษาคุณภาพอาหารในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการท�ำธุรกิจ ส�ำหรับการเตรียมตัวเป็น
ผู้ประกอบการที่สนใจจะสร้างธุรกิจด้านอาหารเป็นของตัวเอง หรือ พัฒนาบุคลากรที่จบสายอาชีวศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับทักษะการซ่อม และ การใช้เครือ่ งจักร
เครือ่ งมือต่างๆแต่ยงั ขาดความรูใ้ นเรือ่ งกระบวนการผลิตอาหาร และ การบริหารจัดการ ซึง่ บุคลากรเหล่านีจ้ ะ
สามารถท�ำงานร่วมกับนักเทคโนโลยี / นักวิทยาศาสตร์อาหาร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ เพือ่ ช่วยสร้าง
และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในการผลิตอาหารให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการค้าเสรีทมี่ คี วามต้องการ
ผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยต่อการบริโภค

ความส�ำคัญ

		 คณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ และ อาหาร มหาวิทยาลัย
รังสิต ตระหนักถึงความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทั้งด้านเทคโนโลยี และ ด้านบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งเป็น
ความต้องการของโรงงานอาหารเพื่อให้ท�ำงานร่วมมือกับนักเทคโนโลยี หรือ นักวิทยาศาสตร์ในโรงงาน
อาหารได้ และยังเป็นความต้องการของภาคธุรกิจบริการด้านอาหารที่จะต้องมีการผลิตและขนส่งไปยังร้าน
อาหารสาขาต่างๆ ซึ่งต้องการความสด ความสะอาดและมีคุณภาพมาตรฐาน นอกจากนั้นบุคลากรที่ส�ำเร็จ
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การศึกษาด้านนี้ยังสามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระทั้งด้านการตั้งโรงงานผลิตอาหารและการสร้างธุรกิจ
อาหารเป็นของตัวเอง รวมทัง้ ท�ำงานในภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมมาตรฐานของธุรกิจอาหารและโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ โดยจะเรียนวิชาชีพบังคับที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร การควบคุม
คุณภาพอาหาร กฎหมายอาหาร และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
วิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่สนใจ เช่น เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี เทคโนโลยีการผลิตเครื่อง
ดืม่ เทคโนโลยีกาแฟ เป็นต้น นอกจากนัน้ นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนวิชาทีส่ นใจเพือ่ ใช้ในการน�ำประกอบ
อาชีพ เช่น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารประเภทต่างๆ วิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ วิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
		 ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร จะเป็น
ก�ำลังส�ำคัญทีจ่ ะมีสว่ นพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหาร
แปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ให้ความส�ำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล และสร้างโอกาสทางการตลาด นอกจากนั้นยังช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
แบบกลุ่มการผลิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ช่วยยกระดับการผลิตให้เป็นวิสาหกิจชุมชนและ
สร้างเครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชนอืน่ ๆ ส่งเสริมความต้องการของตลาด การสร้างตราสินค้าเป็นของตัวเอง และ
พัฒนาห่วงโซ่การผลิต เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งด้านการตลาด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตโดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถน�ำความรู้ไป
ประยุกต์ในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สามารถจัดการและควบคุม
กระบวนการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารได้อย่างมี
คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถท�ำงานด้านบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ตลอดจน
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความช�ำนาญในการวิจัยและการค้นคว้าตลอดจนการพัฒนาที่
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
4. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ อั น เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอาหารระดับประเทศและระดับสากลในอนาคต
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โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 				
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
หมวดวิชาเฉพาะ 					
		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน					
			 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
		 วิชาเฉพาะด้าน					
			 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
			 กลุ่มวิชาโครงงาน
		 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 			
			 วิชาโท 					
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 				

123
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

87
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

39

หน่วยกิต

3
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0 -4)
ENL 124 English Bridging (ศึกษาทั่วไป) 3(2-2-5)
RSU xxx รายวิชาในกลุ่มที่ 3
		 ถึงกลุ่มที่ 8 (ศึกษาทั่วไป)
3(X-X-X)
				
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
		 (ศึกษาทั่วไป)
FIB 104 Introduction to Science
1(1-0-2)
FLB 104 Laboratory of Introduction 2(0-4-2)
		 to Science
FTH 108 Introduction to Food
1(1-0-2)
		 Technology I
RSU xxx รายวิชาในกลุ่มที่ 		
3 3(3-0 -6)
		 ถึงกลุ่มที่ 8 (ศึกษาทั่วไป)
RSU xxx รายวิชาในกลุ่มที่ 3
3(X-X-X)
		 ถึงกลุ่มที่ 8 (ศึกษาทั่วไป)		
RSU 112 Sports for Health (ศึกษาทั่วไป) 1(0-2-1)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี		
3(X-X-X)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FIB 105 Introduction to Microbiology 1(1-0-2)
		 for Entrepreneur
FLB 105 Laboratory of Introduction 2(0-4-2)
		 to Microbiology for Entrepreneur
FTH 109 Introduction to Food
1(1-0-2)
		 Technology II
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและ 3(X-X-X)
		 ประสบการณ์ระหว่างประเทศ(ศึกษาทั่วไป)
RSU xxx รายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 3(X-X-X)
		 8 (ศึกษาทั่วไป)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี		
3(X-X-X)
					 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
DMR 201 Principles of Marketing
3(3-0-6)
CIT 206 Innovation and Startup
3(3-0-6)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและ 3(X-X-X)
		 ประสบการณ์ระหว่างประเทศ (ศึกษาทั่วไป)
FIB 253 Food Safety and Standard 1(1-0-2)
		 Hygiene
FLB 253 Laboratory of Food Safety 2(0-4-2)
		 and Standard Hygiene		
FIB 283 Food Processing I
1(1-0-2)
FLB 283 Laboratory of Food
2(0-4-2)
		 Processing I
RSU xxx รายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 3(X-X-X)
		 8 (ศึกษาทั่วไป)
					
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 111 Accounting for Non Accountant 3(3-0-6)
FIB 222 Introduction to Food
1(1-0-2)
		 Microbiology		
FLB 222 Laboratory of Introduction 2(0-4-2)
		 to Food Microbiology
FIB 211 Introduction to Food Chemistry 1(1-0-2)
		 and Analysis
FLB 211 Laboratory of Introduction to 2(0-4-2)
		 Food Chemistry and Analysis		
FTH 353 Standards and Food
1(1-0-2)
		 Regulations			
FTH 361 Food Nutrition		
2(2-0-4)
FIB 382 Food Processing II
1(1-0-2)
FLB 382 Laboratory of Food
2(0-4-2)
		 Processing II			
FIB 344 Laboratory of Food Innovation 2(0-4-2)
		 Management
XXXxxx วิชาโท 1		
3(X-X-X)
					
Total 21 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
FIB 392 Practical Training in Food 2(0-35-18)
		 Business I			
						
Total 2 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
FIB 202 Basic Statistics for Research 3(3-0-6)
FIB 352 Food Quality Assurance
1(1-0-2)
FLB 352 Laboratory of Food Quality 2(0-4-2)
		 Assurance
FIB 343 Operations Management of 1(1-0-2)
		 Food Business
FLB 343 Laboratory of Operations
2(0-4-2)
		 Management of Food Business
FIB 393 Food Product Development 1(1-0-2)
FLB 393 Laboratory of Food Product 2(0-4-2)
		 Development
FIB 342 Agricultural and Food
3(3-0-6)
		 Industry Business
FTH 384 Food Packaging Technology 1(1-0-2)
FIB 394 Independent Study1
1(0-3-2)
FIB 494 Seminar		
1(1-0-3)
XXXxxx วิชาโท 2		
3(X-X-X)
						 Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FIB 395 Independent Study2
2(0-6-3)
FIB 443 Food Business 1(1-0-2)
		 Entrepreneurship		
FLB 443 Laboratory of Food Business 2(0-4-2)
		 Entrepreneurship
FIB 493 Field Study		
1(0-3-2)
XXXxxx วิชาโท 3		
3(X-X-X)
XXXxxx วิชาโท 4		
3(X-X-X)
XXXxxx วิชาโท 5		
3(X-X-X)
						 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
FIB 496 Practical Training in Food 3(0-35-18)
		 Business II			
						
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
FIB 498 Cooperative Education for 3 (0-35-18)
		 Food Business Entrepreneur		
						
Total 3 Credits
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วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
College of Digital Innovation and Information Technology
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College of Digital Innovation
and Information Technology

ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
คณบดี

คุณวุฒิ
วิศวกรรมบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.S. (Computer science) Illinois Institute of
Technology, Chicago, IL USA
Ph.D. (Computer science) Illinois Institute of
Technology, Chicago, IL USA
MBA(finance) Loyola University, Chicago, IL USA
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปิดสอนหลักสูตร 8 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(หลักสูตรนานาชาติ)

รหัสคณะ 14 สีประจ�ำคณะ สีเทา
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
ชื่อปริญญา
			
			
			

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
B.Sc. (Computer Science)

ปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร
ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และมีคุณธรรมจริยธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
เพื่อท�ำงานในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
น�ำมาประยุกต์ได้ด้วยตนเองและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทมี่ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต
				
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
30
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย			
3
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร		
12
หน่วยกิต
		 เลือกเรียนรายวิชากลุ่มที่ 3 – 8 แต่ละกลุ่มไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตส์
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* ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิต
		
หมวดวิชาเฉพาะ
85
หน่วยกิต  
			 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ					
33
หน่วยกิต
			 วิชาชีพ-บังคับ						
46
หน่วยกิต
			 - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 		
3
หน่วยกิต
			 - กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์				
13
หน่วยกิต
			 - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์			
15
หน่วยกิต
			 - กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ				
12
หน่วยกิต
			 - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์		
3
หน่วยกิต
				 วิชาชีพ-เลือก 						
6
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาเลือกเสรี         
6
หน่วยกิต
ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคม
คอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM โดยมีองค์ประกอบและหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
2. นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
3. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
4. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
5. นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Scientist)
เพื่อให้นักศึกษาทุกคนเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพและได้รับประสบการณ์จริง
ดังนั้น แผนการเรียนจึงมีเพียงแผนสหกิจศึกษาให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การท�ำงานกับองค์กรชั้นน�ำ
ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนสหกิจศึกษา

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL xxx English Language (1)
THA 126 Thai Language for
Communication
RSU 111 Social Dharmacracy

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
3(x-x-x) CIT 205 Information System
3(3-0-6)
3(2-2-5)
Analysis and Design
CSC 250 Object-Oriented Programming 3(2-2-5)
2(2-0-4) CSC 331 Computer Architecture
3(3-0-6)
Total 8 Credits CSC 360 Data Structures and Algorithms3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1			
MAT 252 Probability and Statistics
3(3-0-6)
CIT 101 Programming I		
3(2-2-5) XXX xxx General Education
3(x-x-x)
CIT 103 Database Systems
3(3-0-6)
Group 2.2 (International Language and
CIT 206 Innovation and Startup
3(3-0-6)
International Experience)
MAT 133 Calculus I		
3(3-0-6) 				 Total 18 Credits
RSU 185 IT Skills for Professional
3(2-2-5) ภาคการศึกษาที่ 2			
ENL xxx English Language (2)
3(3-0-6) CSC 350 Web Programming
3(2-2-5)
Total 18 Credits CSC 420 Operating Systems
3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2			
CSC 451 Computer Graphics
3(2-2-5)
CIT 102 Programming II		
3(2-2-5)
Programming
CIT 104 Business Process for
3(3-0-6) RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Information Systems
Group 3 to 8 (1)
CIT 105 Computer Network Systems 3(3-0-6) RSU xxx General Education
3(x-x-x)
MAT 221 Discrete Mathematics
3(3-0-6)
Group 3 to 8 (2)
MAT 241 Linear Algebra		
3(3-0-6) RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
		
		 Total 15 Credits 		
		 Total 16 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1			
ภาคการศึกษาที่ 1
CSC 475 Big Data Analytics
3(3-0-6) CSC 472 Artificial Intelligence
3(3-0-6)
CSC 485 Introduction to Research
3(3-0-6) CSC 492 Computer Science Project II 3(0-9-5)
Methodology for Computer Science
XXX xxx Free Elective (2)		
3(3-0-6)
CSC 487 Laws and Ethics in
3(3-0-6) 		
		
Total  9 Credits
Information Technology
ภาคการศึกษาที่ 2
CSC xxx Computer Science Elective (1)3(3-0-6) CSC 498 Co-operative Education 6(0-40-20)
RSU xxx General Education
3(x-x-x) 				
Total 6 Credits
Group 3 to 8 (3)
		
		 Total 15 Credits * นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการ
ภาคการศึกษาที่ 2			
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
CSC 454 Programming Languages 3(3-0-6)
CSC 480 Software Engineering
3(3-0-6)
CSC 491 Computer Science Project I 1(0-3-2)
CSC xxx Computer Science
3(3-0-6)
Elective (2)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (4)
XXX xxx Free Elective (1)		
3(3-0-6)
		
Total 16 Credits
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
B.Sc. (Information Technology)

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ทักษะการน�ำเสนองาน (Presentation Skill) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ประยุกต์ใช้ในองค์กร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การแลกเปลีย่ นองค์ความรูร้ ะหว่างนักศึกษาและบุคคลภายนอก เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหา
ความรู้แบบบูรณาการที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ทั้งในภาค
ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
4. สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย บทความหรือผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ให้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นได้
5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งมีความรอบรู้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้แล้วสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสาขาวิชาฯ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต ตามวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ดังนี้
1. สร้างคน ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กอปรด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรมและภูมิปัญญาสู่
สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life Learning) สร้างบัณฑิตให้ความโดดเด่นในเชิงปฏิบัติส�ำหรับระบบ
สารสนเทศในหลากหลายด้านได้แก่ ด้านการเขียนโปรแกรมหรือโค้ดดิง้ (Coding) ด้านวิทยาการข้อมูล (Data
Science) ด้านอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IOT: Internet of Things) และด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial
Intelligence)
2. สร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ (Creative Innovation) สร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการระดับประเทศ ประสานความร่วมมือทั้งภาค
รัฐและเอกชน น�ำไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. สร้างสรรค์สงั คมธรรมาธิปไตยและบริการชุมชน เป็นศูนย์กลางของบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่สังคมทุกระดับอย่างเหมาะสม

216
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

4. สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับสากล (Certification) สู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) เพื่อรองรับเส้นทางสู่ชุมชน ASEAN
และสู่ชุมชนโลก (Globalization) โดยการสอดแทรกการเรียนการสอนเป็นแบบ 2 ภาษาหรือทวิภาษา (Bilingual) ในบางรายวิชา
5. มุง่ ส่งเสริมการเป็นผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ผา่ นนวัตกรรมแนวใหม่ (Innovative Entrepreneurship)
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร  4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
120
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 						
30
		 1) กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย				
3
		 2) กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร			
12
เลือกเรียนรายวิชากลุ่มที่ 3 – 8 โดยก�ำหนดแต่ละกลุ่มเลือกไม่เกิน
3
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 3) กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม			
		 4) กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม			
		 5) กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม			
		 6) กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล			
		 7) กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์			
		 8) กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตส์			
หมวดวิชาเฉพาะ
84
		 ประกอบไปด้วย			
		 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ					
33
		 2) วิชาชีพ							
51
			 2.1 วิชาชีพ-บังคับ					
36
			 2.2 วิชาชีพ-เลือก						
15
หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า)
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรมีความโดดเด่นในการปฏิบตั ไิ ด้จริงตามสังคมในวงการอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะด้านการน�ำเสนอและการสื่อสาร (Soft Skill) และความ
สามารถในด้านการออกแบบและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hard Skill) รวมไปถึงการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศแบบองค์รวม ทั้งในเชิงปฏิบัติและทฤษฎีเพื่อก้าวสู่ต�ำแหน่งงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความหลากหลายมากยิง่ ขึน้ ในปัจจุบัน ให้สามารถรู้เท่าทันต่อวิกฤตการณ์ดจิ ิทัล (Digital Disruption) ที่เป็นผลไปทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่ประเทศไทย ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ในโลกยุคปัจจุบันเพื่อก้าวไปสู่ยุคแห่งอนาคต
แนวทางการประกอบอาชีพ
- นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
- นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์ และสื่อสังคมเครือข่าย
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและดูแลด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนในด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านการเขียนโปรแกรมหรือโค้ดดิ้ง (Coding) ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ด้านอินเตอร์เน็ตเพื่อ
สรรพสิ่ง (IOT: Internet of Things) และด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence)
- ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
Communication
ENL xxx English Language 1
3(3-0-6)
			
Total  8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CIT 101 Programming 1		
3(2-2-5)
CIT 104 Business Process for
3(3-0-6)
Information System
ITE 111 Introduction to Information
3(3-0-6)
Systems
ENL xxx English Language 2
3(3-0-6)
CIT 206 Innovation and Startup
3(3-0-6)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
			
Total  16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CIT 102 Programming 2		
3(2-2-5)
CIT 103 Database System		
3(3-0-6)
ITE 141 Computing Platform Technology3(3-0-6)
MAT 153 Mathematics for Information 3(3-0-6)
Technology
XXX xxx International Language 3
3(x-x-x)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (1)
			
Total  18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CIT 105 Computer Network Systems 3(3-0-6)
ITE 122 Fundamentals of Web and
3(2-2-5)
Multimedia Design
CIT 205 Information System Analysis 3(3-0-6)
and Design
ITE 224 Data Structure and Algorithm 3(3-0-6)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (2)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (3)
				Total  18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ITE 213 Information Technology
3(3-0-6)
Laws and Ethics
ITE 232 Database Management Systems for Organization 3(3-0-6)
ITE 225 Web Application Development 3(2-2-5)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (4)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (5)
XXX xxx Free Elective 1		
3(3-0-6)
Total  18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ITE 327 Information System
3(3-0-6)
Implementation and Management
ITE 334 Information System Security 3(3-0-6)
ITE 394 Information Technology
3(3-0-6)
and Business Research
ITE xxx Major Elective 1		
3(3-0-6)
ITE xxx Major Elective 2		
3(3-0-6)
				 Total  15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ITE 417 Information System
3(3-0-6)
Management and Strategy
ITE 478 Web Service and Service
3(3-0-6)
Oriented Architecture
ITE xxx Major Elective 3		
3(3-0-6)
ITE xxx Major Elective 4		
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 2		
3(3-0-6)
Total  15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ITE 416 Information Systems Project 3(3-0-6)
Management
ITE 491 Senior Project 1		
3(0-6-3)
ITE xxx Major Elective 5		
3(3-0-6)
				 Total  9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ITE 492 Senior Project 2		
3(0-6-3)
				 Total  3 Credits
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แผนสหกิจศึกษา

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
Communication
ENL xxx English Language 1
3(3-0-6)
				 Total  8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CIT 101 Programming 1		
3(2-2-5)
CIT 104 Business Process for
3(3-0-6)
Information System
ITE 111 Introduction to Information 3(3-0-6)
Systems
ENL xxx English Language 2
3(3-0-6)
CIT 206 Innovation and Startup
3(3-0-6)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
			
Total  16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CIT 102 Programming 2		
3(2-2-5)
CIT 103 Database System
3(3-0-6)
ITE 141 Computing Platform Technology3(3-0-6)
MAT 153 Mathematics for Information 3(3-0-6)
Technology
XXX xxx International Language 3
3(x-x-x)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (1)
				 Total  18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CIT 105 Computer Network Systems 3(3-0-6)
ITE 122 Fundamentals of Web and 3(2-2-5)
Multimedia Design
CIT 205 Information System Analysis 3(3-0-6)
and Design
ITE 224 Data Structure and Algorithm 3(3-0-6)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (2)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (3)
				 Total  18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ITE 213 Information Technology
3(3-0-6)
Laws and Ethics
ITE 232 Database Management
3(3-0-6)
Systems for Organization
ITE 225 Web Application Development3(2-2-5)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (4)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (5)
XXX xxx Free Elective 1		
3(3-0-6)
				Total  18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ITE 327 Information System
3(3-0-6)
Implementation and Management
ITE 334 Information System Security 3(3-0-6)
ITE 394 Information Technology
3(3-0-6)
and Business Research
ITE xxx Major Elective 1		
3(3-0-6)
ITE xxx Major Elective 2		
3(3-0-6)
						 Total  15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ITE 417 Information System
3(3-0-6)
Management and Strategy
ITE 478 Web Service and Service 3(3-0-6)
Oriented Architecture
ITE xxx Major Elective 3		
3(3-0-6)
ITE xxx Major Elective 4		
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 2		
3(3-0-6)
					
Total  15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ITE xxx Major Elective 5		
3(3-0-6)
ITE 416 Information Systems
3(3-0-6)
Project Management		
		
Total  6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ITE 498 Co-operative Education
6(0-40-20)
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
Computer Game Multimedia
ชื่อปริญญา
		
		
		

:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)
Bachelor of Technology (Computer Game Multimedia)
ทล.บ. (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย)
B.Tech. (Computer Game Multimedia)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
		 การพัฒนาแบบทวีคูณของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ได้น�ำไป
สูก่ ารเปลีย่ นแปลงมิตใิ นการน�ำเสนอสารสนเทศสูร่ ปู แบบสือ่ อเนกทัศน์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยเทคนิคพิเศษ
เฉพาะที่ท�ำให้สารสนเทศมีการเคลื่อนไหวองค์ประกอบด้านข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง
และการประมวลแบบอัจฉริยะ ท�ำให้มูลค่าและคุณค่าของสารสนเทศนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมิอาจประมาณได้ ทั้ง
ในมูลค่าส่วนผู้ผลิตและผู้รับ
		 จึงอาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ได้โน้ม
เอียงสู่การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนฐานของอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ Web-Based Applications ที่เน้นรูปแบบ
การน�ำเสนอในลักษณะเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ด้วยนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการสื่อสารที่
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ได้น�ำไปสู่การแข่งขันในรูปแบบธุรกิจซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
เพื่อให้สามารถเข้าถึงมวลชนทุกระดับได้อย่างไร้พรมแดน อาทิ ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ การน�ำ
เสนอและประชาสัมพันธ์องค์การผ่านระบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียออนไลน์ และการพัฒนาระบบเกม
คอมพิวเตอร์และมัลติมเี ดียอืน่ ๆในอินเทอร์เน็ต ท�ำให้สามารถเจาะกลุม่ เป้าหมายได้ในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับ
เด็กเล็กจนถึงระดับผู้สูงวัย
		 มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเปิดด�ำเนินการและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์เกมมัลติมเี ดีย เพือ่ สร้างสรรค์บณ
ั ฑิตด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมเี ดียให้เป็นผูม้ คี วามรู้ ความ
สามารถ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมัน่ คงในอุดมการณ์ พร้อมทีจ่ ะจัดการและปฏิบตั งิ านด้านเกมคอมพิวเตอร์
และมัลติมเี ดียรวมทัง้ งานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาระบบเกมคอมพิวเตอร์และระบบมัลติมเี ดียออนไลน์
ทักษะด้านศิลปะในคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ งานเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมเี ดีย การสือ่ สาร
ระบบสารสนเทศ และพืน้ ฐานคณิตศาสตร์ในงานเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมเี ดีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล รวมทัง้ สามารถพัฒนาตนให้ทนั เหตุการณ์และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเกมคอมพิวเตอร์
และมัลติมเี ดียซึง่ เปลีย่ นไปอยูเ่ ป็นนิจ โดยมุง่ ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการผลิตสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ (Creative
Information) ในบริบทที่ไม่เน้นความรุนแรง แต่มุ่งเน้นสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาระบบเกมคอมพิวเตอร์และ
มัลติมีเดีย ดังนี้
1. สามารถพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถพัฒนาเกมและแอพพลิเคชันส�ำหรับอุปกรณ์พกพาได้
3. มีความสามารถในการศึกษาต่อระดับสูงได้
4. สามารถพัฒนาเครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาระบบเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียได้
5. มีทักษะในการประยุกต์ซอฟต์แวร์มัลติมีเดียและเกมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สามารถน�ำองค์ความรู้ด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียไปประยุกต์ในองค์การทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในมิติการแสวงหาผลก�ำไรและไม่แสวงหาผลก�ำไร
7. ติดตามพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมเี ดีย และเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง
ได้อย่างทันเหตุการณ์
8. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4
ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 				
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป						
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย				
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร			
			 เลือกเรียนรายวิชากลุ่มที่ 3 – 8
			 แต่ละกลุ่มไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 		
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตส์

120
30
3
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

15

หน่วยกิต
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หมวดวิชาเฉพาะ
			 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 					
				 ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์			
			
		 และวิทยาศาสตร์
				 ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี			
			 วิชาเฉพาะด้าน						
				 ก. กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยี 			
				 ข. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี 			
				 ค. กลุ่มวิชาโครงงาน					
			 วิชาการฝึกประสบการวิชาชีพ				
				 /วิชาการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท�ำงาน
		
หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบเกม
2. นักออกแบบและพัฒนาเกม
3. นักวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกมและมัลติมีเดีย
4. นักคอมพิวเตอร์กราฟิก
5. นักพัฒนาแอนิเมชันส�ำหรับเกม
6. นักพัฒนาสื่อดิจิทัลมีเดีย
7. ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
8. นักวิจารณ์เกม
9. นักกีฬาเกม E-Sport มืออาชีพ

84
30
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

18
48
30
12
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
THA xxx General Education Group 2 (1) 3(2-2-5)
ENL xxx General Education Group 2 (2) 3(X-X-X)
				 Total 8 Credits
ภาคเรียนที่ 1
CIT 101 Programming I		
3(2-2-5)
CIT 206 Innovation and Startup
3(3-0-6)
CGM 100 Creative Thinking and Writing 3(3-0-6)
CGM 105 Basic Drawing		
1(1-0-2)
CGL 105 Basic Drawing Laboratory 2(0-4-2)
CGM106 Art History for Game Design 3(3-0-6)
CGM 110 Foundation of Computer
1(1-0-2)
Graphics Design
CGL 110 Foundation of Computer
2(0-4-2)
Graphics Design Laboratory
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
				Total 19  Credits
ภาคเรียนที่ 2
CIT 102 Programming II
3(2-2-5)
CGM104 Foundation of Design
1(1-0-2)
CGL 104 Foundation of Design
2(0-4-2)
Laboratory
CGM 121 Foundation of 2D Animation 1(1-0-2)
CGL 121 Foundation of 2D Animation 2(0-4-2)
Laboratory
CGM 122 Foundation of 3D Modeling 1(1-0-2)
CGL 122 Foundation of 3D Modeling 2(0-4-2)
Laboratory
CGM 211 Game Design and Production 1(1-0-2)
CGL 211 Game Design and Production 2(0-4-2)
Laboratory
ENL xxx General Education Group 2 (3) 3(X-X-X)
				 Total 18 Credits

ภาคเรียนที่ 1
CGM 209 Data Structures and
1(1-0-2)
Algorithms for Game
CGL 209 Data Structures and Algorithms 2(0-4-2)
for Game Laboratory
CGM 222 Computer 2D Animation
1(1-0-2)
CGL 222 Computer 2D Animation
2(0-4-2)
Laboratory
CGM 244 2-Dimensional Game
1(1-0-2)
Development
CGL 244 2-Dimensional Game
2(0-4-2)
Development Laboratory
MAT 100 Foundation of Mathematics 3(3-0-6)
ENL xxx General Education Group 2 (4)3(X-X-X)
XXX xxx General Education
3(X-X-X)
Group 3 - 8 (1)
			
Total 18 Credits
ภาคเรียนที่ 2
CGM 212 Web Design and
1(1-0-2)
Development I		
CGL 212 Web Design and
2(0-4-2)
Development Laboratory I
CGM 237 Computer 3D Animation
1(1-0-2)
CGL 237 Computer 3D Animation
2(0-4-2)
Laboratory
CGM 245 3-Dimensional Game
1(1-0-2)
Development		
CGL 245 3-Dimensional Game
2(0-4-2)
Development Laboratory
CGM xxx Specialization Elective (1) 3(X-X-X)
PHY137 Fundamental Physics
3(3-2-6)
XXX xxx General Education
3(X-X-X)
Group 3 - 8 (2)
				 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
CGM 391 Game Project I		
3(0-6-3)
CGM xxx Specialization Elective (2) 3(X-X-X)
CGM xxx Specialization Elective (3) 3(X-X-X)
XXX xxx General Education
3(X-X-X)
Group 3 - 8 (3)
XXX xxx General Education 3(X-X-X)
Group 3 - 8 (4)
XXX xxx Free Elective (1)		
3(X-X-X)
				 Total 18 Credits
ภาคเรียนที่ 2
CGM 392 Game Project II		
3(0-6-3)
CGM 495 Seminar in Computer
3(3-0-6)
Games and Multimedia		
CGM xxx Specialization Elective (4) 3(X-X-X)
XXX xxx General Education
3(X-X-X)
Group 3 - 8 (5)
XXX xxx Free Elective (2)		
3(X-X-X)
				 Total 15 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาปริญญานิพนธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CGM 492 Internship		
3(0-30-15)
				 Total  3 Credits
ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาปริญญานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 1
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CGM 496 Senior Project		
3(0-12-6)
				 Total  3  Credits
ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
					
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
CGM 497 Co-operative Education * 6(0-36-18)
			
Total  6 Credits
* หากนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษา
จะต้องไปปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการเป็นระยะ
เวลา 1 ภาคการศึกษา
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
Creative Media Technology
ชื่อปริญญา
		
		
		

:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์)
Bachelor of Technology (Creative Media Technology)
ทล.บ. (เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์)
B.Tech. (Creative Media Technology)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกๆ ด้านได้สร้างความเปลีย่ นแปลงเป็นอย่างมากต่อการใช้
ชีวติ ประจ�ำวันของของผูค้ นในยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการเข้าถึงสือ่ ต่างๆ ในรูปแบบปฏิสมั พันธ์
ผ่านทัง้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือในรูปแบบของสือ่ โต้ตอบต่างๆ ท�ำให้ผคู้ นได้เปลีย่ น
จากเดิมซึง่ เป็นผูร้ บั สารเพียงอย่างเดียว เป็นการได้รบั ประสบการณ์ใหม่ หรืออาจพัฒนาไปถึงการเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบหรือสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากการขยายตัวของ
การใช้สื่อออนไลน์หรือสื่อโต้ตอบเพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารแก่ผู้บริโภคของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน และ
การขยายตัวเป็นอย่างมากของเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบนั นอกจากนัน้ การพัฒนาทางด้านสือ่ นีม้ อี งค์
ประกอบอันรวมไปถึงด้านการศึกษา และความบันเทิงอีกด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในด้านซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ ได้มุ่งพัฒนาสื่อเพื่อการโต้ตอบกับผู้ใช้ การ
เก็บและพัฒนาฐานข้อมูล ด้านมัลติมีเดีย และการสื่อสาร ได้เปิดโลกของการใช้เทคโนโลยีให้สามารถเข้าถึง
ผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย และในวัตถุประงสค์การใช้งานที่หลากหลาย
มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสอื่ สร้างสรรค์ เพือ่
สร้างสรรค์บัณฑิตเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมั่นคง
ในอุดมการณ์พร้อมที่จะจัดการและปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์รวมทั้งงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งสามารถพัฒนาตน ให้ทันเหตุการณ์และความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการผลิตสารสนเทศเชิง
สร้างสรรค์ที่เน้นการเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ ความรู้เชิงการตลาดผสมผสานกับทักษะในด้าน
คิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านศิลปะ ในคอมพิวเตอร์ และด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ สร้างผล
งานที่มีความสร้างสรรค์ ทั้งระบบโต้ตอบ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ที่เป็นที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
2. ผลิตบัณฑิตที่ทั้งเก่ง ทั้งดีมีจริยธรรม มีความเป็นผู้น�ำให้เป็นสมาชิกสังคมที่น่าภาคภูมิใจของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศชาติ และสังคมโลก
3. เพือ่ พัฒนาก�ำลังคนด้านเทคโนโลยีสอื่ ทีจ่ ะท�ำงานทัง้ ในภาครัฐและเอกชนทีจ่ ะสามารถประยุกต์
ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสื่อได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื่อ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
พัฒนาสังคม และประเทศชาติ
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           

				 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย					
				 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร				
				 เลือกเรียนรายวิชากลุ่มที่ 3 – 8
				 แต่ละกลุ่มไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 		
				 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
				 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
				 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
				 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
				 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
				 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตส์
หมวดวิชาเฉพาะ

			 1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน					
					 ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์				
						 และวิทยาศาสตร์
					 ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 				
			 2) วิชาเฉพาะด้าน					
					 ก. กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยี 					
					 ข.กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี 					

120       หน่วยกิต
30
หน่วยกิต  

3
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

15

หน่วยกิต

84

หน่วยกิต  

18
48
33
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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					 ค. กลุ่มวิชาโครงงาน 				
			 3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ				
					 /วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท�ำงาน
		
หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า

6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ครีเอทีฟด้านสื่อออนไลน์และนิวมีเดีย
2. แอนิเมเตอร์และนักออกแบบโมชันกราฟิก
3. นักออกแบบ และนักพัฒนาสื่ออินเตอร์แอคทีฟ
4. อินเตอร์แอคทีฟโปรแกรมเมอร์
5. นักตัดต่อ ถ่ายท�ำสื่อวิดีโอออนไลน์
6. โปรดิวเซอร์ด้านสื่อออนไลน์ ผู้ดูแลระบบออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย
7. ผู้ประกอบการด้านสื่อออนไลน์ และสื่อโต้ตอบ
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แผนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
THA xxx General Education
3(2-2-5)
Group 2 (1) 			
ENL xxx General Education
3(X-X-X)
Group 2 (2)		
				 Total  8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CIT 101 Programming I		
3(2-2-5)
CIT 206 Innovation and Startup
3(3-0-6)
CMT 100 Introduction to Media
3(3-0-6)
Technology			
CMT 101 Visual Communication
3(3-0-6)
CMT 104 Creative Concept and
3(3-0-6)
Writing for Communication		
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
				 Total  16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CIT 102 Programming II
3(2-2-5)
CMT 120 Digital Imagery		
1(1-0-2)
CML 120 Digital Imagery Laboratory 2(0-4-2)
CMT 121 Introduction to Motion Media 1(1-0-2)
CML 121 Introduction to Motion
2(0-4-2)
Media Laboratory		
ENL xxx General Education
3(X-X-X)
Group 2 (3)
		
XXX xxx General Education
3(X-X-X)
Group 3 - 8 (1)			
				 Total 15 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
CMT 222 Introduction to Animation
1(1-0-2)
CML 222 Introduction to Animation
2(0-4-2)
Laboratory			
CMT 223 3D Graphic Application
1(1-0-2)
CML 223 3D Graphic Application
2(0-4-2)
Laboratory
CMT 234 User Interface Design for
1(1-0-2)
Interactive Media		
CML 234 User Interface Design for
2(0-4-2)
Interactive Media Laboratory
CMT 241 Online-Media Development 1(1-0-2)
CML 241 Online-Media Development 2(0-4-2)
Laboratory
		
MAT 100 Foundation of Mathematics 3(3-0-6)
ENL xxx General Education
3(X-X-X)
Group 2 (4)
		
			
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2			
CMT 242 Social Network Concepts
1(1-0-2)
and Practices			
CML 242 Social Network Concepts
2(0-4-2)
and Practices Laboratory		
CMT 243 Content Management
1(1-0-2)
System
CML 243 Content Management
2(0-4-2)
System Laboratory		
PHY 137 Fundamental Physics
3(3-2-6)
CMT xxx Specialization Elective (1) 3(X-X-X)
XXX xxx General Education
3(X-X-X)
Group 3 - 8 (2)			
			
Total  15 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน    
CMT 492 Internship		

3(0-40-20)
Total 3 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CMT xxx Specialization Elective (3) 3(X-X-X)
XXX xxx General Education
3(X-X-X)
Group 3 - 8 (5)		
XXX xxx Free Elective (1)
3(X-X-X)
XXX xxx Free Elective (2)
3(X-X-X)
				 Total  12  Credits
ภาคการศึกษาที่ 2			
CMT 496 Senior Project		
3(0-12-6)
			
Total  3  Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CMT 323 Digital Video		
1(1-0-2)
CML 323 Digital Video Laboratory
2(0-4-2)
MMD 324 Audio for Multimedia
3(1-4-4)
CMT 351 Basic Game Development 1(1-0-2)
CML 351 Basic Game Development 2(0-4-2)
Laboratory			
XXX xxx General Education
3(X-X-X)
Group 3 - 8 (3)		
CMT xxx Specialization Elective (2) 3(X-X-X)
			
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2			
CMT 352 Creative Media Project
3(0-6-3)
CMT 361 Digital Media Marketing
1(1-0-2)
CML 361 Digital Media Marketing
2(0-4-2)
Laboratory
CMT 463 Project Management and
3(3-0-6)
Entrepreneurship
CMT 495 Seminar in Creative Media 1(1-0-2)
Technology			
CML 495 Seminar in Creative Media 2(0-4-2)
Technology Laboratory		
XXX xxx General Education
3(X-X-X)
Group 3 - 8 (4)		
			
Total  15  Credits
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แผนสหกิจศึกษา

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
THA xxx General Education
3(2-2-5)
Group 2 (1) 			
ENL xxx General Education
3(X-X-X)
Group 2 (2)		
				 Total  8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CIT 101 Programming I		
3(2-2-5)
CIT 206 Innovation and Startup
3(3-0-6)
CMT 100 Introduction to Media
3(3-0-6)
Technology			
CMT 101 Visual Communication
3(3-0-6)
CMT 104 Creative Concept and
3(3-0-6)
Writing for Communication		
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
			
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CIT 102 Programming II
3(2-2-5)
CMT 120 Digital Imagery		
1(1-0-2)
CML 120 Digital Imagery Laboratory 2(0-4-2)
CMT 121 Introduction to Motion Media 1(1-0-2)
CML 121 Introduction to Motion
2(0-4-2)
Media Laboratory
ENL xxx General Education
3(X-X-X)
Group 2 (3)
		
XXX xxx General Education
3(X-X-X)
Group 3 - 8 (1)			
			
Total 15 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
CMT 222 Introduction to Animation
1(1-0-2)
CML 222 Introduction to Animation
2(0-4-2)
Laboratory			
CMT 223 3D Graphic Application
1(1-0-2)
CML 223 3D Graphic Application
2(0-4-2)
Laboratory
CMT 234 User Interface Design for
1(1-0-2)
Interactive Media		
CML 234 User Interface Design for
2(0-4-2)
Interactive Media Laboratory
CMT 241 Online-Media Development 1(1-0-2)
CML 241 Online-Media Development 2(0-4-2)
Laboratory
		
MAT 100 Foundation of Mathematics 3(3-0-6)
ENL xxx General Education
3(X-X-X)
Group 2 (4)
			
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2			
CMT 242 Social Network Concepts
1(1-0-2)
and Practices			
CML 242 Social Network Concepts and 2(0-4-2)
Practices Laboratory		
CMT 243 Content Management System 1(1-0-2)
CML 243 Content Management System 2(0-4-2)
Laboratory			
PHY 137 Fundamental Physics
3(3-2-6)
CMT xxx Specialization Elective (1) 3(X-X-X)
XXX xxx General Education
3(X-X-X)
Group 3 - 8 (2)			
				 Total 15 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
CMT 323 Digital Video		
1(1-0-2) CMT xxx Specialization Elective (3) 3(X-X-X)
CML 323 Digital Video Laboratory 2(0-4-2) XXX xxx General Education
3(X-X-X)
MMD 324 Audio for Multimedia
3(1-4-4)
Group 3 - 8 (5)		
CMT 351 Basic Game Development 1(1-0-2) XXX xxx Free Elective (1)
3(X-X-X)
CML 351 Basic Game Development 2(0-4-2) XXX xxx Free Elective (2)
3(X-X-X)
Laboratory			 			
Total 12 Credits
XXX xxx General Education
3(X-X-X) ภาคการศึกษาที่ 2			
Group 3 - 8 (3)
CMT498 Cooperative Education
6(0-36-18)
CMT xxx Specialization Elective (2) 3(X-X-X) 			
Total  6  Credits
			
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2			
CMT 352 Creative Media Project
3(0-6-3)
CMT 361 Digital Media Marketing
1(1-0-2)
CML 361 Digital Media Marketing
2(0-4-2)
Laboratory
CMT 463 Project Management and
3(3-0-6)
Entrepreneurship
CMT 495 Seminar in Creative Media 1(1-0-2)
Technology			
CML 495 Seminar in Creative Media 2(0-4-2)
Technology Laboratory		
XXX xxx General Education
3(X-X-X)
Group 3 - 8 (4)		
			
Total 15 Credits
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สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
Investment Informatics
ชื่อปริญญา
			
		
			

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศการลงทุน)
: Bachelor of Science (Investment Informatics)
: วท.บ. (สารสนเทศการลงทุน)
: B.Sc. (Investment Informatics)

ความส�ำคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน เป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการบูรณาการ ความ
รูร้ ะหว่างทฤษฎีการเงินการลงทุน คณิตศาสตร์ และสถิตโิ ดยมุง่ เน้นการศึกษาการคิดวิเคราะห์ปญ
ั หาและการ
จัดการด้านสารสนเทศการลงทุนโดยใช้คณิตศาตร์และสถิติประยุกต์อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพือ่ ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจการเงิน
การธนาคาร บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์และการประกันภัย อันเป็นส่วนส�ำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศในด้าน
ธุรกิจการเงิน การธนาคาร และธุรกิจประกันภัย ซึง่ สามารถเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์แก่องค์กรอย่างยัง่ ยืน
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตนักสารสนเทศการลงทุน ในวิชาการด้านคณิตศาสตร์การลงทุนและคณิตศาสตร์
ประกันภัย เพื่อประกอบวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
2. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสารสนเทศการลงทุน ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตส�ำนึกสาธารณะที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ
3. เพือ่ พัฒนาก�ำลังคนด้านสารสนเทศการลงทุนทีจ่ ะท�ำงานได้ทงั้ ในภาครัฐและเอกชน ซึง่ สามารถ
ประยุกต์ใช้ทักษะด้านสารสนเทศการลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศการลงทุน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการพัฒนาต่อสังคม และประเทศชาติ
โครงสร้างหลักสูตร						
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 			
120
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย			
3
		 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร1		
2
		 เลือกเรียนรายวิชากลุ่มที่ 3 – 8
		 แต่ละกลุ่มไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า
15
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยกิต
หน่วยกิต  
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตส์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 				
		 วิชาชีพ					
			 ก. วิชาชีพ-บังคับ 			
			 ข. วิชาชีพ-เลือก 				
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า		
แนวทางการประกอบอาชีพ
		 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
		 ผู้จัดการกองทุน
		 วาณิชธนากร
		 เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์
		 นักลงทุนรายบุคคล
		 ผู้ให้ค�ำแนะน�ำด้านการลงทุน
		 ผู้ให้ค�ำแนะน�ำด้านการวางแผนทางการเงิน
		 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

84
27
57
39
18
6

หน่วยกิต  
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนสหกิจศึกษา

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL xxx English Language (1)
3(x-x-x)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (1)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
		
Total   8  Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CIT 101 Programming I		
3(2-2-5)
CIT 103 Database Systems
3(3-0-6)
CIT 206 Innovation and Startup
3(3-0-6)
ENL xxx English Language (2)
3(x-x-x)
ACC 100 Finance Accounting
3(3-0-6)
INI 101 Introduction to Investment 3(3-0-6)
RSU 162 Investment Literacy in
3(3-0-6)
Digital Era
				 Total  21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
Group 2.2 (1)		
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (2)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (3)
INI 111 Alternative Investments
3(3-0-6)
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
INI 213 Financial Market and
3(3-0-6)
Security Investments
INI xxx Investment Informatics
3(3-0-6)
Elective (1)
			
Total   21  Credits  

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
Group 2.2 (2)		
INI 201 Financial Statement Analysis 3(3-0-6)
INI 203 Computer Application for
3(3-0-6)
Investors
MAT 143 Mathematical for Business 3(3-0-6)
and Economics
INI xxx Investment Informatics
3(3-0-6)
Elective (2)
INI xxx Investment Informatics
3(3-0-6)
Elective (3)
RSU xxx General Education
3(x-x-x)
Group 3 to 8 (4)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
			 Total   22  Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 144 Calculus for Business and 3(3-0-6)
Economics
MAT 155 Statics for Investors
3(3-0-6)
INI 303 Debt Investment 3(3-0-6)
INI 401 Equity Investments
3(3-0-6)
INI 403 Basic Derivative Investments 3(3-0-6)
INI xxx Investment Informatics
3(3-0-6)
Elective (4)
INI xxx Investment Informatics
3(3-0-6)
Elective (5)
				Total   21  Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
INI 301 Quantitative Methods
3(3-0-6)
INI 313 Security and Derivative Laws 3(3-0-6)
INI 314 Capital Market Theory
3(3-0-6)
INI 491 Seminar in Investment
3(3-0-6)
Informatics
INI xxx Investment Informatics
3(3-0-6)
Elective (6)
XXX xxx Free Elective (1)
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective (2)
3(3-0-6)
				 Total   21  Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
INI 496 Co-operative Education 6(0-36-18)
				
Total   6  Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ไม่มีการลงทะเบียน
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วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
College of Engineering
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College of Engineering
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
คณบดี
คุณวุฒิ

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Civil Engineering), Illinois Institute of Technology, U.S.A.
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรภาษาไทย
• สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
• สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
2. หลักสูตรภาษาไทย (Bilingual)
• สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษ
• สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ระดับปริญญาโท
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ระดับปริญญาเอก
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รหัสคณะ 11 สีประจ�ำวิทยาลัย แดงเลือดหมู
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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
B.Eng. (Computer Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งเน้นการ
เรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการคิด การ
ออกแบบ การผลิต การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ การประยุกต์ใช้งานและการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถติดตามเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รวมถึงส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีความส�ำนึกต่อสังคม
และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพวิศวกรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทเี่ น้นการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทงั้ ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
สามารถน�ำวิทยาการไปใช้ได้จริงทั้งภาครัฐและเอกชน ในอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ภายในประเทศไทย
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพ และมีจริยธรรมในการท�ำงานและคุณธรรมในการ
ด�ำรงชีวิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า และส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้า
สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา และ
มหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี และ/หรือคณบดี และ/หรือหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พิจารณา
แล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส�ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อ
บังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
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ทางวินัย

3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิด
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. อาชีพด้านราชการ ตัวอย่างเช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. อาชีพด้านรัฐวิสาหกิจ ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย วิศวกรที่ปรึกษา เป็นต้น
3. อาชีพด้านบริษัทเอกชน ตัวอย่างเช่น นักโปรแกรม ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนา
เว็บไซต์ ผู้จัดการซอฟต์แวร์ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

โครงสร้างของหลักสูตร

		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร				
4
ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร				
127 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
30
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 			
3
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 			
12
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 			
6
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์
6
หน่วยกิต
					
ระหว่างประเทศ
			 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 					
15
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่ ที่ 3 ถึง กลุม่ ที่ 8 โดยในแต่ละกลุม่ จะเลือกวิชาได้ไม่เกิน
3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		 หมวดวิชาเฉพาะ					
91
หน่วยกิต
				 1) วิชาแกน				
36
หน่วยกิต
				 2) วิชาเฉพาะด้าน				
46
หน่วยกิต
				 3) วิชาเลือก				
9
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า			
6
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1			
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 137 Fundamental Physics
3(2-3-6)
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CPE 161 Problem Solving and
3(2-2-5)
		 Computer Programming		
CPE 218 Digital Circuits Design
3(3-0-6)
CPE 219 Digital Circuits Design
1(0-3-2)
		 Laboratory			
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
					 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
CPE 221 Electric Circuit and
3(3-0-6)
		 Electronics Engineering
CPE 231 Computer Engineering
3(3-0-6)
		 Mathematics I			
CPE 263 Object-Oriented Programming 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 222 Electric Circuit and
1(0-3-2)
		 Electronics Engineering Laboratory
CPE 336 Microprocessors Systems 3(3-0-6)
CPE 337 Microprocessor Systems
1(0-3-2)
		 Laboratory
CPE 360 Algorithms and Data
3(3-0-6)
		 Structures
IEN 221 Probability and Statistics
3(3-0-6)
		 for Engineers			
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
					 Total 14 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1			
CPE 308 Signals and Systems
3(3-0-6)
CPE 326 Data Communication and
3(3-0-6)
		 Data Networks			
CPE 327 Data Communication
1(0-3-2)
		 Laboratory			
CPE 332 Computer Engineering
3(3-0-6)
		 Mathematics II			
CPE 362 Database and ERP Systems 3(3-0-6)
CPE 432 Computer Organization
3(3-0-6)
		 and Architecture			
IEN 301 Engineering Management 3(3-0-6)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 363 Application Development
3(2-2-5)
CPE 413 Digital Systems Design
3(3-0-6)
CPE 414 Digital Systems Design
1(0-3-2)
		 Laboratory			
CPE 419 Computer Operating Systems 3(3-0-6)
CPE 426 Computer Networks
3(3-0-6)
CPE 427 Computer Networks
1(0-3-2)
		 Laboratory			
CPE 441 System and Software
3(3-0-6)
		 Engineering			
					 Total 17 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CPE 490 Computer Engineering
1(0-35-18)
		 Training			
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1			
CPE 491 Computer Engineering
1(0-3-2)
		 Project I			
CPE xxx CPE Elective 		
3(3-0-6)
CPE xxx CPE Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)			
					 Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 492 Computer Engineering
2(0-6-3)
		 Project II			
CPE xxx CPE Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 11 Credits
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1			
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 137 Fundamental Physics
3(2-3-6)
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CPE 161 Problem Solving and
3(2-2-5)
		 Computer Programming		
CPE 218 Digital Circuits Design
3(3-0-6)
CPE 219 Digital Circuits Design
1(0-3-2)
		 Laboratory			
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)			
					 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 221 Electric Circuit and
3(3-0-6)
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
CPE 221 Electric Circuit and
3(3-0-6)
		 Electronics Engineering
CPE 231 Computer Engineering
3(3-0-6)
		 Mathematics I			
CPE 263 Object-Oriented Programming 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 222 Electric Circuit and
1(0-3-2)
		 Electronics Engineering Laboratory
CPE 336 Microprocessors Systems 3(3-0-6)
CPE 337 Microprocessor Systems
1(0-3-2)
		 Laboratory			
CPE 360 Algorithms and Data Structures 3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics
3(3-0-6)
		 for Engineers			
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
					 Total 14 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 308 Signals and Systems
3(3-0-6)
CPE 326 Data Communication and 3(3-0-6)
		 Data Networks			
CPE 327 Data Communication
1(0-3-2)
		 Laboratory			
CPE 332 Computer Engineering
3(3-0-6)
		 Mathematics II		
CPE 362 Database and ERP Systems 3(3-0-6)
CPE 432 Computer Organization and 3(3-0-6)
		 Architecture			
IEN 301 Engineering Management 3(3-0-6)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE 363 Application Development
3(2-2-5)
CPE 413 Digital Systems Design
3(3-0-6)
CPE 414 Digital Systems Design
1(0-3-2)
		 Laboratory			
CPE 419 Computer Operating Systems 3(3-0-6)
CPE 426 Computer Networks
3(3-0-6)
CPE 427 Computer Networks
1(0-3-2)
		 Laboratory			
CPE 441 System and Software
3(3-0-6)
		 Engineering			
					 Total 17 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
GEN 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education			
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CPE 495 Cooperative Project for
3(0-9-5)
		 Computer Engineering
CPE 496 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Computer Engineering		
					
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPE xxx CPE Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)		
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 12 Credits
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
B.Eng. (Chemical Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

วิศวกรรมเคมี เป็นสาขาวิชาชีพทีท่ ำ� หน้าทีว่ างแผนออกแบบสร้าง และควบคุมการด�ำเนินกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการผลิต ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบนั ภาค
อุตสาหกรรมมีความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความเจริญก้าวหน้า และตาม
พัฒนาการของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้ขอเสนอเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดย
มีเนือ้ หาหลักสูตรประกอบด้วย วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน เน้นการศึกษาภาคปฏิบตั ิ เพือ่ ให้
นักศึกษาได้เกิดแนวคิดน�ำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาทางวิศวกรรม ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้มปี ระสบการณ์
รู้จักการท�ำงานร่วมกัน พัฒนาตนให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ที่มีอัตลักษณ์ของบัณฑิตดังต่อไปนี้
1) รอบรู้เรื่องงาน หมายถึง บัณฑิตสามารถน�ำความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาของตนไป
ใช้และไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างดีและได้อย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ในงานที่ท�ำ มี
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ รู้จักการ
ใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2) รอบรูเ้ รือ่ งคน หมายถึง บัณฑิตสามารถท�ำงานรวมกับคนอืน่ ได้ (ทัง้ ในและนอกประเทศ) สามารถ
สื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย มีสังคม เข้าใจผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีน�้ำใจ มีสภาวะผู้น�ำหรือผู้ตามตาม
แต่โอกาส มีการแก้ปัญหาโดยใช้วิจารณญาณ
3) รอบรู้เรื่องชีวิต หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น มีวินัย มีความ
อดทน มีการบริหารจัดการตนเอง รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงรักษาเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมไทย
สามารถใช้ชวี ติ และปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง และมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการด�ำเนินชีวติ
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
2. ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิต
ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา หรือ
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส�ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อ
บังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. วิศวกรกระบวนการ
2. วิศวกรควบคุมและบ�ำรุงดูแลรักษาระบบ
3. วิศวกรวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์
นอกจากนีย้ งั สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึง่ เป็นทีย่ อมรับจากสถาบันการ
ศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
โครงสร้างของหลักสูตร
		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร			
145 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
30
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย		
3
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
12
หน่วยกิต
					 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6
หน่วยกิต
					 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ 6
หน่วยกิต
		
		
และประสบการณ์ระหว่างประเทศ
			 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 				
15
หน่วยกิต
		 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
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			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		 หมวดวิชาเฉพาะ						
				 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 					
				 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
				
และวิทยาศาสตร์		
		
				 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม			
				 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม				
				 1) กลุ่มวิชาบังคับ					
				 2) กลุ่มวิชาเลือก					
			 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า			

109
43

หน่วยกิต
หน่วยกิต

21
22
66
57
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of 1(0-3-2)
		 Chemistry		
GEN133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
CHE 123 Organic Chemistry for
3(3-0-6)
		 Engineers		
CHE 124 Laboratory of Organic
1(0-3-2)
		 Chemistry for Engineers
LANG xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					 Total 19 Credits
				

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
CHE 203 Principles of Chemical
3(3-0-6)
		 Engineering Calculation		
CHE 232 Physical Chemistry for
3(3-0-6)
		 Chemical Engineers		
CPE 252 Computer Programming for 3(2-2-5)
		 Engineers			
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
CHE 233 Applied Mathematics in
3(3-0-6)
		 Chemical Engineering		
CHE 310 Fluid Flow Operations
3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics
3(3-0-6)
		 for Engineers		
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)		
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 16 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 303 Chemical Engineering
3(3-0-6)
		 Economics			
CHE 311 Heat Transfer Operations
3(3-0-6)
CHE 315 Pollution Control and Waste 3(3-0-6)
		 Treatment		
CHE 321 Chemical Engineering
3(3-0-6)
		 Thermodynamics I
EEN 282 Fundamental of Electrical
3(3-0-6)
		 Engineering		
EEN 283 Fundamental of Electrical
1(0-3-2)
		 Engineering Laboratory
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 302 Chemical Engineering
3(3-0-6)
		 Processes		
CHE 312 Chemical Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory I		
CHE 313 Mass Transfer Operations 3(3-0-6)
CHE 322 Chemical Engineering
3(3-0-6)
		 Thermodynamics II		
CHE 331 Process Control 		
3(3-0-6)
		 Instrumentation		
CHE 361 Engineering Materials Science 3(3-0-6)
CHE 423 Chemical Reaction
3(3-0-6)
		 Engineering			
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CHE 490 Chemical Engineering
1(0-35-18)
		 Training			
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 414 Chemical Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory II			
CHE 432 Process Dynamics and
3(3-0-6)
		 Control		
CHE 443 Chemical Engineering Safety 3(3-0-6)
CHE 491 Chemical Engineering
1(0-3-2)
		 Project I		
CHE xxx CHE Elective		
3(x-x-x)
CHE xxx CHE Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)			
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 441 Chemical Engineering Plant 3(3-0-6)
		 Design		
CHE 492 Chemical Engineering
2(0-6-2)
		 Project II
CHE xxx CHE Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 11 Credits
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry		
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
CHE 123 Organic Chemistry for
3(3-0-6)
		 Engineers
CHE 124 Laboratory of Organic
1(0-3-2)
		 Chemistry for Engineers
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)			
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III3(3-0-6)PHY
223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
CHE 203 Principles of Chemical
3(3-0-6)
		 Engineering Calculation
CHE 232 Physical Chemistry for
3(3-0-6)
		 Chemical Engineers		
CPE 252 Computer Programming
3(2-2-5)
		 for Engineers		
LANG xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
CHE 233 Applied Mathematics in
3(3-0-6)
		 Chemical Engineering
CHE 310 Fluid Flow Operations
3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics
3(3-0-6)
		 for Engineers		
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 16 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 303 Chemical Engineering
3(3-0-6)
		 Economics		
CHE 311 Heat Transfer Operations
3(3-0-6)
CHE 315 Pollution Control and Waste 3(3-0-6)
		 Treatment		
CHE 321 Chemical Engineering
3(3-0-6)
		 Thermodynamics I
EEN 282 Fundamental of Electrical
3(3-0-6)
		 Engineering		
EEN 283 Fundamental of Electrical
1(0-3-2)
		 Engineering Laboratory
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 302 Chemical Engineering
3(3-0-6)
		 Processes		
CHE 312 Chemical Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory I		
CHE 313 Mass Transfer Operations 3(3-0-6)
CHE 322 Chemical Engineering
3(3-0-6)
		 Thermodynamics II
CHE 331 Process Control 		
3(3-0-6)
		 Instrumentation		
CHE 361 Engineering Materials Science 3(3-0-6)
CHE 423 Chemical Reaction
3(3-0-6)
		 Engineering
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CHE 414 Chemical Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory II			
CHE 432 Process Dynamics and Control 3(3-0-6)
CHE 441 Chemical Engineering
3(3-0-6)
		 Plant Design		
CHE 443 Chemical Engineering Safety 3(3-0-6)
GEN 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education		
CHE xxx CHE Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)			
				
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHE 495 Cooperative Project for
3(0-9-5)
		 Chemical Engineers
CHE 496 Cooperative Education
6(0-35-18)
		 for Chemical Engineers		
				
Total 9 Credits
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

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

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มีปณิธานทีจ่ ะผลิตบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ สนองความต้องการก�ำลังคน ตลอดจนสนองนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศทีจ่ ะให้มกี ารพึง่ ตนเองในด้านการพัฒนาออกแบบ และผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขึน้
ในประเทศ การศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครือ่ งกลเป็นสาขาหลักสาขาหนึง่ ทีจ่ ำ� เป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกลขึ้น โดยมุ่งที่จะผลิตวิศวกรที่มีความรู้ทักษะความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเป็นอย่างดี ตลอดจนมี
จิตส�ำนึกที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลเป็นอย่าง
ดี และสามารถเลือกเน้นเฉพาะด้านให้มีความรู้ลึกด้านวิศวกรรมเครื่องกลสมัยใหม่ หรือนวัตกรรมพลังงาน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน และอาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่เหมาะสมในสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. เพือ่ ผลิตวิศวกรทีม่ คี วามใฝ่รพู้ ร้อมทีจ่ ะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและน�ำมาประยุกต์
ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป

วิชาเลือก

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลและระบบราง
นักศึกษาในกลุม่ วิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกลและระบบราง ต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่ นีอ้ ย่างน้อย 4
วิชา ที่เหลือสามารถเลือกรายวิชาจากกลุ่มอื่นได้
MEN 356 Computational Fluid Dynamics 			
3(2-3-6)
MEN 420 Introduction to Railway System Engineering		
3(3-0-6)
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MEN 421 Rail Propulsion System				
3(2-3-6)
MEN 422 Railway Rolling Stock Engineering			
3(3-0-6)
MEN 431 Measurements and Instrumentation			
3(3-0-6)
MEN 432 Basic Microcontroller Applications			
3(3-0-6)
MEN 433 Fluid Power Control Systems				
3(3-0-6)
MEN 438 Robotics Arms and Applications			
3(3-0-6)
MEN 444 Fluid Machinery
				
3(2-3-6)
MEN 472 Automotive Engineering				
3(2-3-6)		
MEN 484 Refrigeration						
3(3-0-6)
MEN 486 Building System Design for Mechanical Engineering 3(2-3-6)
MEN 499 Special Topics in Mechanical Engineering		
3(3-0-6)
IEN 301 Engineering Management				
3(3-0-6)
IEN 303 Engineering Economics				
3(3-0-6)
		
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงานและเกษตร
นักศึกษาในกลุม่ วิชาเทคโนโลยีพลังงานและเกษตร ต้องเลือกวิชาในกลุม่ นีอ้ ย่างน้อย 4 วิชา ทีเ่ หลือ
สามารถเลือกรายวิชาจากกลุ่มอื่นได้
MEN 450 Renewable Energy Resource					
3(3-0-6)
MEN 451 Energy Management						
3(3-0-6)
MEN 452 Solar Energy Engineering					
3(3-0-6)
MEN 453 Biomass and Waste to Energy
3(3-0-6)
MEN 462 Renewable Energy Technology for Agriculture		
3(2-3-6)
MEN 476 Agricultural Engineering					
3(3-0-6)
MEN 477 Agricultural Industrial Plant Design				
3(2-2-5)
MEN 478 Combustion Technology for Agricultural Engineering		
3(3-0-6)
MEN 481 Engineering Process for Agricultural Products and Food Freezing 3(2-2-5)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
2. ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิค
การผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างกลโรงงาน หรือช่างกลหนัก ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือช่างสาขาอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เทียบเท่าได้ โดยสามารถเทียบโอน
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ผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณา
แล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส�ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อ
บังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ควบคุมดูแล ระบบเครื่องจักรกล ระบบของไหล ระบบความร้อน ในโรงงานอุตสาหกรรม
2. ควบคุมดูแลการท�ำงานในหน่วยงานผลิตไฟฟ้า
3. วิเคราะห์ ออกแบบระบบเครื่องจักรกล ระบบของไหล ระบบท�ำความเย็น-ความร้อน
นอกจากนีย้ งั สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึง่ เป็นทีย่ อมรับจากสถาบันการ
ศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

โครงสร้างของหลักสูตร

		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร
4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร				
142 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
30
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย		
		
3
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 			
12
หน่วยกิต
					 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 		
6
หน่วยกิต
					 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ 		
6
หน่วยกิต
		
		
และประสบการณ์ระหว่างประเทศ
			 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 					
15
หน่วยกิต
		 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
			 หมวดวิชาเฉพาะ				
106 หน่วยกิต
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			 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 				
				 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
				
และวิทยาศาสตร์		
				 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม		
			 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม				
				 1) กลุ่มวิชาบังคับ				
				 2) กลุ่มวิชาเลือก				
			 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า		

56

หน่วยกิต

21
35
50
35
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry		
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
					 Total 17 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
MEN 231 Computer Aided Drawing
1(0-3-2)
MEN 343 Thermodynamics
3(3-0-6)
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)		
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 238 Differential Equations for
3(3-0-6)
		 Engineers			
MEN 202 Mechanical Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory I		
MEN 222 Engineering Dynamics
3(3-0-6)
MEN 323 Mechanics of Materials
3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programming
3(2-2-5)
		 for Engineers		
EEN 284 Fundamental Electrical
3(2-2-5)
		 Engineering		
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)			
					 Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 303 Mechanical Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory II		
MEN 310 Mechanics of Machinery
3(3-0-6)
MEN 312 Computer Aided Mechanical 3(2-3-6)
		 Engineering Design
MEN 351 Fluid Mechanics		
3(3-0-6)
MEN xxx MEN Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)		
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN 311 Mechanical Design I
3(3-0-6)
MEN 352 Heat Transfer		
3(3-0-6)
MEN 362 Manufacturing Processes 3(3-0-6)
MEN 434 Mechanical Vibration
3(3-0-6)
MEN xxx MEN Elective		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
MEN 490 Mechanical Engineering 1(0-35-18)
		 Training			
			
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 404 Mechanical Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory III		
MEN 412 Mechanical Design II
3(3-0-6)
MEN 435 Dynamic Systems and
3(3-0-6)
		 Control		
MEN 471 Internal Combustion Engines 3(3-0-6)
MEN 491 Mechanical Engineering
1(0-3-2)
		 Project I		
MEN xxx MEN Elective		
3(x-x-x)
					 Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN 473 Power Plant Engineering
3(3-0-6)
MEN 492 Mechanical Engineering
2(0-6-4)
		 Project II		
MEN xxx MEN Elective		
3(x-x-x)
MEN xxx MEN Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 14 Credits
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)		
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry		
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
					 Total 17 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
MEN 231 Computer Aided Drawing
1(0-3-2)
MEN 343 Thermodynamics
3(3-0-6)
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 238 Differential Equations for
3(3-0-6)
		 Engineers		
MEN 202 Mechanical Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory I		
MEN 222 Engineering Dynamics
3(3-0-6)
MEN 323 Mechanics of Materials
3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programming
3(2-2-5)
		
for Engineers		
EEN 284 Fundamental Electrical
3(2-2-5)
		 Engineering			
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)			
					 Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 303 Mechanical Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory II		
MEN 310 Mechanics of Machinery
3(3-0-6)
MEN 312 Computer Aided Mechanical 3(2-3-6)
		 Engineering Design
MEN 351 Fluid Mechanics		
3(3-0-6)
MEN xxx MEN Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)		
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN 311 Mechanical Design I
3(3-0-6)
MEN 352 Heat Transfer		
3(3-0-6)
MEN 362 Manufacturing Processes 3(3-0-6)
MEN 434 Mechanical Vibration
3(3-0-6)
MEN xxx MEN Elective		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 404 Mechanical Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory III		
MEN 412 Mechanical Design II
3(3-0-6)
MEN 435 Dynamic Systems and
3(3-0-6)
		 Control		
MEN 471 Internal Combustion Engines 3(3-0-6)
MEN 473 Power Plant Engineering
3(3-0-6)
GEN 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education		
MEN xxx MEN Elective		
3(x-x-x)
				
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MEN 495 Cooperative Project for
3(0-9-5)
		 Mechanical Engineering
MEN 496 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Mechanical Engineering
					
Total 9 Credits
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

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

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีปณิธานที่จะผลิตบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ สนองความต้องการก�ำลังคน ตลอดจนสนองนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศที่จะให้มีการพึ่งตนเองในด้านการพัฒนาออกแบบ และผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ขึน้ ในประเทศ การศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาหลักสาขาหนึง่ ทีจ่ ำ� เป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพือ่ สนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าขึน้ โดย
มุง่ ทีจ่ ะผลิตวิศวกรทีม่ คี วามรูท้ กั ษะความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเป็นอย่างดี ตลอดจนมีจติ ส�ำนึกทีจ่ ะสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตวิศวกรไฟฟ้าระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นอย่างดี และ
มีความรู้เฉพาะทาง ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการท�ำวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
4. เพือ่ ผลิตวิศวกรทีม่ คี วามใฝ่รพู้ ร้อมทีจ่ ะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและน�ำมาประยุกต์
ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป
แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง
EEN 460 Electrical Power Engineering Laboratory			
EEN 462 Power Electronics						
EEN 464 Electrical Machines II						
EEN 469 Electrical Power System I					
EEN 471 Electrical Power System II					
EEN 472 High Voltage Engineering					

1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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EEN 475 Electrical Systems Design					
EEN 479 Electrical Power Plant Engineering				
EEN 480 Electrical Power System Protection				
แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
TEN 423 Digital Communications					
TEN 424 Data Communications and Networking				
TEN 428 Optical Communications					
TEN 440 Telecommunication and Electronics Engineering Laboratory
TEN 442 Communication Networks and Transmission Lines		
TEN 443 Antenna Engineering						
EEN 352 Electronics Engineering II					
EEN 434 Digital Signal Processing					
EEN 457 Embedded System Design					

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

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
2. ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาช่างเทคโนโลยีไฟฟ้า ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรือ่ ง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
พ.ศ. 2546 และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส�ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อ
บังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แนวทางการประกอบอาชีพ
แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง
		 1. วิศวกรประจ�ำในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในการควบคุม และซ่อมบ�ำรุงรักษา
		 2. วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้าในบ้าน อาคารชุด โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
		 3. วิศวกรประจ�ำในโรงผลิตไฟฟ้าทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ทีใ่ ห้บริการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
		 4. วิศวกรออกแบบ และบ�ำรุงรักษาระบบควบคุม
		 5. นักวิจัยและพัฒนา ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง
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แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
		 1. วิศวกรประจ�ำในบริษัทที่ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการสื่อสาร
		 2. วิศวกรวางระบบโครงข่ายการสื่อสารของทั้งภาครัฐ และเอกชน
		 3. นักวิจัยและพัฒนา ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
		 4. วิศวกรประจ�ำในบริษัทที่ประกอบกิจการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
		 5. วิศวกรออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
		 6. นักวิจัยและพัฒนา ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
		 นอกจากนีย้ งั สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึง่ เป็นทีย่ อมรับจากสถาบัน
การศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
โครงสร้างของหลักสูตร
		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร
4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร				
147 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
30
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย		
		
3
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 			
12
หน่วยกิต
					 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 		
6
หน่วยกิต
					 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ 		
6
หน่วยกิต
		
			
และประสบการณ์ระหว่างประเทศ
			 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 					
15
หน่วยกิต
		 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		 หมวดวิชาเฉพาะ					
111 หน่วยกิต
		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 					
35
หน่วยกิต
			 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
				 และวิทยาศาสตร์		
		
21
หน่วยกิต
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				 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม		
		 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม				
				 1) กลุ่มวิชาบังคับ				
				 2) กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง		
				 3) กลุ่มวิชาเลือก				
		 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า		

14
76
45
25
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก�ำลัง)
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
EEN 211 Digital Circuits and Digital 3(3-0-6)
		 Logic Design
EEN 217 Digital Logic Design
1(0-3-2)
		 Laboratory
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
				 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
EEN 201 Electrical Engineering
3(3-0-6)
		 Mathematics		
EEN 231 Electric Circuit Analysis I
3(3-0-6)
EEN 238 Electric Circuit Laboratory 1(0-3-2)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 238 Differential Equations for
3(3-0-6)
		 Engineers
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
EEN 301 Electrical Measurements
3(3-0-6)
		 and Instrumentation
EEN 332 Electric Circuit Analysis II
3(3-0-6)
EEN 351 Electronic Engineering I
3(3-0-6)
EEN 353 Electronic Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
		 			 Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
EEN 312 Microprocessors		
3(3-0-6)
EEN 313 Microprocessor Laboratory 1(0-3-2)
EEN 314 Electromagnetic Fields
3(3-0-6)
		 Engineering
EEN 362 Electrical Machines I
3(3-0-6)
EEN 366 Electrical Machines
1(0-3-2)
		 Laboratory			
TEN 321 Principle of Communication 3(3-0-6)
		 Systems
EEN 475 Electrical System Design
3(3-0-6)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
EEN 303 Feedback Control Systems 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programming
3(2-2-5)
		 for Engineers
EEN464 Electrical Machines II
3(3-0-6)
EEN469 Electrical Power Systems I 3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Electrical Engineering 3(3-0-6)
		 Elective		
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
EEN 490 Electrical Engineering
1(0-35-18)
		 Training
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
EEN 462 Power Electronics
3(3-0-6)
EEN 471 Electrical Power Systems II 3(3-0-6)
EEN 472 High Voltage Engineering
3(3-0-6)
EEN 491 Electrical Engineering Project I 1(0-3-2)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
EEN 460 Electrical Power Engineering 1(0-3-2)
		 Laboratory
EEN 479 Electrical Power Plant
3(3-0-6)
		 Engineering
EEN 480 Electrical System Protection 3(3-0-6)
EEN 492 Electrical Engineering Project II 2(0-6-3)
EEN/TEN xxx Electrical Engineering 3(3-0-6)
		 Elective			
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits

268
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

แผนการศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก�ำลัง)
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL xxx English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL xxx English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
EEN 211 Digital Circuits and Digital 3(3-0-6)
		 Logic Design
EEN 217 Digital Logic Design Laboratory 1(0-3-2)
LANG xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
EEN 201 Electrical Engineering
3(3-0-6)
		 Mathematics		
EEN 231 Electric Circuit Analysis I
3(3-0-6)
EEN 238 Electric Circuit Laboratory 1(0-3-2)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 238 Differential Equations
3(3-0-6)
		 for Engineers
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
EEN 301 Electrical Measurements
3(3-0-6)
		 and Instrumentation		
EEN 332 Electric Circuit Analysis II
3(3-0-6)
EEN 351 Electronic Engineering I
3(3-0-6)
EEN 353 Electronic Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
					 Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
EEN 312 Microprocessors		
3(3-0-6)
EEN 313 Microprocessor Laboratory 1(0-3-2)
EEN 314 Electromagnetic Fields
3(3-0-6)
		 Engineering
EEN 362 Electrical Machines I
3(3-0-6)
EEN 366 Electrical Machines
1(0-3-2)
		 Laboratory			
TEN 321 Principle of Communication 3(3-0-6)
		 Systems
EEN 475 Electrical System Design
3(3-0-6)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
EEN 303 Feedback Control Systems 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programming
3(2-2-5)
		 for Engineers
EEN460 Electrical Power Engineering 1(0-3-2)
		 Laboratory
EEN464 Electrical Machines II
3(3-0-6)
EEN469 Electrical Power Systems I 3(3-0-6)
EEN479 Electrical Power Plant
3(3-0-6)
		 Engineering
EEN 480 Electrical System Protection 3(3-0-6)
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
					
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
EEN 462 Power Electronics
3(3-0-6)
EEN 471 Electrical Power Systems II 3(3-0-6)
EEN 472 High Voltage Engineering
3(3-0-6)
GEN 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
EEN 495 Cooperative Project for
3(0-9-5)
		 Electrical Engineering
EEN 496 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Electrical Engineering		
					
Total 9 Credits
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์)
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
EEN 211 Digital Circuits and Digital 3(3-0-6)
		 Logic Design
EEN 217 Digital Logic Design
1(0-3-2)
		 Laboratory
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
EEN 201 Electrical Engineering
3(3-0-6)
		 Mathematics		
EEN 231 Electric Circuit Analysis I
3(3-0-6)
EEN 238 Electric Circuit Laboratory 1(0-3-2)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 238 Differential Equations
3(3-0-6)
		 for Engineers
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
EEN 301 Electrical Measurements
3(3-0-6)
		 and Instrumentation		
EEN 332 Electric Circuit Analysis II
3(3-0-6)
EEN 351 Electronic Engineering I
3(3-0-6)
EEN 353 Electronic Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
					 Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
EEN 312 Microprocessors		
3(3-0-6)
EEN 313 Microprocessor Laboratory 1(0-3-2)
EEN 314 Electromagnetic Fields
3(3-0-6)
		 Engineering
EEN 362 Electrical Machines I
3(3-0-6)
EEN 366 Electrical Machines
1(0-3-2)
		 Laboratory			
TEN 321 Principle of Communication 3(3-0-6)
		 Systems
EEN 352 Electrical Engineering II
3(3-0-6)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
EEN 303 Feedback Control Systems 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programming
3(2-2-5)
		 for Engineers
EEN 457 Embedded System Design 3(3-0-6)
TEN 423 Digital Communication
3(3-0-6)
EEN/TEN xxx Electrical Engineering 3(3-0-6)
		 Elective		
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		
(Group 3-8)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
EEN 490 Electrical Engineering
1(0-35-18)
		 Training
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
TEN 424 Data Communication and
3(3-0-6)
		 Network		
TEN 442 Communication Network
3(3-0-6)
		 and Transmission Line		
TEN 443 Antenna Engineering
3(3-0-6)
EEN 491 Electrical Engineering
1(0-3-2)
		 Project I		
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)			
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
TEN 440 Telecommunication and
1(0-3-2)
		 Electronics Engineering Lab 		
TEN 428 Optical Communications
3(3-0-6)
EEN 434 Digital Signal Processing
3(3-0-6)
EEN 492 Electrical Engineering
2(0-6-3)
		 Project II		
EEN/TEN xxx Electrical Engineering 3(3-0-6)
		 Elective			
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL 126 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
EEN 211 Digital Circuits and
3(3-0-6)
		 Digital Logic Design
EEN 217 Digital Logic Design
1(0-3-2)
		 Laboratory
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
EEN 201 Electrical Engineering
3(3-0-6)
		 Mathematics		
EEN 231 Electric Circuit Analysis I
3(3-0-6)
EEN 238 Electric Circuit Laboratory 1(0-3-2)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 238 Differential Equations for
3(3-0-6)
		 Engineers
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
EEN 301 Electrical Measurements
3(3-0-6)
		 and Instrumentation
EEN 332 Electric Circuit Analysis II
3(3-0-6)
EEN 351 Electronic Engineering I
3(3-0-6)
EEN 353 Electronic Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
					 Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
EEN 312 Microprocessors		
3(3-0-6)
EEN 313 Microprocessor Laboratory 1(0-3-2)
EEN 314 Electromagnetic Fields
3(3-0-6)
		 Engineering
EEN 362 Electrical Machines I
3(3-0-6)
EEN 366 Electrical Machines
1(0-3-2)
		 Laboratory			
TEN 321 Principle of Communication 3(3-0-6)
		 Systems
EEN 352 Electronics Engineering II 3(3-0-6)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
EEN 303 Feedback Control Systems 3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programming for 3(2-2-5)
		 Engineers
EEN 457 Embedded System Design 3(3-0-6)
TEN 423 Digital Communication
3(3-0-6)
TEN 440 Telecommunication and
1(0-3-2)
		 Electronics Engineering Lab 		
TEN 428 Optical Communications
3(3-0-6)
EEN 434 Digital Signal Processing
3(3-0-6)
				 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
TEN 424 Data Communication
3(3-0-6)
		 and Network		
TEN 442 Communication Network and 3(3-0-6)
		 Transmission Line		
TEN 443 Antenna Engineering
3(3-0-6)
GEN 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education
		
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
EEN 495 Cooperative Project
3(0-9-5)
		 for Electrical Engineering
EEN 496 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Electrical Engineering
					
Total 9 Credits
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สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
Automotive Engineering
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์)
Bachelor of Engineering (Automotive Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์)
B.Eng. (Automotive Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

		 ประเทศไทยได้กลายมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคนี้อย่างเด่นชัด ผู้ผลิต
รถยนต์จ�ำนวนมากได้เลือกประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ระดับนานาชาติ จึงท�ำให้เกิดความต้องการ
วิศวกรในสาขานี้อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์จาก
เทคโนโลยีต่างๆ หลายแขนง เช่น โลหะวิทยา เคมี ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ฯลฯ อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่จึงต้องอาศัยวิศวกรยานยนต์ที่มีทักษะความรู้ทั้งทางด้านเทคนิค การวิเคราะห์ และการ
บริหารจัดการ ดังนัน้ วิศวกรยานยนต์จงึ ต้องมีความรูอ้ ย่างลึกซึง้ ในพืน้ ฐานทางด้านวิศวกรรมเครือ่ งกลเพือ่ ทีจ่ ะ
เข้าใจการท�ำงานของเครือ่ งจักรการผลิตและการท�ำงานของระบบยานยนต์ตา่ งๆ มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ทมี่ กี ารน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวม
ถึงทักษะการบริหารจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรยานยนต์จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้ ทันสมัยอยูเ่ สมอเพือ่
ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและเครือ่ งจักร รวมถึงเทคโนโลยียาน
ยนต์ในอนาคตต่อไป
		 มหาวิทยาลัยรังสิตได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสาขาวิชาดังกล่าวที่มีต่ออุตสาหกรรมยาน
ยนต์ในประเทศไทย ซึง่ ถือเป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมหลักทีส่ ร้างทัง้ รายได้และแหล่งงานของประเทศ จึงได้เปิด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ขึ้น เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ระดับปริญญาตรี
ทีม่ คี วามรูท้ กั ษะความสามารถในวิชาชีพเป็นอย่างดี และตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในแขนง
นี้สืบไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตวิศวกรยานยนต์ระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมยานยนต์เป็น
อย่างดีและและสามารถน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิตมาประยุกต์ใช้งานจริงใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและการวิ จั ย ด้ า นวิ ศ วกรรมยานยนต์ ที่ มี ค วามหลายหลายในเชิ ง
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
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4. เพือ่ ผลิตวิศวกรทีม่ คี วามใฝ่รพู้ ร้อมทีจ่ ะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและน�ำมาประยุกต์
ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาขั้นสูงต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
2. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างจักรกล
หนัก ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณา
แล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส�ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อ
บังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. วิศวกรควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
2. วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์
3. วิศวกรที่ปรึกษาในบริษัทประกันภัยรถยนต์
4. เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการศูนย์บริการยานยนต์
		 นอกจากนีย้ งั สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึง่ เป็นทีย่ อมรับจากสถาบัน
การศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
โครงสร้างของหลักสูตร
		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร
4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร				
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย			
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 			
					 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 			
					 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ 		
		
และประสบการณ์ระหว่างประเทศ
			 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 					

142
30
3
12
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

15

หน่วยกิต
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		 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		 หมวดวิชาเฉพาะ					
106 หน่วยกิต
		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 					
56
หน่วยกิต
			 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
			
และวิทยาศาสตร์		
		
21
หน่วยกิต
			 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม			
35
หน่วยกิต
		 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม				
50
หน่วยกิต
			 1) กลุ่มวิชาบังคับ				
38
หน่วยกิต
			 2) กลุ่มวิชาเลือก				
12
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า		
6
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles of 1(0-3-2)
		 Chemistry		
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
AEN 202 Automotive Engineering Lab I 1(0-3-2)
MEN 343 Thermodynamics
3(3-0-6)
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics for 3(3-0-6)
		 Engineers		
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 238 Differential Equations for
3(3-0-6)
		 Engineers		
MEN 222 Engineering Dynamics
3(3-0-6)
MEN 231 Computer Aided Drawing
1(0-3-2)
MEN 323 Mechanics of Materials
3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programing for
3(2-2-5)
		 Engineers		
EEN 284 Fundamental Electrical
3(2-2-5)
		 Engineering		
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
AEN 302 Automotive Engineering Lab. II1(0-3-2)
AEN 306 Design of Mechanical
3(3-0-6)
		 Elements
AEN 305 Basic Automotive Systems 3(3-0-6)
MEN 310 Mechanics of Machinery
3(3-0-6)
MEN 351 Fluid Mechanics		
3(3-0-6)
AEN xxx / MEN xxx / IEN xxx
3(x-x-x)
		 AEN Elective		
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AEN 304 Automotive Parts
3(3-0-6)
		 Manufacturing Processes
AEN 314 Computer Aided Automotive 3(2-3-6)
		 Engineering Design
MEN 352 Heat Transfer		
3(3-0-6)
AEN xxx / MEN xxx / IEN xxx
3(x-x-x)
AEN Elective		
AEN xxx / MEN xxx / IEN xxx
3(x-x-x)
AEN Elective 			
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
AEN 490 Automotive Engineering 1(0-35-18)
		 Training
		
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MEN 434 Mechanical Vibration
3(3-0-6)
MEN 471 Internal Combustion Engines 3(3-0-6)
AEN 409 Automotive Control System 3(3-0-6)
AEN 402 Automotive Engineering
1(0-3-2)
		 Lab. III		
AEN 491 Automotive Engineering
1(0-3-2)
		 Project I		
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 		
3(x-x-x)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AEN 403 Mechanics of Vehicles
3(3-0-6)
AEN xxx / MEN xxx / IEN xxx
3(x-x-x)
AEN Elective 		
AEN 492 Automotive Engineering
2(0-6-3)
Project II		
XXX xxx Free Elective 		
3(x-x-x)
					 Total 11 Credits
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry		
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL xxx English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
AEN 202 Automotive Engineering Lab I 1(0-3-2)
AEN 310 Thermodynamics
3(3-0-6)
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics for 3(3-0-6)
		 Engineers		
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 238 Differential Equations for
3(3-0-6)
		 Engineers		
MEN 222 Engineering Dynamics
3(3-0-6)
MEN 231 Computer Aided Drawing
1(0-3-2)
MEN 323 Mechanics of Materials
3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programing for
3(2-2-5)
		 Engineers		
EEN 284 Fundamental Electrical
3(2-2-5)
		 Engineering		
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)			
					 Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
AEN 302 Automotive Engineering
1(0-3-2)
		 Lab. II		
AEN 305 Basic Automotive Systems 3(3-0-6)
AEN 306 Design of Mechanical
3(3-0-6)
		 Elements		
MEN 310 Mechanics of Machinery
3(3-0-6)
MEN 351 Fluid Mechanics		
3(3-0-6)
AEN xxx / MEN xxx / IEN xxx
3(x-x-x)
		 AEN Elective
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AEN 304 Automotive Parts
3(3-0-6)
		 Manufacturing Processes
AEN 314 Computer Aided Automotive 3(2-3-6)
		 Engineering Design
MEN 352 Heat Transfer		
3(3-0-6)
AEN xxx / MEN xxx / IEN xxx
3(x-x-x)
AEN Elective			
					 Total 12 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
GEN 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education		
AEN 402 Automotive Engineering
1(0-3-2)
		 Lab. III		
AEN 403 Mechanics of Vehicles
3(3-0-6)
AEN 409 Automotive Control System 3(3-0-6)
MEN 434 Mechanical Vibration
3(3-0-6)
MEN 471 Internal Combustion Engines 3(3-0-6)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AEN 495 Cooperative Project for
3(0-9-5)
		 Automotive Engineering
AEN 496 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Automotive Engineering
					
Total 9 Credits
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

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

ปรัชญาของหลักสูตร
ในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อให้ประเทศพึ่งตนเองได้ การสร้างและปรับปรุงโรงงาน ที่อยู่อาศัย ระบบการขนส่ง และ
สาธารณูปโภคต่างๆ จึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น ดังนัน้ จึงเกิดความต้องการวิศวกรโยธาทีม่ คี วามช�ำนาญในการออกแบบ
การควบคุมการก่อสร้าง การจัดระบบการขนส่ง และการพัฒนาแหล่งน�้ำ เพื่อที่จะสนองความต้องการดัง
กล่าว มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะ
ผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเป็นอย่างดี ตลอดจนมีจรรยาบรรณที่
ดีและมีจิตส�ำนึกที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ และได้ปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะกับงาน
วิศวกรรมโยธาในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตวิศวกรโยธาที่มีความสามารถในการท�ำงาน อาทิเช่น ส�ำรวจ ออกแบบ ควบคุมการ
ก่อสร้าง และวางแผนโครงสร้างพื้นฐานในงานวิศวกรรมโยธา
2. เพือ่ ผลิตวิศวกรทีม่ คี วามใฝ่รพู้ ร้อมทีจ่ ะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและน�ำมาประยุกต์
ใช้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการท�ำวิจัย และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป
3. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรม ด�ำรงเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งมีจิตส�ำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาแก่สังคม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา หรือ
2. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขา วิชาช่าง
ก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างส�ำรวจ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
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แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ผู้จัดการโครงการวิศวกรรมโยธา
2. วิศวกรโยธาที่สามารถวิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโยธา
3. วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา
		 นอกจากนีย้ งั สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึง่ เป็นทีย่ อมรับจากสถาบัน
การศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
โครงสร้างของหลักสูตร
		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร				
150 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
30
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย		
		
3
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 			
12
หน่วยกิต
			
		 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 		
6
หน่วยกิต
			
กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ 		
6
หน่วยกิต
		
		
และประสบการณ์ระหว่างประเทศ
			 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 					
15
หน่วยกิต
		 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		 หมวดวิชาเฉพาะ						
114 หน่วยกิต
		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 						
53
หน่วยกิต
			 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
				 และวิทยาศาสตร์		
			
21
หน่วยกิต
			 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม			
32
หน่วยกิต
		 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม					
61
หน่วยกิต
			 1) กลุ่มวิชาบังคับ					
55
หน่วยกิต
			 2) กลุ่มวิชาเลือก					
6
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า			
6
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL125 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)			
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					 Total 20 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
CEN 283 Engineering Surveying
3(2-3-6)
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programing for
3(2-2-5)
		 Engineers
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 292 Applied Mathematics for
3(3-0-6)
		 Civil Engineering
CEN 223 Strength of Materials
3(3-0-6)
CEN 261 Civil Engineering Materials 3(2-3-6)
		 and Testing		
CEN 285 Route Surveying		
3(3-0-6)
MEN 222 Engineering Dynamics
3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics
3(3-0-6)
		 for Engineers			
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CEN 284 Surveying Field Practice 1(0-80-40)
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CEN 320 Structural Analysis I
3(3-0-6)
CEN 342 Hydraulics		
3(3-0-6)
CEN 343 Hydraulics Laboratory
1(0-3-2)
CEN 362 Concrete Technology
3(2-3-6)
CEN 370 Engineering Geology
3(2-3-6)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 321 Structural Analysis II
3(3-0-6)
CEN 331 Reinforced Concrete Design 4(3-3-6)
CEN 371 Soil Mechanics		
3(3-0-6)
CEN 372 Soil Mechanics Laboratory 1(0-3-2)
CEN 332 Computer-Aided Engineering 3(2-3-6)
		 and Design		
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 17 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CEN 490 Civil Engineering Training 1(0-35-48)
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CEN 344 Hydrology		
3(3-0-6)
CEN 433 Steel and Timber Design
4(3-3-6)
CEN 473 Foundation Engineering
3(3-0-6)
CEN 491 Civil Engineering Project I 1(0-3-2)
CEN xxx CEN Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective
3(x-x-x)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 412 Construction Engineering and 3(3-0-6)
		 Management		
CEN 444 Hydraulic Engineering
3(3-0-6)
CEN 481 Highway Engineering
3(3-0-6)
CEN 476 Highway Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory		
CEN 492 Civil Engineering Project II 2(0-6-3)
CEN xxx CEN Elective		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
ENL 126 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
		 			 Total 20 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
CEN 283 Engineering Surveying
3(2-3-6)
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
CPE 252 Computer Programing
3(2-2-5)
		 for Engineers
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 292 Applied Mathematics for
3(3-0-6)
		 Civil Engineering
CEN 223 Strength of Materials
3(3-0-6)
CEN 261 Civil Engineering Materials 3(2-3-6)
		 and Testing		
CEN 285 Route Surveying		
3(3-0-6)
MEN 222 Engineering Dynamics
3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics for 3(3-0-6)
		 Engineers			
		 			 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CEN 284 Surveying Field Practice 1(0-80-40)
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CEN 320 Structural Analysis I
3(3-0-6)
CEN 342 Hydraulics		
3(3-0-6)
CEN 343 Hydraulics Laboratory
1(0-3-2)
CEN 362 Concrete Technology
3(2-3-6)
CEN 370 Engineering Geology
3(2-3-6)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 321 Structural Analysis II
3(3-0-6)
CEN 331 Reinforced Concrete Design 4(3-3-6)
CEN 371 Soil Mechanics		
3(3-0-6)
CEN 372 Soil Mechanics Laboratory 1(0-3-2)
CEN 332 Computer-Aided Engineering 3(2-3-6)
		 and Design		
CEN 344 Hydrology		
3(3-0-6)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 20 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
GEN 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education			
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CEN 495 Cooperative Project for
3(0-9-5)
		 Civil Engineering
CEN 496 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Civil Engineering
					
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 433 Steel and Timber Design
4(3-3-6)
CEN 473 Foundation Engineering
3(3-0-6)
CEN 412 Construction Engineering
3(3-0-6)
		 and Management
CEN 444 Hydraulic Engineering
3(3-0-6)
CEN 481 Highway Engineering
3(3-0-6)
CEN 476 Highway Engineering
1(0-3-2)
		 Laboratory		
XXX xxx Free Elective
3(x-x-x)
				
Total 20 Credits
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สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
B.Eng. (Environmental Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร
ในปัจจุบัน ประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมอาเซียน รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพือ่ เข้าสูส่ งั คมอาเซียน โดยเฉพาะเกิดปัญหามลพิษขึน้ มากมายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ดัง
นั้นจึงเกิดความต้องการวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความช�ำนาญในการออกแบบ การศึกษาผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อม การจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น การบ�ำบัดน�้ำเสีย การควบคุมมลภาวะอากาศ การจัดการขยะ
มูลฝอย การประปา การก�ำจัดสารพิษอันตรายและการควบคุมมลภาวะเสียง รวมทัง้ ต้องมีความรูก้ ารสือ่ สาร
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะสนองความต้องการดังกล่าว ทางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จึงได้
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลิตวิศวกรสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามรู้ ทักษะ ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะและความสามารถในการ
สือ่ สารกับชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีจติ ส�ำนึกทีจ่ ะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพือ่ ผลิตวิศวกรสิง่ แวดล้อม ทีม่ คี วามสามารถในการออกแบบระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ระบบประปา
การระบายน�้ำ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษอากาศ และเสียง การวางแผน
การจัดการสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และน�ำมา
ประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรมและคุณธรรม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา หรือ
2) ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ในสาขาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างส�ำรวจ หรือเทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
รังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
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3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้
4. ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. มีผู้รับรอง ซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
แนวทางการประกอบอาชีพ
เป็นวิศวกรสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามสามารถในออกแบบระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย น�้ำประปา วิศวกรรมมูลฝอย
ระบบบ�ำบัดอากาศเสีย ระบบก�ำจัดของเสียอันตราย การออกแบบระบบท่อรวบรวมน�้ำเสียและสถานีสูบน�้ำ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถท�ำงานในหน่วยงานต่างๆ เช่น
1. หน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. บริษัทวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษา
3. วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจ�ำโรงงาน
4. วิศวกรขายเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
		 นอกจากนีย้ งั สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึง่ เป็นทีย่ อมรับจากสถาบัน
การศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
โครงสร้างของหลักสูตร
		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร
4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร			
142 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
30
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย		
3
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 		
12
หน่วยกิต
					 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 		
6
หน่วยกิต
				
กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ
6
หน่วยกิต
		
และประสบการณ์ระหว่างประเทศ
			 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 				
15
หน่วยกิต
		 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
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			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		 หมวดวิชาเฉพาะ						
		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 						
			 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
				 และวิทยาศาสตร์		
			
			 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม			
				 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม				
			 1) กลุ่มวิชาบังคับ					
			 2) กลุ่มวิชาเลือก					
		 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า			

106
50

หน่วยกิต
หน่วยกิต

21
29
56
47
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0 -6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL 126 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
ENV 281 Engineering Mechanics
3(3-0-6)
		 for Environmental Engineering		
ENV 250 Chemistry for Environmental 3(3-0-6)
		 Engineering			
ENV 251 Chemistry for Environmental 1(0-3-2)
		 Engineering Laboratory
ENV 252 Fundamentals to
3(3-0-6)
		 Environmental Engineering
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
CPE 252 Computer Programing
3(2-2-5)
		 for Engineers
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 283 Engineering Surveying
3(2-3-6)
ENV 254 Environmental Microbiology 3(3-0-6)
ENV 253 Environmental Microbiology 1(0-3-2)
		 Laboratory		
ENV 365 Unit Operations and
3(3-0-6)
		 Processes for Environmental
		 Engineering
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
ENV 341 Hydraulics for Environmental 3(3-0-6)
		 Engineering			
ENV 342 Hydraulics Laboratory for
1(0-3-2)
		 Environmental Engineering		
ENV 345 Environmental Modeling
3(3-0-6)
ENV 366 Biological Unit Processes 3(3-0-6)
ENV 367 Environmental Engineering 1(0-3-2)
		 Laboratory
ENV xxx ENV Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective 		
3(x-x-x)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 411 Water Supply Engineering 3(3-0-6)
		 and Design			
ENV 421 Wastewater Engineering
3(3-0-6)
		 and Design
ENV 423 Design of Sewer and
3(3-0-6)
		 Pumping Systems
ENV 431 Hazardous Waste
3(3-0-6)
		 Management
ENV 436 Solid Waste Engineering
3(3-0-6)
ENV 440 Building Sanitation
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENV 490 Environmental Engineering 1(0-35-18)
		 Training			
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 433 Air Pollution Control and
3(3-0-6)
		 Design		
ENV 441 Environmental Impact
3(3-0-6)
		 Assessment
ENV 483 Construction Management 3(3-0-6)
		 for Environmental Engineering		
ENV 491 Environmental Engineering 1(0-3-2)
		 Project I		
ENV xxx ENV Elective 		
3(3-0-6)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 434 Industrial Water Pollution
3(3-0-6)
		 Control
ENV 492 Environmental Engineering 2(0-6-3)
		 Project II		
ENV xxx ENV Elective 		
3(3-0-6)
					
Total 8 Credits
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0 -6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL xxx English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
ENV 250 Chemistry for Environmental 3(3-0-6)
		 Engineering			
ENV 251 Chemistry for Environmental 1(0-3-2)
		 Engineering Laboratory
ENV 252 Fundamentals to
3(3-0-6)
		 Environmental Engineering
ENV 281 Engineering Mechanics for 3(3-0-6)
		 Environmental Engineering		
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
CPE 252 Computer Programing
3(2-2-5)
		 for Engineers			
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CEN 283 Engineering Surveying
3(2-3-6)
ENV 253 Environmental Microbiology 1(0-3-2)
		 Laboratory		
ENV 254 Environmental Microbiology 3(3-0-6)
ENV 345 Environmental Modeling
3(3-0-6)
ENV 365 Unit Operations and
3(3-0-6)
		 Processes for Environmental Engineering
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 19 Credits

293
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 341 Hydraulics for Environmental 3(3-0-6)
		 Engineering			
ENV 342 Hydraulics Laboratory for
1(0-3-2)
		 Environmental Engineering		
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
ENV 366 Biological Unit Processes 3(3-0-6)
ENV 367 Environmental Engineering 1(0-3-2)
		 Laboratory
ENV xxx ENV Elective 		
3(3-0-6)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
XXX xxx Free Elective 		
3(x-x-x)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 411 Water Supply Engineering 3(3-0-6)
		 and Design			
ENV 421 Wastewater Engineering
3(3-0-6)
		 and Design
ENV 423 Design of Sewer and
3(3-0-6)
		 Pumping Systems
ENV 431 Hazardous Waste
3(3-0-6)
		 Management			
ENV 434 Industrial Water Pollution
3(3-0-6)
		 Control
ENV 436 Solid Waste Engineering
3(3-0-6)
ENV 440 Building Sanitation
3(3-0-6)
					 Total 21 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 433 Air Pollution Control and
3(3-0-6)
		 Design
ENV 441 Environmental Impact
3(3-0-6)
		 Assessment
ENV 483 Construction Management 3(3-0-6)
		 for Environmental Engineering
GEN 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 495 Cooperative Project for
3(0-9-5)
		 Environmental Engineering		
ENV 496 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Environmental Engineering
					
Total 9 Credits

294
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

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

ปรัชญาของหลักสูตร

		 หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการของมหาวิทยาลัยรังสิตผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ด้านวิศวกรรม
อุตสาหการตั้งแต่การด�ำเนินงานออกแบบและบริหารงานการผลิต โดยมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ การเรียน
รูพ้ ฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการท�ำงานและสังคม การค้นพบตัวเองและมีเป้า
หมายในชีวิต โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
		 วิศวกรรมอุตสาหการเป็นสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานในอุตสาหกรรม ตั้งแต่การ
ด�ำเนินงานออกแบบ งานการผลิต งานการวางแผน และงานการควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ และมีต้นทุนต�่ำ ส่งผลให้วิศวกรอุตสาหการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ และความเข้าใจในด้านวัสดุ
กรรมวิธีการผลิต เครื่องจักรกลการผลิต การวางแผน การผลิต ระบบการบริหารคุณภาพ การคิดค�ำนวณ
และประมาณการด้านการเงิน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ ที่ใช้ในการออกแบบและการผลิต โรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไปจ�ำเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะของวิศวกรอุตสาหการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ และมีความช�ำนาญ
ความสามารถในด้านการออกแบบ การผลิต การบริการ การจัดการ และควบคุมการด�ำเนินงานของ
อุตสาหกรรม
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูด้ า้ นวิชาชีพสามารถแก้ปญ
ั หาในสายงานของตน มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ก้าวทันวิทยาการและประยุกต์ใช้วทิ ยาการใหม่ๆ ในสายงานของตน
และสามารถศึกษาต่อขั้นสูงในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
2. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างเทคนิค
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การผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างกลโรงงาน ช่างจักรกลหนัก หรือหลักสูตรทีม่ เี นือ้ หา
เช่นเดียวกับทีก่ ล่าวมาข้างต้น แต่ระบุชอื่ อืน่ ทีแ่ ตกต่างออกไป โดยสามารถเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรือ่ งการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคทางจิตและติดยาเสพติด และแพทย์มคี วามเห็นว่ามีสขุ ภาพเหมาะ
สมที่จะเข้าศึกษาได้
4. ไม่มีความประพฤติที่สังคมรังเกียจ และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. มีผู้รับรอง ซึ่งมีที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
แนวทางประกอบอาชีพ
1. วิศวกรโรงงาน
2. วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต
3. วิศวกรควบคุมคุณภาพ
4. ผู้บริหารหรือผู้จัดการโรงงาน
5. วิศวกรอุตสาหกรรมบริการ
6. วิศวกรวิเคราะห์โครงการและระบบ
		 นอกจากนีย้ งั สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึง่ เป็นทีย่ อมรับจากสถาบัน
การศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

โครงสร้างของหลักสูตร

		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร				
142 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
30
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย			
3
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 			
12
หน่วยกิต
					 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 		
6
หน่วยกิต
					 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ 		
6
หน่วยกิต
		
		
และประสบการณ์ระหว่างประเทศ
			 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 					
15
หน่วยกิต
		 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
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			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		 		 หมวดวิชาเฉพาะ					
		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 						
					 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
				
และวิทยาศาสตร์		
		
					 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม			
		 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม					
					 1) กลุ่มวิชาบังคับ				
					 2) กลุ่มวิชาเลือก				
		 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า			

106
52

หน่วยกิต
หน่วยกิต

21
31
54
42
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL 126 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics for 3(3-0-6)
		 Engineers		
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 237 Mathematics for Industrial 3(3-0-6)
		 Engineering		
IEN 238 Numerical Methods and
3(3-0-6)
		 Differential Equations Modeling
EEN 282 Fundamental Electrical
3(3-0-6)
		 Engineering 		
EEN 283 Fundamental Electrical
1(0-3-2)
		 Engineering Laboratory
CPE 252 Computer Programming for 3(2-2-5)
		 Engineers		
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		
(Group 3-8)
		
			 Total 16 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 341 Work Study		
3(3-0-6)
IEN 350 Safety Engineering
3(3-0-6)
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
MEN 340 Thermodynamics
3(3-0-6)
IEN xxx IEN Elective 		
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 303 Engineering Economics
3(3-0-6)
IEN 363 Mechanical Laboratory in
1(0-3-2)
		 Industry		
IEN 370 Manufacturing Processes 3(3-0-6)
IEN 473 Maintenance Engineering 3(3-0-6)
IEN xxx IEN Elective 		
3(3-0-6)
IEN xxx IEN Elective 		
3(3-0-6)
					 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
IEN 490 Industrial Engineering
1(0-35-18)
		 Training
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 404 Industrial Cost Analysis
3(3-0-6)
IEN 430 Quality Control		
3(3-0-6)
IEN 431 Operations Research
3(3-0-6)
IEN 484 Computer-Aided Design
3(3-0-6)
		 and Geometric Modeling
IEN 479 Industrial Engineering Skill 2(0-6-3)
		 Development		
IEN 491 Industrial Engineering Project I1(0-3-2)
IEN xxx IEN Elective 		
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 412 Industrial Plant Design
3(3-0-6)
IEN 423 Production Planning and
3(3-0-6)
		 Control Systems		
IEN 433 Quality Assurance
3(3-0-6)
IEN 492 Industrial Engineering Project II 2(0-6-3)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 14 Credits
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
GEN 133 Engineering Drawing
3(2-3-6)
ENL 126 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry		
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
CPE 252 Computer Programming
3(2-2-5)
		 for Engineers			
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
IEN 221 Probability and Statistics
3(3-0-6)
		 for Engineers		
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(x-x-x)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 237 Mathematics for Industrial 3(3-0-6)
		 Engineering		
IEN 238 Numerical Methods and
3(3-0-6)
		 Differential Equations Modeling
IEN 363 Mechanical Laboratory in
1(0-3-2)
		 Industry
EEN 282 Fundamental Electrical
3(3-0-6)
		 Engineering 		
EEN 283 Fundamental Electrical
1(0-3-2)
		 Engineering Laboratory
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 14 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
IEN 341 Work Study		
3(3-0-6)
IEN 350 Safety Engineering
3(3-0-6)
IEN 404 Industrial Cost Analysis
3(3-0-6)
IEN 430 Quality Control		
3(3-0-6)
IEN 431 Operations Research
3(3-0-6)
IEN 484 Computer-Aided Design
3(3-0-6)
		 and Geometric Modeling		
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 303 Engineering Economics
3(3-0-6)
IEN 370 Manufacturing Processes 3(3-0-6)
IEN 412 Industrial Plant Design
3(3-0-6)
IEN 423 Production Planning and
3(3-0-6)
		 Control Systems		
IEN 433 Quality Assurance
3(3-0-6)
IEN 473 Maintenance Engineering 3(3-0-6)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
GEN 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education		
MEN 340 Thermodynamics
3(3-0-6)
IEN 479 Industrial Engineering Skill 2(0-6-3)
		 Development
IEN xxx IEN Elective 		
3(3-0-6)
IEN xxx IEN Elective 		
3(3-0-6)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 495 Cooperative Project for
3(0-9-5)
		 Industrial Engineering
IEN 496 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Industrial Engineering		
			
		
Total 9 Credits
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สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
Aviation Maintenance Engineering
ชื่อปริญญา
			
			
			

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน)
Bachelor of Engineering (Aviation Maintenance Engineering)		
วศ.บ. (วิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน)
B.Eng. (Aviation Maintenance Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้พฒ
ั นาหลักสูตรวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
เป็นหลักสูตรเพื่อให้วิศวกรซ่อมบ�ำรุงอากาศยานสามารถดูแลบ�ำรุงรักษาอากาศยาน โดยใช้ทักษะเชิงช่างใน
การด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานอย่างเป็นขัน้ ตอนตามหลักการทีถ่ กู ต้องภายในระยะเวลาทีจ่ ำ� กัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านโครงสร้าง (Airframe) และ เครื่องยนต์ต้น
ก�ำลัง (Powerplant) รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอส�ำหรับการพัฒนาตนเองให้ทันกับการพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยีด้านการบิน หลักสูตรได้เพิ่มเนื้อหาขององค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในระบบต่างๆ ที่ใช้ใน
อากาศยานในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการขั้นสูงในระบบต่างๆ ทั้งในเครื่อง
บินเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล ตลอดจนมุง่ พัฒนาความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ดว้ ยการฝึกปฏิบตั งิ านจริง
หลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรแรกและเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่ผสมผสานการเรียนการสอนระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิตกับสถาบันเทคโนโลยีการบินมาเลเซียน (Malaysian Institute of Aviation Technology) ซึง่
เป็นสถาบันการบินทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO-International Civil Aviation Organization) และกรมการบินพลเรือนประเทศมาเลเซีย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในสายการ
บินในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ที่พอเพียงและสามารถน�ำประยุกต์
ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือผูส้ ำ� เร็จการศึกษาประกาศ นียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยสามารถเทียบโอนรายวิชาตามประกาศของมหา วิทยาลัยรังสิต เรื่อง
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การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางวินัย
4. มีสขุ ภาพแข็งแรง สายตาไม่บอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุกเว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. วิศวกรการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในทุกสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. วิศวกรในอุตสาหกรรมต่างๆ
		 นอกจากนีย้ งั สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึง่ เป็นทีย่ อมรับจากสถาบัน
การศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

โครงสร้างของหลักสูตร

		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร				
144 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
30
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย				
3
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 			
12
หน่วยกิต
					 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 		
6
หน่วยกิต
			
		 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ 		
6
หน่วยกิต
		
		
และประสบการณ์ระหว่างประเทศ
			 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 					
15
หน่วยกิต
		 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		 หมวดวิชาเฉพาะ					
108 หน่วยกิต 		
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		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 					
			 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
				 และวิทยาศาสตร์		
		
			 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม		
		 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม				
			 1) กลุ่มวิชาบังคับ				
			 2) กลุ่มวิชาเลือก				
		 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า			

42

หน่วยกิต

21
21
66
54
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
AME 111 Aviation Technical English I 3(3-0-6)
ENL 126 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
AME 112 Aviation Technical English II 3(3-0-6)
AME 201 Thermofluids		
3(3-0-6)
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
					 Total 20 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
					
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
MEN 222 Engineering Dynamics
3(3-0-6)
MEN 323 Mechanics of Materials
3(3-0-6)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 202 Introduction to Aerodynamics 3(3-0-6)
AME 203 Aircraft Blueprint and
3(2-3-6)
		 Technical Drawing
AME 204 Aircraft Electrical System I 3(3-0-6)
AME 302 Aircraft Structures and
3(3-0-6)
		 Strength
AME 303 Aircraft Welding		
1(1-0-2)
AME 304 Aircraft Maintenance
3(1-6-5)
		 Practices
					 Total 16 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
AME 301 Aircraft Electrical System II 3(3-0-6)
AME 305 Aircraft Materials and
3(3-0-6)
		 Hardwares
AME 306 Aircraft Instrument,
3(1-6-5)
		 Communication and Navigation Aid 		
		 System
AME 307 Ground Safety		
1(1-0-2)
AME 401 Aircraft Reciprocating Engine 3(3-0-6)
					 Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 308 Aircraft Propeller		
2(2-0-4)
AME 402 Aircraft Fuel System
3(3-0-6)
AME 403 Aircraft Lubrication System 2(2-0-4)
AME 404 Aircraft Hydraulic System
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 13 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
AME 490 Aircraft Maintenance
1(0-35-18)
		 Engineering Training		
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
AME 405 Jet Engine		
3(3-0-6)
AME 406 Aircraft Engine Maintenance 3(1-6-5)
AME 407 Aircraft Maintenance
2(2-0-4)
		 Management
AME 408 Aircraft Utilities		
2(2-0-4)
AME 409 Aircraft Weight and Balance 1(1-0-2)
AME 491 Aircraft Maintenance
1(0-3-2)
		 Engineering Project I		
					 Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
AME 492 Aircraft Maintenance
2(0-6-3)
		 Engineering Project II
AME xxx AME Elective		
3(3-0-6)
AME xxx AME Elective		
3(3-0-6)
AME xxx AME Elective		
3(3-0-6)
AME xxx AME Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					 Total 20 Credits
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
CHM 121 Principles of Chemistry
3(3-0-6)
CHM 122 Laboratory for Principles
1(0-3-2)
		 of Chemistry
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
AME 111 Aviation Technical English I 3(3-0-6)
ENL 126 English Language
3(2-2-5)
		 (Group 2.1)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 112 Aviation Technical English II 3(3-0-6)
AME 201 Thermofluids		
3(3-0-6)
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
CEN 221 Engineering Statics
3(3-0-6)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
					 Total 20 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
					
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
MAT 138 Engineering Mathematics III 3(3-0-6)
MEN 222 Engineering Dynamics
3(3-0-6)
MEN 323 Mechanics of Materials
3(3-0-6)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 202 Introduction to Aerodynamics 3(3-0-6)
AME 203 Aircraft Blueprint and
3(2-3-6)
		 Technical Drawing
AME 204 Aircraft Electrical System I 3(3-0-6)
AME 302 Aircraft Structures and
3(3-0-6)
		 Strength
AME 303 Aircraft Welding		
1(1-0-2)
AME 304 Aircraft Maintenance
3(1-6-5)
		 Practices
AME 307 Ground Safety		
1(1-0-2)
					 Total 17 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
					
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
AME 301 Aircraft Electrical System II 3(3-0-6)
AME 305 Aircraft Materials and
3(3-0-6)
		 Hardwares
AME 306 Aircraft Instrument,
3(1-6-5)
		 Communication and Navigation Aid 		
		 System
AME 308 Aircraft Propeller		
2(2-0-4)
AME 401 Aircraft Reciprocating Engine 3(3-0-6)
AME 402 Aircraft Fuel System
3(3-0-6)
AME 409 Aircraft Weight and Balance 1(1-0-2)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AME 403 Aircraft Lubrication System 2(2-0-4)
AME 404 Aircraft Hydraulic System
3(3-0-6)
AME 405 Jet Engine		
3(3-0-6)
AME 406 Aircraft Engine Maintenance 3(1-6-5)
AME 407 Aircraft Maintenance
2(2-0-4)
		 Management
AME 408 Aircraft Utilities		
2(2-0-4)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
GEN 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
AME 496 Cooperative Education
6(0-35-18)
		 for Aircraft Maintenance Engineering
					
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IEN 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
AME 495 Cooperative Project for
3(0-9-5)
		 Aircraft Maintenance Engineering
AME xxx AME Elective		
3(3-0-6)
AME xxx AME Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
(Group 3-8)
					 Total 18 Credits
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สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
Aircraft Maintenance
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน)
Bachelor of Technology (Aircraft Maintenance)
ทล.บ. (ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน)
B.Tech. (Aircraft Maintenance)

ปรัชญาของหลักสูตร

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้พฒ
ั นาหลักสูตรเทคโนโลยีซอ่ มบ�ำรุงอากาศยาน
เป็นหลักสูตรเพือ่ ผลิตบุคลากรด้านการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน สามารถดูแลบ�ำรุงรักษาอากาศยานโดยใช้ทกั ษะ
เชิงช่างในการด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักการที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
จ�ำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านโครงสร้าง (Aircraft Structure)
และเครื่องยนต์ต้นก�ำลัง (Powerplant) รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอส�ำหรับการพัฒนาตนเองให้ทันกับ
การพัฒนาการด้านเทคโนโลยีด้านการบิน หลักสูตรได้เพิ่มเนื้อหาขององค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงใน
ระบบต่างๆที่ใช้ในอากาศยานในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการขั้นสูงในระบบ
ต่างๆทั้งในเครื่องบินเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล ตลอดจนมุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้วย
การฝึกปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในสายการบิน
ในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางช่างที่พอเพียงและสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าและมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษาหรือผู้ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่าโดยสามารถเทียบโอนรายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสาขาวิชาซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆเพราะความผิด
ทางวินัย
4. มีสขุ ภาพแข็งแรงสายตาไม่บอดสีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุกเว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
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แนวทางการประกอบอาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.

ช่างซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ช่างอากาศยานในอุตสาหกรรมการบินทั้งองค์กรรัฐบาลและเอกชน
พนักงานวางแผนการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
พนักงานวางแผนการบิน
พนักงานอ�ำนวยการบิน

โครงสร้างของหลักสูตร

		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร				
127 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย		
		
3
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 			
12
หน่วยกิต
				 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 			
6
หน่วยกิต
				 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ 			
6
หน่วยกิต
		
และประสบการณ์ระหว่างประเทศ
		 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 					
15
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน
3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
หมวดวิชาเฉพาะ								
91
หน่วยกิต
		 1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน
33
หน่วยกิต
			 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์		
12
หน่วยกิต
			 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี				
21
หน่วยกิต
		 2) วิชาเฉพาะด้าน
51
หน่วยกิต
			 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา				
48
หน่วยกิต
			 กลุ่มวิชาโครงงาน					
3
หน่วยกิต
		 3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
		
7
หน่วยกิต
			 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า			
6
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 124 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 127 Fundamental Chemistry for 3(2-3-6)
		 Technical Application		
PHY 137 Fundamental Physics
3(2-3-6)
AMR 111 Aviation Technical English I 3(3-0-6)
GEN 102 Mathematics for Technical 3(3-0-6)
		 Application
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
				
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AMR 101 Aircraft Blueprint and
1(1-0-2)
		 Technical Drawing		
AMR 102 Aircraft Blueprint and
2(0-4-2)
		 Technical Drawing Laboratory
AMR 112 Aviation Technical EnglishII 3(3-0-6)
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(0-2-1)
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
AMR 201 Introduction to Aerodynamics 3(3-0-6)
AMR 202 Fundamental of Aircraft
2(0-6-3)
		 Maintenance Workshop Practices
AMR 203 Fundamentals of Electrical 1(1-0-2)
		 and Electronics		
AMR 213 Fundamentals of Electrical 2(0-4-2)
		 and Electronics Laboratory
AMR 204 Aircraft Materials and
1(1-0-2)
		 Hardwares
AMR 214 Aircraft Materials and
2(0-4-2)
		 Hardwares Laboratory
XXX xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
				
Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AMR 205 Aircraft Metallic Structures 3(2-3-6)
		 and Strength
AMR 215 Aircraft Structure Repair
2(0-4-2)
		 Laboratory
AMR 206 General Aviation Aircraft
1(1-0-2)
		 Electrical Systems
AMR 216 General Aviation Aircraft 2(0-4-2)
		 Electrical Systems Laboratory
AMR 207 Repair Station Operations 1(1-0-2)
		 and Ground Safety
AMR 208 Aircraft Avionics and
1(1-0-2)
		 Instrument Systems		
AMR 218 Aircraft Avionics and
2(0-4-2)
		 Instrument Systems Laboratory		
AMR 209 Aircraft Weight and Balance 1(1-0-2)
AMR 210 Aviation Legislation
1(1-0-2)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
				
Total 17 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 203 English for Professional
3(3-0-6)
		 Presentation
AMR 301 Aircraft Propeller		
1(1-0-2)
AMR 311 Aircraft Propeller Laboratory 2(0-4-2)
AMR 302 Aircraft Reciprocating
1(1-0-2)
		 Powerplants and Systems
AMR 312 Aircraft Reciprocating
2(0-4-2)
		 Powerplants and Systems Lab
AMR 303 Aircraft Fuel and Lubrications 1(1-0-2)
		 Systems
AMR 313 Aircraft Fuel and Lubrications 2(0-4-2)
		 Systems Laboratory
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 339 Basic Technical Writing
3(3-0-6)
AMR 304 Aircraft Hydraulic Systems 1(1-0-2)
AMR 314 Aircraft Hydraulic Systems 2(0-4-2)
		 Laboratory
AMR 305 Aircraft Gas Turbine
1(1-0-2)
		 Powerplants and Systems
AMR 315 Aircraft Gas Turbine
2(0-4-2)
		 Powerplants and Systems Lab
AMR 306 Powerplant Line Maintenance 1(1-0-2)
AMR 316 Aircraft Line Maintenance 2(0-4-2)
		 Laboratory
AMR 307 Air Transportation Systems 3(3-0-6)
		 and Management
AMR 308 Nondestructive Inspection 1(1-0-2)
AMR 318 Nondestructive Inspection 2(0-4-2)
		 Laboratory
		
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
AMR 401 Human Factorin Aviation
1(1-0-2)
		 Maintenance
AMR 402 Transport Category Aircraft 3(3-0-6)
		 Systems
AMR 403 Transport Category Aircraft 3(3-0-6)
		 Electrical and Instrument Systems
AMR 404 Aircraft Composites Structures 1(1-0-2)
AMR 414 Aircraft Composites
2(0-4-2)
		 Structures Laboratory
AMR 493 Seminar in Aircraft
3(3-0-6)
		 Maintenance Technology		
AMR 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education			
					 Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
AMR 495 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Aircraft Maintenance Technology
					
Total 6 Credits
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สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
Railway System Technology Engineering
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง)
Bachelor of Engineering (Railway System Technology Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง)
B.Eng. (Railway System Technology Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะ
เป็นสหวิทยาการโดยน�ำความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์รวมกับความรูด้ า้ นสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมโยธา มีปณิธานที่จะผลิตบุคลากร
ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบราง เพื่อออกไปรับใช้สังคม และสนองความต้องการก�ำลังคนในการ
สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง ทีก่ ำ� ลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยคาดหวังว่า บัณฑิตทีจ่ บ
ออกไปมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเป็นอย่างดีและสามารถน�ำองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียน
และฝึกปฏิบัติมา ไปแก้ปัญหาในการท�ำงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบราง ตลอดจนมีจิตส�ำนึก
ที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานและมีทักษะในการปฏิบัติงานทางด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบรางเป็นอย่างดี
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ จริยธรรม และคุณธรรม
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการท�ำวิจยั สามารถน�ำทักษะในการวิจยั และพัฒนาไปใช้
ในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบราง
4. เพือ่ ผลิตวิศวกรทีม่ คี วามใฝ่รพู้ ร้อมทีจ่ ะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและน�ำมาประยุกต์
ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา หรือ
2. ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขา วิชา
ยานยนต์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546 และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
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3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส�ำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อ
บังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. วิศวกรซ่อมบ�ำรุงระบบขับเคลื่อนยานพาหนะระบบราง ในโรงซ่อมบ�ำรุงรถไฟ รถไฟไฟฟ้า และ
รถไฟความเร็วสูง
2. วิศวกรซ่อมบ�ำรุงระบบควบคุมอาณัติสัญญาณของรถไฟ รถไฟไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง
3. ผู้ควบคุมดูแลการท�ำงานหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยควบคุมและบริหารจัดการระบบการ
เดินรถไฟ รถไฟไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง รวมถึงการบริหารความปลอดภัยในการเดินรถ
4. อาชีพที่ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบราง
โครงสร้างของหลักสูตร
		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร				
125 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป						
30
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย		
		
3
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 			
12
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 			
6
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ 			
6
หน่วยกิต
		
และประสบการณ์ระหว่างประเทศ
กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 							
15
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน
3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
หมวดวิชาเฉพาะ								
89
หน่วยกิต
		 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 						
35
หน่วยกิต
			 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
17
หน่วยกิต
			 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 			
18
หน่วยกิต
		 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม					
54
หน่วยกิต
				 1) กลุ่มวิชาบังคับ 					
36
หน่วยกิต
				 2) กลุ่มวิชาเลือก 					
18
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า					
6
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 124 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
				
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 125 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
PHY 121 Physics I		
3(3-0-6)
PHY 122 Physics Laboratory I
1(0-3-2)
CHM 127 Fundamental Chemistry
3(2-3-6)
		 for Technical Application		
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 126 English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
THA 126 Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
MAT 136 Engineering Mathematics I 3(3-0-6)
PHY 223 Physics II		
3(3-0-6)
PHY 224 Physics Laboratory II
1(0-3-2)
GEN 192 Workshop Practice
2(0-6-3)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CHN 101 Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
MAT 137 Engineering Mathematics II 3(3-0-6)
TNG 211 Computer Aided Design for 3(2-2-5)
		 Technical Application		
TNG 221 Mechanics for Technical
3(3-0-6)
		 Application
TNG 282 Fundamental Electrical
3(3-0-6)
		 Engineering		
TNG 283 Fundamental Electrical
1(0-3-2)
		 Engineering Laboratory
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
RSE 311 Introduction to Railway System3(3-0-6)
TNG 252 Computer Programming
3(2-2-5)
		 for Technical Application		
TNG 301 Electrical Measurements and 3(2-2-5)
		 Instrumentation
TNG 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
				
Total 18 Credits

315
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1		
RSE 301 Railway System Technology 1(0-3-2)
		 Engineering Laboratory I
RSE 312 Introduction to Railway System 3(3-0-6)
		 Management
RSE 321 Wheel and Suspension for Train3(2-2-5)
RSE 322 Brake System for Train
3(2-2-5)
TNG 360 Electrical Machines
3(3-0-6)
XXX xxx Elective Courses		
3(x-x-x)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSE 302 Railway System Technology 1(0-3-2)
		 Engineering Laboratory II
RSE 331 Introduction to Electrical
		 System for Railway System 3(2-2-5)
RSE 332 Fundamental of Signaling 3(2-2-5)
		 for Railway System
XXX xxx Elective Courses		
3(x-x-x)
XXX xxx Elective Courses		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX xxx Elective Courses		
3(x-x-x)
XXX xxx Elective Courses		
3(x-x-x)
XXX xxx Elective Courses		
3(x-x-x)
RSE 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education
					 Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSE 495 Cooperative Project for
3(0-9-5)
		 Railway System Technology Engineering
RSE 496 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Railway System Technology Engineering
				
Total 9 Credits
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แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาชีพเลือก
หรือสหกิจศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL xxx English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 127 Fundamental Chemistry for 3(2-3-6)
		 Technical Application 		
PHY 137 Fundamental Physics
3(2-3-6)
GEN 102 Mathematics for Technical 3(3-0-6)
		 Application
ENL xxx English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health 1(0-2-1)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
TNG 211 Computer Aided Design
3(2-2-5)
		 for Technical Application
TNG 221 Mechanics for Technical
3(3-0-6)
		 Application
TNG 252 Computer Programming
3(2-2-5)
		 for Technical Application
LANG xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)			
				 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
TNG 282 Fundamental Electrical
3(3-0-6)
		 Engineering		
TNG 283 Fundamental Electrical
1(0-3-2)
		 Engineering Laboratory
TNG 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
LANG xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 (Group 3-8)
RST/TNG/ENT/MCT/ATG xxx
3(3-0-6)
		 RST Elective			
				 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
TNG 301 Electrical Measurements
3(2-2-5)
		 and Instrumentation		
TNG 360 Electrical Machines
3(3-0-6)
RST 311 Introduction to Railway
3(3-0-6)
		 System
JPN 151 Japanese I		
3(2-3-6)
RST/TNG/ENT/MCT/ATG xxx
3(3-0-6)
		 RST Elective
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 339 Basic Technical Writing
3(2-2-5)
RST 301 Railway System Technology 1(0-3-2)
		 Laboratory I
RST 312 Introduction to Railway
3(3-0-6)
		 System Management		
RST 321 Wheel and Suspension
3(2-2-5)
		 for Train
RST 322 Brake System for Train
3(2-2-5)
JPN 152 Japanese II		
3(2-3-6)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 459 Presentation Skills
3(2-2-5)
RST 302 Railway System Technology 1(0-3-2)
		 Laboratory II
RST 331 Introduction to Electrical
		 System for Railway System		
RST 332 Fundamental of Signaling 3(2-2-5)
		 for Railway System		
JPN 251 Japanese III		
3(2-3-6)
					 Total 13 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RST 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education			
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RST/TNG/ENT/MCT/ATG xxx
3(3-0-6)
		 RST Elective
RST/TNG/ENT/MCT/ATG xxx
3(3-0-6)
		 RST Elective
JPN xxx Japanese for Railway System 3(2-3-6)
		 Technology 			
					
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RST 495 Cooperative Project for
3(0-9-5)
		 Rail System Technology		
RST 496 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Rail System Technology		
					
Total 9 Credits
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แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาชีพเลือก
หรือสหกิจศึกษาในประเทศจีน
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL xxx English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 127 Fundamental Chemistry for 3(2-3-6)
		 Technical Application 		
PHY 137 Fundamental Physics
3(2-3-6)
GEN 102 Mathematics for Technical 3(3-0-6)
		 Application
ENL xxx English Language (Group 2.1) 3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
TNG 211 Computer Aided Design for 3(2-2-5)
		 Technical Application
TNG 221 Mechanics for Technical
3(3-0-6)
		 Application
TNG 252 Computer Programming for 3(2-2-5)
		 Technical Application
LANG xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
XXX xxx General Education (Group 3-8)3(x-x-x)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
TNG 282 Fundamental Electrical
3(3-0-6)
		 Engineering		
TNG 283 Fundamental Electrical
1(0-3-2)
		 Engineering Laboratory
LANG xxx Language (Group 2.2)
3(2-2-5)
TNG 361 Engineering Materials
3(3-0-6)
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
RST/TNG/ENT/MCT/ATG xxx
3(3-0-6)
		 RST Elective			
				 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
TNG 301 Electrical Measurements
3(2-2-5)
		 and Instrumentation		
TNG 360 Electrical Machines
3(3-0-6)
RST 311 Introduction to Railway
3(3-0-6)
		 System
CHN 111 Foundation Mandarin I
3(2-2-5)
RST/TNG/ENT/MCT/ATG xxx
3(3-0-6)
		 RST Elective
XXX xxx General Education (Group 3-8) 3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 339 Basic Technical Writing
3(2-2-5)
RST 301 Railway System Technology 1(0-3-2)
		 Laboratory I
RST 312 Introduction to Railway
3(3-0-6)
		 System Management
RST 321 Wheel and Suspension
3(2-2-5)
		 for Train
RST 322 Brake System for Train
3(2-2-5)
CHN 112 Foundation Mandarin II
3(2-2-5)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 459 Presentation Skills
3(2-2-5)
RST 302 Railway System Technology 1(0-3-2)
		 Laboratory II
RST 331 Introduction to Electrical
3(2-2-5)
		 System for Railway System
RST 332 Fundamental of Signaling 3(2-2-5)
		 for Railway System
CHN xxx Chinese for Transportation 3(2-2-5)
		 Management		
					 Total 13 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RST 494 Preparation for Cooperative 1(0-3-2)
		 Education
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RST/TNG/ENT/MCT/ATG xxx
3(3-0-6)
		 RST Elective
RST/TNG/ENT/MCT/ATG xxx
3(3-0-6)
		 RST Elective
CHN xxx Chinese for Transportation 3(2-2-5)
		 Management of Railway System
		 Product			
					
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RST 495 Cooperative Project for Rail 3(0-9-5)
		 System Technology		
RST 496 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Rail System Technology
					
Total 9 Credits
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วิทยาลัยการออกแบบ
College of Design
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College of Design
รองศาสตราจารย์ พิศประไพ สาระศาลิน
คณบดี
คุณวุฒิ

ศ.บ.(มัณฑศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปกร
M.F.A. (Design) University of Kansas,U.S.A

วิทยาลัยการออกแบบ  เปิดสอนหลักสูตร 5 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ
2. สาขาวิชาการออกแบบภายใน
3. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
4. สาขาวิชาการออกแบบ
5. สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

รหัสคณะ 06 สีประจ�ำคณะ สีเขียว Viridian
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สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ

ชื่อปริญญา

1.

:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ)
Bachelor of  Fine Arts (Photography and Visual Media)
ศล.บ. (ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ)
B.F.A. (Photography and Visual Media)

ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพมีบทบาทและหน้าที่ที่มีความหลากหลาย ท�ำหน้าที่ในการให้
ข้อมูล บันทึกข้อมูลด้านต่างๆ  เป็นสื่อที่ใช้แสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดของบุคคลออกมาเป็นงานศิลปะ
ภาพถ่าย และการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรม มีบทบาทเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต เป็นเครื่องมือในการสื่อสาระ
ความรู้ในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งเป็นเครื่องบ่งบอก
ถึงวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคสมัย
สาขาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ วิทยาลัยการออกแบบ มุ่งมั่นที่จะสร้างนักออกแบบ นัก
วิชาชีพ ผูป้ ระกอบการ และศิลปินภาพถ่าย ให้มคี วามเข้าใจในบทบาทของตนเอง สามารถน�ำเสนอแนวความ
คิด และผลงานภาพถ่าย บูรณาการศาสตร์ทงั้ ในด้านการให้ขอ้ มูล การบันทึกข้อมูล และสามารถน�ำเสนอความ
คิดสร้างสรรค์สว่ นบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ตลอดจนสือ่ ต่างๆ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สาระความรูใ้ น
แง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
กระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมการสร้างผลงานสร้างสรรค์ตามความสนใจ ควบคู่ไปกับการทดลองใหม่ๆ
ไปสู่ภาพถ่ายเชิงบูรณาการที่มีความร่วมสมัยในวิธีคิด และการน�ำเสนอ ควบคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจใน
การน�ำเสนอผลงานของตนเองสู่ตลาด และการบริหารจัดการด้านธุรกิจถ่ายภาพ เพื่อนักศึกษาจะได้มีความ
มั่นใจในตนเองและสามารถน�ำความรู้ไปต่อยอดในวงการวิชาชีพ
1.2 ความส�ำคัญ
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสือ่ ทัศนภาพเป็นสาขาวิชาทีม่ ปี ระโยชน์และความจ�ำเป็นอย่างยิง่
ต่อการศึกษาด้านสือ่ ศิลปะและการออกแบบ ธุรกิจการถ่ายภาพ ธุรกิจการพิมพ์ดจิ ทิ ลั ธุรกิจโฆษณา ภาพถ่าย
มีหน้าทีใ่ นตัวเองทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ สังคม วัฒนธรรม ภาพถ่ายได้เข้าไปมีบทบาทในชีวติ ประจ�ำวันอย่างมาก
จนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1  เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถบูณาการสร้างสรรค์ผลงานได้ทงั้ ในลักษณะของศิลปะภาพถ่าย    
และสื่อทัศนภาพ (Fine Arts Photography and Visual Media) ตลอดจนมีความรู้      
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              ความสามารถใน การควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการทางการถ่ายภาพ และ สามารถ
ผลิตงานภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง และสื่อผสม ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบดิจิทัล และสื่ออื่นๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.3.2  เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ค้นคว้าทดลองเพื่อค้นหาแนวทาง ใหม่
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
1.3.3  เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ ที่มีคุณค่า และมี
ความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต
โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
30
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
		
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต
แบ่งเป็น
กลุ่มที่  1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
3
หน่วยกิต
กลุ่มที่  2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร                 
12   หน่วยกิต
           (Internationalization and Communication)
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
                     
กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ)     
6
หน่วยกิต  
                       
      (English Language
            
กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience) 6
หน่วยกิต
		
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม                     15
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม              
     (Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital Media Literacy)
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กลุ่มที่ 7   หลักคิดวิทยาศาสตร์
     
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
              
(RSU My-Style)
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) วิชาแกน
9 หน่วยกิต
ก.   กลุ่มความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ 6 หน่วยกิต
ข.   กลุ่มความรู้ทางประวัติการออกแบบ     
3 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะด้าน
18 หน่วยกิต
ก.   กลุ่มวิชาทฤษฎีพื้นฐานทางศิลปะการออกแบบ 3
หน่วยกิต
                   
ข. กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ     6 หน่วยกิต
            
             ค.   กลุ่มความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ          
6      หน่วยกิต
ง.   กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ       3 หน่วยกิต      
3)   วิชาเอก
39      หน่วยกิต       
ก. กลุ่มวิชาบังคับ
30 หน่วยกิต
ข. วิชาศิลปนิพนธ์
8 หน่วยกิต
ค. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
1 หน่วยกิต
4)   วิชาเลือก
18 หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับค�ำแนะน�ำจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
3.1.2.4 กลุ่มวิชาโท
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ส�ำหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะอื่นๆ
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แผนการศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
COD 103 Basic Design
3(1-4-4)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU 135 Happy Life and Society Design 3(2-2-5)
ENL 126 English in TED - Technology, 3(3-0-6)
Entertainment and Design
COD 101 Drawing for Communications 3(1-4-4)
COD 102 Color and Light in Design
3(1-4-4)
COD 104 English for Design
3(2-2-5)
PHO 130 Basic Photography
3(1-4-4)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 112 Sports for Health
1(x-x-x)
RSU 149 Cultural Appreciation
3(2-2-5)                                                                                                  
ENL 127 English at Work      
3 (2-2-5)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
Communication
PHO 131 Studio Lighting
3(1-4-4)
PHO 140 Basic Visual Media
3(1-4-4)
Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
RSU 172 Environment -friendly Life
3(2-2-5)
COD 110  Brand and Storytelling
3(1-4-4)
COD 106 Design History        
3(2-2-5)
PHO 261 Experimental Photography 3(1-4-4)
PHO 270 Commercial Photography
3(1-4-4)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 161 Design and Production of Media3(2-2-5)
COD 105 Research and Design
3(1-4-4)
Thinking Process
PHO 271 Sound Design for Visual Media 3(1-4-4)
PHO 273   Video Art
3(1-4-4)
PHO xxx Major Elective  
3(x-x-x)
PHO xxx   Major Elective  
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
COD 391 Practical Training            1(0-35-18)
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1		
RSU  153 Lifestyle Entrepreneurship 3(2-2-5)
COD 107 Design and Business   
3(2-2-5)
PHO 310 Photography Appreciation 3(3-0-6)
PHO 361 Photography and Visual Media3(1-4-4)
PHO xxx   Major Elective
3(x-x-x)
XXX xxx    Free Elective
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PHO 31 Cultural Study in Visual media 3(3-0-6)
PHO 360  Documentary Photography 3(1-4-4)
PHO xxx   Major Elective
3(x-x-x)
PHO xxx   Major Elective
3(x-x-x)
PHO xxx Major Elective
3(x-x-x)
XXX xxx    Free Elective
3(x-x-x)   
					 Total 18 Credits
		

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1			
COD 496   Arts Thesis
8(2-16-12)
					
Total 8 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
COD 103 Basic Design
3(1-4-4)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU 135 Happy Life and Society Design 3(2-2-5)
ENL 126 English in TED - Technology, 3(3-0-6)
Entertainment and Design
COD 101 Drawing for Communications 3(1-4-4)
COD 102 Color and Light in Design
3(1-4-4)
COD 104 English for Design
3(2-2-5)
PHO 130 Basic Photography
3(1-4-4)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 112 Sports for Health
1(x-x-x)
RSU 149 Cultural Appreciation
3(2-2-5)                                                                                                  
ENL 127 English at Work      
3 (2-2-5)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
Communication
PHO 131 Studio Lighting
3(1-4-4)
PHO 140 Basic Visual Media
3(1-4-4)
					 Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
RSU 172 Environment -friendly Life
3(2-2-5)
COD 110 Brand and Storytelling
3(1-4-4)
COD 106 Design History        
3(2-2-5)
PHO 261 Experimental Photography 3(1-4-4)
PHO 270 Commercial Photography
3(1-4-4)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 161   Design and Production of Media3(2-2-5)
COD 105 Research and Design
3(1-4-4)
Thinking Process
PHO 271  Sound Design for Visual Media 3(1-4-4)
PHO 273 Video Art
3(1-4-4)
PHO xxx Major Elective  
3(x-x-x)
PHO xxx   Major Elective  
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1			
ภาคการศึกษาที่ 1		
9(2-16-12)
RSU  153 Lifestyle Entrepreneurship 3(2-2-5) COD 491 Cooperative Education
Total 9 Credits
COD 107 Design and Business   
3(2-2-5) 					
PHO 310 Photography Appreciation 3(3-0-6)
PHO 361 Photography and Visual Media 3(1-4-4)
PHO xxx   Major Elective
3(x-x-x)
XXX xxx    Free Elective
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PHO 311 Cultural Study in Visual media 3(3-0-6)
PHO 360 Documentary Photography 3(1-4-4)
PHO xxx Major Elective
3(x-x-x)
PHO xxx  Major Elective
3(x-x-x)
PHO xxx Major Elective
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective
3(x-x-x)   
					 Total 18 Credits
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สาขาวิชาการออกแบบภายใน

ชื่อปริญญา

:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)
Bachelor of Fine Arts (Interior Design)
ศล.บ. (การออกแบบภายใน)
B.F.A. (Interior Design)

ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สาขาวิชาออกแบบภายใน วิทยาลัยการออกแบบมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักออกแบบภายใน
ให้มคี วามเข้าใจในบทบาทของตนเอง ทีม่ ตี อ่ สังคมทัง้ ในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ และกระบวนการออกแบบ
สามารถน�ำเสนอแนวความคิด วางแผนและพัฒนาผลงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ สามารถน�ำเสนอ
แนวความคิดของตนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
กระบวนการเรียนการสอน นอกจากฝึกฝนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และ เข้าใจในการ
ออกแบบเพือ่ ชนกลุม่ น้อย ผูส้ งู อายุ ตลอดจน การควบคุมความปลอดภัยตามกฎหมายและหลักปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
แล้ว หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้มีการศึกษาค้นคว้า ด้วยการตั้งค�ำถามใหม่ๆ ในประเด็นที่นักศึกษาสนใจ และ
น�ำเสนอผลการทดลอง เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล และ พัฒนาวงการวิชาการ โดยนักศึกษา
จะต้องเข้าใจในการสร้างงานออกแบบภายในที่มีคุณภาพ เข้าใจแก่นของวิชาชีพในมิติที่ส�ำคัญ เช่น ความ
สัมพันธ์ของที่ว่างภายใน กับ มนุษย์ วัฒนธรรม วัสดุ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อมเป็นต้น เพื่อให้ผลงาน
ออกแบบสามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ สิ่งแวดล้อมในด้านบวก
1.2 ความส�ำคัญ
สาขาวิชาการออกแบบภายใน เป็นสาขาวิชาทีม่ คี วามส�ำคัญในวงการวิชาการและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม เพือ่ สร้างสรรค์งานออกแบบภายในทีม่ คี ณ
ุ ค่าและเป็นประโยชน์ เหมาะสมต่อการด�ำเนินชีวติ
ของผู้คนในสังคม และมุ่งเน้นที่จะสร้างจิตส�ำนึกของนักออกแบบภายในที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และเห็นความส�ำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติการในกระบวนการวิชาชีพ ควบคู่
ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และให้เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ตามมาตรฐาน
ดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการทางด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลของนักศึกษา ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริง
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2. นักศึกษาจะต้องได้รบั การปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิด
ชอบ ความเป็นทีไ่ ว้วางใจได้ ความมีประสิทธิภาพในการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ พัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพ
ทักษะในการสื่อสารและสามารถน�ำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. นักศึกษาจะต้องได้รบั การปูพนื้ ฐานทางความรูศ้ ลิ ปะและหลักการออกแบบพืน้ ฐานทางทฤษฏี
การออกแบบ กระบวนการคิด พื้นฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์และศาสตร์ของความงาม ความเข้าใจเกี่ยว
กับจิตวิทยาและพฤติกรรมของมนุษย์ และความเข้าใจในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถบูรณาการ
ความรูอ้ ย่างได้สดั ส่วนสมดุล รวมทัง้ ได้รบั การปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ
4. นักศึกษาจะต้องเรียนรู้และเข้าใจหลักและกระบวนการออกแบบ ความรู้ทางทฤษฏีเกี่ยวกับ
การออกแบบภายใน ทักษะในการออกแบบ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพได้จริง รวม
ทัง้ ได้รบั การส่งเสริมให้มปี ระสบการณ์ทำ� งานจริงตามรูปแบบความคิดของแต่ละบุคคลในระหว่างการศึกษา
5. นักศึกษาจะต้องมีความสามารถในการออกแบบ อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจงานระบบ
ในอาคารและมีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงานออกแบบภายในแต่ละ
ประเภท รวมถึง ความเข้าใจทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบและรหัสต่างๆ ตลอดจนมาตรฐานเกี่ยวกับการ
ป้องกันสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารและการค�ำนึงถึงสังคมทุกระดับชั้น
6. นั กศึกษาจะต้อ งมีพื้นฐานความรู้ในการน�ำธุรกิจควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพจาก
ประสบการณ์จริงและการท�ำงานเป็นทีม
3.1 หลักสูตร
		
3.1.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
     จ�ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
		
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
		
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป			
30
หน่วยกิต
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1   และ กลุ่มที่ 2  จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต   แบ่งเป็น
กลุ่มที่  1  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 3
หน่วยกิต
    กลุ่มที่  2  ความเป็นสากลและการสื่อสาร             12  
หน่วยกิต
                        (Internationalization and Communication)
โดยกลุ่มที่   2   แบ่งออกเป็น   2   กลุ่มวิชา    ดังนี้
กลุ่ม  2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (English Language)   6     หน่วยกิต
กลุ่ม  2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
     (International Language and International Experience) 6   หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3  ถึง  กลุ่มที่  8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15           หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่   3  ถึงกลุ่มที่   8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่
เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
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กลุ่มที่  3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
                
กลุ่มที่  4 ศิลปะและวัฒนธรรม  (Arts and Culture)
   
กลุ่มที่  5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม  (Innovative Entrepreneurship)            
   
กลุ่มที่  6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  (Digital Media Literacy)
   
กลุ่มที่  7 หลักคิดวิทยาศาสตร์  (Essence of Science)
   
กลุ่มที่  8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์  (RSU My-Style)
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ				
94
หน่วยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
21      หน่วยกิต
     
2) วิชาชีพ                    
73    หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ
58
หน่วยกิต
ก. 1 หมวดวิชาหลัก
33          หน่วยกิต
ก. 2 หมวดวิชาเทคโนโลยี
18
หน่วยกิต
ก. 3 หมวดวิชาสนับสนุน
7
หน่วยกิต
                                     ข. วิชาชีพ-เลือก
15
หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 		
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รบั ค�ำแนะน�ำ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
3.1.2.4 กลุ่มวิชาโท
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ส�ำหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะอื่นๆ
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
		 ภาคการศึกษาที่ 1		
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) RSU 172 Environment -friendly Life
3(2-2-5)
ENL125 English for Global Exploration 3(2-2-5) COD 110 Brand and Storytelling     
3(3-0-6)
COD 103 Basic Design
3(1-4-4) COD 106 Design History       
5(1-8-6)
					 Total 8 Credits INT 227 Corporate Interior Design
INT
xxx
Major
Elective
3(x-x-x)
ภาคการศึกษาที่ 1			
3(x-x-x)
RSU 135 Happy Life and Society Design 3(2-2-5)   XXXxxx Free Elective
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5) 					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
Entertainment and Design
COD 101 Drawing for Communications 3(1-4-4) RSU 161   Design and Production of Media3(2-2-5)
COD 102 Color and Light in Design
3(1-4-4) COD 105 Research and Design Thinking 3(1-4-4)
Process
COD 104 English for Design
3(2-2-5)
INT 115 Working  Drawing for Interior 3(1-4-4) INT 232 Computer-Aided for Interior 3(1-4-4)
Design
Design
4(2-4-6)
					Total 18 Credits INT 240 Materials and Interior
Constructions
ภาคการศึกษาที่ 2		
INT
242
Materials and Technique
3(1-4-4)
RSU 149 Cultural Appreciation
3(1-4-4)
in  Furniture Design
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
ENL127    English at Work
3(2-2-5) INT 327 Hospitality Interior Design 5(1-8-6)
THA 126 Thai Language for
3(1-4-4) 					 Total 21 Credits
Communication
INT 226 Intro to  Interior Design
5(1-8-6)
XXXxxx Free Elective
3(x-x-x)
					Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1			
ภาคฤดูร้อน
8(2-12-10)
COD 391 Practical Training
1(0-35-18) COD 496 Art Thesis
					
Total 1 Credits 					 Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1		
RSU 153   Lifestyle Entrepreneurship 3(2-2-5)
COD 107 Design and Business   
3(2-2-5)
INT 328     Commercial Interior Design 5(1-8-6)
XXXxxx Major Elective
3(x- x-x)  
XXXxxx Major Elective
3(x-x-x)  
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
INT 342 Soft Furnishing Interior Design 4(2-4-6)
INT 343 Environmental Control
4(2-4-6)
Systems and  Safety  Standards for  
Interior Design          
           
INT 423 Multifunctional Interior Design 5(1-8-6)
XXXxxx Major Elective  
3(x-x-x)  
XXXxxx Major Elective  
3(x-x-x)  
					 Total 19 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
		 ภาคการศึกษาที่ 1
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) RSU 172 Environment -friendly Life
3(2-2-5)
ENL125 English for Global Exploration 3(2-2-5) COD 110 Brand and Storytelling     
3(3-0-6)
COD 103 Basic Design
3(1-4-4) COD 106 Design History       
INT
227
Corporate
Interior
Design
5(1-8-6)
					 Total 8 Credits
INT xxx Major Elective
3(x-x-x)
ภาคการศึกษาที่ 1			
3(x-x-x)
RSU 135 Happy Life and Society Design 3(2-2-5)   XXXxxx Free Elective
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5) 					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
Entertainment and Design
3(2-2-5)
COD 101 Drawing for Communications 3(1-4-4) RSU 161 Design and Production
of Media
COD 102 Color and Light in Design
3(1-4-4)
3(1-4-4)
COD 104 English for Design
3(2-2-5) COD 105 Research and Design
Thinking Process
INT 115 Working  Drawing for Interior 3(1-4-4)
INT 232 Computer-Aided for Interior 3(1-4-4)
Design
Design
					 Total 18 Credits
INT 240 Materials and Interior
4(2-4-6)
ภาคการศึกษาที่ 2
Constructions
RSU 149 Cultural Appreciation
3(1-4-4)
3(1-4-4)
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1) INT 242 Materials and Technique
in  Furniture Design
ENL127     English at Work
3(2-2-5)
THA 126 Thai Language for
3(1-4-4) INT 327 Hospitality Interior Design 5(1-8-6)
					 Total 21 Credits
Communication
INT 226 Intro to  Interior Design
5(1-8-6)
XXXxxx Free Elective
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
9(2-16-12)
RSU 153   Lifestyle Entrepreneurship 3(2-2-5) COD 491 Cooperative Education
COD 107 Design and Business   
3(2-2-5) 					 Total 9 Credits
INT 328     Commercial Interior Design 5(1-8-6)
XXXxxx Major Elective
3(x- x-x)  
XXXxxx Major Elective
3(x-x-x)  
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2			
INT 342 Soft Furnishing Interior Design 4(2-4-6)
INT 343 Environmental Control
4(2-4-6)
Systems and  Safety  Standards
for  Interior Design          
           
INT 423 Multifunctional Interior Design 5(1-8-6)
XXXxxx Major Elective  
3(x-x-x)  
XXXxxx Major Elective  
3(x-x-x)  
					 Total 19 Credits
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สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ชื่อปริญญา

:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)
Bachelor of Fine Arts (Visual Communication Design)
ศล.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์)
B.F.A. (Visual Communication Design)

ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยการออกแบบ มีความมุ่ง
มัน่ ทีจ่ ะผลิตนักออกแบบการสือ่ สารด้วยองค์ความรูใ้ นวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มีทกั ษะในการสร้างสรรค์
ภาพทีส่ ามารถสือ่ สารความคิด การจัดการและสร้างสรรค์การเชือ่ มโยงระหว่างข้อมูลกับมนุษย์ มีความคิดเชิง
การออกแบบทีส่ ามารถประยุกต์ใช้รว่ มกับองค์ความรูต้ า่ งๆ ได้ เน้นการผสมผสานเชือ่ มโยงองค์ความรูใ้ นสาขา
วิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ในแขนงต่างๆ เพื่อสามารถสร้างรูปแบบการสื่อสารข้อมูล น�ำเสนอความคิดของ
นักศึกษา ควบคูไ่ ปกับการประยุกต์ใช้องค์ความรูท้ ไี่ ด้เรียนมากับภาคธุรกิจในฐานะผูม้ ที กั ษะในการสร้างสรรค์
การสื่อสาร และความคิดเชิงการออกแบบในการแก้ไขปัญหาที่พร้อมจะน�ำไปปรับใช้กับการด�ำเนินชีวิตของ
นักศึกษาหลังจากส�ำเร็จการศึกษาของหลักสูตร
1.2 ความส�ำคัญ
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งความส�ำคัญ
ของการเปิดการศึกษาทางด้านงานนิเทศศิลป์ ทัง้ นี้ เพือ่ ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักออกแบบการสือ่ สารที่
มีความรูค้ วามสามารถควบคูไ่ ปกับการมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมอันดีเพือ่ การรับใช้สงั คมและประเทศชาติ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อสร้างบัณฑิตในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ให้เป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ การ
สื่อสารและการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 เพื่อสร้างบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ทั้งใน
เชิงการสร้างสรรค์การสือ่ สาร และในเชิงความคิดเชิงการออกแบบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และต่อยอดกับการ
ท�ำธุรกิจ
1.3.3  เพือ่ สร้างบัณฑิตทีส่ ามารถเชือ่ มโยง ประยุกต์ใช้ และการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ดว้ ยองค์ความ
รู้ในสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
1.3.4  เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีศักยภาพในการบริหารจัดการ การท�ำธุรกิจ การสร้างสรรค์
วัฒนธรรมและสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1.3.5  เพือ่ สร้างนักออกแบบทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
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ตลอดจนตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและการมีจิตส�ำนึกที่ดีในการร่วม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          1.3.6  เพื่อสร้างนักออกแบบที่สามารถน�ำองค์ความรู้ที่เรียนมาผลิตผลงานการออกแบบสื่อสาร
ในด้านการออกแบบกราฟิก การออกแบบสื่อโฆษณา และการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยการใช้ภาพวาด
ภาพถ่าย  สัญลักษณ์ ตัวอักษร ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว และการใช้โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยในการน�ำ
เสนอผลงาน ตลอดจนหลักและกระบวนการคิดในการสื่อสารเนื้อหาเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจควบคู่ไปกับหลัก
และแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจและประกอบอาชีพ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           
30   หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
		
กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต
แบ่งเป็น
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
3
หน่วยกิต
   
(RSU Identity)
  
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
12
หน่วยกิต
(Internationalization and Communication)
โดยกลุ่มที่  2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
  
6
หน่วยกิต
(English Language)
กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและ
6
หน่วยกิต
ประสบการณ์ระหว่างประเทศ  
(International Language and International Experience)
		
กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3     ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4     ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5     ผู้ประกอบการนวัตกรรม
       
(Innovation Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6     รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
        
(Digital Media Literacy)
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กลุ่มที่  7     หลักคิดวิทยาศาสตร์
        
(Essence of Science)
กลุ่มที่  8     อาร์เอสยู มาย-สไตล์
        
(RSU My-Style)
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
84     หน่วยกิต  ประกอบด้วย
1)   วิชาแกน
12   หน่วยกิต
                ก. กลุ่มความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบ 9     หน่วยกิต
      ข. กลุ่มความรู้ทางประวัติการออกแบบ
3       หน่วยกิต
2)  วิชาเฉพาะด้าน
18 หน่วยกิต
         ก. กลุ่มวิชาทฤษฏีพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ  3    หน่วยกิต                 
    ข. กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะ
6 หน่วยกิต
และการออกแบบ
         ค. กลุ่มความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ    
6 หน่วยกิต                
    ง. กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ
3 หน่วยกิต
3)  วิชาเอก
                               
36 หน่วยกิต
         ก.   กลุ่มวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต     
    ข.   วิชาศิลปนิพนธ์
8 หน่วยกิต
             ค. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม    
1 หน่วยกิต
4)  วิชาเลือก
18    หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รบั ค�ำแนะน�ำ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
3.1.2.4 กลุ่มวิชาโท
ไม่น้อยกว่า       
15   หน่วยกิต
ส�ำหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะอื่นๆ
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1			
ภาคการศึกษาฤดูร้อน			
3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) RSU 172 Environment -friendly Life
3(2-2-5)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5) COD 106 Design History       
3(1-4-4)
COD 103 Basic Design
3(1-4-4) COD 110 Brand and Storytelling    
3(1-4-4)
					Total 8 Credits VCD 222 Advertising Design
VCD 232 Illustration
3(1-4-4)
ภาคการศึกษาที่ 1			
RSU 135 Happy Life and Society
3(2-2-5) VCD 245 Corporate Identity Design 3(1-4-4)
					Total 18 Credits
Design
ภาคการศึกษาที่ 2		
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5)
RSU 161 Design and Production
3(2-2-5)
Entertainment and Design
of Media
COD 101 Drawing for Communications 3(1-4-4)
3(1-4-4)
COD 102 Color and Light in Design 3(1-4-4) COD 105 Research and Design
Thinking Process
COD 104 English for Design
3(1-4-4)
3(1-4-4)
COD 109 Computer Aided Design
3(1-4-4) VCD 242 Interactive Design
3(1-4-4)
					Total 18 Credits VCD 251 Motion Graphic Design
3(1-4-4)
ภาคการศึกษาที่ 2 			 VCD 252 Digital Film Design
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1) VCD 253 Graphic Design for Package 3(1-4-4)
design
RSU 149 Cultural Appreciation
3(2-2-5)
ENL 127   English at Work
3(2-2-5) 					Total 18 Credits
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
Communication
VCD 122 Graphic Design
3(1-4-4)
VCD 130 Typography
3(1-4-4)
					Total 16 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1		
ภาคการศึกษาที่ 1			
RSU 152 Lifestyle Entrepreneurship 3(2-2-5) VCD 496 Arts Thesis
8(2-12-10)
COD 107 Design and Business   
3(2-2-5) 					
Total 8 Credits
VCD xxx Major Elective
3(x-x-x) 		
VCD xxx Major Elective
3(x-x-x) 		
VCD xxx Major Elective
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective
3(x-x-x)
					Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2		
COD 108 Design and Culture and
3(1-4-4)
Environment
VCD xxx Major Elective
3(x-x-x)
VCD xxx Major Elective
3(x-x-x)
VCD xxx Major Elective
3(x-x-x)
XXX xxx เลือกเสรี วิชาที่ 2
3(x-x-x)
					Total 15 Credits
ภาคการศึกษาฤดูร้อน			
COD 391 Practical Training
1(0-35-18)
					 Total 15 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน			ภาคการศึกษาที่ 1			
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) RSU 172 Environment -friendly Life
3(2-2-5)
3(2-2-5)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5) COD 106 Design History       
3(1-4-4)
COD 103 Basic Design
3(1-4-4) COD 110 Brand and Storytelling    
3(1-4-4)
					Total 8 Credits VCD 222 Advertising Design
VCD 232 Illustration
3(1-4-4)
ภาคการศึกษาที่ 1			
RSU 135 Happy Life and Society Design3(2-2-5) VCD 245 Corporate Identity Design 3(1-4-4)
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5) 					Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2			
Entertainment and Design
3(2-2-5)
COD 101 Drawing for Communications 3(1-4-4) RSU 161 Design and Production
of Media
COD 102 Color and Light in Design 3(1-4-4)
3(1-4-4)
COD 104 English for Design
3(1-4-4) COD 105 Research and Design
Thinking Process
COD 109 Computer Aided Design
3(1-4-4)
3(1-4-4)
					 Total 18 Credits VCD 242 Interactive Design
VCD 251 Motion Graphic Design
3(1-4-4)
ภาคการศึกษาที่ 2 			
3(1-4-4)
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1) VCD 252 Digital Film Design
RSU 149 Cultural Appreciation
3(2-2-5) VCD 253 Graphic Design for Package 3(1-4-4)
design
ENL 127   English at Work
3(2-2-5)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5) 					Total 18 Credits
Communication
VCD 122 Graphic Design
3(1-4-4)
VCD 130 Typography
3(1-4-4)
					Total 16 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1			
ภาคการศึกษาที่ 1			
RSU 152 Lifestyle Entrepreneurship 3(2-2-5) COD 491 Cooperative Education 9(2-16-12)
COD 107 Design and Business   
3(2-2-5) 					Total 9 Credits
VCD xxx Major Elective
3(x-x-x)
VCD xxx Major Elective
3(x-x-x)
VCD xxx Major Elective
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective
3(x-x-x)
					Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2			
COD 108 Design and Culture and
3(1-4-4)
Environment
VCD xxx Major Elective
3(x-x-x)
VCD xxx Major Elective
3(x-x-x)
VCD xxx Major Elective
3(x-x-x)
XXX xxx เลือกเสรี วิชาที่ 2
3(x-x-x)
					Total 15 Credits
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สาขาวิชาการออกแบบ
ชื่อปริญญา

1.

: ศิลปบัณฑิต (การออกแบบ)
: Bachelor of Fine Arts (Design)
:     ศล.บ. (การออกแบบ)
: B.F.A. (Design)

ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
วิชาชีพออกแบบ นับว่ามีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในช่วงทีผ่ า่ นมา และทีจ่ ะเกิด
ขึ้นในอนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพราะนอกจากจะน�ำ รายได้มาสู่ประเทศแล้ว
ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมในอีก รูปแบบหนึ่ง ด้วยการสร้างสรรค์
สิ่งจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจ อีกทั้งเป็น
เครื่องบ่งบอกถึงวัฒนธรรม และ
ความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคสมัย
1.2 ความส�ำคัญ
ด้วยกระแสเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ยุคดิจิทัล ได้ส่งผลต่อกระบวนการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ ท�ำให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัยจึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับกระบวนการเรียนรูใ้ ห้มคี วามทันสมัย โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนเป็นหลักและใช้เทคโนโลยี IT เป็นเครื่องมือ การออกแบบจึงเน้นความคิดและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้เรียนให้สามารถออกเป็นผู้ประกอบการอิสระทางด้านการออกแบบมากยิ่งขึ้น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถท�ำงานเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ ที่    
เกี่ยวข้อง อันจะน�ำไปสู่การสร้างผลงานออกแบบ ที่แก้ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.3.2 เพือ่ มุง่ เน้นให้นกั ศึกษาได้เรียนรูว้ ธิ กี ารค้นคว้าวิจยั และทักษะการปฏิบตั งิ านจริงที่ จ�ำเป็น
ส�ำหรับงานออกแบบ เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป
1.3.3 เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้พฒ
ั นาความคิดสร้างสรรค์สว่ นบุคคล และสามารถท�ำงานเป็นทีมได้
1.3.4 เพือ่ น�ำความรูจ้ ากการศึกษานี้ เป็นพืน้ ฐานทีส่ ามารถพัฒนาไปสูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการ
ใหม่ที่เน้นด้านนวัตกรรมได้
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หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จ�ำนวนหน่วยกิต		
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร		
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
			
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม       
15
หน่วยกิต
แบ่งเป็น
กลุ่มที่ 1   อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
3
หน่วยกิต
                     
กลุ่มที่ 2   ความเป็นสากลและการสื่อสาร              
12   หน่วยกิต
    
(Internationalization and Communication)
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
                     
กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6
หน่วยกิต
(English Language)                  
                       
กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและ
6
หน่วยกิต
ประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
             
		 		 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม             15
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3   ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4   ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5   ผู้ประกอบการนวัตกรรม              
       
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6   รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
       
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7   หลักคิดวิทยาศาสตร์
       
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8    อาร์เอสยู มาย-สไตล์
                      (RSU My-Style)
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3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
84
หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) วิชาแกน
12
หน่วยกิต
ก.   กลุ่มความรู้ทั่วไปทาง9
หน่วยกิต
ศิลปะและการออกแบบ
ข.   กลุ่มความรู้ทางประวัติการออกแบบ 3
หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะด้าน
21
หน่วยกิต
ก.   กลุ่มวิชาทฤษฎีพื้นฐานทาง3
หน่วยกิต
ศิลปะและการออกแบบ
ข.   กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติพื้นฐานทาง- 6
หน่วยกิต
ศิลปะและการออกแบบ
ค.   กลุ่มความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ 6
หน่วยกิต
ง.   กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ  6 หน่วยกิต
3)  วิชาเอก
33
หน่วยกิต
ก.   กลุ่มวิชาบังคับ
24
หน่วยกิต
ข.   กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
8
หน่วยกิต
ค.   กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 1
หน่วยกิต
4)  วิชาเลือก
18
หน่วยกิต
		3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับค�ำ
แนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
		3.1.2.4 กลุ่มวิชาโท
ไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต
ส�ำหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะอื่นๆ
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ S
ENL 125   English for Global Exploration 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
COD 103 Basic Design
3(1-4-4)
					 Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU 135 Happy Life and Society Design3(2-2-5)
ENL 126 English in TED - Technology, 3(3-0-6)
Entertainment and Design
COD 101 Drawing for Communications 3(1-4-4)
COD 102 Color and Light in Design 3(1-4-4)
COD 104 English for Design
3(2-2-5)
DSG 121 Human-Centered Design
3(1-4-4)
					Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 112 Sports for Health
1(x-x-x)
RSU 149 Cultural Appreciation
3(2-2-5)
ENL 127 English at Work
3(2-2-5)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
Communication
COD 108 Design, Culture and
3(2-2-5)
Environment  
COD 111 Material and Technology
3(1-4-4)
DSG 221 Experience Design     
3(1-4-4)
				
Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
RSU 172 Environment -friendly Life
3(2-2-5)
COD 109 Computer Aided Design    3(1-4-4)
COD 110 Brand and Storytelling    
3(1-4-4)
COD 106 Design History        
3(2-2-5)
DSG 222 Design for Global Markets   3(1-4-4)
DSG 241 Paradigm of Creativity   
3(2-2-5)
					Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 161   Design and Production of Media3(2-2-5)
COD 105 Research and Design
Thinking Process
3(1-4-4)
DSG 321 Design for Sustainability      3(1-4-4)
XXX xxx Major Elective        
3(x-x-x)
XXX xxx Major Elective        
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective
3(x-x-x)
				
Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
RSU  153 Lifestyle Entrepreneurship 3(2-2-5)
COD 107 Design and Business   
3(1-4-4)
DSG 322 Local Product Development 3(1-4-4)
DSG 332 Product Branding
3(2-2-5)
XXX xxx Major Elective  
3(x-x-x)
					Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
DSG 421 Service Design        
3(1-4-4)
XXX xxx Major Elective   
3(1-4-4)
XXX xxx Major Elective   
3(x-x-x)
XXX xxx Major Elective   
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective
3(x-x-x)
					Total 18 Credits
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
COD391 Practical Training
1(0-35-18)
					Total 1 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
COD 496 Art Thesis
8(2-16-12)
					Total 8 Credits

					

349
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dhramacracy
2(2-0-4)
RSU xxx Select 1 Course from Arts 3(2-2-5)
and Culture
					Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5)
Entertainment,and Design
RSU xxx Select 1 Course from
3(2-2-5)
Innovative Entrepreneurship
RSU112 Sports for Health
1(0-2-1)  
DSN 100 Basic Drawing
3(1-4-4)
DSN 102 Color and Light in Design 3(1-4-4)
PHO 130 Basic Photography
3(1-4-4)
Processing
					Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 127 English at Work
3(2-2-5)
RSU xxx Select 1 Course from
3(2-2-5)
Essence of Science
THA126 Thai Language for
3(2-2-5)
Communication
DSN 103 Basic Design
3(1-4-4)
DSN 104 English for Design
3(1-4-4)
PHO 110 Photography Composition 3(1-4-4)
					Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
RSU xxx Select 1 Course from
3(2-2-5)
Leadership and Social Responsibility
PHO 211 Photography Appreciation 3(3-0-6)
PHO 240 Basic Visual Media
3(1-4-4)
PHO 250 Photography History
3(3-0-6)
PHO 261 Experimental  Photography 3(1-4-4)
					Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU xxx Select 1 Course from Digital 3(2-2-5)
Media Literacy
PHO 410 Cultural Study in Visual Media 3(3-0-6)
PHO 231 Lighting Studio
3(1-4-4)
PHO 263 Contemporary Fine Arts  
3(1-4-4)
Photography
PHO xxx Major Elective
3(x-x-x)
				
Total 15 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1		
DSN105 Research and Design
3(1-4-4)
Thinking
PHO 360 Documentary Photography 3(1-4-4)
PHO 365 Commercial Photography 3(1-4-4)
PHO 411 Sound Design for Visual
3(1-4-4)
Media
PHO xxx Major Elective
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PHO 361 Fine Arts Photography
3(1-4-4)
PHO 377 Video Art
3(1-4-4)
PHO 412 Narrative Structure in Visual 3(1-4-4)
Media
PHO xxx Major Elective
3(x-x-x)
PHO xxx Major Elective
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
PHO 490 Arts Thesis Preparation
3(1-4-4)
					 Total 3 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
PHO 491 Cooperative Education
7(0-35-18)
Total 7 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PHO 496 Art Thesis
10(2-16-12)
XXX xxx Free Elective
3(x-x-x)  
					Total 13 Credits

351
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
ชื่อปริญญา

:
:
:

Bachelor of Fine Arts (Fashion Design)
ศล.บ. (แฟชั่นดีไซน์)
B.F.A. (Fashion Design)

ปรัชญา
		

ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยการออกแบบ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง
นักออกแบบให้มีการพัฒนาการด้านความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและมีการแสดงออกที่มีอิสรภาพ
เข้าใจบทบาทของนักออกแบบที่สามารถเป็นผู้น�ำกระแส มีความร่วมสมัยในกระบวนการคิดและสามารถ
ผลิตงานจริง สามารถน�ำเสนอและสร้างสรรค์ผลงานแก่ผบู้ ริโภคในสังคมให้มที างเลือกในการแต่งกายรูปแบบ
ต่างๆ ตามความชอบและรสนิยม ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจ�ำเป็นต้องอาศัยแฟชั่น ความเข้าใจลึกซึ้งในความ
งาม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วัสดุ สิ่งแวดล้อม การตัดเย็บเพื่อกลุ่มเป้าหมาย การจัดจ�ำหน่าย และธุรกิจแฟชั่น
เป็นต้น ซึ่งเป็นความได้เปรียบในการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากความเข้าใจลึกซึ้งในทฤษฎีจากปรัชญา
ความคิดในการออกแบบหลายทฤษฎี ท�ำให้เกิดความเข้าใจ เกิดความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการฝึก
ปฏิบตั กิ ารออกแบบด้วยทักษะทีต่ อ้ งลงมือประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และสามารถท�ำงานร่วมกับ
ทีมงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสามารถยอมรับต่อค�ำวิพากษ์วจิ ารณ์เพือ่ พัฒนาผลงาน และมีจริยธรรมอันดีงาม
เป็นบัณฑิตที่มีความมั่นใจในตนเอง และเป็นที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ ผู้ใช้งานและวงการแฟชั่น
		
ความส�ำคัญ
         ปัจจุบันกระแสเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ยุคดิจิทัล ได้ส่งผลต่อกระบวนการเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ ท�ำให้ผเู้ รียนสามารถศึกษาหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัยจึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ได้เห็นถึง
ความส�ำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ เน้นความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญและใช้เทคโนโลยี IT เป็น
เครื่องมือ การออกแบบจึงเน้นความคิดและการเรียนรู้ในเชิงบูรณการ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้เรียนให้สามารถ
ออกไปเป็นผูป้ ระกอบการอิสระทางด้านการออกแบบ ตามนโยบายขับเคลือ่ นเศรษฐกิจแห่งชาติการสร้างสรรค์
ผลงานออกแบบแฟชัน่ เป็นการเพิม่ มูลค่าให้กบั ธุรกิจแฟชัน่ และสิง่ ทอ สร้างรายได้ให้ประเทศจ�ำนวนมหาศาล
ทั้งจากสินค้าส่งออกเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปและสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่จ�ำหน่ายภายในประเทศ
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.   เพือ่ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์ทมี่ คี วามพร้อม รอบรู้ และเชีย่ วชาญ ทัง้ ภาคทฤษฎี  และ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการสร้างนวัตกรรมการออกแบบ
2.  เพื่อผลิตแฟชั่นดีไซเนอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจแฟชั่นให้ทัดเทียม ระดับ
นานาชาติ
3.   เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีเ่ ข้าใจบทบาทของนักออกแบบและเป็นผูน้ ำ� กระแส มีความร่วมสมัยในวิธี คิด
และแนวทางการออกแบบ
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
		
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม             15
หน่วยกิต
แบ่งเป็น
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 3
หน่วยกิต
                              กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร         
12
หน่วยกิต
        (Internationalization and Communication)
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
                          กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 6
หน่วยกิต
                             กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience) 6
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
       กลุ่มที่ 3  ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership and Social Responsibility)
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม  
           
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
(Digital Media Literacy)
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กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
                 (Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
                         (RSU My-Style)
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
		
84 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) วิชาแกน                             
9       หน่วยกิต
ก. กลุ่มความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ   6 หน่วยกิต
ข. กลุ่มความรู้ทางประวัติการออกแบบ
3
หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะด้าน                                   18      หน่วยกิต
ก. กลุ่มทฤษฏีพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ   3
หน่วยกิต
ข. กลุ่มทักษะปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ  6
หน่วยกิต
ค. กลุ่มความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ
6
หน่วยกิต
ง. กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ 3
หน่วยกิต
3) วิชาเอก                                                    39      หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาบังคับ
30
หน่วยกิต   
ข. กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
                      8
หน่วยกิต
ค. กลุ่มประสบการณ์ภาคสนาม
1
หน่วยกิต
4) วิชาเลือก                                              
18      หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาบังคับในหลักสูตรอืน่ ๆของวิทยาลัยการ
ออกแบบจ�ำนวน   18     หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รบั ค�ำแนะน�ำ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
3.1.2.4 กลุ่มวิชาโท
		
ไม่น้อยกว่า
15
หน่วยกิต
ส�ำหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะอื่น
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แผนการศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
COD 103 Basic Design
3(1-4-4)
					 Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 135 Happy Life and Society Design3(2-2-5)
ENL 126 English in TED - Technology, 3(3-0-6)
Entertainment
COD 101 Drawing for Communications 3(1-4-4)
COD 102 Color and Light for Design 3(1-4-4)
COD 104 English for Design
3(2-2-5)
FAS 131 Basic Apparel Production
3(1-4-4)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 112 Sports for Health
1(x-x-x)
RSU 149 Cultural Appreciation
3(2-2-5)
ENL 127 English at Work
3(2-2-5)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
Communication
FAS 234 Pattern Making
3(1-4-4)
FAS 260 Draping Design
3(1-4-4)
FAS xxx Major Elective    
3(x-x-x)
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
RSU 172 Environment -friendly Life
3(2-2-5)
COD 110 Brand and Storytelling     
3(x-x-x)
COD 106 Design History        
3(2-2-5)
FAS 224 Fundamental Fashion Design 3(1-4-4)
FAS 236 Creative Pattern Making
3(1-4-4)
FAS xxx Major Elective   
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 161 Design and Production of Media 3(2-2-5)
COD 105 Research and Design
3(1-4-4)
Thinking Process
COD 109 Computer Aided Design  
3(1-4-4)
FAS 223 Textile Design
3(1-4-4)
FAS 226   Trend Consultancy Design 3(1-4-4)
FAS xxx Major Elective    
3(1-4-4)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
COD 391 Practical Training
1(0-35-18)
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU  153 Lifestyle Entrepreneurship 3(2-2-5)
COD 107 Design and Business   
3(2-2-5)
FAS 322    Experimental Textile Design 3(1-4-4)
FAS 326   Fashion Design and Brand 3(1-4-4)
Analysis
FAS xxx Major Elective    
3(1-4-4)
XXXxxx Free Elective
3(x-x-x)
					Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FAS 325    Fashion Collection Design 3(1-4-4)
FAS xxx Major Elective  
3(x-x-x)
FAS xxx Major Elective  
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective
3(x-x-x)
					 Total 12 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
COD 496 Art Thesis
					

8(2-12-10)
Total 8 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
COD 103 Basic Design
3(1-4-4)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU 135 Happy Life and Society Design3(2-2-5)
ENL 126 English in TED - Technology, 3(3-0-6)
Entertainment
COD 101 Drawing for Communications 3(1-4-4)
COD 102 Color and Light for Design 3(1-4-4)
COD 104 English for Design
3(2-2-5)
FAS 131 Basic Apparel Production
3(1-4-4)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 112 Sports for Health
1(x-x-x)
RSU 149 Cultural Appreciation
3(2-2-5)
ENL 127 English at Work
3(2-2-5)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
Communication
FAS 234 Pattern Making
3(1-4-4)
FAS 260 Draping Design
3(1-4-4)
FAS xxx Major Elective    
3(x-x-x)
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
RSU 172 Environment -friendly Life
3(2-2-5)
COD 110 Brand and Storytelling     
3(x-x-x)
COD 106 Design History        
3(2-2-5)
FAS 224 Fundamental Fashion Design 3(1-4-4)
FAS 236 Creative Pattern Making
3(1-4-4)
FAS xxx Major Elective   
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 161 Design and Production of Media3(2-2-5)
COD 105 Research and Design
3(1-4-4)
Thinking Process
COD 109 Computer Aided Design  
3(1-4-4)
FAS 223 Textile Design
3(1-4-4)
FAS 226   Trend Consultancy Design 3(1-4-4)
FAS xxx Major Elective    
3(1-4-4)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
RSU  153 Lifestyle Entrepreneurship 3(2-2-5)
COD 107 Design and Business   
3(2-2-5)
FAS 322    Experimental Textile Design 3(1-4-4)
FAS 326   Fashion Design and Brand 3(1-4-4)
Analysis
FAS xxx Major Elective    
3(1-4-4)
XXXxxx Free Elective
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FAS 325    Fashion Collection Design 3(1-4-4)
FAS xxx Major Elective  
3(x-x-x)
FAS xxx Major Elective  
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective
3(x-x-x)
					 Total 12 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
COD 491 Cooperative Education
9(2-16-12)
					
Total 9 Credits
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คณะดิจิทัลอาร์ต
Faculty of Digital Art
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Faculty of Digital Art
นายอ�ำนวยวุฒิ สาระศาลิน

คณบดีกิตติคุณ คณะดิจิทัลอาร์ต
คุณวุฒิ
ศ.บ. (มัณฑนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.F.A. (Design) University of Kansas, U.S.A

นายนัฐวุฒิ สีมันตร

คณบดี

คุณวุฒิ
ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
M.F.A. (Computer Art) Savannah College of Art
and Design, U.S.A
คณะดิจิทัลอาร์ต เปิดสอนหลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค

รหัสคณะ 34 สีประจ�ำคณะ สีเงิน (Metalic Silver)
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
Computer Art
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
			
			
			

:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (คอมพิวเตอร์อาร์ต)
Bachelor of Fine Arts (Computer Art)
ศล.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)
B.F.A. (Computer Art)

ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
อุตสาหกรรมแอนิเมชัน่ เป็นอุตสาหกรรมประเภทบันเทิงทีม่ บี ทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศไทย
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ศิลป วัฒนธรรม เพราะนอกจากจะน�ำรายได้มาสู่
ประเทศแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาระความรู้ในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมในอีกรูปแบบหนึง่ มีการศึกษาค้นคว้าและทดลองด้วยการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ ช่วยในการ
พัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งจ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจ อีกทั้งเป็นเครื่องบ่งบอกถึง
วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคสมัย
คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเปิดการศึกษาทางด้านสื่อ
ดิจิทัลอาร์ต เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ เยาวชนของชาติ ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับ ความเป็นผู้มีจริยธรรมอันดีงาม เพื่อน�ำความรู้ความ
สามารถไปปฏิบัติให้ก่อเกิดประโยชน์ ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างได้ผล
ความสําคัญ
ด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต เป็นสาขาวิชาที่มีประโยชน์และความจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อวงการ
ศึกษา วงการภาพยนตร์ และวงการแอนิเมชั่น เพื่อสร้างสรรค์งานภาพ เคลื่อนไหวทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วย
งานอุตสาหกรรมบันเทิงในปัจจุบนั มีการใช้ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสร้างสรรค์ผลงานให้สวยงาม คอมพิวเตอร์จงึ เป็น
เครื่องมือที่ ส�ำคัญอย่างยิ่งในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นผลงานออกแบบตัว
ละคร งานแอนิเมชั่น 2 มิติ และงานแอนิเมชั่น 3 มิติ ตลอดจนงานเทคนิคพิเศษ ในภาพยนตร์ ฯลฯ
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสในการใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะ และน�ำมาพัฒนา
สร้างสรรค์ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการน�ำเสนอผลงาน
2. เพือ่ มุง่ เน้นให้นกั ศึกษาได้เรียนรูท้ กั ษะทีจ่ �ำเป็นส�ำหรับงานคอมพิวเตอร์อาร์ต เพือ่ น�ำไปประยุกต์
ใช้ในวิชาชีพต่อไป
3. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลและสามารถท�ำงานเป็นทีมได้
4. เพื่อน�ำความรู้จากการศึกษานี้ เป็นฐานในการสร้างสรรค์ และน�ำเสนอผลงานในวงการวิชาชีพ
ต่อไปอย่างประสบผลส�ำเร็จ
โครงสร้างหลักสูตร
		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร			
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
		 หมวดวิชาเฉพาะ 					
			 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 				
			 2) วิชาชีพ 					
				
ก. วิชาชีพ-บังคับ			
				
ข. วิชาชีพ-เลือก				
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 			

139
30
103
30
73
58
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต 		
หน่วยกิต ประกอบด้วย
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
DGA 131 Digital Art Applications
3(2-2-5)
XXX xxx English Languages
3(x-x-x)
				
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx English Languages
3(x-x-x)
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
DGA 110 Introduction to Drawing
3(2-2-5)
DGA 113 2D Composition		
3(2-2-5)
DGA 120 Contemporary Art
3(3-0-6)
CPA 110 AnimationStudio I
3(2-2-5)
				
Total 18 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
XXX xxx International Languages
3(x-x-x)
DGA 114 3D Composition		
3(2-2-5)
DGA 116 Introduction to Painting
3(2-2-5)
DGA 122 Drawing for Digital Art
3(2-2-5)
CPA 120 AnimationStudio II
3(2-2-5)
CPA 241 Digital Painting		
3(2-2-5)
			
Total 19 credits
				

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx International Languages
3(x-x-x)
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
DGA 210 Movement Drawing
3(2-2-5)
CPA 216 Introduction to 3D Animation 3(2-2-5)
CPA 240 AnimationStudio III
3(2-2-5)
CPA 251 History of Animation
3(3-0-6)
CPA xxx Professional elective
3(x-x-x)
				
Total 21 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
CPA 121 Conceptual Art		
3(2-2-5)
CPA 217 Character Design
3(2-2-5)
CPA 242 AnimationStudio IV
3(2-2-5)
CPA 243 Acting for Animators
3(2-2-5)
CPA xxx Professional elective
3(x-x-x)
				
Total 18 credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
DGA 132 Film Theory and Production 3(2-2-5)
CPA 330
AnimationStudio V
3(2-2-5)
CPA 333		 Storytelling		
3(2-2-5)
CPA xxx Professional elective
3(x-x-x)
CPA xxx Professional elective
3(x-x-x)
				
Total 15 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
DGA 225 Sound Design for Digital Art 3(2-2-5)
DGA 361 ASEAN Art for Digital Art
3(2-2-5)
DGA 390 Research Methodology
3(3-0-6)
for Digital Art		
DGA 410 Digital Art Business
3(3-0-6)
Management		
CPA xxx Professional elective
3(x-x-x)
				
Total 15 credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CPA 391 Practical Training
1(0-40-20)
				
Total 1 credit
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
CPA 490 Digital Art Thesis Preparation 3(2-2-5)
XXX xxx Free elective		
3(x-x-x)
				
Total 12 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPA 492 Animation Seminar
3(3-0-6)
CPA 496 Digital Art Thesis
6(0-35-18)
XXX xxx Free elective
3(x-x-x)
		
Total 12 credits
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
DGA 131 Digital Art Applications
3(2-2-5)
XXX xxx English Languages
3(x-x-x)
				
Total 8 credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx English Languages
3(x-x-x)
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
DGA 110 Introduction to Drawing
3(2-2-5)
DGA 113 2D Composition		
3(2-2-5)
DGA 120 Contemporary Art
3(3-0-6)
CPA 110 Animation Studios I
3(2-2-5)
				
Total 18 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
XXX xxx International Languages
3(x-x-x)
DGA 114 3D Composition		
3(2-2-5)
DGA 116 Introduction to Painting
3(2-2-5)
DGA 122 Drawing for Digital Art
3(2-2-5)
CPA 120 AnimationStudio II
3(2-2-5)
CPA 241 Digital Painting		
3(2-2-5)
			
Total 19 credits
			

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx International Languages
3(x-x-x)
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
DGA 210 Movement Drawing
3(2-2-5)
CPA 216 Introduction to 3D Animation 3(2-2-5)
CPA 240 AnimationStudio III
3(2-2-5)
CPA 251 History of Animation
3(3-0-6)
CPA xxx Professional elective
3(x-x-x)
				
Total 21 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
CPA 121 Conceptual Art		
3(2-2-5)
CPA 217 Character Design
3(2-2-5)
CPA 242 AnimationStudio IV
3(2-2-5)
CPA 243 Acting for Animators
3(2-2-5)
CPA xxx Professional elective
3(x-x-x)
				
Total 18 credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
DGA 132 Film Theory and Production 3(2-2-5)
CPA 330 Animation Studio V
3(2-2-5)
CPA 333 Storytelling		
3(2-2-5)
CPA xxx Professional elective
3(x-x-x)
CPA xxx Professional elective
3(x-x-x)
XXX xxx Free elective		
3(x-x-x)
				
Total 18 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
DGA 225 Sound Design for Digital Art 3(2-2-5)
DGA 361 ASEAN Art for Digital Art
3(2-2-5)
DGA 390 Research Methodology
3(3-0-6)
for Digital Art		
DGA 410 Digital Art Business
3(3-0-6)
Management		
CPA xxx Professional elective
3(x-x-x)
XXX xxx Free elective		
3(x-x-x)
				
Total 18 credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CPA 491 Cooperative Education in 7(0-40-20)
Computer Art
				
Total 7 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
CPA 496 Digital Art Thesis
6(0-35-18)
			
Total 12 credits
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สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
Visual Effects
ชื่อปริญญา

:
:
:
:

ศิลปบัณฑิต (วิชวลเอฟเฟค)
ศล.บ. (วิชวลเอฟเฟค)
Bachelor of Fine Arts (Visual Effects)
B.F.A. (Visual Effects)

ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
วิชวลเอฟเฟคเป็นศาสตร์ทางด้านดิจิทัลอาร์ตที่มีความละเอียดอ่อนทางด้านศิลปะความคิด
สร้างสรรค์และภาพยนตร์ที่เป็นดิจิทัล จากหลักการดังกล่าว คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็น
ความส�ำคัญ ของการเปิดการศึกษาทางด้านสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟคโดยมีแนวความคิดหลักสามประการคือ
ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะสามารถสร้างจินตนาการและแนวความคิดใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีทางด้านดิจทิ ลั อาร์ต เป็นเครือ่ งมือในการสร้างผลงานทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวและอีกทัง้ ยังสามารถ
แก้ปัญหาในการท�ำงานอย่างมี หลักการ ซึ่งหลักสูตรได้ครอบคลุมทั้งสามองค์ประกอบนี้เข้าด้วยกันเพื่อให้
ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และรสนิยมทางความงามในขั้นสูงร่วมกับการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อผลิตผลงานด้าน
ภาพยนตร์และโทรทัศน์ให้มีคุณภาพในระดับสากล
ความส�ำคัญ
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟคมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางด้านความงามทางศิลปะ
และในการรับรู้ทางสายตา สามารถเปลี่ยนแรงบัลดาลใจเป็นการสร้างสรรค์ มีแนวความคิดที่ชัดเจนในการ
ผลิตผลงานวิชวลเอฟเฟคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพในระดับสากล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้กระบวนการผลิตงานวิชวลเอฟเฟคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผลิตบัณฑิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีด้านวิชวลเอฟเฟคและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องได้อย่างทันเหตุการณ์
3. ผลิตบัณฑิตเพื่อให้สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4. สามารถแก้ ป ั ญ หางานวิ ช วลเอฟเฟคโดยใช้ ห ลั ก การสั ง เคราะห์ ท างด้ า นเทคนิ ค และ
สุนทรียศาสตร์
5. บัณฑิตของหลักสูตรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพด้านวิชวลเอฟเฟค
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โครงสร้างหลักสูตร		
		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 			
			 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
			 หมวดวิชาเฉพาะ				
			 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ				
			 2) วิชาชีพ					
				 ก. วิชาชีพ-บังคับ				
				 ข. วิชาชีพ-เลือก				
			 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า			

136
30
100
24
76
67
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต ประกอบด้วย
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (Visual Effects)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
XXX xxx English Languages
3(x-x-x)
DGA 131 Digital Art Applications
3(2-2-5)
				
Total 8 credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx English Languages
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
DGA 110 Introduction to Drawing
3(2-2-5)
DGA 113 2D Composition		
3(2-2-5)
DGA 120 Contemporary Art
3(3-0-6)
VFX 130 Visual Effects Studio I
3(2-2-5)
VFX 160 Color and Lighting for
3(2-2-5)
Visual Effects
				
Total 19 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx International Languages
3(x-x-x)
DGA 114 3D Composition		
3(2-2-5)
DGA 117 Perspective and Proportion 3(2-2-5)
DGA 119 Photographic for Digital Art 3(2-2-5)
VFX 100 Human Figure Drawing
3(2-2-5)
VFX 131 Visual Effects Studio II
3(2-2-5)
				
Total 18 credits
				

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx International Languages
3(x-x-x)
CPA 233 Introduction to Storyboarding 3(2-2-5)
VFX 210 3D Modeling and Rigging I 3(2-2-5)
VFX 211 3D Character Animation
3(2-2-5)
VFX 214 Compositing I		
3(2-2-5)
VFX 220 Digital Cinematography I
3(2-2-5)
				
Total 18 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
VFX 212 Texturing Lighting and
3(2-2-5)
Rendering
VFX 221 Match Moving		
3(2-2-5)
VFX 222 Visual Effects Production
3(2-2-5)
VFX 311 Dynamic Simulation I
3(2-2-5)
VFX 312 Motion Capture I		
3(2-2-5)
				
Total 18 credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
DGA 225 Sound Design for Digital Art 3(2-2-5)
DGA 320 Collaborative Project for
3(2-2-5)
Digital Art
VFX xxx Professional Elective
3(x-x-x)
VFX xxx Professional Elective
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
				 Total 18 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
DGA 361 ASEAN Art for Digital Art
3(2-2-5)
DGA 390 Research Methodology
3(3-0-6)
for Digital Art
VFX 300 Experiment Technique
3(2-2-5)
for Visual Effects
VFX xxx Professional Elective
3(x-x-x)
			
Total 18 credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
VFX 391 Practical Training
1(0-40-20)
				
Total 1 credit
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
DGA 410 Digital Art Business
3(3-0-6)
Management
VFX 490 Digital Art Thesis Preparation 3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
				
Total 12 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
VFX 496 Digital Art Thesis
6(0-36-18)
				
Total 6 credits
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แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
XXX xxx English Languages
3(x-x-x)
DGA 131 Digital Art Applications
3(2-2-5)
				
Total 8 credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx English Languages
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
DGA 110 Introduction to Drawing
3(2-2-5)
DGA 113 2D Composition		
3(2-2-5)
DGA 120 Contemporary Art
3(3-0-6)
VFX 130 Visual Effects Studio I
3(2-2-5)
VFX 160 Color and Lighting for
3(2-2-5)
Visual Effects
				 Total 19 credits

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx International Languages
3(x-x-x)
CPA 233 Introduction to Storyboarding 3(2-2-5)
VFX 210 3D Modeling and Rigging I 3(2-2-5)
VFX 211 3D Character Animation
3(2-2-5)
VFX 214 Compositing I		
3(2-2-5)
VFX 220 Digital Cinematography I
3(2-2-5)
				 Total 18 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
VFX 212 Texturing Lighting and
3(2-2-5)
Rendering
VFX 221 Match Moving		
3(2-2-5)
VFX 222 Visual Effects Production
3(2-2-5)
VFX 311 Dynamic Simulation I
3(2-2-5)
VFX 312 Motion Capture I		
3(2-2-5)
				 Total 18 Credits
				

ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx International Languages
3(x-x-x)
DGA 114 3D Composition		
3(2-2-5)
DGA 117 Perspective and Proportion 3(2-2-5)
DGA 119 Photographic for Digital Art 3(2-2-5)
VFX 100 Human Figure Drawing
3(2-2-5)
VFX 131 Visual Effects Studio II
3(2-2-5)
				
Total 18 credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
DGA 225 Sound Design for Digital Art 3(2-2-5)
DGA 320 Collaborative Project for
3(2-2-5)
Digital Art
VFX xxx Professional Elective
3(x-x-x)
VFX xxx Professional Elective
3(x-x-x)
				 Total 18 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
XXX xxx General Education Group 3-8 3(x-x-x)
DGA 361 ASEAN Art for Digital Art
3(2-2-5)
DGA 390 Research Methodology
3(3-0-6)
for Digital Art
VFX 300 Experiment Technique
3(2-2-5)
for Visual Effects
VFX xxx Professional Elective
3(x-x-x)
				
Total 18 credits

ภาคการศึกษาที่ 1
VFX 491 Cooperative Education for 7(0-40-20)
Visual Effects
		
				
Total 7 credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx Free elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Free elective		
3(x-x-x)
VFX 496 Digital Art Thesis
6(0-35-18)
		 		 Total 12 credits
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Faculty of Architecture
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Faculty of Architecture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
คณบดี
คุณวุฒิ

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dipl. Ing (Architecture) Vienna University of Technology, Austria
Ph.D. (Urban Design) Vienna University of Technology, Austria
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร
• สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสคณะ 10 สีประจ�ำคณะ สีน�้ำตาลเข้ม (Sepia)

375
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
Architecture
ชื่อปริญญา		 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต : สถ.บ.
			 Bachelor of Architecture : B.Arch.

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร

ศาสตร์ทรี่ วมด้านศิลป์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมทีม่ คี วามเป็น
สากล พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ ละทักษะทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้นกั ศึกษาค้นพบศักยภาพ มีทกั ษะ สร้าง
อัตลักษณ์ทเี่ หมาะสมของตน ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการท�ำงานร่วมกันในแบบมืออาชีพ และสร้าง
ผลงานที่มิได้วัดผลเพียงแต่คุณค่าในรูปแบบของสถาปัตยกรรม แต่เป็นนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ทั้งในแง่เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมโดยมุ่งเน้น
1. ให้มีความเข้าใจกระบวนการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมทุกขั้นตอน
2. สามารถบูรณาการทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับกระบวนการออกแบบ
4. ให้มีความส�ำนึกต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
5. เข้าใจระบบอุตสาหกรรมการก่อสร้างและประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตนเองได้
6. ประยุกต์องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพทางสถาปัตยกรรมและอาชีพที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
		 • ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี
		 • จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร		 154 		 หน่วยกิต
			 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป		 30		 หน่วยกิต
				 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 		 		 3		 หน่วยกิต
				 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร		 		 6		 หน่วยกิต
			 และเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 กลุ่มละ 1 วิชา รวมแล้วไม่น้อยกว่า
			 15 หน่วยกิต ดังนี้
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			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		 หมวดวิชาเฉพาะ
118		หน่วยกิต
			 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
17
หน่วยกิต
			 วิชาชีพ
101
หน่วยกิต
				 1. วิชาชีพ-บังคับ
92
หน่วยกิต
				 2. วิชาชีพ-เลือก
9
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. สถาปนิก
2. ผู้ควบคุมและ/หรือผู้บริหารงานก่อสร้าง
3. ผู้บริหารโครงการด้านสถาปัตยกรรม
4. ผู้จัดท�ำรายละเอียดโครงการทางด้านสถาปัตยกรรม
5. ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
		 เพื่อการออกแบบ
6. รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องด้านงานสถาปัตยกรรม
แนวทางการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระดับปริญญาโทเอก สาขาทางด้านสถาปัตยกรรม ผังเมือง การออกแบบชุมชนเมืองและชนบท คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยี
อาคาร การบริหารและการจัดการก่อสร้าง การบริหารและจัดการเคหะสงเคราะห์ ฯลฯ
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โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ทางหลักสูตรมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ อาทิ Jönköping
University ประเทศสวีเดน Chiba University ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมทางวิชาการที่มีจุดประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาและคณาจารย์ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2562 ทีผ่ า่ นมาได้จดั โครงการ international workshop โดยมีนกั ศึกษาและอาจารย์จาก
ประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี สวีเดน สเปน สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน จีน กัมพูชา พม่า และไทย ทัศนศึกษาดู
งาน ปฏิบตั กิ ารออกแบบ และน�ำเสนอผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมร่วมกัน
ปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรมีแนวโน้มที่จะพัฒนากิจกรรมความร่วมมือกับทางสถาบันต่าง
ประเทศที่มีอยู่ ให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการฝึกงานสหกิจศึกษาต่างประเทศและการ
ท�ำวิทยานิพนธ์ที่ต่างประเทศร่วมกับสถาปนิกที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ รวมถึงเพิ่มความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่น่าสนใจให้มากขึ้นอีก เพื่อเพิ่มช่องทางและความหลากหลายในการพัฒนา
ความรู้ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะฯ

โครงการบริการวิชาการ

ทางหลักสูตรมีการบริการทางวิชาการ ซึง่ เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
ของคณะฯ โดยแบ่งเป็นการให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานของเอกชน ได้แก่
• โครงการออกแบบภูมิทัศน์และองค์ประกอบอาคารจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ�ำเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
• โครงการบ้านสาธิตสู่ชีวิตอิสระ ร่วมมือกับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
• โครงการประกวดออกแบบบ้านหลักแสน ร่วมมือกับบริษทั วิบลู ย์วฒ
ั นอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• โครงการศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการสถาปัตยกรรม
เพือ่ สังคม ร่วมกับ สมาคมคนไร้บา้ น และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
• โครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ส�ำหรับบุคคลออทิสติก ร่วมกับมูลนิธิ
ออทิสติกไทย
• โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรส่วนท้องถิน่ กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับการเคหะ
แห่งชาติ
• โครงการพัฒนาการท่องเทีย่ วโดยชุมชน อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยความร่วมมือระหว่าง บริษทั สุโขทัย
พัฒนาเมือง จ�ำกัด กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมทบทวนความรู้เพื่อเข้าสอบรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม ให้แก่ บัณฑิตที่สำ� เร็จการศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยรังสิตและจากสถาบันอื่นทั่วไป
เป็นประจ�ำทุกปี
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แผนการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 150 Creative Management
3(2-2-5)
RSU 170 Essence of Science
3(2-2-5)
RSU 180 RSU My-Style		
3(1-4-4)
					
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ARC 101 Basic Design		
5(1-8-6)
ARC 111 Architectural Presentation
3(2-2-5)
ARC 112 World Architecture
3(3-0-6)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
					
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ARC 102 Architectural Design I
5(1-8-6)
ARC 113 Thai Architecture		
3(3-0-6)
ARC 141 Executive Presentation Skills 3(1-4-4)
RSU 13X,14X,16X General Education 3(X-X-X)
ENL 126 English in TED		
3(2-2-5)
					
Total 17 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ARC 201 Architectural Design II
5(1-8-6)
ARC 211 Design Communication
3(2-2-5)
ARC 231 Rigid Frame Structure
3(1-4-4)
		 System Design
RSU 13X,14X,16X General Education 3(X-X-X)
XXX 1XX International Languages
3(X-X-X)
		 and Experience
					
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ARC 202 Architectural Design III
5(1-8-6)
ARC 232 Prefabricated-Building
3(1-4-4)
		 Structure System Design
ARC 241 Landscape Design
3(3-0-6)
ARC XXX Arch. Elective		
3(X-X-X)
XXX 1XX International Languages
3(X-X-X)
		 and Experience
					
Total 17 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ARC 301 Architectural Design IV
5(1-8-6)
ARC 331 Mega-scale Building
3(1-4-4)
		
Structural Systems
ARC 342 Contextual Study
3(3-0-6)
ARC XXX Arch. Elective		
3(X-X-X)
					 Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2		
ARC 302 Architectural Design V
5(1-8-6)
ARC 332 High-rise Building Structural 3(1-4-4)
		
Systems
CEN 131 Structural Design of Building 3(3-0-6)
XXX XXX Free Elective		
3(X-X-X)
					 Total 14 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ARC 401 Architectural Design VI
5 (1-8-6)
ARC 431 Construction Detail Design 3 (1-4-4)
ARC 594 Professional Practice
3 (1-4-4)
ARC XXX Arch. Elective		
3 (x-x-x)
					 Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ARC 402 Architectural Design VII
5 (1-8-6)
ARC 432 Building Technology
3 (2-2-5)
ARC 443 Design Firm Management 3 (1-4-4)
XXX XXX Free Elective		
3 (X-X-X)
					 Total 14 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาที่ S (พิเศษ)
ARC 595 Thesis Preparation
3 (1-4-4)
					
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ARC 572 Co-operative Education 6 (0-40-20)
					
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ARC 599 Thesis		
12 (3-27-20)
					 Total 12 Credits
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คณะบริหารธุรกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
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FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
ผศ.ดร.รุจาภา เพ่งเกษร
คณบดี
คุณวุฒิ

บธ.บ. การตลาด
บธ.ม. การตลาด
บร.ด การตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย 5 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชา การจัดการ ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่
1.1 แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
1.2 แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.3 แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ
2. สาขาวิชา การเงินและการลงทุน
3. สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก
4. สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล
5. สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

รหัสคณะ 02 สีประจ�ำคณะ สีฟ้า
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ชื่อปริญญา
			
			
			
วิชาเอก
			
			

:
:
:
:
:
:
:

สาขาวิชาการจัดการ
Management

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

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ ความสามารถในด้านการจัดการ ให้สามารถออกไปปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการในองค์กรรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจในแนวคิดของการเป็นผูป้ ระกอบการ และมีความ
สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ ความสามารถทีจ่ ะศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ทัง้ ในและต่าง ประเทศ
ในสาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และเป็นผู้น�ำในการพัฒนาประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต
3. ไม่เป็นผูท้ มี่ คี วามประพฤติเสือ่ มเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางวินัย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็น ลหุโทษ
หลักสูตร

1. หลักสูตร
		 1.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
		 1.2 โครงสร้างหลักสูตร

132

หน่วยกิต
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			 1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต แบ่งเป็น
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
3
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
12
หน่วยกิต			
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ 6 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่
เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
			 1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
96
หน่วยกิต ประกอบด้วย
					 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
44
หน่วยกิต
					 2) วิชาชีพ
52
หน่วยกิต
						 ก.วิชาชีพ-บังคับ
46
หน่วยกิต
				
		 - แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
				
- แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
				
- แขนงวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
						 ข.วิชาชีพ-เลือก
6
หน่วยกิต
			 1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
			
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

แนวทางการประกอบอาชีพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ประกอบการ
ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน
ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ
ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่ปรึกษาด้านการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

การศึกษาภาคฤดูร้อน
XXX_ _ _ English Language (1)
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(x-x-x)
XXX_ _ _ Group 3: Leadership and
3(x-x-x)
		 Social Responsibility
				
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ Group 6: Digital Media Literacy 3(x-x-x)
XXX_ _ _ Group 4: Art and Culture
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Group 7: Essence of Science 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health 1(x-x-x)
					 Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX_ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
ECO 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
HRM 201 Human Resource Management 3(3-0-6)
MGT 202 Organization and Management 3(3-0-6)
LSM 202 Operations Management
3(3-0-6)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ Group 8: RSU My-Style
3(x-x-x)
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (1)
ECO 212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
LWB 480 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration
DMR 201 Principle of Marketing
3(3-0-6)
HRM 204 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management Strategy
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (2)
ACC 100 Financial Accounting
3(3-0-6)
DBS 101 Innovation Technology and 3(3-0-6)
		 digital business management
LSM 203 Statistical Analysis in Business 3(3-0-6)
MGT 200 Entrepreneurship
3(3-0-6)
MGT 203 Human Behavior in
3(3-0-6)
		 Organization
		 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
MGT 498 Internship		
1(0-35-18)
		
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
DBS 201 Digital Technology for
3(3-0-6)
		
Business
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
MGT 307 Management Planning
3(3-0-6)
		
and Control
HRM 308 Compensation Management 3(3-0-6)
XXX_ _ _ Major Elective (1)
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 315 Taxation		
3(3-0-6)
MGT 417 Project Management
3(3-0-6)
MGT 418 International Business
3(3-0-6)
		 Management
MGT 419 Change and Innovation
3(3-0-6)
		 Management)
MGT 490 Seminar in General
3(3-0-6)
		 Management
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MGT 411 Small Business Management 3(3-0-6)
MGT 416 Strategic Management)
3(3-0-6)
MGT 424 Business Project		
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Free Elective (1)		
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Free Elective (2)		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
MGT 305 Organization Communication 3(3-0-6)
MGT 306 Office Management
3(3-0-6)
MGT 309 Leadership		
3(3-0-6)
MGT 423 Enterprise Risk Management 3(3-0-6)
XXX_ _ _ Major Elective (2)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

การศึกษาภาคฤดูร้อน
XXX_ _ _ English Language (1)
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(x-x-x)
XXX_ _ _ Group 7: Essence of Science 3(x-x-x)
			 		
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ Group 3: Leadership and
3(x-x-x)
		 Social Responsibility
XXX_ _ _ Group 4: Art and Culture
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Group 6: Digital Media Literacy3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(x-x-x)
					 Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX_ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
ECO 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
HRM 201 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
LSM 202 Operations Management
3(3-0-6)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ Group 8: RSU My-Style
3(x-x-x)
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (1)
MGT 200 Entrepreneurship
3(3-0-6)
LWB 480 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration
DMR 201 Principle of Marketing
3(3-0-6)
MGT 203 Human Behavior in
3(3-0-6)
		 Organization
					 Toatl 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (2)
ACC 100 Financial Accounting
3(3-0-6)
DBS 101 Innovation Technology and 3(3-0-6)
		 digital business management
HRM 204 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management Strategy
HRM 308 Compensation Management 3(3-0-6)
LSM 203 Statistical Analysis
3(3-0-6)
		 in Business
Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
DBS 201 Digital Technology
3(3-0-6)
		
for Business
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
ECO 212 Principles of 		
3(3-0-6)
		
Macroeconomics
MGT 306 Office Management
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Major Elective (1)
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Free Elective (1)		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 315 Taxation		
3(3-0-6)
MGT 417 Project Management
3(3-0-6)
MGT 418 International Business
3(3-0-6)
		 Management
MGT 419 Change and Innovation
3(3-0-6)
		 Management
MGT 411 Small Business Management 3(3-0-6)
MGT 416 Strategic Management
3(3-0-6)
MGT 490 Seminar in General
3(3-0-6)
		 Management
					 Total 21 Credits

ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
MGT 307 Management Planning
3(3-0-6)
		
and Control
MGT 309 Leadership		
3(3-0-6)
MGT 423 Enterprise Risk Management 3(3-0-6)
XXX_ _ _ Major Elective (2)
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Free Elective (2)		
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 2
MGT 492 Cooperative Education in 7(0-35-18)
		 General Management
					
Total 7 Credits
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการ แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX_ _ _ English Language (1)
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(x-x-x)
XXX_ _ _ Group 7: Essence of Science 3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ Group 3: Leadership and
3(x-x-x)
		 Social Responsibility
XXX_ _ _ Group 4: Art and Culture
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Group 6: Digital Media
3(x-x-x)
		 Literacy
RSU 112 Sports for Health		
1(x-x-x)
					 Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX_ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
ECO 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
HRM 201 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
LSM 202 Operations		
3(3-0-6)
		 Management
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ Group 8: RSU My-Style
3(x-x-x)
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (1)
ECO 212 Principles of		
3(3-0-6)
		 Macroeconomics
LWB 480 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration
DMR 201 Principle of Marketing
3(3-0-6)
HRM 202 Labor Law		
3(3-0-6)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (2)
ACC 100 Financial Accounting
3(3-0-6)
DBS 101 Innovation Technology
3(3-0-6)
		 and digital business management
HRM 204 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management Strategy
HRM 308 Compensation Management 3(3-0-6)
LSM 203 Statistical Analysis in
3(3-0-6)
		 Business
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
HRM 498 Internship

1(0-35-18)
Total 1 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
DBS 201 Digital Technology for
3(3-0-6)
		
Business
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
MGT 200 Entrepreneurship
3(3-0-6)
HRM 307 Job Analysis and Job
3(3-0-6)
		
Modification
XXX_ _ _ Major Elective (1)
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
HRM 203 Employee Relations)
3(3-0-6)
HRM 306 Recruitment and Selection 3(3-0-6)
HRM 411 Psychology in Human
3(3-0-6)
		
Resource Management
MGT 423 Enterprise Risk Management 3(3-0-6)
XXX_ _ _ Major Elective (2)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 315 Taxation		
3(3-0-6)
HRM 412 Human Resource
3(3-0-6)
		 Development
HRM 413 Performance Management 3(3-0-6)
HRM 414 Teamwork Building and
3(3-0-6)
		 Working Team
HRM 490 Seminar in Human Resource 3(3-0-6)
		 Management)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MGT 411 Small Business Management 3(3-0-6)
MGT 416 Strategic Management
3(3-0-6)
MGT 424 Business Project		
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Free Elective (1)		
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Free Elective (2)		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX_ _ _ English Language (1)
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(x-x-x)
XXX_ _ _ Group 7: Essence of Science 3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ Group 3: Leadership and
3(x-x-x)
		 Social Responsibility
XXX_ _ _ Group 4: Art and Culture
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Group 6: Digital Media Literacy 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(x-x-x)
					
Total 10 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX_ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
ECO 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
HRM 201 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
LSM 202 Operations Management
3(3-0-6)
					
Total 15 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ Group 8: RSU My-Style
3(x-x-x)
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (1)
ECO 212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
LWB 480 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration
DMR 201 Principle of Marketing
3(3-0-6)
HRM 202 Labor Law		
3(3-0-6)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (2)
ACC 100 Financial Accounting
3(3-0-6)
DBS 101 Innovation Technology and 3(3-0-6)
		 digital business management
HRM 204 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management Strategy
HRM 308 Compensation Management 3(3-0-6)
LSM 203 Statistical Analysis in
3(3-0-6)
		 Business
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
DBS 201 Digital Technology for
3(3-0-6)
		
Business
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
MGT 200 Entrepreneurship
3(3-0-6)
HRM 307 Job Analysis and Job
3(3-0-6)
		
Modification
XXX_ _ _ Major Elective (1)
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Free Elective (1)		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
HRM 203 Employee Relations
3(3-0-6)
HRM 306 Recruitment and Selection 3(3-0-6)
HRM 411 Psychology in Human
3(3-0-6)
		
Resource Management
MGT 423 Enterprise Risk Management 3(3-0-6)
XXX_ _ _ Major Elective (2)
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Free Elective (2)		
3(x-x-x)
					 Total 21 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 315 Taxation		
3(3-0-6)
HRM 412 Human Resource
3(3-0-6)
		 Development
HRM 413 Performance Management 3(3-0-6)
HRM 414 Teamwork Building and
3(3-0-6)
		 Working Team
MGT 411 Small Business 		
3(3-0-6)
		 Management
MGT 416 Strategic Management
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
HRM 492 Cooperative Education for 7(0-35-18)
		 Human Resource Management
					
Total 7 Credits
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการ แขนงวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX_ _ _ English Language (1)
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(x-x-x)
XXX_ _ _ Group 7: Essence of Science 3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ Group 3: Leadership and
3(x-x-x)
		 Social Responsibility
XXX_ _ _ Group 4: Art and Culture
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Group 6: Digital Media Literacy 3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health		
1(x-x-x)
					 Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX_ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
ECO 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
HRM 201 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
LSM 202 Operations Management
3(3-0-6)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ Group 8: RSU My-Style
3(x-x-x)
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (1)
ECO 212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
DMR 201 Principle of Marketing
3(3-0-6)
MGT 200 Entrepreneurship
3(3-0-6)
DBS 211 Digital Commerce
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (2)
ACC 100 Financial Accounting
3(3-0-6)
DBS 101 Innovation Technology and 3(3-0-6)
		 digital business management
HRM 204 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management Strategy
HRM 308 Compensation Management 3(3-0-6)
LSM 203 Statistical Analysis in
3(3-0-6)
		 Business
		 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
DBS 201 Digital Technology for
3(3-0-6)
		
Business
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
ETP 202 Law and Business
3(3-0-6)
		
Administration
LWB 480 Law and Business
2(2-0-4)
		
Administration
ETP 203 Innovation and Strategies 3(3-0-6)
		
for Business
XXX_ _ _ Major Elective (1)
3(x-x-x)
					 Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
DMR 203 Digital Marketing
3(3-0-6)
		
Communications
DMR 305 Franchise Management
3(3-0-6)
ETP 204 Family Business 		
3(3-0-6)
		
Management
MGT 411 Small Business Management 3(3-0-6)
MGT 423 Enterprise Risk Management 3(3-0-6)
XXX_ _ _ Major Elective (2)
3(x-x-x)
					 Total 12 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 315 Taxation		
3(3-0-6)
ETP 405 Business Simulation Game 3(3-0-6)
MGT 416 Strategic Management
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Free Elective (1)		
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Free Elective (2)		
3(x-x-x)
ENT 490 Seminar in Entrepreneurship 3(3-0-6)
ETP 493 Preparation for Internship
3(2-2-5)
		 for Entrepreneurship
					 Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ETP 494 Internship for 		
		 Entrepreneurship
					

4(0-35-18)
Total 4 Credits

395
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
Finance and Investment
ชื่อปริญญา
			
			
			

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)
Bachelor of Business Administration (Finance and Investment)
บธ.บ. (การเงินและการลงทุน)
B.B.A. (Finance and Investment)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการเงินและการลงทุน ให้สามารถออกไป
ปฏิบัติงานในองค์การของภาคเอกชน ภาครัฐ และองค์กรในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ และมีความ
สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้
3. เพื่อผลิตบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่าง ประเทศ
ในสาขาวิชาการเงินและการลงทุนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อผลิตบัณฑิตมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
เป็นผู้น�ำในการพัฒนาประเทศ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางวินัย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็น ลหุโทษ
หลักสูตร
2. หลักสูตร
		 2.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
		 2.2 โครงสร้างหลักสูตร
			
2.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

132
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต ประกอบด้วย
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต แบ่งเป็น
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
3
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
12
หน่วยกิต			
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่ม 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6
หน่วยกิต
		 กลุ่ม 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์
				 ระหว่างประเทศ
6
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่
เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
			
2.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
96 หน่วยกิต ประกอบด้วย1)
		 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
44 หน่วยกิต
				 2) วิชาชีพ
52 หน่วยกิต
				 ก.วิชาชีพ-บังคับ
46 หน่วยกิต			
				 ข.วิชาชีพ-เลือก
6
หน่วยกิต
			
2.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
			
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
แนวทางการประกอบอาชีพ
		 1. พนักงานธนาคาร/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
		 2. นักการเงินในหน่วยงานของรัฐและธุรกิจเอกชน
		 3. นักการเงินในธนาคารพาณิชย์
		 4. นักการเงินบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์
		 5. นักการเงิน เจ้าหน้าที่ในตลาดหลักทรัพย์
		 6. นักการเงินบริษัทประกันภัย บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
		 7. ที่ปรึกษาการลงทุน
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการเงินการลงทุน
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL xxx English Language (1)
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU xxx General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (3)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (1)
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (1)
XXX_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (2)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL _ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (2)
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
ACC 100 Financial Accounting
3(3-0-6)
ECO 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
DBS 101 Innovation Technology
3(3-0-6)
		 and digital business management
DMR 201 Principle of Marketing
3(3-0-6)
LSM 202 Operations Management
3(3-0-6)
ECO 212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
RSU_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (4)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
LWB 480 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration
HRM 201 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management
RSU _ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (5)
DBS 201 Digital Technology for Business 3(3-0-6)
MGT 200 Entrepreneurship
3(3-0-6)
		 Total 17 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
FIN 498 Internship 		
1(0-35-18)
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 315 Taxation		
3(3-0-6)
LSM 203 Statistical Analysis in
3(3-0-6)
		
Business
FIN 303 Credit Management
3(3-0-6)
FIN 307 Financial Markets and
3(3-0-6)
		
Institutions
FIN 311 Financial Management 1
3(3-0-6)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
FIN 411 Risk Management and
3(3-0-6)
		
Insurance
FIN 412 Financial Planning and
3(3-0-6)
		 Control
FIN 413 Financial Instruments
3(3-0-6)
FIN 432 Project Finance and
3(3-0-6)
		 Feasibility Study
FIN 435 Asset Valuation		
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Free Elective (1)		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 2
FIN 308 Financial Analysis and
3(3-0-6)
		
Report
FIN 309 Principles of Investment
3(3-0-6)
FIN 312 Financial Management 2
3(3-0-6)
FIN 310 Multinational Financial
3(3-0-6)
		
Management
XXX_ _ _ Major Elective (1)
3(3-0-6)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 2
MGT 424 Business Project		
3(3-0-6)
FIN 436 Wealth Management
3(3-0-6)
FIN 490 Seminar in Finance and 3(3-0-6)
		 Investment
XXX_ _ _ Major Elective (2)
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Free Elective (2)		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL xxx English Language (1)
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU xxx General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (3)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (1)
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (1)
RSU_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (2)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL_ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
XXX_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (2)
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
ACC 100 Financial Accounting
3(3-0-6)
ECO 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
DBS 101 Innovation Technology and 3(3-0-6)
		 digital business management
DMR 201 Principle of Marketing
3(3-0-6)
LSM 202 Operations Management
3(3-0-6)
LWB 480 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration
RSU_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (4)
ECO 212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
ACC 315 Taxation		
3(3-0-6)
HRM 201 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management
RSU_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (5)
DBS 201 Digital Technology for
3(3-0-6)
		 Business
MGT 200 Entrepreneurship
3(3-0-6)
		 Total 18 Credits

400
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
FIN 303 Credit Management
3(3-0-6)
FIN 311 Financial Management 1
3(3-0-6)
FIN 307 Financial Markets and
3(3-0-6)
		
Institutions
FIN 308 Financial Analysis and
3(3-0-6)
		
Report
XXX_ _ _ Major Elective (1)
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FIN 309 Principles of Investment
3(3-0-6)
FIN 310 Multinational Financial
3(3-0-6)
		
Management
FIN 312 Financial Management 2)
3(3-0-6)
FIN 411 Financial Management 2
3(3-0-6)
LSM 203 Statistical Analysis in
3(3-0-6)
		
Business
XXX_ _ _ Major Elective (2)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
FIN 412 Financial Planning and Control 3(3-0-6)
FIN 413 Financial Instruments
3(3-0-6)
FIN 432 Project Finance and
3(3-0-6)
		 Feasibility Study
FIN 435 Asset Valuation		
3(3-0-6)
FIN 490 Seminar in Finance and
3(3-0-6)
		 Investment
XXX_ _ _ Free Elective (1)		
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Free Elective (2)		
3(x-x-x)
					 Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FIN 492 Cooperative Education in 7(0-35-18)
		 Finance and Investment
					
Total 7 Credits
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สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก
Digital Marketing and Retail Innovations
ชื่อปริญญา		
:
			
:
				
			
:
			
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก)
Bachelor of Business Administration
(Digital Marketing and Retail Innovations)
บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก)
B.B.A. (Digital Marketing and Retail Innovations)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการตลาด ให้สามารถออกไปปฏิบัติงานใน
องค์การของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะท�ำให้งาน
ด้านการตลาดสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจขององค์การ และมีความสามารถที่จะเป็นผู้
ประกอบการเองได้ในอนาคต
3. เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตมีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ทัง้ ในและต่างประเทศ ในสาขา
วิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีกและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
เป็นผู้น�ำในการพัฒนาประเทศ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางวินัย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็น ลหุโทษ
หลักสูตร
3. หลักสูตร
		 3.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132

หน่วยกิต
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		 3.2 โครงสร้างหลักสูตร
		
3.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต แบ่งเป็น
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
3
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
12
หน่วยกิต		
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์
				 ระหว่างประเทศ
6
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่
เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ96 หน่วยกิต ประกอบด้วย1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 44 หน่วยกิต
		 2) วิชาชีพ		
52
หน่วยกิต
			
ก. วิชาชีพ-บังคับ
46
หน่วยกิต			
			
ข. วิชาชีพ-เลือก
6
หน่วยกิต
3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
			
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
แนวทางการประกอบอาชีพ
			
1. นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล
			
2. นักวิจัยการตลาด และนักวิเคราะห์การตลาด
			
3. นักการตลาดต่างประเทศ
			
4. นักสร้างคอนเทนต์ทางตลาด
			
5. นักสื่อสารการตลาด
			
6. นักพัฒนาธุรกิจค้าปลีก
			
7. นักบริหารธุรกิจแฟรนไชส์
		
8. นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์
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แผนการศึกษาสาขาวิชา การตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL _ _ _ English Language (1)
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
XXX_ _ _ Group 6: Digital Media Literacy 3(3-0-6)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ Group 3: Leadership and
3(x-x-x)
		 Social Responsibility
XXX _ _ _ Group 4: Art and Culture
3(x-x-x)
DMR 201 Principle of Marketing
3(3-0-6)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL _ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Group 7: Essence of Science 3(3-0-6)
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
ACC 100 Financial Accounting
3(3-0-6)
ECO 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
DBS 101 Innovation Technology and 3(3-0-6)
		 digital business management
HRM 201 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management
LSM 202 Operations Management
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Group 8: RSU My-Style
3(x-x-x)
XXX _ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (1)
ECO 212 Principles of 		
3(3-0-6)
		 Macroeconomics
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
LWB 480 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration
DMR 202 Consumer Behavior in
3(3-0-6)
		 Digital Era		
DMR 204 Marketing Channel and
3(3-0-6)
		 Supply Chain Management
DMR 205 Branding and Pricing
3(3-0-6)
		 Strategies		
XXX _ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (2)		
				 Total 17 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
DMR 498 Internship 		

1(0-35-18)
Total 1 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
DMR 203 Digital Marketing
3(3-0-6)
		
Communications		
DMR 302 Global Marketing and
3(3-0-6)
		
Consumer Culture
DMR 305 Franchise Management
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Major Elective (1)
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
LSM 203 Statistical Analysis in
3(3-0-6)
		
Business
DMR 301 Strategic Crisis 		
3(3-0-6)
		
Communication Management
		
in Digital Era
DMR 304 Retailing and E-tailing
		
Management		
3(2-2-5)
DMR 402 Digital Marketing
3(3-0-6)
		
Management 		
ACC315 Taxation		
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Free Elective (1)		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
DMR 303 Customer Relationship
3(3-0-6)
		 Management and Loyalty Program
DMR 403 Market Analysis and Marketing 3(3-0-6)
		 research in Digital Era
DMR 404 Marketing Planning and
3(3-0-6)
		 Digital Marketing Strategy
MGT 200 Entrepreneurship
3(3-0-6)
DBS 201 Digital Technology for
3(3-0-6)
		 Business
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MGT 424 Business Project		
3(3-0-6)
DMR 401 Store Design and Visual
3(3-0-6)
		 Merchandising
DMR 490 Seminar in Digital Marketing 3(3-0-6)
		 and Retail Innovations
XXX_ _ _ Major Elective (2)
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Free Elective (2)		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
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แผนการศึกษาสหกิจ
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL _ _ _ English Language (1)
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
XXX_ _ _ Group 7: Essence of Science 3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ Group 3: Leadership and
3(x-x-x)
		 Social Responsibility
XXX_ _ _ Group 4: Art and Culture
3(x-x-x)
DMR 201 Principle of Marketing
3(3-0-6)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL _ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Group 6: Digital Media
3(x-x-x)
		 Literacy
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
ACC 100 Financial Accounting
3(3-0-6)
ECO211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
DBS 101 Innovation Technology and 3(3-0-6)
		 digital business management
HRM 201 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management
LSM 202 Operations Management
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Group 8: RSU My-Style
3(x-x-x)
XXX _ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (1)
ECO 212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
LWB 480 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration
DMR 202 Consumer Behavior in
3(3-0-6)
		 Digital Era		
DMR 204 Marketing Channel and
3(3-0-6)
		 Supply Chain Management
DMR 205 Branding and Pricing
3(3-0-6)
		 Strategies
XXX _ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (2)
					 Total 17 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
DMR 203 Digital Marketing
3(3-0-6)
		
Communications
DMR 302 Global Marketing and
3(3-0-6)
		
Consumer Culture
DMR 305 Franchise Management
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Major Elective (1)
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
LSM 203 Statistical Analysis in
3(3-0-6)
		
Business
DMR 301 Strategic Crisis 		
3(2-2-5)
		
Communication Management
		
in Digital Era
DMR 303 Customer Relationship
3(3-0-6)
		
Management and Loyalty Program		
DMR 304 Retailing and E-tailing
3(2-2-5)
		
Management		
DMR 401 Store Design and Visual
3(3-0-6)
		
Merchandising
ACC 315 Taxation		
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Free Elective (1)		
3(x-x-x)
					 Total 21 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
DMR 403 Market Analysis and
3(3-0-6)
		 Marketing research in Digital Era
DMR 404 Marketing Planning and
3(3-0-6)
		 Digital Marketing Strategy
XXX_ _ _ Major Elective		
3(x-x-x)
MGT 200 Entrepreneurship
3(3-0-6)
DBS 201 Digital Technology for
3(3-0-6)
		 Business
DMR 490 Seminar in Digital Marketing 3(3-0-6)
		 and Retail Innovations
XXX_ _ _ Free Elective (2)		
3(x-x-x)
					 Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
DMR 492 Co-operative Education for 7(0-35-18)
		 Digital Marketing and Retail
		 Innovations		
					
Total 7 Credits
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สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
Digital Business
ชื่อปริญญา
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
			
: Bachelor of Business Administration (Digital Business)
			
: บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
			
: B.B.A. (Digital Business)
			
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจดิจิทัลสามารถออกไปปฏิบัติงานใน
องค์การของภาคเอกชน ภาครัฐ และองค์การในรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ และมีความ
สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้
3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ใน
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
เป็นผู้น�ำในการพัฒนาประเทศ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางวินัย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็น ลหุโทษ
หลักสูตร
4. หลักสูตร
		 4.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
132
หน่วยกิต
		 4.2 โครงสร้างหลักสูตร
			
4.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
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		 กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
		 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
		 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์
				 ระหว่างประเทศ
		 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่
เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
			
4.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
				 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
				 2) วิชาชีพ
				 ก. วิชาชีพ-บังคับ
				 ข. วิชาชีพ-เลือก
			
4.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
		 เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
แนวทางประกอบอาชีพ
1. นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์
2. นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์
3. นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
4. นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
5. นักการตลาดออนไลน์
6. นักสื่อสารการตลาดออนไลน์
7. เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่ (Start up)
8. เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการด้าน IT
9. ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร
10. ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล
11. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล

15
3
12
6

หน่วยกิต แบ่งเป็น
หน่วยกิต
หน่วยกิต		
หน่วยกิต

6
หน่วยกิต
15
หน่วยกิต
8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่

96
44
52
46
6
6

หน่วยกิต ประกอบด้วย
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต			
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL _ _ _ English Language (1)
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU_ _ _ Group 7: Essence of Science 3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX _ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (1)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
DBS 101 Innovation Technology and 3(3-0-6)
		 digital business management
DBS 111 Graphic Design for digital 3(3-0-6)
		 business
					 Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL _ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
ACC100 Financial Accounting
3(3-0-6)
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
DBS 121 Web Design		
3(3-0-6)
DBS 122 Management Information
3(3-0-6)
		 Systems
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
RSU_ _ _ Group 5: Innovative 3
(x-x-x)
		 Entrepreneurship
RSU_ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (2)
DMR 201 Principle of Marketing
3(3-0-6)
DBS 201 Digital Technology for
3(3-0-6)
		 Business
DBS 211 Digital Commerce
3(3-0-6)
DBS 221 Database and Data
3(3-0-6)
		 management for business		
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU_ _ _ Group 6: Digital Media
3(x-x-x)
		 Literacy
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
HRM 201 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management
MGT 200 Entrepreneurship
3(3-0-6)
DBS 212 Law, Ethics and Data
3(3-0-6)
		 Security Management in Digital
		 Business
DBS 222 Web Application
3(3-0-6)
		 Development
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
DBS 498 Internship		
1(0-35-18)
					
Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU_ _ _ Group 4: Art and Culture
3(x-x-x)
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
LSM 202 Operations Management
3(3-0-6)
DBS 311 Digital Business Design
3(3-0-6)
		
and Analysis
DBS 321 Mobile Web Application
3(3-0-6)
		
Development
XXX_ _ _ Major Elective (1)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU_ _ _ Group 3: Leadership and
3(x-x-x)
		
Social Responsibility
ACC315 Taxation		
3(3-0-6)
ECO 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
DBS 312 Digital and Social Media
3(3-0-6)
		
Marketing
DBS 331 Computer Network for Digital 3(3-0-6)
		
Business
XXX_ _ _ Major Elective (2)
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ECO 212 Principles of 		
3(3-0-6)
		 Macroeconomics
LSM 203 Statistical Analysis in
3(3-0-6)
		 Business
DBS 411 Digital Tools for Marketing 3(3-0-6)
		 and Branding
DBS 412 Innovation and Digital
3(3-0-6)
		 Business Strategy
DBS 490 Seminar in Digital Business 3(3-0-6)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
LWB480 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration
MGT 424 Business Project		
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Free Elective (1)		
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Free Elective (2)		
3(x-x-x)
					 Total 11 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL _ _ _ English Language (1)
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU_ _ _ Group 7: Essence of Science 3(x-x-x)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX _ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (1)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
DBS 101 Innovation Technology and 3(3-0-6)
		 digital business management
DBS 111 Graphic Design for digital 3(3-0-6)
		 business
					 Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL _ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
ACC100 Financial Accounting
3(3-0-6)
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
DBS 121 Web Design		
3(3-0-6)
DBS 122 Management Information
3(3-0-6)
		 Systems
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
RSU_ _ _ Group 5: Innovative
3(x-x-x)
		 Entrepreneurship
RSU_ _ _ International Language and 3 (x-x-x)
		 International Experience (2)
DMR 201 Principle of Marketing
3(3-0-6)
DBS 201 Digital Technology for
3(3-0-6)
		 Business
DBS 211 Digital Commerce
3(3-0-6)
DBS 221 Database and Data
		 management for business 3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU_ _ _ Group 6: Digital Media
3(x-x-x)
		 Literacy
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
HRM 201 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management
MGT 200 Entrepreneurship
3(3-0-6)
DBS 212 Law, Ethics and Data
3(3-0-6)
		 Security Management in Digital
		 Business
DBS 222 Web Application
3(3-0-6)
		 Development
		 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
RSU_ _ _ Group 4: Art and Culture
3(x-x-x)
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
LSM 202 Operations Management
3(3-0-6)
DBS 311 Digital Business Design
3(3-0-6)
		
and Analysis
DBS 321 Mobile Web Application
3(3-0-6)
		
Development
XXX_ _ _ Major Elective (1)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU_ _ _ Group 3: Leadership and
3(x-x-x)
		
Social Responsibility
ACC315 Taxation		
3(3-0-6)
ECO 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
DBS 312 Digital and Social Media
3(3-0-6)
		
Marketing
DBS 331 Computer Network for Digital 3(3-0-6)
		
Business
XXX_ _ _ Major Elective (2)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ECO 212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
LSM 203 Statistical Analysis in
3(3-0-6)
		 Business
LWB480 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration
MGT 424 Business Project		
3(3-0-6)
DBS 411 Digital Tools for Marketing 3(3-0-6)
		 and Branding
XXX_ _ _ Free Elective (1)		
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Free Elective (2)		
3(x-x-x)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
DBS 492 Cooperative Education in 7(0-35-18)
		 Digital Business
					
Total 7 Credits
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
Logistics and Supply Chain Management
ชื่อปริญญา
:
			
:
				
			
:
			
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain
Management)
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพลายเชน)
B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้
สามารถออกไปปฏิบตั งิ านในองค์การของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การในรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีเพือ่
ให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะท�ำให้งานทางด้านการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจขององค์การ
2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ และมีความ
สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้
3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ใน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4. เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
เป็นผู้น�ำในการพัฒนาประเทศ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางวินัย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็น ลหุโทษ
หลักสูตร
5. หลักสูตร
		 5.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

132

หน่วยกิต

414
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

		 5.2 โครงสร้างหลักสูตร
			
5.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต แบ่งเป็น
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
3
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
12
หน่วยกิต			
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์
				 ระหว่างประเทศ
6
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่
เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
5.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
96
หน่วยกิต ประกอบด้วย
			
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
44
หน่วยกิต
			
2) วิชาชีพ
52
หน่วยกิต
				 ก.วิชาชีพ-บังคับ
46
หน่วยกิต
				 ข. วิชาชีพ-เลือก
6
หน่วยกิต
			
5.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
			
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
แนวทางประกอบอาชีพ
1. ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่าย
ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง
2. ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต
หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น น�ำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทาง
บก, ทางทะเล หรือทางอากาศ
4. รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน�้ำและพาณิชย์นาวี กรมท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาโลจิสติกส์
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL _ _ _ English Language (1)
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (2)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU _ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (1)
XXX _ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (1)
LSM 201 Introduction to Logistics
		 and Supply Chain
3(3-0-6)
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL _ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
RSU_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (3)
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
ACC 100 Financial Accounting
3(3-0-6)
ECO211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
DMR 201 Principle of Marketing
3(3-0-6)
HRM 201 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management
LSM 202 Operations Management
3(3-0-6)
RSU_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (4)
XXX _ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (2)
ECO 212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
LWB 480 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration)
LSM 302 Inventory and Warehouse
3(3-0-6)
		 Management
LSM 303 Transportation Management 3(3-0-6)
LSM 304 Procurement Management 3(3-0-6)
RSU _ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (4)
		 Total 17 Credits

416
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
LSM 498 Internship		
1(0-35-18)
		
Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
LSM 305 Logistics Management for 3(3-0-6)
		
Retail Business
LSM 306 Distribution Management
3(3-0-6)
LSM 307 Supply Chain Management 3(3-0-6)
XXX_ _ _ Major Elective (1)
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
DBS 101 Innovation Technology and 3(3-0-6)
		
digital business management
LSM 203 Statistical Analysis in
3(3-0-6)
		
Business
LSM 308 Quality Management
3(3-0-6)
LSM 309 Safety in Logistics
3(3-0-6)
ACC315 Taxation		
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Free Elective (1)		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
DBS 201 Digital Technology for
3(3-0-6)
		 Business
MGT 200 Entrepreneurship
3(3-0-6)
LSM 310 Packaging for Logistics
3(3-0-6)
		 Management
LSM 313 Information Technology for 3(3-0-6)
		 Logistics and Supply Chain
		 Management
LSM 413 Export - Import		
3(3-0-6)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MGT 424 Business Project		
3(3-0-6)
LSM 414 Demand Forecasting
3(3-0-6)
LSM 490 Seminar in Logistics
3(3-0-6)
		 Management
XXX_ _ _ Major Elective (2)
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Free Elective (2)		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL _ _ _ English Language (1)
3(x-x-x)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (2)
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		
to Group 8 (1)
XXX _ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (1)
LSM 201 Introduction to Logistics
3(3-0-6)
		 and Supply Chain
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					
Total 10 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL _ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
RUS_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (3)
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management
ACC 100 Financial Accounting
3(3-0-6)
ECO211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
DMR 201 Principle of Marketing
3(3-0-6)
HRM 201 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management
LSM 202 Operations Management
3(3-0-6)
RSU_ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (4)
XXX _ _ _ International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience (2)
ECO 212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
LWB 480 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration
LSM 302 Inventory and Warehouse
3(3-0-6)
		 Management
LSM 303 Transportation Management 3(3-0-6)
LSM 304 Procurement Management 3(3-0-6)
XXX_ _ _ Free Elective (1)
3(x-x-x)
XXX _ _ _ General Education Group 3 3(x-x-x)
		 to Group 8 (5)
					 Total 20 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
DBS 101 Innovation Technology and 3(3-0-6)
		
digital business management
LSM 305 Logistics Management for 3(3-0-6)
		
Retail Business
LSM 306 Distribution Management
3(3-0-6)
MGT 200 Entrepreneurship
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Major Elective (1)
3(x-x-x)
					
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
LSM 203 Statistical Analysis in
3(3-0-6)
		
Business
LSM 307 Supply Chain Management 3(3-0-6)
LSM 309 Safety in Logistics)
3(3-0-6)
LSM 313 Information Technology for 3(3-0-6)
		
Logistics and Supply Chain
		
Management
ACC 315 Taxation		
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Major Elective (2)
3(x-x-x)
					
Total 18 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
DBS 201 Digital Technology for
3(3-0-6)
		 Business
LSM 310 Packaging for Logistics
3(3-0-6)
		 Management
LSM 413 Export - Import		
3(3-0-6)
LSM 414 Demand Forecasting
3(3-0-6)
LSM 490 Seminar in Logistics
3(3-0-6)
		 Management
XXX_ _ _ Free Elective (2)		
3(x-x-x)
					
Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
LSM 492 Cooperative Education in 7(0-35-18)
		 Logistics Management
					
Total 7 Credit
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คณะบัญชี

Faculty Accountancy
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Faculty Accountancy
ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
คณบดี
คุณวุฒิ

บช.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.ม. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บช.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสคณะ 22 สีประจำ�คณะ สีฟ้าอมเทา
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Accountancy
ชื่อปริญญา
			
			
			

:
:
:
:

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

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อสร้างบัณฑิตวิชาชีพบัญชีที่มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรมวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบัญชีและรอบรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การและสังคม
3. เพื่อปลูกฝัง และฝึกหัดให้บัณฑิตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้าง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการ
แสวงหาความรู้ มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
4. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชีในระดับที่ใช้งานได้
จำ�นวนหน่วยกิต
		
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		

โครงสร้างหลักสูตร

		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
		 1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
			 2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
			 3) กลุ่มวิชาภาษา
			 4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
		
หมวดวิชาเฉพาะ
		 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
			 2) วิชาชีพ
				 ก. วิชาชีพ-บังคับ
				 ข. วิชาชีพ-เลือก
		 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

133

หน่วยกิต

30
3
9
15
3
97
45
52
43
9
6

หน่วยกิต 		
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต 		
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำ�เร็จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
2. สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี และสาขาอื่นตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วย
การเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำ�นักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อ
บังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

แนวทางการประกอบอาชีพ

เมื่อสำ�เร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าทำ�งานในสายวิชาชีพบัญชีในตำ�แหน่งต่าง ๆ เช่น
o ผู้ทำ�บัญชี
o ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
o ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
o ที่ปรึกษาทางบัญชีและวางแผนภาษีอากร
o นักวางระบบบัญชี
o นักการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี		
o นักบัญชีบริหาร
o ผู้ตรวจสอบภายใน
o พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่าย/แผนก บัญชีและการเงิน
o พนักงาน/เจ้าหน้าที่ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL 100/ENL101English Bridging/
3(3-0-6)
		 English for International Communication		
XXX xxx General Education
2(2-0-4)
XXX xxx Free Elective (Science
3(_-_-_)
		 and Mathematics)
					
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 121 Fundamental Financial
3(2-2-5)
		 Accounting			
ACC 153 Introduction to Information 3(3-0-6)
		 Systems		
ENL 103 English for Studies in
3(3-0-6)
		 Social Science and Humanities
LAW 108 Introduction to Law
3(3-0-6)
MAT 143 Mathematics for Business 3(3-0-6)
		 and Economics
ESS xxx Free Elective (Interdisciplinary 1(_-_-_)
		 and Physical Education)
XXX xxx Free Elective (Science and 3(_-_-_)
		 Mathematics)		
					
Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 251 Intermediate Accounting I 3(2-2-5)
CSC 100 Information Technology and 3(3-0-6)
		 Its Applications		
ENL 104 English Oral Communication 3(2-2-5)
		 for Global Integration
LAW 112 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
MGT 202 Organization and Management 3(3-0-6)
THA 106 Thai Language for
3(2-2-5)
		 Communication			
					 Total 18 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 252 Intermediate Accounting II 3(2-2-5)
ECO 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
POM 201 Operations Management
3(3-0-6)
MKT 201 Principles of Marketing
3(3-0-6)
ENL xxx Free Elective (Languages) 3(_-_-_)
XXX xxx Free Elective		
3(_-_-_)
					
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
ECO 212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
ENG 457 Practical English for Business 3(2-2-5)
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
POM 203 Management Science for
3(3-0-6)
		 Business Decision
ACC xxx Major Elective		
3(_-_-_)
XXX xxx Free Elective (1)		
3(_-_-_)
					
Total 18 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 325 Taxation I		
3(3-0-6)
ACC 326 Accounting Information
3(3-0-6)
		
Systems			
ACC 351 Cost Accounting		
3(2-2-5)
ACC 355 Corporate Governance and 3(3-0-6)
		
Risk Management
ACC 356 Auditing and Assurance
3(3-0-6)
		
Services		
MGT 416 Strategic Management
3(3-0-6)
					
Total 18 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 451 Advanced Accounting II
3(2-2-5)
ACC 452 Financial Report Analysis
3(2-2-5)
		 and Firm Valuation
ACC 453 Seminar in Accounting
3(3-0-6)
ACC 455 Preparation for Internship
1(0-3-2)
					
Total 10 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 456 Independent Study
4(0-10-5)
ACC 499 Accounting Internship
2(0-24-12)
					 Total 6 Credit

ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 321 Internal Auditing and Internal 3(3-0-6)
		 Control		
ACC 352 Management Accounting
3(2-2-5)
ACC 353 Taxation II		
3(3-0-6)
ACC 354 Advanced Accounting I
3(2-2-5)
ACC xxx Major Elective (2)
3(_-_-_)
ACC xxx Major Elective (3)
3(_-_-_)
					
Total 18 Credit
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แผนกสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL 100/ ENL101English Bridging/
3(3-0-6)
		 English for International Communication
XXX xxx General Education
2(2-0-4)
XXX xxx Free Elective (Science and 3(_-_-_)
		 Mathematics)		
					
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 121 Fundamental Financial
3(2-2-5)
		 Accounting		
ACC 153 Introduction to Information 3(3-0-6)
		 Systems		
ENL 103 English for Studies in Social 3(3-0-6)
		 Science and Humanities
LAW108 Introduction to Law
3(3-0-6)
MAT 143 Mathematics for Business 3(3-0-6)
		 and Economics
XXX xxx Free Elective (Science and 3(_-_-_)
		 Mathematics)
ESS xxx Free Elective (Interdisciplinary 1(_-_-_)
		 and Physical Education)
					
Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 251 Intermediate Accounting I 3(2-2-5)
CSC 100 Information Technology and 3(3-0-6)
		 Its Applications		
ENL 104 English Oral Communication 3(2-2-5)
		 for Global Integration
LAW 112 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
MGT 202 Organization and Management3(3-0-6)
THA 106 Thai Language for
3(2-2-5)
		 Communication			
					 Total 18 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 252 Intermediate Accounting II 3(2-2-5)
ECO 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
POM 201 Operations Management
3(3-0-6)
MKT 201 Principles of Marketing
3(3-0-6)
ENL xxx Free Elective (Languages) 3(_-_-_)
XXX xxx Free Elective		
3(_-_-_)
					
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
ECO 212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
ENG 457 Practical English for Business 3(2-2-5)
FIN 201 Business Finance
3(3-0-6)
POM 203 Management Science for
3(3-0-6)
		 Business Decision
ACC xxx Major Elective		
3(_-_-_)
XXX xxx Free Elective (1)		
3(_-_-_)
					
Total 18 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 325 Taxation I		
3(3-0-6)
ACC 326 Accounting Information
3(3-0-6)
		
Systems		
ACC 351 Cost Accounting		
3(2-2-5)
ACC 355 Corporate Governance and 3(3-0-6)
		
Risk Management
ACC 356 Auditing and Assurance
3(3-0-6)
		
Services			
MGT 416 Strategic Management
3(3-0-6)
					
Total18 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 451 Advanced Accounting II
3(2-2-5)
ACC 452 Financial Report Analysis
3(2-2-5)
		 and Firm Valuation
ACC 453 Seminar in Accounting
3(3-0-6)
ACC 455 Preparation for Internship
1(0-3-2)
					 Total 10 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 498 Co-operative Education 6(0-35-18)
					 Total 6 Credit

ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 321 Internal Auditing and Internal 3(3-0-6)
		 Control		
ACC 352 Management Accounting
3(2-2-5)
ACC 353 Taxation II		
3(3-0-6)
ACC 354 Advanced Accounting I
3(2-2-5)
ACC xxx Major Elective (2)
3(_-_-_)
ACC xxx Major Elective (3)
3(_-_-_)
					
Total 18 Credit
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คณะศิลปศาสตร์
Faculty of Liberal Arts
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Faculty of Liberal Arts
ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว
คณบดี
คุณวุฒิ

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.ม. (การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
D.E.A. ès Sciences du Langage (FLE),
Université Paul-Valéry Montpellier III, Montpellier, France
Doctorat ès Sciences du Langage (FLE),
Université Stendhal Grenoble III, Grenoble, France
คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 5 สาขาวิชาคือ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

รหัสคณะ 01 สีประจ�ำคณะ สีชมพูกลีบบัว
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สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
Japanese
ชื่อปริญญา		

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (Japanese)
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
B.A. (Japanese)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะในการใช้ภาษาญีป่ นุ่ เป็นอย่างดี น�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในสังคม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น ทั้งในด้านสังคม
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และวรรณคดี
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีวินัย ใฝ่รู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ รวมทั้งสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร			
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
หมวดที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย				
หมวดที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร			
		 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ				
			 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์
		 ระหว่างประเทศ
หมวดที่ 3 ถึงหมวดที่ 8					
หมวดวิชาเฉพาะ					
			 กลุ่มวิชาบังคับ					
			 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา			

135
30
30
3
12
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต ประกอบด้วย
หน่วยกิต ประกอบด้วย
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

15
99
66
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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			 กลุ่มวิชาเอกบังคับ				
				
วิชาเอกเลือก				
		 3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

57
33
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
1. ท�ำงานในภาครัฐหรือเอกชน เช่น เป็นครู อาจารย์ หรือ นักวิชาการในสถาบันการศึกษา
2. ล่าม นักแปล บรรณาธิการนิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์
3. บุคลากรด้านงานบริการ ในธุรกิจการบิน โรงแรมและการท่องเที่ยว
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ
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แผนการศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU 144/146/ 148/ หรือ 240 Arts
3(3-0-6)
		 and Culture Group		
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment, and Design
JPN 151 Japanese I 		
3(2-3-6)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
		 Communication			
RSU XXX International Language and 3(2-2-5)
		 International Experince Group
RSU XXX Innovative Entrepreneurship 3(2-2-5)
		 Group			
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
JPN 152 Japanese II
3(2-3-6)
LGG 212 Language and Culture
3(3-0-6)
LGG 214 Philosophy of Language
3(3-0-6)
THA 220 Effective Thai Writing
3(3-0-6)
RSU XXX Digital Media Literacy
3(2-2-5)
RSU XXX Essence of Science Group 3(2-2-5)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
JPN 221 Reading I		
3(2-2-5)
JPN 231 Writing I		
3(2-2-5)
JPN 241 Listening – Speaking I
3(2-2-5)
JPN 251 Japanese III		
3(2-3-6)
JPNXXX Major Elective		
3(2-2-5)
RSU XXX RSU My-Style		
3(2-2-5)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
JPN 222 Reading II		
3(2-2-5)
JPN 232 Writing II		
3(2-2-5)
JPN 242 Listening – Speaking II
3(2-2-5)
JPN 252 Japanese IV		
3(2-3-6)
JPNXXX Major Elective		
3(2-2-5)
XXX		 Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
JPN 321 Reading III		
3(2-2-5)
JPN 331 Writing III		
3(2-2-5)
JPN 341 Listening – Speaking III
3(2-2-5)
JPN 351 Japanese V		
3(2-3-6)
JPNXXX Major Elective (Japanese
3(x-x-x)
		 Studies)			
XXX		 Free Elective		
3(3-0-6)
					
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
JPN 322 Reading IV		
3(2-2-5)
JPN 332 Writing IV		
3(2-2-5)
JPN 342 Listening – Speaking IV
3(2-2-5)
JPN 352 Japanese VI		
3(2-3-6)
JPNXXX Major Elective (Japanese
3(3-0-6)
		 Studies)			
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
JPN 451 Japanese VII		
3(2-2-5)
JPN XXX Major Elective (Japanese
3(3-0-6)
		 Studies)			
JPN XXX Major Elective		
3(2-2-5)
JPNXXX Major Elective		
3(x-x-x)
					 Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
JPNXXX Major Elective		
3(x-x-x)
JPN XXX Major Elective		
3(2-2-5)
JPN XXX Major Elective		
3(2-3-6)
JPN XXX Major Elective		
3(2-3-6)
					 Total 12 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU 144/146/ 148/ หรือ 240 Arts
3(3-0-6)
		 and Culture Group		
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment, and Design
JPN 151 Japanese I 		
3(2-3-6)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
		 Communication		
RSU XXX International Language and 3(2-2-5)
		 International Experince Group
RSU XXX Innovative Entrepreneurship 3(2-2-5)
		 Group			
RSU 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
					
Total 16 Credit
sภาคการศึกษาที่ 2
JPN 152 Japanese II
3(2-3-6)
LGG 212 Language and Culture
3(3-0-6)
LGG 214 Philosophy of Language
3(3-0-6)
THA 220 Effective Thai Writing
3(3-0-6)
RSU XXX Digital Media Literacy
3(2-2-5)
RSU XXX Essence of Science Group 3(2-2-5)
					 Total 18 Credits
					

ภาคการศึกษาที่ 1
JPN 221 Reading I		
3(2-2-5)
JPN 231 Writing I		
3(2-2-5)
JPN 241 Listening – Speaking I
3(2-2-5)
JPN 251 Japanese III		
3(2-3-6)
JPNXXX Major Elective		
3(2-2-5)
RSU XXX RSU My-Style		
3(2-2-5)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
JPN 222 Reading II		
3(2-2-5)
JPN 232 Writing II		
3(2-2-5)
JPN 242 Listening – Speaking II
3(2-2-5)
JPN 252 Japanese IV		
3(2-3-6)
JPNXXX Major Elective		
3(2-2-5)
XXX		 Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
JPN 321 Reading III		
3(2-2-5)
JPN 331 Writing III		
3(2-2-5)
JPN 341 Listening – Speaking III
3(2-2-5)
JPN 351 Japanese V		
3(2-3-6)
JPNXXX Major Elective (Japanese
3(x-x-x)
		 Studies)			
XXX		 Free Elective		
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
JPN 322 Reading IV		
3(2-2-5)
JPN 332 Writing IV		
3(2-2-5)
JPN 342 Listening – Speaking IV
3(2-2-5)
JPN 352 Japanese VI		
3(2-3-6)
JPNXXX Major Elective (Japanese
3(3-0-6)
		 Studies)			
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
JPN 451 Japanese VII		
3(2-2-5)
JPN XXX Major Elective		
3(2-2-5)
JPN XXX Major Elective		
3(2-2-5)
JPNXXX Major Elective		
3(x-x-x)
JPNXXX Major Elective		
3(x-x-x)
JPNXXX Major Elective (Japanese
3(3-0-6)
		 Studies)			
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
JPN 491 Cooperative Education in 6(0-35-18)
		 Japanese 		
					 Total 18 Credits
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สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
ชื่อปริญญา
		
		
		

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
Bachelor of Arts (Thai Language for Communication)
ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
B.A. (Thai Language for Communication)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการใช้ภาษาไทยที่สื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ และสามารถน�ำภาษาไทยไปปรับใช้กับระบบสารสนเทศให้ก่อประโยชน์
มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถน�ำความรู้ ความสามารถไปสร้างสรรค์และปรับใช้ในการประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นผูม้ สี ปั ปุรสิ ธรรม 7 ในการสือ่ สาร อันได้แก่ เป็นผูร้ จู้ กั เหตุ ผลตน ประมาณ
กาล ชุมชน และบุคคล ในทุกสถานการณ์การสื่อสาร
4. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทางวิชาการในด้านภาษาไทยเพือ่ น�ำไปใช้ในการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		
		
133 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 				
30
หน่วยกิต
				
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
3
หน่วยกิต
				
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 12
หน่วยกิต
			 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6
หน่วยกิต
				
กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและ 		
6
หน่วยกิต
				
ประสบการณ์ระหว่างประเทศ
		
กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8				
15
หน่วยกิต
				
- กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม		
		
				
- กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
				
- กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม 		
		
				
- กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
				
- กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์		
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- กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		 หมวดวิชาเฉพาะ					
			 วิชาเอกบังคับ					
				
-กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา		
				
-กลุ่มวิชาบังคับสาขา			
			 วิชาเอกเลือก					
			 วิชาโท						
		 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า		

97
61
6
55
21
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
1. งานสื่อสารมวลชน เช่น พิธีกร นักจัดรายการ นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว ผู้ประกาศรายการวิทยุ
โทรทัศน์ พนักงานต้อนรับของหน่วยงาน
2. งานด้านการเขียน เช่น การเขียนบทละคร บทภาพยนตร์ นวนิยาย เรื่องสั้น บทกวี และสารคดี
ประเภทต่างๆ
3. งานด้านธุรกิจการพิมพ์ เช่น ประจ�ำกองบรรณาธิการ บรรณาธิการ พิสูจน์อักษร
4. งานเอกสาร และงานพัฒนาบุคคล เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ นักจัดการประชุมสัมมนา
ฝ่ายฝึกอบรม นักวิชาการทางภาษา
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แผนการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English for Global
3(3-0-6)
		 Exploration		
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
		 Communication		
				
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 126 English in TED –
3(3-0-6)
		 Technology, Entertainment,
		 and Design
RSU 185 Information Technology 3(x-x-x)
		 Skills for Professionals		
XXX xxx		 Gen Ed course
3(x-x-x)
		 (group 3 – group 8)
XXX xxx		 Gen Ed course
3(x-x-x)
		 (group 3 – group 8)		
RSU 112 Sport for Health
1(0-2-1)
XXX xxx Free Elective
3(x-x-x)
				
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx		 Gen Ed course
3(x-x-x)
		 (group 3 – group 8)
XXX xxx		 Gen Ed course
3(x-x-x)
		 (group 3 – group 8)		
THA 220 Effective Thai Writing
3(3-0-6)
LGG 212 Language and Culture
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective
3(x-x-x)
				
Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx		 Other Foreign Language 3(x-x-x)
		 Course (group 2.2)
THA 213 Characteristics of the
3(3-0-6)
		 Thai Language
THA 221 Listening and Speaking 3(2-2-5)
		 Skill Development
THA 222 Art of Voice Training in
3(2-2-5)
		 Thai Communication
THA 223 Reading and Writing
3(2-2-5)
		 Skill Development
THA 233 Thai Literature Study
3(3-0-6)
				
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
THA 214 Thai Linguistics
3(3-0-6)
THA 224 Note-taking and Summary 3(2-2-5)
		 Writing
THA 234 Literary Styles
3(3-0-6)
THA xxx Major Elective
3(x-x-x)
THA xxx Major Elective
3(x-x-x)
XXX xxx Minor Elective
3(x-x-x)
				
Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
THA 311 Translation from English
3(2-2-5)
		 into Thai
THA 321 Thai Language in Organization 3(2-2-5)
THA 322 Information Technology for 3(2-2-5)
		 Communication
THA 344 Contemporary Thai Literature 3(3-0-6)
THA xxx Major Elective		
3(x-x-x)
THA xxx Major Elective 3(x-x-x)
				
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
THA 324 Conference and Training
3(2-2-5)
		 Techniques
THA 345 Literary Criticism		
3(2-2-5)
THA xxx Major Elective		
3(x-x-x)
THA xxx Major Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
THA 325 Professional Internship
1(0-35-18)
					
Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
THA 421 Thai Language for Presentation3(2-2-5)
THA 422 Seminar in Nature and
3(2-2-5)
		 Problem of Thai Usage
THA 441 Adaptation of Literary Works 3(2-2-5)
THA xxx Major Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
THA 425 Independent Study
3(0-15-8)
					
Total 3 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English for Global Exploration 3(3-0-6)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
		 Communication
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 126 English in TED – Technology, 3(3-0-6)
		 Entertainment, and Design
RSU 185 Information Technology Skills 3(x-x-x)
		 for Professionals
XXX xxx Gen Ed course 3(x-x-x)
		 (group 3 – group 8)		
XXX xxx Gen Ed course 		
3(x-x-x)
		 (group 3 – group 8)
RSU 112 Sport for Health		
1(0-2-1)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx Gen Ed course 3(x-x-x)
		 (group 3 – group 8)		
XXX xxx Gen Ed course 3(x-x-x)
		 (group 3 – group 8)		
THA 220 Effective Thai Writing
3(3-0-6)
LGG 212 Language and Culture
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx Other Foreign Language
3(x-x-x)
		 Course (group 2.2) 		
THA 213 Characteristics of the Thai 3(3-0-6)
		 Language
THA 221 Listening and Speaking
3(2-2-5)
		 Skill Development
THA 222 Art of Voice Training in
3(2-2-5)
		 Thai Communication
THA 223 Reading and Writing Skill
3(2-2-5)
		 Development
THA 233 Thai Literature Study
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
THA 214 Thai Linguistics		
3(3-0-6)
THA 224 Note-taking and Summary 3(2-2-5)
		 Writing
THA 234 Literary Styles		
3(3-0-6)
THA xxx Major Elective		
3(x-x-x)
THA xxx Major Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
THA 311 Translation from English into Thai3(2-2-5)
THA 321 Thai Language in Organization 3(2-2-5)
THA 322 Information Technology for 3(2-2-5)
		 Communication
THA 344 Contemporary Thai Literature 3(3-0-6)
THA xxx Major Elective		
3(x-x-x)
THA xxx Major Elective		
3(x-x-x)
						 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
THA 324 Conference and Training
3(2-2-5)
		 Techniques
THA 345 Literary Criticism		
3(2-2-5)
THA xxx Major Elective		
3(x-x-x)
THA xxx Major Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
THA 421 Thai Language for Presentation3(2-2-5)
THA 425 Independent Study
3(0-15-8)
THA xxx Major Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
						 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
THA 426 Cooperative Education in Thai 7(0-35-18)
		 Language for Communication		
						
Total 7 Credits
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
English
ชื่อปริญญา

							
							
							

:
:
:
:

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

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

		 1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในทางภาษาอังกฤษและมีความรูท้ างสาขาวิชาชีพ
และมีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทั้งสองด้านนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพทั้งในภาค
รัฐบาลและเอกชน
		 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมในด้านภาษาอังกฤษเพื่อน�ำไปใช้ในการศึกษาระดับ
สูงขึ้น ทั้งในสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศต่อไป
โครงสร้างหลักสูตร
		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร			
4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		 		

136

หน่วยกิต

			 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 			
30
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย			
3
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร		
12
หน่วยกิต
				
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ		
6
หน่วยกิต
				
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ 6 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8		
		
15
หน่วยกิต
				
- กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม		
		
				
- กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
				
- กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม 		
		
				
- กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
				
- กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์		
		
				
- กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
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		 หมวดวิชาเฉพาะ				
			 กลุ่มวิชาเอกบังคับ			
				
- วิชาพื้นฐานทางภาษา		
				
- วิชาบังคับสาขา			
					 กลุ่มวิชาเอกเลือก		
					 กลุ่มวิชาโท หรือวิชาเลือก
		 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

100
67
6
61
18
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ประกอบด้วย

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
		 1. พนักงานสายการบิน พนักงานโรงแรม บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
		 2. ผู้ท�ำงานด้านการแปล และการล่าม
		 3. พนักงานธุรการ สารบรรณ เลขานุการ และพิสูจน์อักษร
		 4. ผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการ โฆษก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักเขียนค�ำโฆษณา
		 5. ครู อาจารย์ นักวิชาการ
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แผนการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
RSU 101 Dharmacracy		
2(2-0-4)
RSU 142/144/ 146/ 147/ หรือ 148 Arts 2(3-0-6)
		 and Culture Group		
			
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment, and Design
RSU XXX nnovative Entrepreneurship 3(3-0-6)
		 Group			
RSU 185 Information Technology Skills 3(3-0-6)
		 for Professionals		
RSU XXX RSU My-Style Group
3(2-2-5)
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
XXX … Other Foreign Language
3(2-2-5)
		 Course			
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 208 English Structure for Reading 3(3-0-6)
		 Comprehension 			
LGG 213 Introduction to Linguistics 3(3-0-6)
LGG 212 Language and Culture
3(3-0-6)
RSU XXX Leadership and Social
3(2-2-5)
		 Responsibility Group		
XXX … Other Foreign Language
3(2-2-5)
		 Course		
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 209 English Structure for
3(3-0-6)
		 Paragraph Writing		
ENG 213 English Phonetics
3(2-2-5)
ENG 241 Listening - Speaking I
3(2-2-5)
ENG 217 Typical Characteristics of
3(3-0-6)
		 English Language		
XXX … Free Elective		
3(x-x-x)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 212 Applied English Structure
3(3-0-6)
ENG 221 Reading I		
3(2-2-5)
ENG 231 Writing I		
3(2-2-5)
ENG 342 Listening - Speaking II
3(2-2-5)
ENG 215 Introduction to Literature
3(2-2-5)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 322 Critical Reading		
3(2-2-5)
ENG 332 Writing II		
3(2-2-5)
ENG 314 Culture and English
3(3-0-6)
		 Language			
ENG 343 Academic Listening 3(2-2-5)
		 Speaking			
ENG 254 Principles of Translation
3(2-2-5)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 323 Academic Reading
3(2-2-5)
ENG 333 Academic Writing
3(2-2-5)
ENG … Major Elective		
3(x-x-x)
ENG … Major Elective		
3(x-x-x)
ENG … Major Elective		
3(x-x-x)
ENG … Major Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENG 492 Professional Internship 1(0-35-18)
				
Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 451 Integrated Language Skills 3(2-2-5)
ENG … Major Elective		
3(x-x-x)
ENG … Major Elective		
3(x-x-x)
XXX … Free Elective		
3(x-x-x)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 491 Independent Study
3(0-6-3)
ENG 493 Seminar in the Use of
3(3-0-6)
		 English as a Foreign Language		
					
Total 6 Credits

445
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
RSU 101 Dharmacracy		
2(2-0-4)
RSU 142/144/ 146/ 147/ หรือ 148 Arts 2(3-0-6)
		 and Culture Group		
					
Total 7 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment, and Design		
RSU XXX Innovative Entrepreneurship 3(3-0-6)
		 Group
RSU 185 Information Technology
3(3-0-6)
		 Skills for Professionals		
RSU XXX RSU My-Style Group
3(2-2-5)
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
XXX … Other Foreign Language
3(2-2-5)
		 Course		
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 208 English Structure for
3(3-0-6)
		 Reading Comprehension 		
LGG 213 Introduction to Linguistics 3(3-0-6)
LGG 212 Language and Culture
3(3-0-6)
RSU XXX Leadership and Social
3(2-2-5)
		 Responsibility Group		
XXX … Other Foreign Language
3(2-2-5)
		 Course		
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 209 English Structure for
3(3-0-6)
		 Paragraph Writing		
ENG 213 English Phonetics
3(2-2-5)
ENG 241 Listening - Speaking I
3(2-2-5)
ENG 217 Typical Characteristics of 3(3-0-6)
		 English Language		
XXX … Free Elective		
3(x-x-x)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
					
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 212 Applied English Structure 3(3-0-6)
ENG 221 Reading I		
3(2-2-5)
ENG 231 Writing I		
3(2-2-5)
ENG 342 Listening - Speaking II
3(2-2-5)
ENG 215 Introduction to Literature
3(2-2-5)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
						 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 322 Critical Reading		
3(2-2-5)
ENG 332 Writing II		
3(2-2-5)
ENG 314 Culture and English Language 3(3-0-6)
ENG 343 Academic Listening 3(2-2-5)
		 Speaking
ENG 254 Principles of Translation
3(2-2-5)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
				
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 323 Academic Reading
3(2-2-5)
ENG 333 Academic Writing
3(2-2-5)
ENG … Major Elective		
3(x-x-x)
ENG … Major Elective		
3(x-x-x)
ENG … Major Elective		
3(x-x-x)
ENG … Major Elective		
3(x-x-x)
Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ENG 451 Integrated Language Skills 3(2-2-5)
ENG … Major Elective		
3(x-x-x)
ENG … Major Elective		
3(x-x-x)
XXX … Free Elective		
3(x-x-x)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
ENG 489 Preparation for Cooperative
		 Education		
1(0-6-3)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ENG 490 Cooperative Education for 6(0-35-18)
		 Practical English
					
Total 6 Credits
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สาขาวิชาภาษาจีน
Chinese
ชื่อปริญญา		 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

					 : Bachelor of Arts (Chinese)
					 : ศศ.บ. (ภาษาจีน)
: B.A. (Chinese)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณสมบัติพร้อมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
วิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยการสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาจีนและเข้าใจ
วัฒนธรรมจีนได้เป็นอย่างดี
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีน และใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อ
สื่อสารและการถ่ายทอดวัฒนธรรม นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มพี นื้ ความรูท้ างด้านภาษาจีนดีเพียงพอทีจ่ ะน�ำไปใช้เป็นพืน้ ฐานในการศึกษา
ต่อระดับที่สูงขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้กว้างขวางทางด้านภาษาจีนรวมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพและออก ไป
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน
โครงสร้างหลักสูตร
		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 			
137 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 				
30
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย			
3
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร		
12 หน่วยกิต
				
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ		
6
หน่วยกิต
				
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ 6 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8		 		
15
หน่วยกิต
				
- กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม		
		
				
- กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
				
- กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม 		
		

448
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

				
- กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
				
- กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์		
				
- กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		 หมวดวิชาเฉพาะ					
กลุ่มวิชาบังคับ		
			
		 วิชาพื้นฐานทางภาษา
		
			 วิชาบังคับ
				
วิชาเลือก
				
วิชาโท
				
		 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า			

		
101 หน่วยกิต
68 หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
59
หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
		 1. ท�ำงานในภาครัฐหรือเอกชน เช่นเป็นครู อาจารย์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
		 2. ผู้ท�ำงานด้านการแปล และการล่าม
		 3. พนักงานธุรการ สารบรรณ เลขานุการ และพิสูจน์อักษร
		 4. บุคลากรด้านสายการบิน การโรงแรมและการท่องเที่ยว
		 5. ประกอบอาชีพอิสระด้านภาษาจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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แผนการศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
THA 126 Thai language for
3(2-2-5)
		 Communication
					
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU141/146/240 หรือ Arts and Culture 3(x-x-x)
		 Group
ENL 126 English in TED-Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment,and Design
RSU 185 Information Technology Skills 3(2-2-5)
		 for Professtionals
RSU XXX Group 3,6,7
3(x-x-x)
CHN 111 Foundation Mandarin I
3(2-2-5)
CHN 115 The Sound System of
3(2-2-5)
		 Mandarin Chinese
CHN 117 China in Brief		
1(1-6-3)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
LGG 212 Language and Culture
3(3-0-6)
RSU XXX Group 3,6,7		
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
CHN 112 Foundation Mandarin II
3(2-2-5)
CHN 114 Chinese Listening &
3(2-2-5)
		 Speaking I
XXX… Free Elective		
3(x-x-x)
XXX … International Language
3(x-x-x)
		 and International Experience
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
LGG 214 Philosophy of Language
3(3-0-6)
CHN 113 Foundation Mandarin III
3(2-2-5)
CHN 213 Chinese Listening &
3(2-2-5)
		 Speaking II
CHN 215 Chinese Reading
3(2-2-5)
CHN... Major Elective		
3(2-2-5)
XXX… Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
LGG 213 Introduction to Linguistics 3(3-0-6)
CHN 212 Foundation Mandarin IV
3(2-2-5)
CHN 214 Chinese Listening &
3(2-2-5)
		 Speaking III
CHN 216 Mandarin Chinese Grammar 3(3-0-6)
CHN... Major Elective		
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3,6,7
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
CHN 311 Chinese Writing I
3(2-2-5)
CHN 313 Common Knowledge
3(3-0-6)
		
about China
CHN 315 Introduction to Classical
3(3-0-6)
		
Chinese
CHN...
Major Elective		
3(2-2-5)
XXX...
Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHN 312 Chinese Writing II
3(2-2-5)
CHN 314 Chinese Translation I
3(2-2-5)
CHN 316 Chinese Culture
3(3-0-6)
CHN...
Major Elective		
3(2-2-5)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CHN 491 Professional Internship 1(0-35-18)
					
Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
CHN 411 Chinese Translation II
3(2-2-5)
CHN… Major Elective		
3(2-2-5)
CHN… Major Elective		
3(2-2-5)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
					 Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHN 492 Independent Study
3(0-12-6)
CHN 412 Seminar in the Use of
3(3-0-6)
		
Chinese as a Foreign Language
					
Total 6 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
THA 126 Thai language for
3(2-2-5)
		 Communication
						
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU141/146/240 หรือ Arts and Culture 3(x-x-x)
		 Group
ENL 126 English in TED-Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment,and Design
RSU 185 Information Technology Skills 3(2-2-5)
		 for Professtionals
RSU XXX Group 3,6,7		
3(x-x-x)
CHN 111 Foundation Mandarin I
3(2-2-5)
CHN 115 The Sound System of
3(2-2-5)
		 Mandarin Chinese
CHN 117 China in Brief
1(1-6-3)
						 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
LGG 212 Language and Culture
3(3-0-6)
RSU XXX Group 3,6,7		
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
CHN 112 Foundation Mandarin II
3(2-2-5)
CHN 114 Chinese Listening &
3(2-2-5)
		 Speaking I
XXX… Free Elective		
3(x-x-x)
XXX … International Language
		 and International Experience 3(x-x-x)
						 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
LGG 214 Philosophy of Language
3(3-0-6)
CHN 113 Foundation Mandarin III
3(2-2-5)
CHN 213 Chinese Listening &
3(2-2-5)
		 Speaking II
CHN 215 Chinese Reading
3(2-2-5)
CHN... Major Elective		
3(2-2-5)
XXX… Free Elective		
3(x-x-x)
						 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
LGG 213 Introduction to Linguistics 3(3-0-6)
CHN 212 Foundation Mandarin IV
3(2-2-5)
CHN 214 Chinese Listening &
3(2-2-5)
		 Speaking III
CHN 216 Mandarin Chinese Grammar 3(3-0-6)
CHN... Major Elective		
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 ,6,7		
3(x-x-x)
						 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
CHN 311 Chinese Writing I
3(2-2-5)
CHN 313 Common Knowledge
3(3-0-6)
		
about China
CHN 315 Introduction to Classical
3(3-0-6)
		
Chinese
CHN... Major Elective		
3(2-2-5)
XXX...
Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
				 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHN 312 Chinese Writing II
3(2-2-5)
CHN 314 Chinese Translation I
3(2-2-5)
CHN 316 Chinese Culture3(3-0-6)
CHN... Major Elective		
3(2-2-5)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
				 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CHN 411 Chinese Translation II
3(2-2-5)
CHN 493 Preparation for Cooperative 1(0-6-3)
		 Education
CHN… Major Elective		
3(2-2-5)
CHN … Major Elective		
3(2-2-5)
XXX … Minor Elective		
3(x-x-x)
				 Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHN 494 Cooperative Education
6(0-35-18)
				
Total 6 Credits
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สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
French
ชื่อปริญญา

:
:
:
:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส)
Bachelor of Arts (French)
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
B.A. (French)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความช�ำนาญทางภาษาฝรั่งเศส มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอันเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงานและสามารถเชื่อมโยงทักษะทางภาษาและวิชาชีพในการประกอบอาชีพ
2. เพือ่ พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาฝรัง่ เศสของบัณฑิตให้มคี วามพร้อมเพือ่ น�ำไปใช้ศกึ ษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในสถาบันในประเทศและต่างประเทศต่อไป
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามพร้อมทางทักษะวิชาชีพ มีความคิดเปิดกว้างในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่และ
มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงเป็นผู้มีวินัยเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสังคม
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		
136 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
30
หน่วยกิต ประกอบด้วย
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
30
หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย				
3
หน่วยกิต
หมวดที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร			
12
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ				
6
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ 		
6
หน่วยกิต
ระหว่างประเทศ
หมวดที่ 3 ถึงหมวดที่ 8					
15
หน่วยกิต
				
- กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม		
		
				
- กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
				
- กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม 		
		
				
- กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
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			 - กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์		
		
			 - กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
หมวดวิชาเฉพาะ					
100
			 กลุ่มวิชาบังคับ					
70
				 ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา			
9
				 ข. กลุ่มวิชาบังคับสาขา			
61
		 วิชาเอกเลือก					
15
			 วิชาโท					
15
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า		
6

หน่วยกิต ประกอบด้วย
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
1. พนักงานธุรการ เลขานุการในภาครัฐหรือเอกชน
2. ล่าม นักแปล บรรณาธิการนิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์
3. บุคลากรด้านงานบริการ ในธุรกิจการบิน การโรงแรมและการท่องเที่ยว
4. ครู อาจารย์ หรือ นักวิชาการในสถาบันการศึกษา
5. ผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยใช้ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ
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แผนการศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
		 Communication
RSU 101 Dharmacracy		
2(2-0-4)
			
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment, and Design
RSU 185 Information Technology Skills 3(3-0-6)
		 for Professionals 		
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
RSU 140 หรือ 240 Arts and Culture
3(2-2-5)
		 Group			
RSU XXX Innovative Entrepreneurship 3(2-2-5)
		 Group
FRN 111 French I		
3(3-0-6)
				
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
THA 220 Effective Thai Writing
3(3-0-6)
LGG 212 Language and Culture
3(3-0-6)
RSU XXX RSU My-Style Group
3(2-2-5)
RSU XXX Leadership and Social
3(2-2-5)
		 Responsibility Group
FRN 112 French II		
3(3-0-6)
XXX xxx Minor Elective 3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
FRN 105 French Language and Culture 3(2-2-5)
		 for Communication		
			 		
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
LGG 213 Introduction to Linguistics 3(3-0-6)
FRN 213 French III		
3(3-0-6)
FRN 221 Listening and Speaking I
3(2-2-5)
FRN 223 French Phonetics
3(2-2-5)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
			
		 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU xxx International Language and 3(2-2-5)
		 International Experience
FRN 214 French IV 		
3(3-0-6)
FRN 201 France Today		
3(3-0-6)
FRN 233 Reading and Writing I
3(3-0-6)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
FRN 315 French V		
3(3-0-6)
FRN 303 French Civilization
3(3-0-6)
FRN 222 Listening and Speaking II 3(2-2-5)
FRN 343 Translation I		
3(3-0-6)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FRN 316 French VI		
3(3-0-6)
FRN 335 Reading and Writing II
3(3-0-6)
FRN 302 Modern French Literature 3(3-0-6)
FRN 353 French at Work		
3(2-2-5)
FRN xxx Major Elective		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
FRN 391 Practicum		
1(0-35-0)
					
Total 1Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
FRN 436 Academic Writing
3(3-0-6)
FRN xxx Major Elective		
3(x-x-x)
FRN xxx Major Elective		
3(x-x-x)
FRN xxx Major Elective		
3(x-x-x)
FRN xxx Major Elective		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FRN 492 Independent Study
3(0-9-5)
FRN 324 Group Discussion
3(2-2-5)
					
Total 6 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
		 Communication
RSU 101 Dharmacracy		
2(2-0-4)
			
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 126 English in TED - Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment, and Design
RSU 185 Information Technology Skills 3(3-0-6)
		 for Professionals
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
RSU 140 หรือ 240 Arts and Culture
3(2-2-5)
		 Group			
RSU XXX Innovative Entrepreneurship 3(2-2-5)
		 Group
FRN 111 French I		
3(3-0-6)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
\THA 220 Effective Thai Writing
3(3-0-6)
LGG 212 Language and Culture
3(3-0-6)
RSU XXX RSU My-Style Group
3(2-2-5)
RSU XXX Leadership and Social
3(2-2-5)
		 Responsibility Group
FRN 112 French II		
3(3-0-6)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
FRN 105 French Language and Culture 3(2-2-5)
		 for Communication		
				
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
LGG 213 Introduction to Linguistics 3(3-0-6)
FRN 213 French III		
3(3-0-6)
FRN 221 Listening and Speaking I
3(2-2-5)
FRN 223 French Phonetics
3(2-2-5)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
			
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU xxx International Language and 3(2-2-5)
		 International Experience 		
FRN 214 French IV 		
3(3-0-6)
FRN 201 France Today		
3(3-0-6)
FRN 233 Reading and Writing I
3(3-0-6)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
FRN 315 French V		
3(3-0-6)
FRN 303 French Civilization
3(3-0-6)
FRN 222 Listening and Speaking II 3(2-2-5)
FRN 343 Translation I		
3(3-0-6)
XXX xxx Minor Elective		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FRN 316 French VI		
3(3-0-6)
FRN 335 Reading and Writing II
3(3-0-6)
FRN 353 French at Work		
3(2-2-5)
FRN xxx Major Elective		
3(x-x-x)
FRN xxx Major Elective		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
FRN 436 Academic Writing
3(3-0-6)
FRN xxx Major Elective		
3(x-x-x)
FRN xxx Major Elective		
3(x-x-x)
FRN xxx Major Elective		
3(x-x-x)
FRN 492 Independent Study
3(0-9-5)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
FRN 493 Cooperative Education in 7(0-35-18)
		 French Language
					
Total 7 Credits
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วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
Collage of Communication Arts
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Collage of Communication Arts
นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว
คณบดี
คุณวุฒิ

ว.บ. (ภาพยนตร์และภาพถ่าย) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เปิดหลักสูตร 10 สาขาวิชา คือ
• สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
• สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
• สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
• สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
• สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
• สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
• สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
• สาขาวิชามัลติมีเดีย
• สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
• สาขาวิชาการเขียนบทและการก�ำกับภาพยนตร์
และโทรทัศน์

รหัสคณะ 04 สีประจ�ำวิทยาลัย

น�้ำเงิน
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สาขาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
Multi-Platform Radio and Television
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)
Bachelor of Communication Arts (Multi-Platform Radio and Television)
นศ.บ. (วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม)
B.Com.Arts (Multi-Platform Radio and Television)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการเคลื่อนตัว
ไปของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยท�ำหน้าที่เป็นทั้งผู้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เสนอข้อมูล เพื่อประโยชน์
ในการตัดสินใจเลือกทิศทางของสมาคมวิชาชีพนั้นๆ และท�ำหน้าที่ผ่อนคลายความตึงเครียดความขัดแย้ง
ในรูปแบบของเวทีความคิดเห็นและช่องทางบันเทิงและยังท�ำหน้าทีส่ อดส่องดูแลความเป็นไปของสังคม เป็น
ตัวแทนคอยตรวจสอบสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าเหมาะสมด้วยเหตุผลและชอบธรรมหรือไม่
ปัจจุบันสื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มเป็นช่องทางที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์สารสนเทศ จึงเป็นกลไกลส�ำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ช่วยเปิดโลกความรู้ของประชาชนในปริมณฑลอันกว้างไกลไร้พรมแดนให้มีสติปัญญาและเห็นคุณค่า
ของการพัฒนาปรับปรุงเอง จึงอาจกล่าวได้ว่าสื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม คือห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกและไม่ตกอยู่ภายใต้ปัญหาด้านเวลาและสถานที่
ในทศวรรษที่ก�ำลังก้าวหน้านี้ จะเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
ของโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีเงื่อนไขของเอกลักษณ์ชุมชนและสิทธิมนุษยชนเข้ามาเป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้มนุษย์อยู่ได้อย่างภาคภูมิและเป็นสุข สื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มเองก็ต้องปรับบทบาทตนเอง
ให้สอดคล้องรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ต้องอาศัยความรอบรู้ในวิชาต่างๆ มาเป็นองค์
ประกอบพืน้ ฐานทัง้ ความรูใ้ นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมทัง้ ศิลปะการสือ่ สาร การจัดการ
การวางแผนและการประสานงานเชื่อมโยงที่ดี รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาร่วมในกระบวนการ
สร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ให้เกิดประสิทธิผลอันสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของสังคมโดยอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรม
การด�ำเนินกิจการผลิตของสื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ย่อมได้รับผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงของสังคมอยูเ่ สมอ และยังเป็นสถาบันสือ่ มวลชนทีส่ งั คมคาดหวังการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาสังคม ดังนั้น การผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปเป็นบุคคลในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มนั้น
จ�ำเป็นต้องเน้นให้บัณฑิตได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทและความรับผิดชอบอันพึงมีต่อสังคม และเป็นบุคลากร
ที่กอรปด้วยคุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพ ซึ่งจะท�ำให้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ มัลติแพลตฟอร์มเป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์อันดีงาม
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การปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมใน
อนาคตนั้นมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ได้อาศัยข้อมูลจากนักวิชาชีพในปัจจุบัน นักวิชาการ และบัณฑิตที่ได้
ส�ำเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่วงวิชาชีพสื่อสารมวลชนมาแล้วระยะหนึ่ง อีกทั้งจากการวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต มาเป็นกรอบแนวทางในการสร้างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยุและโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ม เพือ่ ให้สามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและตรงกับความต้องการของสังคม
มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิทยาการด้านการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติ
แพลตฟอร์มด้วยระเบียบวิธีที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในประชาคมทางวิชาการ และมีความรู้และทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบความต้องการของสถาบันและองค์กรต่างๆในสังคม
2. มีความรู้ความเข้าใจในสภาพสังคมไทยและสากล รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทยและสามารถเสนอแนะชีน้ ำ� แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
กลไกแห่งศาสตร์และศิลปะของการสื่อสาร
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความส�ำคัญในการมีส่วนร่วมท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของไทยและเผยแพร่ตอ่ ไปให้เป็นทีป่ ระจักษ์แก่สงั คมทัว่ ไป
4. มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่นๆ
โครงสร้างหลักสูตร
			 • ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
			 • จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร			
135 หน่วยกิต
		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
			 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม			
15
หน่วยกิตแบ่งเป็น
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 		
3
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
			
(Internationalization and Communication)
12 หน่วยกิต
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ (English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
				
(International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต
		
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม 			
15
หน่วยกิต
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			 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชา
ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			
(Leadership and Social Responsibility)
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			
(Arts and Culture)
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			
(Innovative Entrepreneurship)
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			
(Digital Media Literacy)
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			
(Essence of Science)
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
			
(RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ						
99
หน่วยกิต
		 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 				
36
หน่วยกิต
		 กลุ่มวิชาชีพ						
63
หน่วยกิต
			 ก. วิชาชีพ-บังคับ 				
42
หน่วยกิต
			 ข. วิชาชีพ-เลือก 				
21
หน่วยกิต
หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า				
6
หน่วยกิต
แนวทางประกอบอาชีพ
		 1. พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว
2. ผูเ้ ขียนบท ผูส้ ร้างสรรค์รายการวิทยุหรือโทรทัศน์ อาทิ ละคร มิวสิควิดโี อ รายการบันเทิงต่างๆ
		 3. ผู้ควบคุมการผลิตรายการ ผู้ก�ำกับรายการ ผู้ก�ำกับภาพ
		 4. ผู้บริหารด้านการวางแผนและจัดการงานวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
		 5. ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการด้านวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
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แผนการศึกษาสาขาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
3(2-2-5)
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5) COM 230 Creative Thinking for
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) 		 Communication Arts
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x) COM 231 Creation of Contents for
				
Total 8 Credit 		 Digital Media
MRT 222 Scriptwriting for Multi3(1-4-4)
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories
3(3-0-6) 		 Platform Television Program		
3(x-x-x)
		
of Communication		 XXX……. Professional Elective
3(2-2-5)
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5) XXX……. English Language (4)
3(x-x-x)
COM 116 Language and Writing in 3(2-2-5) RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
					 Total 18 Credit
		
Social and Cultural Contexts
MRT 111 Vision in Multi-Platform
3(3-0-6) ภาคการศึกษาที่ 2
3(3-0-6)
		
Radio and Television		 COM 211 Laws of Mass 		
XXX……. English Language (2)
3(x-x-x) 		Communication
3(3-0-6)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x) COM 217 Psychology of 		
RSU 112 Sports for health
1(0-2-1) 		Communication
3(1-4-4)
		 		
Total 19 Credit MRT 370 Scenic Design and
		 Lighting for Multi-Platform Television
ภาคการศึกษาที่ 2
3(1-4-4)
COM 222 Ethics of Mass Communication3(3-0-6) MRT 390 Post Production for MultiCOM 223 Digital Photography for
3(2-3-6) 		 Platform Radio and Television
3(x-x-x)
		 Communication		RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
MRT 221 Sound Design for Media 3(1-4-4) XXX……. Professional Elective
3(x-x-x)
MRT 381 Acting Technique for
3(1-4-4) XXX……. Free Elective 		
Total 21 Credit
		
Radio and Television		 					
XXX……. English Language (3)
3(x-x-x) 			
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
				
Total 18 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5)
		 in ASEAN 			
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
MRT 322 Program Production for
3(1-4-4)
		 Multi-Platform Television I
MRT 323 Multi-Platform Radio and
3(3-0-6)
		 Television Programming and Promotion
XXX……. Professional Elective
3(x-x-x)
XXX……. Professional Elective
3(x-x-x)
					 Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
MRT 420 Multi-Platform Radio and
3(1-4-4)
		 Television News			
MRT 424 Multi-Platform Radio and
3(3-0-6)
		 Television Entrepreneurs		
MRT 422 Principles of Multi-Platform 3(3-0-6)
		 Radio and Television Program Criticism
XXX……. Professional Elective
3(x-x-x)
XXX……. Free Elective 		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credit

ภาคการศึกษา S (พิเศษ)
RTV 489 Internship		
1(0-40-20)
			 		 Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
MRT 491 Seminar in Multi-Platform
3(3-0-6)
		 Radio and Television		
XXX……. Professional Elective
3(x-x-x)
XXX……. Professional Elective
3(x-x-x)
					 Total 9 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
MRT 492 Senior Project
5(0-10-5)
					
Total 5 Credit
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แผนสหกิจการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
		 		
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of 3(3-0-6)
		 Communication			
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5)
COM 116 Language and Writing in
3(2-2-5)
		 Social and Cultural Contexts
MRT 111 Vision in Multi-Platform Radio 3(3-0-6)
		 and Television			
XXX……. English Language (2)
3(x-x-x)
RSU XXX
Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
		 		
Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 222 Ethics of Mass Communication3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6)
		 Communication			
MRT 221 Sound Design for Media
3(1-4-4)
MRT 381 Acting Technique for Radio 3(1-4-4)
		 and Television			
XXX……. English Language (3)
3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
				
Total 18 Credit

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		 Communication Arts		
COM 231 Creation of Contents for
3(2-2-5)
		 Digital Media			
MRT 222 Scriptwriting for Multi-Platform 3(1-4-4)
		 Television Program		
XXX……. Professional Elective
3(x-x-x)
XXX……. English Language (4)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(x-x-x)
					
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 217 Psychology of Communication3(3-0-6)
MRT 370 Scenic Design and Lighting 3(1-4-4)
		 for Multi-Platform Television		
MRT 390 Post Production for Multi3(1-4-4)
		 Platform Radio and Television		
RSU XXX
Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
XXX……. Professional Elective
3(x-x-x)
					
Total 18 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5)
		 in ASEAN 			
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
MRT 322 Program Production for
3(1-4-4)
		 Multi-Platform Television I
MRT 323 Multi-Platform Radio and
3(3-0-6)
		 Television Programming and Promotion
XXX……. Professional Elective
3(x-x-x)
XXX……. Professional Elective
3(x-x-x)
XXX……. Free Elective 		
3(x-x-x)
					 Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research
3(3-0-6)
MRT 420 Multi-Platform Radio
3(1-4-4)
		 and Television News		
MRT 424 Multi-Platform Radio and
3(3-0-6)
		 Television Entrepreneurs
MRT 422 Principles of Multi-Platform Radio and
Television Program Criticism
3(3-0-6)
XXX……. Professional Elective
3(x-x-x)
XXX……. Free Elective 		
3(x-x-x)
					
Total 18 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
MRT 491 Seminar in Multi-Platform
3(3-0-6)
		 Radio and Television 		
XXX……. Professional Elective
3(x-x-x)
XXX……. Professional Elective
3(x-x-x)
					 Total 9 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
MRT 493 Cooperative Education
6(0-40-20)
					 Total 6 Credit
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สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Public Relations and Corporate Communication
ชื่อปริญญา		
			
			
			
			

:
:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
Bachelor of Communication Arts
(Public Relations and Corporate Communication)
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)
B.Com.Arts (Public Relations and Corporate Communication)

ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		
ปรัชญา : การสร้างสรรค์คู่จริยธรรมแห่งวิชาชีพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
		
ปณิธาน :		 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กรได้จดั ตัง้ ขึน้ โดยเล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญของการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กรทีม่ บี ทบาทและความจ�ำเป็นมากขึน้ ในสังคมปัจจุบนั ส�ำหรับ
องค์กรและสถาบันสมัยใหม่ทกุ ประเภททัง้ ภาครัฐและเอกชน งานประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร สามารถ
ช่วยสนองนโยบายให้สมั ฤทธิผลตรงตามเป้าหมาย ช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ และช่วยสร้างภาพ
ลักษณ์อันถูกต้องและเป็นที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดไป
ความส�ำคัญ
ในประเทศไทยปรากฏงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2476 ในนามกองโฆษณาการ และ
วิวฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั จนเป็นทีย่ อมรับกันว่าการประชาสัมพันธ์นนั้ เป็นเรือ่ ง ทีจ่ ำ� เป็นอย่าง
ยิง่ ส�ำหรับองค์กรทุกประเภททัง้ ภาครัฐและเอกชน และมีความจ�ำเป็นมากขึน้ เนือ่ งจากการประชาสัมพันธ์นนั้
ช่วยสนองนโยบายการสร้างภาพลักษณ์ การเผยแพร่ขา่ วสารขององค์กรไปยังกลุม่ เป้าหมายอย่างสัมฤทธิผล
ซึ่งปัจจุบันงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้ขยายขอบข่ายไปยังงานสื่อสารองค์กรร่วมด้วย
การเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรขององค์กรต่างๆ นั้น ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากบทบาทหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ที่มีต่อการพัฒนา และการสร้างสรรค์
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรจนเป็นที่ประจักษ์ จะเห็นได้จากการท�ำประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของ
รัฐที่ก�ำหนดให้การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของงานในระดับนโยบาย เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ และความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องต่างๆ ส�ำหรับการท�ำประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในส่วน
ขององค์กรเอกชน เช่น ธนาคาร โรงแรม บริษัท และสถานประกอบการต่างๆ นั้น ก็ใช้การประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุน 2 การท�ำงาน จนน�ำมาซึ่งการมีภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ปัจจุบัน การด�ำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรถือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคน
หมู่มากที่มีความแตกต่างและหลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในองค์กรธุรกิจ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จึงมีการปรับเปลี่ยนบทบาทมาก
ขึ้นทั้งในด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อการตลาด และการสร้างสรรค์สื่อ
เพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดังนั้น ผู้เรียนจึงมีความจ�ำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ
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ทักษะการท�ำงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอย่างเข้าใจ ดังนั้น หลักสูตรของสาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จึงเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพสังคมในปัจจุบัน และเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รับความรู้ เกิดทักษะ ความช�ำนาญ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
และสือ่ สารองค์กร จึงมีการจัดการเรียนการสอน ทีเ่ น้นทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ตลอดจนการให้ความส�ำคัญ
กับการปลูกฝังจรรยาบรรณในวิชาชีพให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมให้กับองค์กรต่างๆ ได้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนและ/หรือบัณฑิตมีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านด้าน การประชาสัมพันธ์
และสือ่ สารองค์กร ทีส่ นองความต้องการของสถาบันและองค์กรต่าง ๆ รวมทัง้ สามารถเสนอแนะชีน้ ำ� แนวทางแก้
ปัญหาของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์และศิลปะของการประชาสัมพันธ์และสือ่ สาร
องค์กร เพือ่ ประโยชน์ตอ่ สถาบันหรือองค์กร และสังคม พัฒนาสูท่ ศิ ทางอันถูกต้องดีงาม
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความถนัดของตนเองได้เต็มตามศักยภาพในวิทยาการด้านการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความรู้จักตนและเข้าใจสังคมแวดล้อมมากขึ้น
3. เพือ่ ให้ผเู้ รียนเป็นนักประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กรทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตน
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
			 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15 หน่วยกิต แบ่งเป็น
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
			
(Internationalization and Communication)
12 หน่วยกิต
		 โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ (English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
			 (International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต
		
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15 หน่วยกิต
			 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
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		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
				
(Leadership and Social Responsibility)
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
				
(Arts and Culture)
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			
(Innovative Entrepreneurship)
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
				
(Digital Media Literacy)
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
				
(Essence of Science)
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
				
(RSU My-Style)
		 หมวดวิชาเฉพาะ				
99
		 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 			
36
		 กลุ่มวิชาชีพ 				
63
			 ก. วิชาชีพ-บังคับ			
54
			 ข. วิชาชีพ-เลือก
		
9
		 หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า			
6

หน่วยกิต ประกอบด้วย
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางประกอบอาชีพ
1. นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและองค์กรสาธารณ
กุศล
2. นักประชาสัมพันธ์ในบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3. นักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
4. ผู้ประกอบการบริษัทที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน		
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
					
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1		
COM 111 Principles and Theories
3(3-0-6)
		 of Communication
COM 116 Language and Writing in
3(2-2-5)
		 Social and Cultural Contexts
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5)
PRC 131 Principles of Public Relations 3(3-0-6)
		 and Corporate Communication
PRC 132 Persuasive Communication 3(3-0-6)
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
			
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2		
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6)
		 Communication		
PRC 231 Writing for Public Relations 3(2-2-5)
		 and Corporate Communication
PRC 239 Thinking Skills for Public
3(3-0-6)
		 Relations and Corporate Communication
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
					 Total 19 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 			
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		 Communication Arts
COM 231 Creation of Contents for
3(2-2-5)
		 Digital Media
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
PRC 234 Graphic Design for Public 3(1-4-4)
		 Relations and Corporate Communication
PRC 240 Creative and Digital Content 3(3-0-6)
		 Planning for Public Relations and
		 Corporate Communication
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
					 Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2		
COM 217 Psychology of 		
3(3-0-6)
		 Communication
COM 222 Ethics of Mass 		
3(3-0-6)
		Communication
PRC 238 Creative Digital Media for
3(1-4-4)
		 Public Relations and Corporate
		Communication
PRC 330 Research and Evaluation for 3(2-2-5)
		 Public Relations and Corporate
		Communication
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits

472
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5)
		
in ASEAN 			
COM 349 Communication
3(3-0-6)
		
Entrepreneurs
PRC 332 Public Relations and
3(2-2-5)
		
Corporate Communication Campaign
PRC 334 Public Relations and
3(3-0-6)
		
Corporate Communication
		
Management
PRC 339 Public Relations Planning 3(3-0-6)
		
and Crisis Management
PRC 435 Global Public Relations and 3(3-0-6)
		
Corporate Communication
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2		
PRC 336 Presentation Techniques in 3(2-2-5)
		
Public Relations and Corporate
		 Communication
PRC 343 Public Relations and
3(3-0-6)
		
Corporate Communication
		
Entrepreneurship
PRC 437 Marketing Public Relations 3(3-0-6)
XXX..... Professional Elective
3(X-X-X)
XXX..... Free Elective 		
3(X-X-X)
XXX.....
Free Elective		
3(X-X-X)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
PRC 489 Internship 		
1(0-40-20)
					
Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
PRC 495 Issues and Ethics in Public 3(2-2-5)
		
Relations and Corporate
		 Communication
XXX..... Professional Elective
3(X-X-X)
XXX..... Professional Elective
3(X-X-X)
					 Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
PRC 492 Senior Project		
5(0-10-5)
					 Total 5 Credits
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แผนสหกิจการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน		
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
				
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of 3(3-0-6)
		 Communication		
COM 116 Language and Writing in
3(2-2-5)
		 Social and Cultural Contexts		
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5)
PRC 131 Principles of Public
3(3-0-6)
		 Relations and Corporate
		 Communication		
PRC 132 Persuasive Communication 3(3-0-6)
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
			
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2		
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6)
		 Communication		
PRC 231 Writing for Public Relations and 3(2-2-5)
		 Corporate Communication
PRC 239 Thinking Skills for Public
3(3-0-6)
		 Relations and Corporate Communication
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
					 Total 19 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 			
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		 Communication Arts
COM 231 Creation of Contents for
3(2-2-5)
		 Digital Media
		
COM 317 Communication Research
3(3-0-6)
PRC 234 Graphic Design for Public 3(1-4-4)
		 Relations and Corporate Communication
PRC 240 Creative and Digital Content 3(3-0-6)
		 Planning for Public Relations and
		 Corporate Communication
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
					 Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2		
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
COM 222 Ethics of Mass Communication 3(3-0-6)
PRC 238 Creative Digital Media for
3(1-4-4)
		 Public Relations and Corporate
		Communication
PRC 330 Research and Evaluation for 3(2-2-5)
		 Public Relations and Corporate
		Communication
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(x-x-x)
					 Total 15 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 		
COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5)
		 in ASEAN 			
COM 349 Communication Entrepreneurs 3(3-0-6)
PRC 332 Public Relations and
3(2-2-5)
		 Corporate Communication Campaign
PRC 334 Public Relations and
3(3-0-6)
		 Corporate Communication
		 Management
PRC 339 Public Relations Planning 3(3-0-6)
		 and Crisis Management
PRC 435 Global Public Relations and 3(3-0-6)
		 Corporate Communication
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PRC 336 Presentation Techniques 3(2-2-5)
		 in Public Relations and 		
Corporate Communication
PRC 343 Public Relations and
3(3-0-6)
		 Corporate Communication
		 Entrepreneurship 		
PRC 437 Marketing Public Relations 3(3-0-6)
XXX..... Professional Elective
3(X-X-X)
XXX..... Free Elective 		
3(X-X-X)
XXX..... Free Elective		
3(X-X-X)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
PRC 495 Issues and Ethics in Public 3(2-2-5)
		 Relations and Corporate Communication
XXX..... Professional Elective
3(X-X-X)
XXX..... Professional Elective
3(X-X-X)
						
Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PRC 493 Cooperative Education
6(0-40-20)
				
		
Total 6 Credits
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สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
Innovative Advertising and Creative Media
ชื่อปริญญา		 :
			 :
				
			 :
			 :

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์)
Bachelor of Communication Arts (Innovative Advertising and
Creative Media)
นศ.บ. (นวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์)
B.Com. Arts (Innovative Advertising and Creative Media)

ปรัชญา ความส�ำคัญของหลักสูตร

องค์ความรู้ด้านการโฆษณาเป็นการบูรณาการจากหลากหลายศาสตร์ โดยมีพัฒนาการที่ผันแปร
ไปตามบริบททางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศไทย วงการโฆษณา
ในปัจจุบนั ก�ำลังเผชิญกับความท้าทายจากกระแสดิจทิ ลั และนวัตกรรมสมัยใหม่มากมายทีท่ ำ� ให้ทกุ ภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภค ธุรกิจโฆษณา และธุรกิจสื่อ จ�ำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามอัตราเร่งของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล น�ำไปสู่การโฆษณาใน
รูปแบบที่แตกต่างไปจากสื่อดั้งเดิม มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อ เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) เป็น
กลไกส�ำคัญในการสร้างระบบฐานข้อมูลมหาศาล (Big Data) ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล วางแผน และก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาในทุกมิติ ดังนัน้ ในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพพร้อมรองรับความเปลีย่ นแปลงดัง
กล่าวจึงต้องมีทั้งความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม มีศักยภาพเชิงความคิดสร้างสรรค์
และความคิดเชิงวิเคราะห์ที่เพียงพอต่อการท�ำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
ผลกระทบของการโฆษณาที่จะส่งผลต่อสังคมด้วย

ความส�ำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสือ่ สร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นสร้าง
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์งานโฆษณาและสื่อต่างๆ ที่มีความแปลกใหม่ หลาก
หลายและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ องค์กร และสถาบันทาง
สังคมต่างๆ โดยให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหา
และแสวงหาทางเลือกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการสือ่ สาร เน้นการฝึกปฏิบตั งิ านและวิเคราะห์กรณีศกึ ษาด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสือ่ โฆษณาทีส่ อดคล้องกับกระแสดิจทิ ลั และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมถึง
การเชือ่ มโยงองค์ความรูจ้ ากหลากหลายศาสตร์ เพือ่ สร้างศักยภาพของบัณฑิตในหลักสูตรให้สามารถในการ
รองรับแนวโน้มและนโยบายในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสือ่ สร้างสรรค์ มีรปู แบบการเรียนการสอน
และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่จะท�ำให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษามีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้เชิงวิชาการ
ทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อโฆษณา รวมถึงประสบการณ์วิชาชีพที่สามารถน�ำไป
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ต่อยอดในการเข้าสูว่ ชิ าชีพโฆษณา การตลาด หรือสายงานอืน่ ๆ การเป็นผูป้ ระกอบการในธุรกิจทีห่ ลากหลาย
ตามความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล รวมถึงการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทัง้ ในและต่าง
ประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้อย่างหลากหลาย
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ที่
สนองต่อความต้องการ ขององค์กรธุรกิจ สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. มีศกั ยภาพในเชิงความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ วิจยั วางแผนด้านกลยุทธ์การโฆษณา
และสื่อสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. มีความรูพ้ นื้ ฐานทีส่ ามารถพัฒนาต่อไปได้ทงั้ ในด้านการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ในสาขาวิชา
ที่ เกี่ยวข้อง และในด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในระดับต่าง ๆ
4. สามารถแสวงหาความรูแ้ ละบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารโดยใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารทีท่ นั สมัย
ซึ่งมีความเป็นสากลทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา
5. เป็นนักโฆษณา นักสร้างสรรค์สื่อ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร			
135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต แบ่งเป็น
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 3
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
			 (Internationalization and Communication)
12 หน่วยกิต
		 โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ (English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
				
(International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม 		
15
หน่วยกิต
			 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
				
(Leadership and Social Responsibility)
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		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 (Arts and Culture)
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 (Innovative Entrepreneurship)
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 (Digital Media Literacy)
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 (Essence of Science)
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
			 (RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ			
99
		 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ		
36
		 กลุ่มวิชาชีพ			
63
		 วิชาชีพบังคับ		
54
		 วิชาชีพเลือก			
9
หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทวางแผนสื่อ บริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
2. บริษัทผู้ผลิตสื่อโฆษณาต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อโฆษณาดิจิทัล
3. ฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร ฝ่ายออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาในภาครัฐและเอกชน หน่วย
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน
4. ประกอบอาชีพอิสระโดยน�ำทักษะไปปรับใช้หรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
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แผนการศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
					 Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of 3(3-0-6)
		 Communication			
COM 117 Speech and Personality
3 (2-2-5)
IAM 150 Introduction to Advertising 3(3-0-6)
		 and Digital Marketing		
IAM 153 Consumer Insight Analysis 3(3-0-6)
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 116 Language and Writing in
3(2-2-5)
		 Social and Cultural Contexts		
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
IAM 156 Digital Visual Design for
3(2-2-5)
		 Advertising		
IAM 157 Commercial Video and
3(2-2-5)
		 Motion Graphic Production		
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1			
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6)
COM 222 Ethics of Mass 		
3(2-3-6)
		 Communication			
IAM 250 Creative Solution for
3(2-2-5)
		 Advertising			
IAM 260 Advertising Creative and
3(2-3-6)
		 Production			
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6)
		 Communication			
COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5)
		 in ASEAN			
IAM 259 Digital Marketing for
3(3-0-6)
		 Advertising			
IAM 353 Hybrid Advertising
3(3-0-6)
IAM …. Professional Elective (1)
3(X-X-X)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(X-X-X)
XXX … Free Elective (1)		
3(X-X-X)
					 Total 21 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1			
ภาคการศึกษาฤดูร้อน		
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5) IAM 489 Internship		
1(0-40-20)
		
Communication Arts
					 Total 1 Credits
COM 231 Creation of Contents for
3(2-2-5) ภาคการศึกษาที่ 1		
		
Digital Media			 IAM 445 Strategic Advertising Planning 3(3-0-6)
IAM 352 Media Innovation and
3(3-0-6) IAM 452 (Innovative Advertising
3(2-2-5)
		
Planning			 		 Campaign		
IAM 354 Research and Development 3(3-0-6) IAM 496 Advertising and Creative
3(3-0-6)
		
for Advertising
		 Media Entrepreneurs		
IAM 360 Creative Branding
3(3-0-6) 					 Total 9 Credits
		 Commination			 ภาคการศึกษาที่ 2
		
IAM …. Professional Elective (2) 3(X-X-X) IAM 492 Senior Project
5(0-10-5)
XXX …. Free Elective (2)
3(X-X-X) 					 Total 5 Credits
					 Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
		
จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication
3(3-0-6)
		
Entrepreneurs			 			
IAM 451 Advertising Industry
3(3-0-6)
IAM 459 Social Advertising
3(3-0-6)
IAM …. Professional Elective (3) 3(X-X-X)
					 Total 15 Credits

480
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

แผนสหกิจการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
		 		
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of 3(3-0-6)
		 Communication			
COM 117 Speech and Personality
3 (2-2-5)
IAM 150 Introduction to Advertising 3(3-0-6)
		 and Digital Marketing		
IAM 153 Consumer Insight Analysis 3(3-0-6)
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
					 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 116 Language and Writing
3(2-2-5)
		 in Social and Cultural Contexts		
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
IAM 156 Digital Visual Design for
3(2-2-5)
		 Advertising			
IAM 157 Commercial Video and
3(2-2-5)
		 Motion Graphic Production		
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
COM 217 Psychology of Communication3(3-0-6)
COM 222 Ethics of Mass Communication3(2-3-6)
IAM 250 Creative Solution for
3(2-2-5)
		 Advertising		
IAM 260 Advertising Creative and
3(2-3-6)
		 Production			
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2		
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6)
		Communication
COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5)
		 in ASEAN			
IAM 259 Digital Marketing for
3(3-0-6)
		 Advertising		
IAM 353 Hybrid Advertising
3(3-0-6)
IAM …. Professional Elective (1)
3(X-X-X)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(X-X-X)
XXX … Free Elective (1)		
3(X-X-X)
					 Total 21 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
		
ภาคการศึกษาที่ 1			
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5) IAM 445 Strategic Advertising Planning 3(3-0-6)
IAM 452 (Innovative Advertising Campaign		
		
Communication Arts
3(2-2-5)
COM 231 Creation of Contents for
3(2-2-5) 		
IAM 496 Advertising and Creative Media En		
Digital Media			
3(3-0-6)
IAM 352 Media Innovation and
3(3-0-6) trepreneurs			
		
Planning			 					 Total 9 Credits
IAM 354 Research and Development 3(3-0-6) ภาคการศึกษาที่ 2		
(0-40-20)
		
for Advertising			 IAM 493 Cooperative Education
Total 6 Credits
IAM 360 Creative Branding
3(3-0-6) 				
		 Commination		
IAM …. Professional Elective (2) 3(X-X-X)
XXX …. Free Elective (2)
3(X-X-X)
					 Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication
3(3-0-6) 			
		
Entrepreneurs		
IAM 451 Advertising Industry
3(3-0-6)
IAM 459 Social Advertising
3(3-0-6)
IAM …. Professional Elective (3) 3(X-X-X)
				
Total 15 Credits
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สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
Content and Digital Media
ชื่อปริญญา		 :
			 :
				
			 :
			 :

นิเทศศาสตรบัณฑิต (คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล)
Bachelor of Communication Arts
(Content and Digital Media)
นศ.บ. (คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล)
B.Com.Arts (Content and Digital Media)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ปรัชญาของหลักสูตร คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะทางด้านการเขียน
การเล่าเรื่อง ทั้งในรูปแบบตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการออกแบบอินโฟกราฟฟิก ผ่านช่องทาง
สื่อที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังร่วมสร้างบุคลากรที่ยังขาดแคลน
ทางด้านผู้ประกอบการคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ บุคลากรที่มีความสามารถในการท�ำงานวิจัยและประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
นอกจากนี้ยังมุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพที่เป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ก�ำลังคนที่มีคุณภาพต้อง
เป็นบุคคลที่มีจิตส�ำนึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม เพื่อน�ำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

1. มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะการเขียน การเล่าเรื่อง ทั้งที่เป็นสารคดี บันเทิงคดี และ
โน้มน้าวใจ
2. มีความสามารถในการผลิตภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และอินโฟกราฟฟิก
3. สามารถน�ำคอนเทนต์และภาพที่มีคุณภาพ มาวิเคราะห์ ชี้น�ำ เพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างมี
ประสิทธิผล โดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์ และศิลป์ของการสื่อสารในยุคดิจิทัล
4. มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสาขาวิชาต่าง ๆ
5. สามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย
6. สามารถเป็นผู้น�ำทางความคิด และชักน�ำสังคมไปในทางที่ถูกต้อง
7. เป็นนักสื่อสาร ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
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8. มีจิตส�ำนึกในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด�ำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม และการสื่อสารแบบไร้พรมแดน
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร				
135 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
			 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15 หน่วยกิต แบ่งเป็น
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
			
(Internationalization and Communication)
12
หน่วยกิต
		 โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
		 กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ (English Language)
6
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
				
(International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม 			
15
หน่วยกิต
			 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
				
(Leadership and Social Responsibility)
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			
(Arts and Culture)
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			
(Innovative Entrepreneurship)
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
				
(Digital Media Literacy)
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
				
(Essence of Science)
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		
(RSU My-Style)
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		 หมวดวิชาเฉพาะ			
			 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
			 2) วิชาชีพ
				
วิชาชีพ-บังคับ 		
				
วิชาชีพ-เลือก
		 หมวดวิชาเสรี
ไม่น้อยกว่า

99
36
63
54
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักเขียน และนักเล่าเรื่องในหลากหลายประเภทสื่อ
2. นักเขียนซีรีส์หรือนวนิยายชุด
3. นักรีวิวเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์
4. นักสื่อสารแบรนด์ที่มีเรื่องราว
5. นักถ่ายภาพนิ่ง และภาพวีดิโอ เพื่อสื่อดิจิทัล
6. นักออกแบบกราฟฟิกและสื่อผสม
7. พิธีกรและผู้ด�ำเนินรายการ
8. ผู้ผลิตสื่อดิจิทัล
9. ผู้ประกอบการทางด้านคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
10. นักวิชาการและหรือนักวิจัยทางด้านการสื่อสาร
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แผนการศึกษาสาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1		
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
		
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5) COM 222 Ethics of Mass Communication3(3-0-6)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x) 		 in ASEAN
3(2-2-5)
		 		
Total 8 Credit COM 230 Creative Thinking for
		 Communication Arts
ภาคการศึกษาที่ 1
3(2-2-5)
COM 111 Principles and Theories of 3(3-0-6) CDM 122 Feature Writing		
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
		Communication
3(x-x-x)
COM 116 Language and Writing in
3(2-2-5) RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
1(0-2-1)
		 Social and Cultural Contexts		 RSU 112 Sports for health		
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5) 					 Total 19 Credit
CDM 111 Writing and Storytelling
3(3-0-6) ภาคการศึกษาที่ 2			
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
		 for Digital Media		
3(2-2-5)
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5) COM 231 Creation of Contents for
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x) 		 Digital Media
					 Total 18 Credit COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
CDM 223 News Writing and Current 3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 217 Psychology of Communication 3(3-0-6) 		 Affairs Analysis
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6) CDM 231 Graphic Design for Digital 3(2-2-5)
		 Communication			 		 Media			
3(x-x-x)
CDM 121 Creative Review Storytelling 3(2-2-5) RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
Total 18 Credit
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5) 					
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x) 				
					 Total 18 Credit
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แผนการศึกษาสาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
CDM 224 Article Writing		
3(2-2-5)
CDM 325 Storytelling for Branded
3(2-2-5)
		 Communication
CDM 332 Visual Storytelling and
3(2-2-5)
		
Infographics		
CDM 333 Conceptual Photography 3(1-4-4)
CDM 351 Digital Media Production 3(1-4-4)
		
in Text Form		
XXX…
Professional Elective
3(x-x-x)
					
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 349 Communication
3(3-0-6)
		
Entrepreneurs
CDM 326 Non-fiction and Series
3(2-2-5)
		
Writing		
CDM 334 Aesthetics Photography
3(1-4-4)
CDM 341 Digital Media User Insight 3(2-2-5)
CDM 352 Digital Media Production 3(1-4-4)
		
in Audio and Video Form
					
Total 15 Credit

ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน			
XXX…
Professional Elective
3(x-x-x)
					
Total 3 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
CDM 342 Content and Digital
3(2-2-5)
		
Media Entrepreneurship		
CDM 453 Digital Media Production 3(1-4-4)
		
in Graphic Form		
CDM 492 Senior Project		
5(0-10-5)
XXX…
Professional Elective
3(x-x-x)
XXX…
Free Elective 		
3(x-x-x)
XXX…
Free Elective 		
3(x-x-x)
					
Total 20 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2		
CDM 489 Internship		
1(0-40-20)
					
Total 1 Credit
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แผนสหกิจการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน			
3(3-0-6)
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5) COM 222 Ethics of Mass 		
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) 		 Communication
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x) COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5)
in ASEAN 		
		
			
Total 8 Credit 		
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1
Communication Arts
COM 111 Principles and Theories
3(3-0-6) 		
CDM 122 Feature Writing		
3(2-2-5)
		 of Communication
3(2-2-5)
COM 116 Language and Writing
3(2-2-5) ENL XXX English Language (4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
		 in Social and Cultural Contexts
1(0-2-1)
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5) RSU 112 Sports for health
CDM 111 Writing and Storytelling
3(3-0-6) 					 Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2			
		 for Digital Media		
3(3-0-6)
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5) COM 211 Laws of Mass 		
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x) 		 Communication
3(2-2-5)
					 Total 18 Credit COM 231 Creation of Contents
		
for Digital Media
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 217 Psychology of 3(3-0-6)
CDM 223 News Writing and Current 3(2-2-5)
		 Communication
Affairs Analysis		
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6) 		
CDM 231 Graphic Design for
3(2-2-5)
		 Communication		
Digital Media		
CDM 121 Creative Review Storytelling 3(2-2-5) 		
3(x-x-x)
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5) RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x) 					 Total 18 Credit
					 Total 15 Credit 					
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แผนสหกิจการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคการศึกษาที่ 1			
CDM 224 Article Writing		
3(2-2-5) XXX…
Professional Elective
3(x-x-x)
Total 3 Credit
CDM 325 Storytelling for Branded
3(2-2-5) 					
		 Communication		ภาคการศึกษาที่ 1
3(2-2-5)
CDM 332 Visual Storytelling and
3(2-2-5) CDM 342 Content and Digital
		
Media Entrepreneurship		
		
Infographics		
CDM 333 Conceptual Photography 3(1-4-4) CDM 453 Digital Media Production 3(1-4-4)
in Graphic Form		
CDM 351 Digital Media Production 3(1-4-4) 		
Professional Elective
3(x-x-x)
		
in Text Form			 XXX…
Free Elective 		
3(x-x-x)
XXX…
Professional Elective
3(x-x-x) XXX…
Free Elective 		
3(x-x-x)
					
Total 18 Credit XXX…
					 Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2		
COM 349 Communication
3(3-0-6) 				
ภาคการศึกษาที่ 2
		
Entrepreneurs
CDM 326 Non-fiction and Series
3(2-2-5) CDM 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
					
Total 6 Credi
		
Writing		
CDM 334 Aesthetics Photography
3(1-4-4)
CDM 341 Digital Media User Insight 3(2-2-5)
CDM 352 Digital Media Production 3(1-4-4)
		
in Audio and Video Form
					
Total 15 Credi
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สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
Program in Digital Film
ชื่อปริญญา			
				
				
				

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์ดิจิทัล)
Bachelor of Communication Arts (Digital Film)
นศ.บ. (การภาพยนตร์ดิจิทัล)
B.Com.Arts (Digital Film)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

ภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั นอกจากจะมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได้ของประเทศ แล้ว
ภาพยนตร์ดิจิทัล ยังมีบทบาทในฐานะสื่อมวลชน ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสังคม ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
ของชาติและธ�ำรงรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าว สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ซึ่งถือก�ำเนิด ขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2535 จึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชาการภาพยนตร์
ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในงานด้านภาพยนตร์ดิจิทัล สามารถ
น�ำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปี่ยมไปด้วยความส�ำนึกทางสังคม ซึ่งมีบัณฑิตจบไปแล้ว
หลายรุ่น อย่างไรก็ตามจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ตลอดจนความ
ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท�ำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิด
รูปแบบ เนื้อหา ตลอดจนเครื่องมือในการผลิตที่ก้าวไปสู่โลกดิจิทัล และสื่อในการน�ำเสนอที่มีความหลาก
หลายมากยิ่งขึ้นประกอบกับการมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการ จึงเห็นควรที่จะ
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั เป็นหลักสูตรทีต่ อบสนองความต้องการของ
ผูท้ ตี่ อ้ งการเรียนรูเ้ ชิงลึกในการผลิตงานภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั เพือ่ เป็นการรองรับการขยายตัวด้านบริการสร้างสรรค์
งานธุรกิจและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทัลทั้งภายในและต่างประเทศ นักศึกษาผู้เรียนในหลักสูตรจะผ่าน
กระบวนการเรียนรูท้ อี่ อกแบบเป็นอย่างดี และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพือ่ ให้มีความพร้อม
และมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทัง้ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องไปกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และสามารถน�ำเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล จัดระบบการเรียนการสอนที่สามารถ
ท�ำให้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษามีองค์ความรูส้ มดุลย์ทงั้ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถน�ำไปใช้ประกอบอาชีพได้
ทั้งสองทางคือทางด้านการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล และ การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบางประเภทควบคู่กันไป ไม่
ว่าจะเป็นสายงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและความสามารถเชิงทักษะวิชาชีพของ
แต่ละบุคคล รวมทั้งยังสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นสาขาวิชาทาง
ด้านนี้หรือในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและ
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ ที กั ษะความรูใ้ นการผลิตสือ่ ภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั สนองความต้องการของสถาบัน
และองค์กรต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน
2. เพือ่ ให้ความรูว้ ทิ ยาการทางด้านภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั ให้เป็นทีย่ อมรับในประชาคมทางวิชาการ เพือ่
เผยแพร่ความรู้วิชาการภาพยนตร์ดิจิทัลแก่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3. เพือ่ ให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรมทัง้ ในการผลิตสือ่ ภาพยนตร์ดจิ ทิ ลั และการน�ำสือ่ ภาพยนตร์
ดิจิทัลไปใช้เพื่อการพัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นหาความถนัดของตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ในด้านภาพยนตร์
ดิจิทัล
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร			
135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
		
30
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต แบ่งเป็น
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)		
3
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
			
(Internationalization and Communication) 12
หน่วยกิต
		 โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ
(English Language)
6
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
			 (International Language and International Experience) 6
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม 			
15
หน่วยกิต
			 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 (Leadership and Social Responsibility)
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 (Arts and Culture)
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		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 (Innovative Entrepreneurship)
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 (Digital Media Literacy)
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 (Essence of Science)
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		
(RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ					
			 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ			
				
1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพบังคับ		
			 2) กลุ่มวิชาชีพ
				
ก. วิชาชีพ-บังคับ 				
				
ข. วิชาชีพ-เลือก 				
หมวดวิชาเสรี
ไม่น้อยกว่า				

99
36
36
63
48
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางประกอบอาชีพ
ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์จะมีองค์ความรู้ทั้งวิชาการและ
วิชาชีพที่สามารถน�ำไปประกอบอาชีพ ดังนี้
1. ผู้ผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
2. ผู้ผลิตละครโทรทัศน์
3. ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ดิจิทัล
4. ผู้ช่วยผู้ก�ำกับภาพยนตร์ดิจิทัล
5. ช่างภาพนิ่ง
6. ช่างถ่ายภาพภาพยนตร์ดิจิทัล
7. ผู้บันทึกเสียงภาพยนตร์ดิจิทัล
8. ผู้ตัดต่อภาพยนตร์ดิจิทัล
9. ผู้เขียนบทภาพยนตร์
10. ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์
11. ผู้ก�ำกับภาพยนตร์โฆษณา
12. ผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
13. ผู้ควบคุมเทคนิคการแก้ไขสีภาพยนตร์ดิจิทัล
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
				
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories
3(3-0-6)
		 of Communication
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6)
		 Communication			
DFM 111 Introduction to Film
3(3-0-6)
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5)
DFM 131 Basic Acting for Film
3(1-4-4)
DFM 132 Lighting Techniques
3(1-4-4)
		 for Digital Film			
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
					Total 18 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 116 Language and Writing
3(2-2-5)
		 in Social and Cultural Contexts		
COM 217 Psychology of 		
3(3-0-6)
		 Communication			
DFM 223 Introduction to Script
3(3-0-6)
		 Writing for Film			
DFM 232 Film Production for
3(1-4-4)
		 Television			
DFM 321 Film Production Planning
3(3-0-6)
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2			
COM 211 Laws of Mass 		
3(3-0-6)
		 Communication			
COM 222 Ethics of Mass 		
3(3-0-6)
		 Communication		
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		 Communication Arts		
DFM 224 Advanced Script Writing
3(3-0-6)
		 for Film			
DFM 233 Digital Film Production I
3(1-4-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคการศึกษาที่ 1
		
COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5) DFM 489 Internship		
1(0-40-20)
		
in ASEAN			 					 Total 1 Credits
COM 231 Creation of Contents for
3(2-2-5) ภาคการศึกษาที่ 1			
5(0-10-5)
		
Digital Media			 DFM 492 Senior Project		
3(3-0-6)
DFM 322 Film Criticism		
3(3-0-6) DFM 437 Entrepreneurship in
Digital Film Business		
DFM 335 Digital Film Directing
3(1-4-4) 		
DFM 431 Digital Film Production II 3(1-4-4) 					 Total 8 Credits
XXX….. Professional Elective
3(x-x-x) ภาคการศึกษาที่ 2
3(x-x-x)
		 Total 18 Credits XXX……… Professional Elective
XXX……… Professional Elective
3(x-x-x)
ภาคการศึกษาที่ 2			
DFM 334 Digital Film Editing
3(1-4-4) XXX……… Free Elective		
3(x-x-x)
3(x-x-x)
DFM 436 Audio for Digital Film
3(1-4-4) XXX……… Free Elective		
COM 317 Communication Research 3(3-0-6) 					 Total 12 Credits
COM 349 Communication
3(3-0-6)
		
Entrepreneurs			
XXX….. Professional Elective
3(x-x-x)
XXX….. Professional Elective
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนสหกิจการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
				
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of 3(3-0-6)
		Communication
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6)
		 Communication			
DFM 111 Introduction to Film
3(3-0-6)
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
					 Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5)
DFM 131 Basic Acting for Film
3(1-4-4)
DFM 132 Lighting Techniques for
3(1-4-4)
		 Digital Film			
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 116 Language and Writing
3(2-2-5)
		
in Social and Cultural Contexts		
COM 217 Psychology of 		
3(3-0-6)
		 Communication		
DFM 223 Introduction to Script
3(3-0-6)
		
Writing for Film			
DFM 232 Film Production for
3(1-4-4)
		
Television			
DFM 321 Film Production Planning 3(3-0-6)
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2			
COM 211 Laws of Mass 		
3(3-0-6)
		 Communication
COM 222 Ethics of Mass 		
3(3-0-6)
		 Communication		
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		
Communication Arts		
DFM 224 Advanced Script
3(3-0-6)
		
Writing for Film			
DFM 233 Digital Film Production I
3(1-4-4)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5) DFM 437 Entrepreneurship in
3(3-0-6)
Digital Film Business
		
in ASEAN			 		
3(x-x-x)
COM 231 Creation of Contents for
3(2-2-5) XXX……… ProfessionalElective
3(x-x-x)
		
Digital Media			 XXX……… Professional Elective
3(x-x-x)
DFM 322 Film Criticism		
3(3-0-6) XXX……… Free Elective		
3(x-x-x)
DFM 335 Digital Film Directing
3(1-4-4) XXX……… Free Elective		
DFM 431 Digital Film Production II 3(1-4-4) 					 Total 15 Credits
XXX….. Professional Elective
3(x-x-x) ภาคการศึกษาที่ 2			
		 Total 18 Credits DFM 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
					 Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2			
DFM 334 Digital Film Editing
3(1-4-4)
DFM 436 Audio for Digital Film
3(1-4-4)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication
3(3-0-6)
		
Entrepreneurs		
XXX….. Professional Elective
3(x-x-x)
XXX….. Professional Elective
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits
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สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
Performing Arts Communication
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารการแสดง)
Bachelor of Communication Arts (Performing Arts Communication)
นศ.บ. (สื่อสารการแสดง)
B.Com.Arts (Performing Arts Communication)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

การแสดงเป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ และเป็นสือ่ ทีอ่ ยูค่ สู่ งั คมมนุษย์มาแต่บรรพกาล และยังคงมีบทบาท
ในสังคมต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การละคร (drama)” ได้พัฒนาเข้าสู่สื่อสมัยใหม่โดยยังคงหัวใจ
ส�ำคัญของการละคร คือ การถ่ายทอดเรื่องราวของมนุษย์ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน นับเป็นปรากฏการณ์
ทางสังคมที่ท�ำหน้าที่เป็นภาพสะท้อนแห่งยุคสมัย และเป็นสื่อโน้มน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิผล “การแสดง” เกีย่ วข้องกับการศึกษาเรือ่ งชีวติ มนุษย์โดยตรงดังส�ำนวนทีว่ า่ “ดูละครแล้วย้อนดูตวั ”
ศิลปะการแสดงจึงเป็นเรือ่ งของการท�ำความเข้าใจมนุษย์และสังคมผ่านการสือ่ สารซึง่ เป็นการจ�ำลองเหตุการณ์
ขึ้นมาใหม่ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม ด้วยเหตุที่เป็นภาพสะท้อนสังคม การสื่อสารผ่าน
การแสดงจึงเชื่อมโยงถึงปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม เด็กเร่ร่อน โสเภณี ยาเสพติด ครอบครัว ฯลฯ
เพราะการแสดงจะต้องมีพื้นหลังของยุคสมัย คาบเกี่ยวกับประเด็นปรัชญาและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังเป็น
สื่อเพื่อการเรียนรู้ การรักษาเยียวยา และอื่น ๆ ในส่วนของการแสดง ยังคาบเกี่ยวกับการเล่น การละเล่น
การฝึกฝน การควบคุมร่างกายและจิตใจ ซึ่งนับเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งและเป็นงานสายนิเทศศาสตร์ที่
จะละเลยการวิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมายไม่ได้
มโนทัศน์เรือ่ งการสือ่ สารการแสดง ไม่ใช่ชนิดของสือ่ แต่เป็นองค์ความรูท้ ปี่ รากฏตัวในหลายพืน้ ที่ มี
บทบาทอยู่ในงานสื่อหลายแขนง เช่น ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนสื่อใหม่ และงาน
กิจกรรมพิเศษต่างๆ (event) โดยมีองค์ความรู้ที่คาบเกี่ยวกับวรรณกรรม ปรัชญา ศิลปะ และการสื่อสาร โดย
องค์ความรู้แล้ว ”การสื่อสารการแสดง” เป็นทั้งวิชาชีพและวิชาการ บัณฑิตสามารถน�ำความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้ทั้งโดยตรงและโดยการประยุกต์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง จึงเป็น
หลักสูตรทีต่ อบสนองความต้องการบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และความรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์
งานสื่อสารการแสดงที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคมยุคปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการ “สร้างสรรค์งานสื่อสารการ
แสดงเพื่อสังคม”
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ สารการแสดง มุง่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะและคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในวิทยาการด้านการแสดงและงานบันเทิง ทัง้ องค์ความรู้
ในโลกตะวันออกและตะวันตก เข้าใจและสามารถใช้สอื่ ชนิดต่างๆเพือ่ ถ่ายทอดศิลปะบันเทิงเหล่านัน้ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถประยุกต์ความรู้ ความสามารถ ทักษะทีม่ ใี ห้เข้ากับการท�ำงานในพืน้
ที่ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลากับมีทักษะในการประสานความรู้ความสามารถกับผู้อื่น
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ บี คุ ลิกภาพใฝ่รแู้ ละสร้างสรรค์ เป็นนักวิชาการ นักคิด นักปฎิบตั ทิ ที่ ำ� งานได้
อย่างหลากหลายด้วยความอุตสาหะ และมีอดุ มการณ์ในการท�ำงานเพือ่ สังคมด้วยความรับผิดชอบ มีความรู้
พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่นๆ
โครงสร้างหลักสูตร
		
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
		 • จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		
135
หน่วยกิต
		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
			 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต แบ่งเป็น
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 3
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
				
(Internationalization and Communication) 12 หน่วยกิต
		 โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
			 กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ (English Language) 6
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
				
(International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม 		
15
หน่วยกิต
		 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
				
(Leadership and Social Responsibility)
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy)
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)
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			 หมวดวิชาเฉพาะ				
				
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 			
				
2) วิชาชีพ
		
					
วิชาชีพ-บังคับ 			
					
วิชาชีพ-เลือก
		
			 หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า			
แนวทางการประกอบอาชีพ
		 1. นักแสดง
		 2. นักเขียนบทละคร และบทการแสดงต่างๆ
		 3. นักออกแบบงานด้านสื่อสารการแสดง
		 4. ผู้ฝึกสอนการแสดง
		 5. ผู้ก�ำกับการแสดง
		 6. ผู้ประสานงานองค์กรการแสดง
		 7. นักวิจารณ์งานสื่อสารการแสดง
		 8. Communication Entrepreneursการแสดง

99
36
63
54
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการแสดง
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
			 		
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories
3(3-0-6)
		
of Communication		
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5)
PAC 111 Overview to Performing
3(3-0-6)
		
Arts Communication
PAC 112 Fundamental of Acting
3(1-4-4)
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health
1(0-2-1)
					 Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 116 Language and Writing in 3(2-2-5)
		
Social and Cultural Contexts		
COM 222 Ethics of Mass 		
3(3-0-6)
		 Communication
PAC 114 Performing Arts for
3(1-4-4)
		
Social Action
PAC 221 The Narration of Performing 3(2-2-5)
		
Arts Communication		
PAC 224 Lighting Techniques
3(1-4-4)
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
					
Total 21 Credit

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 223 Digital Photography
3(2-3-6)
		 for Communication 		
PAC 331 Acting Technique for Radio, 3(1-4-4)
		 Television and Film 		
PAC 222 Make-up Techniques
3(2-2-5)
		 and Costume Design		
PAC 223 Technology for Performing 3(1-4-4)
		Arts Communication		
PAC 324 Play Writing		
3(2-2-5)
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
					 Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass 		
3(3-0-6)
		Communication			
COM 217 Psychology of 		
3(3-0-6)
		Communication
COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5)
		 in ASEAN
PAC 226 Movement for Performing 3(2-2-5)
		 Arts Communication
PAC 211 Scene Design and
3(3-0-6)
		
Construction		
XXX… Professional Elective 1
3(X-X-X)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(x-x-x)
					 Total 21 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		
Communication Arts
		
COM 231 Creation of Contents
3(2-2-5)
		
for Digital Media		

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
PAC 489 Internship		
1(0-40-20)
				 Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
PAC 491 Performing Arts
3(3-0-6)
		
Communication Seminar
XXX…
Free Elective 1
3(x-x-x)
XXX…
Free Elective 2
3(x-x-x)
					 Total 9 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
PAC 492 SeniorProject 5(0-10-5)
					
Total 9 Credit

PAC 225 Fundamental of Directing 3(1-4-4)
PAC 311 Performing Arts
3(2-2-5)
		
Communication Management		
XXX…
Professional Elective 2
3(X-X-X)
		
		
Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication
3(3-0-6)
		
Entrepreneurs		
PAC 322 Contemporary Performing Arts 3(1-4-4)
PAC 351 Performing Arts
3(3-0-6)
		
Communication Entrepreneurship
XXX…
Professional Elective 3
3(X-X-X)
					 Total 15 Credit

Total 5 Credit
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แผนสหกิจการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
			 		
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of 3(3-0-6)
		 Communication		
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5)
PAC 111 Overview to Performing
3(3-0-6)
		 Arts Communication
PAC 112 Fundamental of Acting
3(1-4-4)
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1)
					 Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2		
COM 116 Language and Writing
3(2-2-5)
		
in Social and Cultural Contexts
COM 222 Ethics of Mass 		
3(3-0-6)
		 Communication
PAC 114 Performing Arts for
3(1-4-4)
		 SocialAction
PAC 221 The Narration of Performing 3(2-2-5)
		 Arts Communication
PAC 224 Lighting Techniques
3(1-4-4)
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
					 Total 21 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6)
		 Communication 		
PAC 331 Acting Technique for Radio, 3(1-4-4)
		 Television and Film 		
PAC 222 Make-up Techniques and 3(2-2-5)
		 Costume Design		
PAC 223 Technology for Performing 3(1-4-4)
		 Arts Communication
PAC 324 Play Writing		
3(2-2-5)
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
					 Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass 		
3(3-0-6)
		 Communication		
COM 217 Psychology of 		
3(3-0-6)
		 Communication		
COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5)
		 in ASEAN
PAC 226 Movement for Performing
3(2-2-5)
		 Arts Communication
PAC 211 Scene Design and
3(3-0-6)
		 Construction		
XXX… Professional Elective 1
3(X-X-X)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(x-x-x)
					 Total 21 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		
Communication Arts
COM 231 Creation of Contents
3(2-2-5)
		
for Digital Media
PAC 225 Fundamental of Directing 3(1-4-4)
PAC 311 Performing Arts
3(2-2-5)
		
Communication Management
XXX…
Professional Elective 2
3(X-X-X)
					 Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication
3(3-0-6)
		
Entrepreneurs		
PAC 322 Contemporary 		
3(1-4-4)
		
Performing Arts
PAC 351 Performing Arts
3(3-0-6)
		
Communication Entrepreneurship
XXX…
Professional Elective 3
3(X-X-X)
					 Total 15 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
PAC 491 Performing Arts
3(3-0-6)
		
Communication Seminar
XXX…
Free Elective 1
3(x-x-x)
XXX…
Free Elective 2
3(x-x-x)
				
Total 9 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
PAC 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
					 Total 6 Credit
Total 6 Credit
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สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Communication
ชื่อปริญญา		
			
			
			

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
Bachelor of Communication Arts (Digital Marketing Communication)
นศ.บ. (การสื่อสารการตลาดดิจิทัล)
B.Com.Arts (Digital Marketing Communication)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

สาขาวิชาการสือ่ สารการตลาดดิจทิ ลั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะผลิตบัณฑิต ให้มที กั ษะในการเลือกใช้เครือ่ ง
มือการสือ่ สารการตลาด และ สร้างสรรค์เนือ้ หาในการสือ่ สารการตลาดทีม่ คี วามรู้ ความช�ำนาญการสือ่ สารกา
ตลาดภายใต้บริบทโลกดิจทิ ลั โดยการเรียนรูใ้ นศาสตร์ผา่ นการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียนจาก
บทเรียนการสือ่ สารการตลาดในธุรกิจทีห่ ลากหลาย ตลอดจนมีความเข้าใจในศิลปะแห่งการคัดสรร เลือกสรร
เนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์การสื่อสารตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ผ่านการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาต่างๆ
โดยสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลหวังให้บัณฑิตที่ผลิตมีความสามารถในการเป็นกลไกขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจ และ สังคม ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม โดยคาดหวังว่า บัณฑิตที่จบออกไป ได้รับ
ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดที่ทันสมัย และสามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การสื่อสารการตลาดที่ผันเปลี่ยนไปได้เป็นอย่างดี ภายใต้คติพจน์ ที่ว่า
“สร้างนักสือ่ สารการตลาด ทีร่ จู้ ริงในหลักการ เชีย่ วชาญในการปฏิบตั ิ เพือ่ สร้างสรรค์และบูรณาการ
นวัตกรรมการสื่อสารการตลาด ในการสื่อสารคุณค่าตราสินค้า ไปผูกใจผู้คนเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน”
บัณฑิตทีจ่ บออกไปจะไม่เป็นแต่เพียงเป็นนักสือ่ สารการตลาดทีส่ ามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ ริโภคกับตราสินค้าให้แนบแน่น ตอบสนองต่อเป้าหมายทางการตลาดเท่านัน้ แต่ยงั เป็นบัณฑิตทีม่ ี
หัวใจแห่งการแบ่งปัน ในอันที่จะน�ำความรู้และทักษะที่เกิดจากการบ่มเพาะในมหาวิทยาลัยไปต่อยอด และ
ส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสือ่ สารการตลาดดิจทิ ลั มุง่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละ
คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และ ทักษะ ในค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ำไปสู่
การสร้างสรรค์สื่อและเนื้อหาการสื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารคุณค่าตราสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง ในการวางแผนกลยุทธ์
และการประเมินการสื่อสารการตลาดส�ำหรับธุรกิจที่หลากหลาย
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรมและความส�ำนึกทางสังคมให้เป็นนักสือ่ สารการตลาดทีด่ ที สี่ ามารถ
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สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม
โครงสร้างหลักสูตร
		
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
		 • จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		
135
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
			 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต แบ่งเป็น
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 3
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
			
(Internationalization and Communication)12
หน่วยกิต
		 โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
		 กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ (English Language)
6
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
				
(International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม 		
15
หน่วยกิต
		 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			
(Leadership and Social Responsibility)
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			
(Arts and Culture)
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			
(Innovative Entrepreneurship)
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
				
(Digital Media Literacy)
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
				
(Essence of Science)
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		
		
(RSU My-Style)
		
หมวดวิชาเฉพาะ				
99
หน่วยกิต
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			 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 			
		
กลุ่มวิชาชีพ					
			 วิชาชีพ-บังคับ 				
			 วิชาชีพ-เลือก 				
		
หมวดวิชาเสรี
ไม่น้อยกว่า

36
63
54
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แนวทางประกอบอาชีพ
1. เจ้าของกิจการด้านการสื่อสารการตลาด
2. บุคลากรด้านการสื่อสารการตลาดในองค์กรต่าง ๆ
3. บุคลากรด้านการสร้างสรรค์ตราสินค้า
4. บุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อวางแผนและประเมินผลการสื่อสารการตลาด
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6)
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5) 		 Communication		
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x) COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
		
			
Total 8 Credit
IMC 214 Digital Strategic Marketing 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1
		 Communication Planning
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5) IMC 218 Visual Communication
3(3-0-6)
COM 116 Language and Writing in
3(2-2-5) 		 in Marketing Strategy
		 Social and Cultural Contexts
XXX xxx English Language (4)
3(x-x-x)
IMC 111 Integrated Marketing
3(3-0-6)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
		 Communication 		
					 Total 18 Credit
IMC 112 Principle of Digital Marketing 3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2
		 for Marketing Communication
3(3-0-6)
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5) COM 211 Laws of Mass 		
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x) 		 Communication		
RSU 112 Sports for health		
1(x-x-x) COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5)
					 Total 19 Credit 		 in ASEAN 		
COM 231 Creation of Contents for
3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2			
COM 111 Principles and Theories of 3(3-0-6) 		 Digital Media 		
IMC 213 Brand and Digital Marketing 3(3-0-6)
		 Communication
COM 222 Ethics of Mass 		
3(3-0-6) 		 Communication Research
IMC 219 Sensational Marketing
3(3-0-6)
		 Communication		
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5) 		 Communication		
		 Communication Arts
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
IMC 113 Digital Consumer for
3(3-0-6) 					 Total 18 Credit
		 Marketing Communication
IMC 115 Writing for Marketing
3(2-2-5)
		 Communication		
XXX xxx English Language (3)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
COM 217 Psychology of 		
3(3-0-6)
		 Communication
IMC 310 Marketing Analysis for
3(3-0-6)
		
Digital Marketing Communication
IMC 312 Creative Activities
3(3-0-6)
		
for Marketing Communication
IMC 316 Creativity for Branding
3(3-0-6)
		
Profession		
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective (1) 3(x-x-x)
					 Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
IMC 314 Mixed Media Marketing
3(2-2-5)
		
Communications Campaign
IMC 315 New Media Management 3(3-0-6)
		
for Marketing Communication
COM 349 Communication
3(3-0-6)
		
Entrepreneurs		
XXX xxx Professional Elective (2) 3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective (3) 3(x-x-x)
					 Total 15 Credit

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
IMC 489 Internship		
1(0-40-20)
					 Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
IMC 317 Social Marketing
3(3-0-6)
		 Communication
IMC 490 Social Entrepreneurship
3(2-2-5)
		
and Social Changes in
		
Marketing Communications Seminar
IMC 494 Marketing Communication 3(3-0-6)
		
Entrepreneurs		
XXX xxx Free Elective (1)
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective (2)
3(x-x-x)
					 Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
IMC 492 Senior Project		
5(0-10-5)
					
Total 5 Credit
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แผนสหกิจการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
			
		
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5)
COM 116 Language and Writing in
3(2-2-5)
		 Social and Cultural Contexts		
IMC 111 Integrated Marketing
3(3-0-6)
		 Communication 		
IMC 112 Principle of Digital Marketing 3(3-0-6)
		 for Marketing Communication
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for health		
1(x-x-x)
					 Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 111 Principles and Theories
3(3-0-6)
		 of Communication
COM 222 Ethics of Mass 		
3(3-0-6)
		 Communication		
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		 Communication Arts
IMC 113 Digital Consumer for
3(3-0-6)
		 Marketing Communication
IMC 115 Writing for Marketing
3(2-2-5)
		 Communication		
XXX xxx English Language (3)
3(x-x-x)
					
Total 18 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6)
		 Communication		
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
IMC 214 Digital Strategic Marketing 3(3-0-6)
		 Communication Planning
IMC 218 Visual Communication in
3(3-0-6)
		 Marketing Strategy
XXX xxx English Language (4)
3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5)
		 in ASEAN 		
COM 231 Creation of Contents for
3(2-2-5)
		 Digital Media 		
IMC 213 Brand and Digital Marketing 3(3-0-6)
		 Communication Research
IMC 219 Sensational Marketing
3(3-0-6)
		 Communication		
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
COM 217 Psychology of 		
3(3-0-6)
		 Communication		
IMC 310 Marketing Analysis for
3(3-0-6)
		 Digital Marketing Communication
IMC 312 Creative Activities for
3(3-0-6)
		 Marketing Communication
IMC 316 Creativity for Branding
3(3-0-6)
		 Profession		
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective (1)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
IMC 314 Mixed Media Marketing
3(2-2-5)
		 Communications Campaign
IMC 315 New Media Management for 3(3-0-6)
		 Marketing Communication
COM 349 Communication 		
3(3-0-6)
		 Entrepreneurs		
XXX xxx Professional Elective (2)
3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective (3)
3(x-x-x)
					 Total 15 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
IMC 317 Social Marketing
3(3-0-6)
		 Communication
IMC 490 Social Entrepreneurship
3(2-2-5)
		
and Social Changes in
		
Marketing Communications Seminar
IMC 494 Marketing Communication 3(3-0-6)
		
Entrepreneurs		
XXX xxx Free Elective (1)
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective (2)
3(x-x-x)
						
				
Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
IMC 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
					
Total 6 Credit
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สาขาวิชามัลติมีเดีย
Multimedia
ชื่อปริญญา 		
				
				
				

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (มัลติมีเดีย)
Bachelor of Communication Arts (Multimedia)
นศ.บ. (มัลติมีเดีย)
B.Com.Arts (Multimedia)

จุดมุ่งหมายหลักสูตร

ปัจจุบันมัลติมีเดียเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญของการสื่อสารมวลชนในยุคดิจทัล ที่นักสื่อสารมวลชน
น�ำมาใช้เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ และเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานด้านการสื่อสารมวลชนในการด�ำเนินธุรกิจให้
ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพในโลกของการสื่อสารผ่านสื่อ
ดิจิทัล มัลติมีเดียเป็นสื่อที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ กับศาสตร์วิชาทางด้าน
นิเทศศาสตร์ ซึง่ ปัจจุบนั สถาบันการศึกษาต่างประเทศได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขามัลติมเี ดียอย่าง
แพร่หลาย
สาขาวิชามัลติมเี ดียออกแบบหลักสูตรทีเ่ น้นให้ผเู้ รียน เรียนรูใ้ นศาสตร์นเิ ทศศาสตร์เป็นแกนหลัก และ
น�ำความรูด้ า้ นศิลปะทีเ่ กีย่ วข้องกับสุนทรียศาสตร์ รวมถึงความรูเ้ กีย่ วเทคโนโลยีการสือ่ สารใหม่ๆ มาหลอมรวม
(Multi-discipline) ในการสร้างสรรค์ การออกแบบ และการผลิตสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดต่อ
การสื่อสาร
สาขาวิชามัลติมีเดีย มุ่งผลิตบัณฑิตที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ โดย
มีปรัชญาในการสร้างบัณฑิตให้เป็น “คนสร้างสาร สรรสร้างสื่อ สื่อสานสัมพันธ์แห่งมวลมนุษย์” และพร้อม
ทั้งมุ่งพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามคุณลักษณะของหลักสูตรที่ก�ำหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) เป็นผู้สร้างสรรค์
กลยุทธ์และรูปแบบการสือ่ สารใหม่ๆ ทีเ่ หมาะกับสภาพการณ์ของการสือ่ สารในยุคปัจจุบนั 2) เป็นผูม้ คี วามรู้
ความสามารถในการใช้มัลติมีเดียที่สนองต่อความต้องการของสถานการณ์ในปัจจุบันและสนองต่อความ
ต้องการด้านวิชาชีพได้ 3) เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตนเอง และ 4) เป็นผู้ที่ประยุกต์ความรู้ ทักษะประสบการณ์ น�ำไปใช้กับ
การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบใหม่ๆ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทักษะในการสร้างสรรค์มัลติมีเดีย และการใช้
มัลติมีเดียที่สนองต่อความต้องการของสถานการณ์ในปัจจุบันและสนองต่อความต้องการด้านวิชาชีพได้
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตเป็นผูส้ ร้างสรรค์กลยุทธ์และรูปแบบการสือ่ สารใหม่ๆ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพของ
การสื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบัน
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3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตนเอง
4. เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในสาขาวิชาชีพ
มัลติมีเดียและสาขาอื่นๆ
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร			
135 หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
			 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต แบ่งเป็น
		
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 3
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
			
(Internationalization and Communication) 12
หน่วยกิต
		 โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ (English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
				
(International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม		
15
หน่วยกิต
			 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			
(Leadership and Social Responsibility)
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy)
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)
		 หมวดวิชาเฉพาะ					
99
หน่วยกิต ประกอบด้วย
			 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 				
36
หน่วยกิต
			 กลุ่มวิชาชีพ					
63
หน่วยกิต
				
วิชาชีพ-บังคับ
			
54
หน่วยกิต
				
วิชาชีพเลือก
			
9
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า				
6
หน่วยกิต
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แนวทางประกอบอาชีพ
		 1. งานด้านเว็บไซต์
			 - นักออกแบบเว็บไซต์
			 - ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์
		 2. งานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
			 - นักออกแบบงานกราฟฟิก
			 - นักออกแบบภาพประกอบ
		 3. งานด้านสื่อมัลติมีเดีย
			 - นักออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
			 - นักออกแบบและผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์
		 4. งานด้านสื่อสารมวลชน
			 - นักตัดต่อวีดิทัศน์
			 - นักสร้างภาพเทคนิคพิเศษงานวีดิทัศน์ งานโฆษณา และภาพยนตร์
			 - นักควบคุมและบันทึกเสียง
			 - นักออกแบบงานโมชันกราฟฟิก
			 - นักออกแบบภาพเสมือนจริงในรายโทรทัศน์
		 5. งานด้านการสร้างสรรค์แอนิเมชัน
			 - นักออกแบบตัวละครแอนิเมชัน
			 - นักสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
			 - นักสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
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แผนการศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดีย
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
			
		
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
COM111 Principles and Theories of 3(3-0-6)
		 Communication		
COM117 Speech and Personality
3(2-2-5)
RSU 112 Sports for health		
1(x-x-x)
MMD111 Introduction to Multimedia 3(3-0-6)
MMD112 Drawing for Multimedia
3(1-4-4)
					 Total 16 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
COM116 Language and Writing in
3(2-2-5)
		 Social and Cultural Contexts
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		 Communication Arts
MMD122 Principles of Graphic
3(2-2-5)
		 Design for Multimedia		
MMD222 Computer Graphic for
3(1-4-4)
		 Multimedia		
					
Total 18 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6)
		 Communication			
MMD 211 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		 Multimedia			
MMD 233 Story Telling for Multimedia 3(2-2-5)
MMD 244 Web Design and
3(1-4-4)
		 Development for Multimedia		
			
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
COM 222 Ethics of Mass 3(3-0-6)
		 Communication			
COM 231 Creation of Contents for
3(2-2-5)
		 Digital Media
MMD 235 Video Production for
3(1-4-4)
		 Multimedia			
MMD 313 Information Development
3(2-2-5)
		 for Multimedia		
MMD 324 Audio for Multimedia
3(1-4-4)
					 Total 18 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(x-x-x)
COM 217 Psychology of 		
3(3-0-6)
		Communication		
MMD 314 Digital Publishing
3(1-4-4)
		 Production		
MMD 334 2D Animation Production
3(1-4-4)
		 for Multimedia			
XXXxxx Professional Elective 1
3(x-x-x)
					 Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 227 Intercultural 		
3(3-0-6)
		 Communication in ASEAN
COM 349 Communication 		
3(3-0-6)
		 Entrepreneurs
MMD 336 3D Animation Production
3(1-4-4)
		 for Multimedia			
MMD 412 Multimedia Research
3(3-0-6)
XXXxxx Professional Elective 2
3(x-x-x)
					 Total 15 Credit

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
MMD 489		 Internship		
1(0-40-20)
					
Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 317 Communication
3(3-0-6)
		
Research
MMD 424 Multimedia Application
3(1-4-4)
		
for Presentation
XXXxxx Professional Elective 3
3(x-x-x)
XXXxxx Free Elective 1		
3(x-x-x)
XXXxxx Free Elective 2		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
MMD 471 Multimedia 		
3(3-0-6)
		
Entrepreneurship
MMD 492 Senior Project		
5(0-10-5)
					
Total 8 Credit
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แผนสหกิจการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
		 			
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
COM111 Principles and Theories of 3(3-0-6)
		 Communication		
COM113 Speech and Personality
3(2-2-5)
RSU112 Sports for health		
1(x-x-x)
MMD111 Introduction to Multimedia 3(3-0-6)
MMD112 Drawing for Multimedia
3(1-4-4)
					 Total 16 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5)
COM116 Language and Writing in
3(2-2-5)
		 Social and Cultural Contexts
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		 Communication Arts
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
MMD122 Principles of Graphic
3(2-2-5)
		 Design for Multimedia		
MMD222 Computer Graphic for
3(1-4-4)
		 Multimedia			
					 Total 18 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
COM 211 Laws of Mass 		
3(3-0-6)
		 Communication		
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6)
		 Communication			
MMD 211 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		 Multimedia			
MMD 233 Story Telling for 		
3(2-2-5)
		 Multimedia			
MMD 244 Web Design and 		
3(1-4-4)
		 Development for Multimedia
MMD 314 Digital Publishing Production 3(1-4-4)
					 Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
COM 231 Creation of Contents for
3(2-2-5)
		 Digital Media
MMD 235 Video Production for
3(1-4-4)
		 Multimedia			
MMD 313 Information Development for 3(2-2-5)
		 Multimedia			
MMD 324 Audio for Multimedia
3(1-4-4)
XXXxxx Professional Elective 1
3(x-x-x)
					 Total 21 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(x-x-x)
COM 217 Psychology of 		
3(3-0-6)
		 Communication
COM 222 Ethics of Mass 		
3(3-0-6)
		 Communication
COM 227 Intercultural Communication 3(3-0-6)
		
in ASEAN 			
MMD 334 2D Animation Production 3(1-4-4)
		
for Multimedia			
MMD 424 Multimedia Application
3(1-4-4)
		
for Presentation		
					 Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication
3(3-0-6)
		
Entrepreneurs		
MMD 412 Multimedia Research
3(3-0-6)
MMD 336 3D Animation Production 3(1-4-4)
		
for Multimedia			
XXXxxx Professional Elective 2
3(x-x-x)
XXXxxx Free Elective 1		
3(x-x-x)
				
Total 18 Credit

ภาคการศึกษาที่ 1
MMD 493 Cooperation Education 6(0-40-20 )
					
Total 6 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
MMD 471 Multimedia 		
3(3-0-6)
		
Entrepreneurship
XXXxxx Professional Elective 3
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 2		
3(x-x-x)
					
Total 9 Credit
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
Sports Communication
ชื่อปริญญา
			
			
			

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์การกีฬา)			
Bachelor of Communication Arts (Sports Communication)
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์การกีฬา)				
B.Com.Arts (Sports Communication)

ปรัชญา : สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
เน้นการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการองค์ความสูก่ ารปฏิบตั ิ
จริง ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสือ่ สาร และมีจติ ส�ำนึกความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ด้วย
คติพจน์ที่ว่า “นิเทศศาสตร์การกีฬา เรียนรู้ สร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม”
ปณิธาน : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา เป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ทางด้านการสื่อสารการกีฬาในหลายมิติ ได้แก่ การสื่อสารมวลชน การ
สื่อสารองค์กรกีฬา และการสื่อสารเชิงธุรกิจด้านกีฬา มีความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์การผลิตสื่อ โดย
การใช้องค์ความรู้ด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ และการสร้างสรรค์เพื่อเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจตั้ง
ใหม่ (Start Up) โดยหลักสูตรเป็นสหวิทยาการ ที่รวมเอาศาสตร์หลายสาขาวิชามาบูรณาการ บัณฑิตจะมี
ความรู้และทักษะภายใต้การเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ และเป็นผู้สื่อสารที่สามารถกระจายความรู้สู่องค์กรและ
สังคมได้ บัณฑิตทีจ่ บมาจะเป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม สามารถประกอบอาชีพในด้านการสือ่ สารมวลชนด้าน
การกีฬา การสือ่ สารองค์กรด้านการกีฬา การสือ่ สารด้านสุขภาพและนันทนาการ และสือ่ สารในเชิงธุรกิจด้าน
การกีฬาได้ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้น�ำที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และ
ได้มาตรฐานสากล เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
ความส�ำคัญ
ในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกา
ภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน ได้แก่ การเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขัน ทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ข่าวสาร
สินค้าและบริการ ท�ำให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น สังคมไทยจึงมีการปรับตัวเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประเทศ โดยยึดหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นไปในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ของมนุษย์ โดยมองว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่การพัฒนาคน โดยให้ความส�ำคัญกับการกีฬาและสุขภาพ
ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงผู้สูงวัย
องค์การอนามัยโลก ได้นยิ ามไว้วา่ “สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทีส่ มบูรณ์ทงั้ ทางกาย จิตใจ สังคม และ
ปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั้น” (ตามนิยาม “สุขภาพ” ขององค์การอนามัยโลก
และ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550)” หรือสุขภาวะที่สมบูรณ์ทุกๆ ทางเชื่อมโยงกัน สะท้อนถึงความเป็น
องค์รวมอย่างแท้จริงของสุขภาพที่เกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้ง 4 มิติ น�ำมาสู่วิสัยทัศน์ของส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ “คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน หมายถึง คนไทยมีสุขภาวะดีครบทั้งสี่
ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อันได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็นสุข
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ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางปัญญา (จิตวิญญาณ) ข้อมูลดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่มีการกระจายข้อมูลไปสู่ภาคประชาชน เนื่องจาก
มีขอ้ จ�ำกัดทางด้านการเผยแพร่ กล่าวคือ หลักสูตรด้านการกีฬาในปัจจุบนั มีการสอนในเรือ่ งของการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการกีฬาในวงจ�ำกัด แต่เทคโนโลยีด้านการสื่อสารมวลชนมีความก้าวหน้า และมีรายการ
กีฬาจ�ำนวนมาก ทัง้ ในสือ่ หลักและสือ่ รอง แต่ยงั ขาดบุคลากรเป็นจ�ำนวนมากทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และ
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้
ในอดีตการออกก�ำลังกายหรือการเล่นกีฬา อาจเป็นเพียงเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินแต่ใน
ปัจจุบนั คนส่วนใหญ่ออกก�ำลังกายหรือเล่นกีฬา เพราะเล็งเห็นถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการออกก�ำลัง
กาย ที่มีผลต่อการพัฒนาระบบต่าง ๆ ของร่างกาย อาทิ พัฒนาระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
ขับถ่าย ฯลฯ รวมทั้งพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม ดังนั้นปัจจุบันจึงมีคนเป็นจ�ำนวนมากหันมาให้
ความสนใจกับการออกก�ำลังกาย และเล่นกีฬาเพิม่ ขึน้ เพือ่ เป็นการป้องกันโรคภัยต่างๆ อีกทัง้ ยังให้ความสนใจ
ในการชมกีฬาเพื่อความบันเทิงอีกด้วย จึงส่งผลให้เกิดธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกก�ำลังกายและเล่น
กีฬาเป็นจ�ำนวนมาก เช่น ธุรกิจด้านการบริหารจัดการสนามกีฬา สนามฟุตบอล สนามกอล์ฟ ธุรกิจจ�ำหน่าย
อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา รองเท้ากีฬา ธุรกิจด้านการบริการ สปอร์ตคลับ ฟิตเนส ธุรกิจด้านการผลิตรายการกีฬา
ทางสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เป็นต้น ความเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ เหล่านีใ้ นสังคม การสือ่ สารมวลชนนับว่ามีอทิ ธิพลต่อสังคมป็นอย่างมาก หากจะมองเข้าไปในสังคมใด
ก็ตามจะเห็นความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีล่ ว้ นมีสาเหตุมาจากการสือ่ สารซึง่ เป็นหัวใจของการพัฒนาสังคมมา
โดยตลอด และในการท�ำธุรกิจด้านกีฬาก็เช่นเดียวกันจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การสื่อสารในทุกรูปแบบ ใน
การประสานการถ่ายทอดหรือติดต่อสือ่ สารเพือ่ เผยแพร่ขา่ วสารไปยังมวลชนกลุม่ กว้างได้ พร้อมมีการน�ำเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาผสมผสานกับความรูใ้ นวิชาการนิเทศศาสตร์เพือ่ ท�ำให้การสือ่ สารข้อมูลต่างๆ เป็น
ไปอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อสื่อ เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) ส่งผลให้การท�ำหน้าที่ของสื่อมวลชน
มิอาจยึดติดกับการน�ำเสนอสือ่ รูปแบบเดิมเพียงอย่างเดียว แต่จำ� เป็นต้องใช้สอื่ ทุกรูปแบบและทุกช่องทางการ
สือ่ สารในการเข้าถึงประชาชน ขณะเดียวกันการก�ำเนิดขึน้ ขององค์กรด้านธุรกิจการกีฬาทีม่ อี ย่างมากมายใน
ปัจจุบนั ท�ำให้จำ� เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการใช้การสือ่ สารไปยังกลุม่ เป้าหมายให้มปี ระสิทธิภาพ และเป็นเรือ่ ง
ทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการสร้างให้เกิดการรับรู้ ความรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ การด�ำเนินงานขององค์กรด้าน
การกีฬา ดังนั้นหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬาจึงมีความส�ำคัญต่อการสื่อสาร
องค์กรด้านการกีฬาค่อนข้างมากเช่นกัน
นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการกีฬาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
โรงเรียนกีฬา จ�ำนวน 11 แห่งทัว่ ประเทศ โดยผูเ้ รียนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ โดยมีสถาบันการ
ศึกษาทัง้ วิทยาลัยพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา และมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนทัง้ หมด 8 แห่ง
(วิทยาลัยพลศึกษามีวทิ ยาเขต 17 แห่ง) แต่มเี พียงบางแห่งทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนด้านการสือ่ สารการกีฬา
ในระดับปริญญาตรี ประกอบกับปัจจุบนั มีองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทีป่ ระกอบการทางด้านการสือ่ สารการ
กีฬา และการกีฬาเป็นจ�ำนวนมาก เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าด้าน
การกีฬา สื่อมวลชนด้านการกีฬา ศูนย์กีฬา เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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นิเทศศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงเป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับนักศึกษา พร้อมทั้งผลิตบัณฑิต
ทีม่ คี วามรูด้ า้ นการสือ่ สารและการกีฬา ทักษะทางการผลิตสือ่ ทักษะด้านการกีฬา และคุณสมบัตเิ ฉพาะด้าน
อาทิ สื่อสารมวลชนด้านการกีฬา ผู้จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการกีฬา ผู้บริหารการจัดการสื่อสารและ
องค์กรกีฬา ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการนันทนาการ ผู้ประกอบการศูนย์กีฬา ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะด้าน
ของบัณฑิตนั้นสามารถออกไปรองรับการประกอบวิชาชีพในตลาดแรงงานได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น สาขาวิชานี้จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนแบบยั่งยืน บนพื้น
ฐานของการมีองค์ความรู้ทั้งด้านการกีฬาและสุขภาพ การสื่อสารมวลชน การสื่อสารองค์กร และการสื่อสาร
เชิงธุรกิจ พร้อมทั้งมีทักษะในการสร้างสรรค์เนื้อหา และการผลิตสื่อ ที่สามารถน�ำมาประยุกต์สู่การเป็นผู้
ประกอบการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และความเชีย่ วชาญทางด้านนิเทศศาสตร์ และการกีฬา
สามารถน�ำหลักการทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านด้านการสือ่ สารการกีฬาได้
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถน�ำเสนอข่าวสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และวิเคราะห์ ชีน้ ำ� เพือ่ แก้ปญ
ั หา
สังคมอย่างมีประสิทธิผล โดยอาศัยกลไกแห่งศาสตร์ และศิลป์ของการสื่อสาร
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรด้านการกีฬา พร้อมทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การกีฬา และสื่อสารในเชิงธุรกิจได้
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และมีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาต่าง ๆ
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่องานนิเทศศาสตร์และการสื่อสารการกีฬา มีความสามารถ
สร้างสรรค์งานสื่อสารการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ส�ำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ตลอดจนมีจิตส�ำนึกในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี		
• จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 		
135 หน่วยกิต
		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
			 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต แบ่งเป็น
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 3
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
			
(Internationalization and Communication) 12 หน่วยกิต
		 โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ (English Language)
6 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
				
(International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต
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			 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม 15
หน่วยกิต
		 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			
(Leadership and Social Responsibility)
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			
(Arts and Culture)
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			
(Innovative Entrepreneurship)
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
				
(Digital Media Literacy)
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
				
(Essence of Science)
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
		
		
(RSU My-Style)
		
หมวดวิชาเฉพาะ				
99
หน่วยกิต
			 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 			
36
หน่วยกิต
			 กลุ่มวิชาชีพ				
63
หน่วยกิต
				
วิชาชีพ-บังคับ 			
54
หน่วยกิต
				
วิชาชีพ-เลือก 			
9
หน่วยกิต
		
หมวดวิชาเสรี
ไม่น้อยกว่า		
6
หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักสื่อสารมวลชนด้านการกีฬา
2. นักประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬา
3. ผู้จัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและการกีฬา
4. ผู้บริหารจัดการด้านการสื่อสารและการกีฬา
5. ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร การกีฬา และนันทนาการ
6. ผู้ประกอบการในศูนย์กีฬา
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แผนการศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
					
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories of 3(3-0-6)
		Communication
COM 116 Language and Writing in
3(2-2-5)
		 Social and Cultural Contexts		
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5)
SPC 101 Basic of Sports		
3(3-0-6)
SPC 111 Introduction to Sports
3(3-0-6)
		 Communication		
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
RSU112 Sports for health		
1(x-x-x)
					 Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass 		
3(3-0-6)
		 Communication		
COM 223 Digital Photography
3(2-3-6)
		 for Communication
SPC 112 Creative Writing for
3(2-2-5)
		 Sports Communication
SPC 212 Laws and Ethics for
3(3-0-6)
		 Sports Communication
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credit

ภาคการศึกษา 1
COM 222 Ethics of Mass 		
3(3-0-6)
		 Communication 			
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		 Communication Arts
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
SPC 217 Sports Information
3(2-2-5)
		 Production		
SPC 218 Psychology for Sports
3(3-0-6)
		 Communication		
SPC 216 Advanced Sports
3(2-2-5)
		 Photography 		
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
					 Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 217 Psychology of 		
3(3-0-6)
		 Communication		
COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5)
		 in ASEAN 		
COM 231 Creation of Contents for
3(2-2-5)
		 Digital Media		
SPC 214 Sports Communication
3(3-0-6)
		 Research		
SPC 219 Video Production for Sports 3(2-2-5)
		 Communication		
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษา 1
COM 349 Communication 		
3(3-0-6)
		 Entrepreneurs		
SPC 311 Sports Organizations
3(3-0-6)
		 Management		
SPC 312 Planning for Sports
3(3-0-6)
		 Communication		
SPC 313 Campaign for Sports
3(3-0-6)
		 Communication
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 1
3(x-x-x)
					 Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
SPC 322 Sport Brand Communication 3(3-0-6)
SPC 323 Sports Communication
3(3-0-6)
		 Entrepreneurship
SPC 324 Sport Events		
3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 2
3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3
3(x-x-x)
					 Total 15 Credit

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
SPC 489		 Internship		
1(0-40-20)
					
Total 1 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
SPC 491 Sports Communication
3(3-0-6)
		
Seminar
XXX xxx Free Elective 		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 		
3(x-x-x)
					
Total 9 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
SPC 492 Senior Project		
5(0-10-5)
					
Total 5 Credit
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แผนสหกิจการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x)
			 		
Total 8 Credit
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 111 Principles and Theories
3(3-0-6)
		
of Communication
COM 116 Language and Writing in 3(2-2-5)
		
Social and Cultural Contexts
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5)
SPC 101 Basic of Sports		
3(3-0-6)
SPC 111 Introduction to Sports
3(3-0-6)
		 Communication
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
RSU112 Sports for health
1(x-x-x)
					 Total 19 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6)
		
Communication
SPC 112 Creative Writing for Sports 3(2-2-5)
		 Communication
SPC 212 Laws and Ethics for Sports 3(3-0-6)
		 Communication
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credit

ภาคการศึกษา 1
COM 222 Ethics of Mass 		
3(3-0-6)
		
Communication
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
		
Communication Arts
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
SPC 217 Sports Information
3(2-2-5)
		
Production		
SPC 218 Psychology for Sports
3(3-0-6)
		 Communication
SPC 216 Advanced Sports
3(2-2-5)
		
Photography 		
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
					 Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 217 Psychology of 		
3(3-0-6)
		 Communication
COM 227 Intercultural 		
3(2-2-5)
		
Communication in ASEAN
COM 231 Creation of Contents
3(2-2-5)
		
for Digital Media
SPC 214 Sports Communication
3(3-0-6)
		
Research		
SPC 219 Video Production for Sports 3(2-2-5)
		 Communication
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x)
					
Total 18 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษา 1
COM 349 Communication
3(3-0-6)
		
Entrepreneurs		
SPC 311 Sports Organizations
3(3-0-6)
		
Management		
SPC 312 Planning for Sports
3(3-0-6)
		 Communication
SPC 313 Campaign for Sports
3(3-0-6)
		
Communication
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 1
3(x-x-x)
					 Total 21 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
SPC 322 Sport Brand 		
3(3-0-6)
		
Communication
SPC 323 Sports Communication
3(3-0-6)
		
Entrepreneurship
SPC 324 Sport Events		
3(3-0-6)
XXX xxx Professional Elective 2
3(x-x-x)
XXX xxx Professional Elective 3
3(x-x-x)
					 Total 15 Credit

ภาคการศึกษา 1
SPC 491 Sports Communication
3(3-0-6)
		
Seminar
XXX xxx Free Elective 		
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective 		
3(x-x-x)
					
Total 9 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
SPC 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
					
Total 6 Credit
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สาขาวิชาการเขียนบทและการก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
Film and Television Writing and Directing
ชื่อปริญญา		
			
			
				

:
:
:
:

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การเขียนบทและการก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์)
Bachelor of Communication Arts (Film and Television Writing and Directing
นศ.บ. (การเขียนบทและการก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์)
B.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ เป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการเขียนบทภาพยนตร์ บทละครโทรทัศน์
และบทเพือ่ สือ่ วีดทิ ศั น์ พร้อมทัง้ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามเชีย่ วชาญในการพัฒนาบทเพือ่ สือ่ หลากหลายประเภท
และยังเชี่ยวชาญในการน�ำบทไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น มาก�ำกับออกมาเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพได้
โดยหลักสูตรสาขาวิชาการเขียนบทและการก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้น�ำเอาศาสตร์ของหลายๆสาขา
วิชามาบูรณาการ พัฒนาความรู้ความสามารถของบัณฑิตด้วยการเรียนการสอนที่เน้นการสรรสร้างสภาพ
แวดล้อมในการเรียนรู้ให้มีความรู้ความเข้าใจเสมือนการได้รับประสบการณ์จากโลกของการท�ำงานจริงใน
สื่อภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบมา สามารถประกอบอาชีพในด้าน
การเขียนบทและการก�ำกับได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางนิเทศศาสตร์ ด้านการเขียน
บท และการก�ำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ สามารถประยุกต์ความรู้จากในห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการรังสรรค์บทส�ำหรับสือ่ บันเทิงชนิดต่างๆได้ ไม่วา่ จะเป็น
บทภาพยนตร์ขนาดสั้น บทภาพยนตร์ขนาดยาว บทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์สารคดี บทภาพยนตร์ บท
โฆษณา บทแอนิเมชั่นและบทเพื่อสื่อวีดิทัศน์
3. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถทีจ่ ะก�ำกับบททีเ่ ขียนเพือ่ สือ่ ต่างๆได้อย่างถูกต้อง ตีความหมาย
จากบทผลิตเป็นงานสื่อได้อย่างชัดเจน เข้าใจ และใช้หลักการของการก�ำกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นผู้น�ำทางความคิด และชักน�ำสังคมไปในทางที่ถูกต้อง
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ โดยใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารที่ทันสมัย และมีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาต่างๆ
6. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรอบรูแ้ ละสามารถท�ำงานได้จริงในระดับสากล สามารถท�ำงานได้ภาย
ใต้แบบแผนที่ถูกต้องตามหลักสากล
7. เพื่อผลิตบัณฑิตมีเจตคติที่ดีต่องานการเขียนบทและการก�ำกับงานสื่อ ทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้คู่
คุณธรรม จริยธรรม มีความส�ำนึกรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ตลอดจนมีจิตส�ำนึกในการท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
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โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 			
135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต แบ่งเป็น
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
3
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
			
(Internationalization and Communication) 12
หน่วยกิต
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
กลุ่มที่ 2.1 ภาษาอังกฤษ
(English Language) 6
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 ภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
			 (International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน
3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			
(Leadership and Social Responsibility)
			 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
			 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
			 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy)
			 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)
			 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)
		 หมวดวิชาเฉพาะ					
99
หน่วยกิต
			 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 				
36
หน่วยกิต
			 2) วิชาชีพ 					
63
หน่วยกิต
				
ก. วิชาชีพ-บังคับ 				
54
หน่วยกิต
				
ข. วิชาชีพ-เลือก 			
9
หน่วยกิต
			 หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
แนวทางประกอบอาชีพ
1. นักเขียนบทภาพยนตร์
2. นักเขียนบทละครโทรทัศน์
3. ผู้ก�ำกับภาพยนตร์
4. ผู้ก�ำกับละครโทรทัศน์
5. นักเขียนบทและผู้ก�ำกับให้กับสื่อแอนิเมชั่น สื่อใหม่ และสื่อต่าง ๆ
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แสดงแผนการศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาการเขียนบท
และการก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
		
3(2-2-5)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) COM 116 Language and Writing in
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5) 		 Social and Cultural Contexts
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x) COM 217 Psychology of 		
3(3-0-6)
			
		
Total 8 Credit 		 Communication		
ภาคการศึกษาที่ 1			
FWD 221 Psychology for Advanced 3(3-0-6)
COM 111 Principles and Theories of 3(3-0-6) 		 Scriptwriting		
		 Communication			 FWD 222 Television Drama
3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6) 		 Scriptwriting I 		
		 Communication		
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
FWD 111 Introduction to Film and
3(2-2-5) RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
		 Television Drama
					 Total 18 Credit
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2			
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
RSU 112 Sports for health		
1(x-x-x) COM 222 Ethics of Mass 		
					 Total 16 Credit 		 Communication		
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5) 		 Communication Arts
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6) FWD 211 Psychology for Advanced 3(3-0-6)
FWD 112 Narrative Theories
3(3-0-6) 		 Scriptwriting		
3(3-0-6)
FWD 131 Acting for Film and
3(1-4-4) FWD 223 Writing Adapted Film
		 Screenplay and Television Drama 		
		 Television Drama
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5) 		 Script I
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x) FWD 231 Directing for Film I
3(1-4-4)
					 Total 18 Credit RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(x-x-x)
					 Total 18 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
COM 227 Intercultural 		
3(2-2-5)
		
Communication in ASEAN
COM 231 Creation of Contents
3(2-2-5)
		
for Digital Media
FWD 321 Film Screenwriting II
3(3-0-6)
FWD 322 Writing Adapted Film
3(3-0-6)
		
Screenplay and Television
		
Drama Script II		
FWD 331 Directing for Television
3(1-4-4)
		
Drama I 		
XXXxxx Professional Elective1
3(x-x-x)
					
Total 18 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2
FWD 311 Film and Television Drama 3(3-0-6)
		
Criticism		
FWD 323 Television Drama
3(3-0-6)
		
Scriptwriting II		
FWD 332 Directing for Film II
3(1-4-4)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication
3(3-0-6)
		
Entrepreneurs		
XXXxxx Professional Elective2
3(x-x-x)
					 Total 18 Credit

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาฤดูร้อน			
FWD 489 Internship		
1(0-40-20)
					 Total 1 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
FWD 430 Entrepreneurship in Film 3(3-0-6)
		
and Television Writing and Directing 		
		
Business
FWD 431 Directing for Television
3(1-4-4)
		
Drama II 		
XXXxxx Professional Elective3
3(x-x-x)
XXXxxx Free Elective 		
3(x-x-x)
XXXxxx Free Elective 		
3(x-x-x)
					 Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2			
FWD 492 Senior Project		
5(0-10-5)
					
Total 5 Credit
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แผนสหกิจการศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
		
ภาคการศึกษาที่ 1
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) COM 116 Language and Writing
3(2-2-5)
ENL XXX English Language (1)
3(2-2-5) 		 in Social and Cultural Contexts
RSU XXX Group 3 - Group 8 (1)
3(x-x-x) COM 217 Psychology of 		
3(3-0-6)
		
			
Total 8 Credit 		 Communication		
ภาคการศึกษาที่ 1			
FWD 221 Psychology for Advanced 3(3-0-6)
COM 111 Principles and Theories of 3(3-0-6) 		 Scriptwriting		
		 Communication		
FWD 222 Television Drama
3(3-0-6)
COM 223 Digital Photography for
3(2-3-6) 		 Scriptwriting I 			
		 Communication		
ENL XXX English Language (4)
3(2-2-5)
FWD 111 Introduction to Film and
3(2-2-5)
RSU XXX Group 3 - Group 8 (4)
3(x-x-x)
		 Television Drama
ENL XXX English Language (2)
3(2-2-5) 					 Total 18 Credit
RSU XXX Group 3 - Group 8 (2)
3(x-x-x) ภาคการศึกษาที่ 2			
3(3-0-6)
RSU 112 Sports for health		
1(x-x-x) COM 222 Ethics of Mass 		
						
Total 16 Credit 		 Communication		
COM 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 2
COM 117 Speech and Personality
3(2-2-5) 		 Communication Arts
COM 211 Laws of Mass Communication 3(3-0-6) FWD 211 Psychology for Advanced 3(3-0-6)
FWD 112 Narrative Theories
3(3-0-6) 		 Scriptwriting		
3(3-0-6)
FWD 131 Acting for Film and
3(1-4-4) FWD 223 Writing Adapted Film
		 Television Drama
		 Screenplay and Television Drama 		
ENL XXX English Language (3)
3(2-2-5) 		 Script I
		
RSU XXX Group 3 - Group 8 (3)
3(x-x-x) FWD 231 Directing for Film I
3(1-4-4)
						
Total 18 Credit RSU XXX Group 3 - Group 8 (5)
3(x-x-x)
					
Total 18 Credit
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1			
COM 227 Intercultural Communication 3(2-2-5) FWD 430 Entrepreneurship in Film 3(3-0-6)
		
and Television Writing and Directing 		
		
in ASEAN
Business
COM 231 Creation of Contents for 3(2-2-5) 		
FWD 431 Directing for Television
3(1-4-4)
		
Digital Media
Drama II 		
FWD 321 Film Screenwriting II
3(3-0-6) 		
3(x-x-x)
FWD 322 Writing Adapted Film
3(3-0-6) XXXxxx Professional Elective3
XXXxxx Free Elective 		
3(x-x-x)
		
Screenplay and Television
XXXxxx Free Elective 		
3(x-x-x)
		
Drama Script II		
FWD 331 Directing for Television
3(1-4-4) 					 Total 15 Credit
ภาคการศึกษาที่ 2			
		
Drama I 		
XXXxxx Professional Elective1
3(x-x-x) FWD 493 Cooperative Education 6(0-40-20)
			
Total 6 Credit
					
Total 18 Credit
		
ภาคการศึกษาที่ 2			
FWD 311 Film and Television Drama 3(3-0-6)
		
Criticism		
FWD 323 Television Drama
3(3-0-6)
		
Scriptwriting II			
FWD 332 Directing for Film II
3(1-4-4)
COM 317 Communication Research 3(3-0-6)
COM 349 Communication
3(3-0-6)
		
Entrepreneurs		
XXXxxx Professional Elective2
3(x-x-x)
					 Total 18 Credit
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
College of Tourism and Hospitality
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College of Tourism and Hospitality

ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
อธิการ
คุณวุฒิ

อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต Sorbonne University, Paris, ประเทศฝรั่งเศส
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต Sorbonne University, Paris, ประเทศฝรั่งเศส
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๔๖ วิทยาลัย		
ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง		
ของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน” รุ่นพิเศษ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

เปิดสอนหลักสูตร 5 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
- สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัสคณะ 16 สีประจ�ำวิทยาลัย สีเขียวมรกต
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สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
Culinary Arts and Technology
ชื่อปริญญา
		
		
		

เทคโนโลยีบัณฑิต (ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร)
ทล. บ. (ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร)
Bachelor of Technology (Culinary Arts and Technology)
B. Tech. (Culinary Arts and Technology)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมารยาทงามตามบริบททางวัฒนธรรมไทย
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรอบรูท้ างวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางด้านการประกอบ
อาหาร และ การบริการ มีความสามารถในการปฏิบตั งิ านและบริหารจัดการเทียบเท่ามาตรฐานสมรรถนะทาง
วิชาชีพในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรมโดย
ประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎี รวมถึงมีวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
4. เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม อีกทั้งการพัฒนาตนเองด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศได้อย่าง
น้อย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วาม สามารถในการใช้ทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ในการประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จ�ำนวนหน่วยกิตรวม 					
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
			 1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
			 2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์		
			 3) กลุ่มวิชาภาษา					
			 4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา		

138
30
3
9
15
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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		 หมวดวิชาเฉพาะ					
			 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 				
				
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
				
วิทยาศาสตร์
				
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี		
		
2) วิชาชีพเฉพาะด้าน				
				
ก. วิชาชีพเฉพาะสาขา 			
				
ข. วิชาชีพ-เลือก 				
				
ค. วิชาเลือกทางภาษา			
				
ง. วิชาโครงงาน				
				
จ. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า			

102
30
12

หน่วยกิต ประกอบด้วย
หน่วยกิต
หน่วยกิต

18
72
36
15
15
3
3
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่าและมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
2. มีเกรดเฉลี่ยรวมทุกวิชาไม่ต�่ำกว่า 2.00 และเกรดเฉลี่ยรวมในรายวิชาภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ไม่ต�่ำกว่า 2.00 หรือตามที่หลักสูตรพิจารณาเป็นกรณี
3. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
5. ผู้สมัครต้องมีภาวะร่างกายที่เหมาะสม เช่น ไม่มีอาการผิดปกติทางจิต และไม่เป็นโรคติดต่อ
เรื้อรัง เช่น วัณโรคไวรัสตับอักเสบบี
6. ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุกเว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
1. ผู้ประกอบอาชีพเชฟ
2. ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ผู้ประกอบอาชีพด้านการโรงแรม ที่พักแรม และภัตตาคาร
4. ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม
5. ผู้ประกอบธุรกิจงานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ
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แผนการศึกษา สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 120 English Bridging
3(2-2-5)
RSU 180 RSU my-Style
3(1-4-4)
					
รวม 8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
CAT 112 World Food Trend
3(3-0-6)
		
and Cross-Cultural Communication
		
in Food Services
CHM 101 Chemistry in Everyday Life
3(3-0-6)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
		
Communication
ENL 121 English for Global 3(2-2-5)
		
Exploration
RSU 112 Sports for health
1(0-2-1)
RSU 134 Legal Awareness
3(2-2-5)
				
รวม 16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
CAT 121 Food Composition and
3(3-0-6)
		
Nutrition
CHM 102 Chemistry and Life
3(3-0-6)
ENL 122 English inTED–Teachnology, 3(2-2-5)
Entertrainment, and Desing
ENL 126 English at work
3(2-2-5)
RSU 161 Desing and Production
3(2-2-5)
		
of Media
RSU 173 Nutrition and Health
3(2-2-5)
		
Promotion
RSU 240 Arts of Working with
3(2-2-5)
		
Foreigners
				
รวม 21 หน่วยกิต
		

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CAT 291 Food and Beverage
1(0-40-20)
		 Industrial Placement I
					
รวม 1 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 111 Accounting for Non-accountant 3(3-0-6)
CAT 113 Equipment and Ingredient;
1(1-0-2)
		 Vegetables, Fruits, Eggs Farinaceous
		 Dishes, Knowledge and Handling
CAL 113 Equipment and
2(0-4-2)
		 Ingredient; Vegetables, Fruits, Eggs
		 Farinaceous Dishes, Knowledge and
Handling Operations
CAT 122 Food Hygiene and Safety
3(3-0-6)
CAT 217 Ethics and Law in
3(3-0-6)
		 Food and Beverage Business
ITE 100 Information Technology Literacy 3(3-0-6)
XXX วิชาเลือกทางภาษา โดยเลือกเรียน
3(X-X-X)
		 1 วิชา จากกลุ่มวิชาภาษา ดังต่อไปนี้
		 - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาจีน
		 - ภาษาเยอรมัน - ภาษาอังกฤษ
		 - ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาอาหรับ
		 - ภาษารัสเซีย
				
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
CAT 114 Selection, Preparation
1(1-0-2)
		 and Cooking of Meat and Seafood
CAL 114 Selection, Preparation and
2(0-4-2)
		 Cooking of Meat and Seafood Operations
CAT 215 Stock, Soup, Sauce, Salads,
1(1-0-2)
		 and Appetizers
CAT 215 Stock, Soup, Sauce, Salads,
2(0-4-2)
		 and Appetizers Operations
CAT 216 Preparation and Baking of
1(1-0-2)
		 Yeast Products
CAL 216 Preparation and Baking of
2(0-4-2)
		 Yeast Products Operations
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CAT 221 Ingredients Management
2(2-0-3)
		 and Food Processing for Culinary
CAL 221 Ingredients Management and 1(0-3-3)
		 Food Processing for Culinary Operations
HOS 211 Food and Beverage
3(2-2-5)
		 Service Management
XXX 		 วิชาเลือกทางภาษา โดยเลือกเรียน 3(X-X-X)
		 1 วิชา จากกลุ่มวิชาภาษา ดังต่อไปนี้
		 - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาจีน
		 - ภาษาเยอรมัน - ภาษาอังกฤษ
		 - ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาอาหรับ
		 - ภาษารัสเซีย
					
รวม 18 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CAT 392 Food and Beverage
1(0-40-20)
			 Industrial Placement II
						
รวม 1 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
CAT 219 Kitchen Management
3(3-0-6)
			 and Cost Control
CAT 311 Thai Culinary Arts
1(1-0-2)
CAL 311 Thai Culinary Arts
2(0-4-2)
			 Operations
CAT 312 Oriental Culinary Arts
1(1-0-2)
CAL 312 Oriental Culinary Arts
2(0-4-2)
		 Operations
CAT 313 Occidental Culinary Arts
1(1-0-2)
CAL 313 Occidental Culinary Arts
2(0-4-2)
Operations
CAT 314 Halal Food and Islamic
1(1-0-2)
		 Kitchen Operations
CAL 314 Halal Food Operations
2(0-4-2)
		 and Islamic Kitchen Operations
CAT 491 Project I
1(0-3-2)
XXX 		 วิชาเลือกทางภาษา โดยเลือกเรียน 3(X-X-X)
1 วิชา จากกลุ่มวิชาภาษา ดังต่อไปนี้
- ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาจีน - ภาษาเยอรมัน 		
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาอาหรับ
- ภาษารัสเซีย
					
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
CAT 222 Food Product Development
2(2-0-3)
		 and quality Control
CAL 222 Food Product Development and 1(0-3-3)
		 quality Control Operations
CAT 304 Principles of Marketing
3(3-0-6)
		 for Food and Beverage Service Business
CAT492 Project II
2(0-6-3)
XXX 		 วิชาเลือกทางภาษา โดยเลือกเรียน 3(X-X-X)
1 วิชา จากกลุ่มวิชาภาษา ดังต่อไปนี้
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		 - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาจีน
		 - ภาษาเยอรมัน - ภาษาอังกฤษ
		 - ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาอาหรับ
		 - ภาษารัสเซีย
XXX วิชาชีพเลือกโดยเลือกเรียน 		
9(X-X-X)
1 วิชา จากกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
- กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีขนมอบ
- กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบ
		 อาหารไทย
- กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
		 ตะวันออก
- กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
		 ตะวันตก
- กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
		 ตามคติศาสนาอิสลาม
- กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
		 ส�ำหรับความต้องการทางโภชนาการพิเศษ
					
รวม 20 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
CAT 412 Molecular Gastronomy
1(1-0-2)
		 Trends and Food Styling
CAL 412 Molecular Gastronomy
2(0-4-2)
		 Trends and Food Styling Operations
XXX
Free Elective
3(X-X-X)
XXX
Free Elective
3(X-X-X)
XXX 		 วิชาเลือกทางภาษา โดยเลือกเรียน 3(X-X-X)
		 1 วิชา จากกลุ่มวิชาภาษา ดังต่อไปนี้
		 - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาจีน
		 - ภาษาเยอรมัน - ภาษาอังกฤษ
		 - ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาอาหรับ
		 - ภาษารัสเซีย
XXX 		 วิชาชีพเลือก โดยเลือกเรียน
6(X-X-X)
		 2 วิชา จากกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีขนมอบ
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบ		
			 อาหารไทย
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบ		
			 อาหารตะวันออก
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบ		
			 อาหารตะวันตก
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบ		
			 อาหารตามคติศาสนาอิสลาม
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบ		
		 อาหารส�ำหรับความต้องการทางโภชนาการพิเศษ
				
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
CAT 493 Food and Beverage
1(0-40-20)
		 Industrial Placement III
				
รวม 1 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา
(การฝึกปฏิบัติงานแผน ข)
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ S
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 120 English Bridging
3(2-2-5)
RSU 180 RSU my-Style
3(1-4-4)
					
รวม 8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
CAT 112 World Food Trend and
3(3-0-6)
		
Cross-Cultural Communication
		
in Food Services
CHM 101 Chemistry in Everyday Life 3(3-0-6)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
		
Communication
ENL 121 English for Global Exploration 3(2-2-5)
RSU 112 Sports for health
1(0-2-1)
RSU 134 Legal Awareness
3(2-2-5)
RSU 173 Nutrition and Health
3(2-2-5)
		
Promotion
					 รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
CAT 121 Food Composition and
3(3-0-6)
		
Nutrition
CHM 102 Chemistry and Life
3(3-0-6)
ENL 122 English inTED – Teachnology,3(2-2-5)
		
Entertrainment, and Desing
ENL 126 English at work
3(2-2-5)
RSU 161 Desing and Production
3(2-2-5)
		
of Media
RSU 240 Arts of Working with
3(2-2-5)
		
Foreigners
XXX วิชาเลือกทางภาษา โดยเลือกเรียน 3(X-X-X)
		
1 วิชา จากกลุ่มวิชาภาษา ดังต่อไปนี้
		
- ภาษาเยอรมัน - ภาษาอังกฤษ
		
- ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาอาหรับ
		
- ภาษารัสเซีย
					 รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CAT 291
Food and Beverage 1(0-40-20)
Industrial Placement I
				
รวม 1 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 111 Accounting for
3(3-0-6)
		 Non-accountant
CAT 113 Equipment and
1(1-0-2)
		 Ingredient; Vegetables,Fruits,
		 Eggs Farinaceous Dishes, Knowledge
		 and Handling
CAT 113 Equipment and
2(0-4-2)
		 Ingredient; Vegetables, Fruits, Eggs 		
		 Farinaceous Dishes, Knowledge and
		 Handling Operations
CAT 122 Food Hygiene and Safety 3(3-0-6)
CAT 217 Ethics and Law in Food
3(3-0-6)
		 and Beverage Business
CAT 219 Kitchen Management
3(3-0-6)
		 and Cost Control
ITE 100 Information Technology
3(3-0-6)
		 Literacy
XXX วิชาเลือกทางภาษา โดยเลือกเรียน 3(X-X-X)
		 1 วิชา จากกลุ่มวิชาภาษา ดังต่อไปนี้
		 - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาจีน
		 - ภาษาเยอรมัน - ภาษาอังกฤษ
		 - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาอาหรับ
		 - ภาษารัสเซีย
					 รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
CAT 114 Selection, Preparation
1(1-0-2)
		 and Cooking of Meat and Seafood
CAL 114 Selection, Preparation
2(0-4-2)
		 and Cooking of Meat and Seafood
		 Operations
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
CAT 215
		
CAL 215
		
CAT 216
		
CAL 216
		
CAT 221
		
CAL 221
		
		
HOS 211
		
XXX 		
		

Stock, Soup, Sauce,
1(1-0-2)
Salads, and Appetizers
Stock, Soup, Sauce,
2(0-4-2) 		
Salads, and Appetizers Operations
Preparation and Baking
1(1-0-2)
of Yeast Products
Preparation and Baking
2(0-4-2)
of Yeast Products Operations
Ingredients Management
2(2-0-3)
and Food Processing for Culinary
Ingredients Management
1(0-3-3)
and Food Processing for Culinary
Operations
Food and Beverage
3(2-2-5) 		
Service Management
วิชาเลือกทางภาษา โดยเลือกเรียน 3(X-X-X)
1 วิชา จากกลุ่มวิชาภาษา ดังต่อไปนี้
- ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาจีน
		 - ภาษาเยอรมัน - ภาษาอังกฤษ
		 - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาอาหรับ
		 - ภาษารัสเซีย
XXX วิชาชีพเลือกโดยเลือกเรียน
3(X-X-X)
		 1 วิชา จากกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีขนมอบ
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ		
			 ประกอบอาหารไทย
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ
			 ประกอบอาหารตะวันออก
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ		
			 ประกอบอาหารตะวันตก
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ		
			 ประกอบอาหารตามคติศาสนาอิสลาม
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ		
			 ประกอบอาหารส�ำหรับความต้องการทาง
			 โภชนาการพิเศษ
					 รวม 21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CAT 392 Food and Beverage
1(0-40-20)
		 Industrial Placement II
					
รวม 1 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
CAT 311 Thai Culinary Arts
1(1-0-2)
CAL 311 Thai Culinary Arts Operations 2(0-4-2)
CAT 312 Oriental Culinary Arts
1(1-0-2)
CAL 312 Oriental Culinary Arts
2(0-4-2)
		 Operations
CAT 313 Occidental Culinary Arts
1(1-0-2)
CAL 313 Occidental Culinary Arts
2(0-4-2)
		 Operations
CAT 314 Halal Food and Islamic
1(1-0-2)
		 Kitchen Operations
CAL 314 Halal Food Operations
2(0-4-2)
		 and Islamic Kitchen Operations
XXX
Free Elective
3(X-X-X)
XXX วิชาเลือกทางภาษา โดยเลือกเรียน 3(X-X-X)
		 1 วิชา จากกลุ่มวิชาภาษา ดังต่อไปนี้
		 - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาจีน
		 - ภาษาเยอรมัน - ภาษาอังกฤษ
		 - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาอาหรับ
		 - ภาษารัสเซีย
XXX วิชาชีพเลือกโดยเลือกเรียน
3(X-X-X)
		 1 วิชา จากกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีขนมอบ
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ
			 ประกอบอาหารไทย
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ
			 ประกอบอาหารตะวันออก
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ
			 ประกอบอาหารตะวันตก
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ
			 ประกอบอาหารตามคติศาสนาอิสลาม
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		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ
			 ประกอบอาหารส�ำหรับความต้องการ
			 ทางโภชนาการพิเศษ
					 รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
CAT 222 Food Product
2(2-0-3)
		 Development and Quality Control
CAL 222 Food Product
1(0-3-3)
		 Development and Quality Control
		 Operations
CAT 304 Principles of Marketing for 3(3-0-6)
		 Food and Beverage Service Business
XXX
Free Elective
3(X-X-X)
XXX วิชาเลือกทางภาษา โดยเลือกเรียน 3(X-X-X)
		 1 วิชา จากกลุ่มวิชาภาษา ดังต่อไปนี้
		 - ภาษาฝรั่งเศส - ภาษาจีน
		 - ภาษาเยอรมัน - ภาษาอังกฤษ
		 - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาอาหรับ
		 - ภาษารัสเซีย
XXX วิชาชีพเลือก โดยเลือกเรียน
9(X-X-X)
		 3 วิชา จากกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีขนมอบ
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ
			 ประกอบอาหารไทย
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ
			 ประกอบอาหารตะวันออก
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ		
			 ประกอบอาหารตะวันตก
		 - กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ
			 ประกอบอาหารตามคติศาสนาอิสลาม
- กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการ
			 ประกอบอาหารส�ำหรับความต้องการ
			 ทางโภชนาการพิเศษ
					 รวม 21 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2
CAT 494 Cooperative Education 6(0-80-40)
			 in Food Business
หมายเหตุ นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนรายวิชา CAT 494 สห
กิจศึกษาในธุรกิจอาหาร ไม่ต้องเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
		 - CAT 412 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
และการตกแต่งอาหาร
		 - CAT 491 โครงงาน 1
		 - CAT 492 โครงงาน 2
		 - CAT493 การฝึกปฏิบตั งิ านในสถานทีป่ ระกอบ
อาหารและเครื่องดื่ม
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สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
Hotel and Restaurant Management
ชื่อปริญญา
		
		
		

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร)
ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร)
Bachelor of Arts (Hotel and Restaurant Management)
B.A. (Hotel and Restaurant Management)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีจติ บริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมารยาทงามตามบริบททางวัฒนธรรมไทย
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางด้านการบริการและ
การประกอบอาหาร มีความสามารถในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการเทียบเท่ามาตรฐานสมรรถนะทาง
วิชาชีพในภูมิภาคอื่นๆ ของโลก
3. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา สร้าง
นวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้ความรูเ้ หตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมือ่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ตา่ งๆ
4. ผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดีทั้งภายในและภายนอก สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกๆ ระดับ
อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศได้อย่าง
น้อย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถสื่อสารในวัฒนธรรมเดียวกันและข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการและพัฒนา
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร		
4 ปี
• จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		
138
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
30
หมวดวิชาเฉพาะ					
		 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 			
24
		 กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ				
42
		 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก 				
15
		 กลุ่มวิชาชีพ-เลือกภาษา			
15
		 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		
6
หมวดวิชาเลือกเสรี				
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
102 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 2.00 ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต
3. ผ่านการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการรับนักศึกษาใหม่แต่งตัง้ โดยวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการบริการ
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางวินัย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
1. งานด้านการให้บริการ การปฏิบัติงาน และการบริหารในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ทระดับ 5 ดาว ในเครือโรงแรมไทยและเครือโรงแรมต่างประเทศ ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจ
การจัดเลี้ยง ธุรกิจการจัดอาหารส�ำหรับการบริการสายการบิน และธุรกิจบริการประเภทอื่นๆ
2. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการผลิตอาหาร
จ�ำนวนมากเพื่อการจ�ำหน่าย เช่น ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจร้านอาหารแบบต่างๆ ธุรกิจการจัดเลี้ยง ธุรกิจการ
จัดอาหารส�ำหรับการบริการให้สายการบิน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและ
ต่างประเทศ
3. งานด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดประชุม การจัดนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล การจัดงานสังสรรค์ประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English for Global Exploration 3(2-2-5)
THA 126 Thai Language for
3(2-2-5)
		 Communication
				
รวม 8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 126 English in TED-Technology, 3(2-2-5)
		 Entertainment and Design
RSU 160 Digital Media Literacy
3(2-2-5)
RSU 171 Healthy Life-styles
3(2-2-5)
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
RSU 181 Recreation		
3(2-2-5)
HOS 110 Personality Development
3(3-0-6)
		 and Hospitality Arts 		
TRM 101 Tourism and Hospitality
3(3-0-6)
		 Industry
				
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 128 Presentations in English
3(2-2-5)
RSU 154 Entrepreneurship Concepts 3(3-0-6)
		 in Digital Economy		
RSU 240 Arts of Working with
3(2-2-5)
		 Foreigners
HOS 111 Introduction to Hotel
3(3-0-6)
		 Business 			
HOS 112 Food and Beverage
3(3-0-6)
		 Knowledge
		
TRM 115 Psychology for Service
3(3-0-6)
		 Industry and Cross Cultural
		 Communication
					 รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
HOS 221 Food and Beverage
3(2-2-5)
Service Management
HOS 222 Front Office Service
3(2-2-5)
Management
MKT 201 Principles of Marketing
3(3-0-6)
MGT 202 Organization and
3(3-0 -6)
		 Management 		
XXX xxx วิชาเลือกทางภาษา (1)
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือกทางภาษา (2)
3(3-0-6)
					 รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
HOS 223 Housekeeping Service
3(2-2-5)
		 Management
HOS 224 Accounting for Hotel
3(3-0-6)
		 and Restaurant Business
HOS 245 Communication in
3(3-0-6)
		 Tourism and Hospitality Industry
TRM 320 Service Consumer
3(3-0-6)
		 Behavior
XXX xxx วิชาเลือกทางภาษา (3)
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือกทางภาษา (4)
3(3-0-6)
					 รวม 18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
HOS 341 Hotel and Restaurant
3(3-0-6)
		
Sales and Marketing 		
HOS 342 Ethics and Law for Hotel 3(3-0-6)
		
and Restaurant Business
HOS 343 Food and Beverage
3(3-0-6)
		
Control 			
XXX xxx วิชาชีพเลือก (1)*		
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาชีพเลือก (2)*		
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาเลือกทางภาษา (5)
3(3-0-6)
				
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
HOS 344 Banquet and Catering
3(2-2-5)
		
Service Management 		
HOS 345 Advanced Communication 3(3-0-6)
		
in Hotel Business
HOS 346 Information Technology
3(2-2-5)
		
for Hotel and Restaurant Business
XXX xxx วิชาชีพเลือก (3)*		
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาชีพเลือก (4)*		
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาชีพเลือก (5)*		
3(3-0-6)
					 รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
HOS 443 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management for Hotel and Restaurant
HOS 444 Seminar on Current
3(2-2-5)
Topics in Tourism and Hospitality Industry
HOS 445 Advanced Communication 3(3-0 -6)
		 in Restaurant and Catering Business
HOS 492 Preparation for Internship
3(1-4-4)
in Hotel and Restaurant Business
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1		
3(x-x -x)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2		
3(x-x -x)
					 รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
HOS 492 Internship in Hotel and
3(0-36-18)
		 Restaurant Business
					
รวม 3 หน่วยกิต

*นักศึกษาต้องมีผลทดสอบสัมฤทธิผ์ ลทางภาษาอังกฤษ
แบบ TOEIC ไม่ต�่ำกว่า 300 คะแนนหรือเทียบเท่าก่อน
จึงจะสามารถเรียนรายวิชาชีพเลือกได้

**เมื่อฝึกงานแล้วนักศึกษาต้องมีผลทดสอบสัมฤทธิ์ผล
ทางภาษาอังกฤษแบบ TOEIC ไม่ต�่ำกว่า 500 คะแนน
หรือเทียบเท่าเพื่อส�ำเร็จการศึกษา
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แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
นักศึกษาที่เลือกฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา ลงทะเบียนตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 2 เหมือน
นักศึกษาในแผนการศึกษาปกติ และลงทะเบียนในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ตามแผนการศึกษาดังต่อไปนี้

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
HOS 341 Hotel and Restaurant
3(3-0-6)
		
Sales and Marketing 		
HOS 342 Ethics and Law for Hotel 3(3-0-6)
		
and Restaurant Business
HOS 343 Food and Beverage Control 3(3-0-6)
HOS 443 Human Resource
3(3-0-6)
		
Management for Hotel and Restaurant
HOS 445 Advanced Communication 3(3-0 -6)
		
in Restaurant and Catering Business		
XXX xxx วิชาชีพเลือก (1)*		
3(3-0-6)
					 รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
HOS 344 Banquet and Catering
3(2-2-5)
		
Service Management 		
HOS 345 Advanced Communication 3(3-0-6)
		
in Hotel Business
HOS 346 Information Technology
3(2-2-5)
		
for Hotel and Restaurant Business
XXX xxx วิชาชีพเลือก (2)*		
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาชีพเลือก (3)*		
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาชีพเลือก (4)*		
3(3-0-6)
XXX xxx วิชาชีพเลือก (5)*		
3(3-0-6)
					 รวม 21 หน่วยกิต

*นักศึกษาต้องมีผลทดสอบสัมฤทธิ์ผลทางภาษาอังกฤษแบบ TOEIC ไม่ต�่ำกว่า 300 คะแนนหรือเทียบเท่าก่อนจึงจะ
สามารถเรียนรายวิชาชีพเลือกได้
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
HOS 494 Cooperative Education		
		
for Hotel and Restaurant Business
						
ภาคการศึกษาที่ 2
HOS 444 Seminar on Current Topics in Tourism
		
and Hospitality Industry
XXX xxx วิชาเลือกทางภาษา (5)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1		
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2		
							

6(0-40-20)
รวม 6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x -x)
3(x-x -x)
รวม 12 หน่วยกิต

หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกวิชา HOS 494 สหกิจศึกษาส�ำหรับธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร ไม่ต้องเรียน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา HOS 492 การเตรียมความพร้อมการฝึก
ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร และรายวิชา HOS 493 การฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
Aviation Business Management
ชื่อปริญญา		
			
			
			

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

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1. เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตมีความรอบรูท้ างวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการบริหารจัดการ
ธุรกิจด้านการบินที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการเทียบเท่ามาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่น ๆ
ของโลก
2. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ และสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและ
นวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมือ่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ตา่ งๆ
3. เพื่อให้บัณฑิตมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายนอกและภายใน มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมารยาท
งามตามบริบท ทางวัฒนธรรมไทย และสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกๆ ระดับอย่างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาตนเองด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้บัณฑิตมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
รวมทั้งสามารถสื่อสารในวัฒนธรรมเดียวกันและข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
5. เพือ่ ให้บณ
ั ฑิตมีความรูค้ วามสามารถในการใช้เทคนิคพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และพัฒนา
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร		
• จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		
		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 			
		

หมวดวิชาเฉพาะ			

			 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ			
			 วิชาชีพ-บังคับ				
			 วิชาชีพ-เลือก				
		
หมวดวิชาเลือกเสรี			

4
135

ปี
หน่วยกิต

30
99

หน่วยกิต
หน่วยกิต ประกอบด้วย

6

หน่วยกิต

30
54
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าและมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางวินัย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาสามารถท�ำงานในธุรกิจและสถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจและเอกชน ต่าง ๆ ดังนี้
1. สายการบิน/ ตัวแทนผู้ให้บริการการบิน
2. การท่าอากาศยาน/ ธุรกิจตัวแทนให้บริการภาคพื้นแก่ผู้โดยสารและอากาศยาน
3. ธุรกิจน�ำเที่ยว/ บริษัทจ�ำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
4. หน่วยงานด้านความปลอดภัยของธุรกิจด้านการบิน
5. สายการบินขนส่งสินค้า และบริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศ
6. บริษัทการบินขนาดเล็กและธุรกิจเช่าเหมาล�ำ
7. หน่วยงานพิธีการบินและงานอ�ำนวยการบิน
8. ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวเนื่องด้วยอุตสาหกรรมการบิน
9. งานด้านพิธีการน�ำเข้าส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาชั้นปีที่ S (พิเศษ)
ENL125 English for Global
3(2-2-5)
		 Exploration			
RSU 134 Legal Awareness
3(2-2-5)
		 Philosophy			
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
					
รวม 8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
ABM101 Introduction to Aviation
3(3-0-6)
		 Industry
ENL 126 English in TED-Technologies, 3(2-2-5)
		 Entertain, and Design
ENL 127 English at work		
3(2-2-5)
RSU 154 Entrepreneurship
3(3-0-6)
		 Concept in Digital Economy
RSU 183 D.I.Y 		
3(2-2-5)
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
		 (Self Defense)
MGT 202 Organization and
3(3-0-6)
		 Management 		
					 รวม 19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ABM 102 Personality and Service
3(3-0-6)
		 Culture Development 		
ENL 128 Presentation in English
3(2-2-5)
RSU 160 Digital Media Literacy
3(2-2-5)
RSU 171 Healthy Life-Styles
3(2-2-5
ACC 100 Financial Accounting
3(3-0-6)
MKT 201 Principles of Marketing
3(3-0-6)
					 รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาชั้นปีที่ที่ 1
ABM 201 Laws and Ethics in Aviation 3(3-0-6)
			 Business
ABM 203 Airline Business Management 3(3-0-6)
ABM 268 English for Aviation
3(2-2-5)
			 Communication I
CIS 211		 Computer Applications
3(2-2-5)
			 in Business
ECO 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
POM 201 Operations Management
3(3-0-6)
				
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาชั้นปีที่ 2
ABM 204 Air Cargo Management
3(2-2-5)
ABM 205 Airport Management
3(3-0-6)
ABM 302 Introduction to Flight
3(3-0-6)
			 Operation and Air Traffic System
ACC 103 Managerial Accounting
3(3-0-6)
ECO 212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
FIN 201		 Business Finance
3(3-0-6)
					 รวม 18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ABM 207 Cross-Cultural
3(3-0-6)
		
Management in Aviation Business		
ABM 303 Information Technology
3(2-2-5)
		
System for Airline Reservation and 		
		
Ticketing
ABM 304 Safety Management in
3(3-0-6)
		
Aviation Business		
*XXX___ วิชาชีพเลือก 1		
3(x-x-x)
*XXX___ วิชาชีพเลือก 2
3(x-x-x)
*XXX___ วิชาชีพเลือก 3		
3(x-x-x)
					 รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ABM 269 English for Aviation
3(2-2-5)
		
Communication II		
ABM 307 Marketing for Aviation
3(3-0-6)
		
Business
ABM 309 Aviation Human Resource 3(3-0-6)
		
Management
POM 202 Statistical Analysis in
3(3-0-6)
		
Business			
*XXX___ วิชาชีพเลือก 4		
3(x-x-x)
*XXX___ วิชาชีพเลือก 5		
3(x-x-x)
					 รวม 18 หน่วยกิต
* หมายเหตุ
1. วิ ช าชี พ เลื อ ก ให้ เ ลื อ กเรี ย นทั้ ง หมด 5 วิ ช า (15
หน่วยกิต) จากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้เท่านั้น
- กลุ่มวิชาการจัดการงานบริการผู้โดยสารและท่า
อากาศยาน
- กลุ่มวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
- กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีและอ�ำนวยการบิน
2. นักศึกษาต้องมีระดับสัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษ
แบบ TOEIC (Test of English for International Communication) ไม่ต�่ำกว่า 300 คะแนนก่อนจะลงทะเบียน
เรียนรายวิชาชีพเ-ลือกได้

ภาคการศึกษาที่ 1
ABM 410 Research Methodology in
3(2-2-5)
			 Aviation Business
ABM 412 Seminar in Aviation
3(1-4-4)
		 Business Strategies		
ABM 493 Preparation for
3(2-2-5)
			 Professional Experience in
			 Aviation Business
XXX___		 Free Elective 1		
3(x-x-x)
XXX___		 Free Elective 2		
3(x-x-x)
				
รวม 15 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ABM 494 Internship for Professional 3(0-40-20)
			 Experience in Aviation Business
					
รวม 3 หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนรายวิชา รายวิชา ABM
410 ระเบียบวิธวี จิ ยั ในธุรกิจด้านการบิน ABM 493 การเต
รียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพธุรกิจด้านการบินและ ABM
494 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านการบิน ไม่
ต้องเรียน ABM 495 สหกิจศึกษาในธุรกิจด้านการบิน
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แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
นักศึกษาที่เลือกฝึกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา ลงทะเบียนตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 เหมือน
นักศึกษาในแผนการศึกษาปกติ และลงทะเบียนในชั้นปีที่ 4 ตามแผนการศึกษา ดังต่อไปนี้

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ABM 495		 Co-operative Education in Aviation Business
						

9(0-35-18)
รวม 9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ABM 412		 Seminar in Aviation Business Strategies
XXX___		 Free Elective		
XXX___		 Free Elective		
						

3(1-4-4)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 9 หน่วยกิต

หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่เข้าโครงการสหกิจศึกษาจะลงทะเบียนวิชา ABM 495 สหกิจศึกษาใน
ธุรกิจด้านการบินและโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน 3 รายวิชาได้แก่
		 1) วิชา ABM 410 ระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจด้านการบิน
		 2) วิชาABM 493 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านการบิน และ
		 3) วิชา ABM 494 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านการบิน
2. นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องไปท�ำงานกับสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษาภาย
ใต้เงื่อนไขเฉพาะแบบสหกิจศึกษาและมีการท�ำโครงงานส่วนบุคคล 1 โครงการ (การวิจัยใน
สถานประกอบการ)
3. นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องกลับมาจบภาคการศึกษาสุดท้ายทีม่ หาวิทยาลัยรังสิต
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สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Management
ชื่อปริญญา		
			
			
			

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)
ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)
Bachelor of Arts (Tourism and Hospitality Management)
B.A. (Tourism and Hospitality Management)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีจติ บริการและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยา
บรรณวิชาชีพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมารยาทงามตามบริบททางวัฒนธรรมไทย
2. ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรอบรูท้ างวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเทีย่ วและ
อุตสาหกรรมการบริการ มีความสามารถในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการเทียบเท่ามาตรฐาน สมรรถนะ
ทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
3. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ และสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและ
นวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้ความรูเ้ หตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมือ่ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ตา่ งๆ
4. ผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายนอกและภายใน และสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกๆ
ระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศได้อย่าง
น้อย 1 ภาษารวมทั้งสามารถสื่อสารในวัฒนธรรมเดียวกันและข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวล
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การบริหารและการจัดการ และการพัฒนา
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 			
		 หมวดวิชาเฉพาะ				
			 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ			
			 วิชาชีพ-บังคับ				
			 วิชาชีพ-เลือก				
			 วิชาชีพ-เลือกภาษา			
หมวดวิชาเลือกเสรี				

138
30
102
24
48
15
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
เทียบเท่าและมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต
3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางวินัย
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เคยต้องโทษจ�ำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
แนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาสามารถท�ำงานในธุรกิจและสถาน
ประกอบการต่าง ๆ ดังนี้
1. ธุรกิจน�ำเที่ยว การจัดกิจกรรมพิเศษ งานนันทนาการและการกีฬาเชิงพาณิชย์
2. งานมัคคุเทศก์
3. งานด้านการบริการในโรงแรมและภัตตาคาร
4. งานด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
5. งานส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ และการเดินทาง
6. งานธุรกิจด้านนันทนาการและการบันเทิง
7. องค์กรและหน่วยงานภาครัฐและและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
8. งานในอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานมหกรรม งานวางแผนรูปแบบงานต่างๆ (Organizer)
9. งานธุรกิจบริการด้านเรือส�ำราญ
10. งานธุรกิจและงานพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
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แผนการศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาชั้นปีที่ S (พิเศษ)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ENL 125 English for Global
3(2-2-5)
		 Exploration
THA 126 Thai Language
3(2-2-5)
for Communication
			
รวม 8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL 126 English in TED-Technology, 3(2-2-5)
Entertainment and Design
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
RSU 151 Startup and Entrepreneurship 3(1-4-4)
		 Experiences
RSU 161 Design and Production of 3(2-2-5)
		 Media
TRM 101 Tourism and Hospitality
3(3-0-6)
		 Industry
HOS 110 Personality development
3(3-0-6)
		 And Hospitality
					 รวม 16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU 171 Healthy Life-styles
3(2-2-5)
RSU 180 RSU My-Style
3(1-4-4)
RSU 133 King Bhumibol Adulyadej’s 3(2-2-5)
		 Philosophy
ENL 127 English at Work
3(2-2-5)
HOS 111 Introduction to HotelBusiness 3(3-0-6)
TRM 115 Psychology for Service
3(3-0-6)		
		 Industry and Cross Cultural
		 Communication
					 รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 111 Accounting for Non3(3-0-6)
Accountant		
MGT 202 Organization and Management3(3-0-6)
TRM 211 Tourism Geography
3(2-2-5)
TRM 214 Special Events for Business 3(3-0-6)
Travelling			
TRM 227 Tour Operator and Travel
3(2-2-5)
		 Agency Business Management
XXX XXX Language Elective 1
3(x-x-x)
				 รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ABM 100 Airline Services
3(3-0-6)
HOS 245 Communication in Tourism 3(3-0-6)
		 And Hospitality Industry		
TRM 225 Tour Guiding		
3(2-2-5)
TRM 201 Comparative Thai Civilization 3(2-2-5)
		 for Tourism and Hospitality Industry
TRM 226 Tour Planning and
3(2-2-5)
		 Operations
XXX XXX Language Elective 2
3(x-x-x)
				 รวม 18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
TRM 317 Marketing for Tourism and 3(3-0-6)
				 Hospitality Industry
TRM 318 Professionalism, Ethics,
3(3-0-6)
and Laws in Tourism 		
and Hospitality Industry
TRM 338 Human Resource
3(3-0-6)
				 Management for Tourism
TRM 360 Advanced Communication 3(3-0-6)
for Inbound Tourism
XXX XXX Language Elective 3
3(x-x-x)
XXX XXX Free Elective 1
3(x-x-x)
XXX XXX Major Elective 1
3(x-x-x)
						 รวม 21 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
TRM 320		 Service Consumer Behavior 3(3-0-6)
TRM 463		 Advanced Communication 3(3-0-6)
			 for Outbound Tourism
XXX XXX Language Elective 4
3(x-x-x)
XXX XXX Major Elective 2
3(x-x-x)
XXX XXX Major Elective 3		
3(x-x-x)
XXX XXX Free Elective 2 		
3(x-x-x)
					 รวม 18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
TRM 401 Tourism and Hospitality
3(2-2-5)
			 Industry Information System
TRM 430 Seminar on Current Issues 3(2-2-5)
in Tourism and Hospitality Industry
TRM 490 Preparation for Internship 3(1-4-4)
			 in Tourism and Hospitality Industry
XXX XXX Major Elective 4		
3(x-x-x)
XXX XXX Major Elective 5		
3(x-x-x)
XXX XXX Language Elective 5
3(x-x-x)
					 รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
TRM 491 Internship in Tourism
3(0-36-18)
			 and Hospitality Industries
					

รวม 3 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
		 นักศึกษาทีเ่ ลือกฝึกปฏิบตั งิ านแบบสหกิจศึกษา ลงทะเบียนตามแผนการศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ถึงชัน้ ปีที่ 2 เหมือน
นักศึกษาในแผนการศึกษาปกติ และลงทะเบียนในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ตามแผนการศึกษาดังต่อไปนี้

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
TRM 317		 Marketing for Tourism and Hospitality Industry
TRM 318 Professionalism, Ethics, and Laws in Tourism
and Hospitality Industry
TRM 338		 Human Resource Management for Tourism
			 and Hospitality Industry
TRM 360		 Advanced Communication for Inbound Tourism
XXX XXX Language Elective 3
XXX XXX Major Elective 1
					
ภาคการศึกษาที่ 2
TRM 320		 Service Consumer Behavior
XXX XXX Language Elective 4
XXX XXX Major Elective 2
XXX XXX Major Elective 3
XXX XXX Free Elective 1		
XXX XXX Free Elective 2		
		
		

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
TRM 401		 Tourism and Hospitality Industry Information System
3(2-2-5)
TRM 490		 Preparation for Internship in Tourism
3(1-4-4)
			 and Hospitality Industry
XXX XXX Language Elective 5
3(x-x-x)
XXX XXX Major Elective 4
3(x-x-x)
XXX XXX Major Elective 5
3(x-x-x)
					
รวม 15 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
TRM 492Cooperative Education in Tourism
9(0-36-18) 		
					
รวม 9 หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา TRM492 สหกิจศึกษาส�ำหรับการจัดการการท่องเที่ยว
และการบริการ ไม่ต้องเรียนรายวิชา TRM 430 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวและการบริการ TRM 463 การสื่อสารขั้นสูงในธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ และ TRM 491
การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
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สถาบันเศรษฐศาสตร์์
Institute of Economics
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Institute of Economics

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
คณบดี
คุณวุฒิ

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (SOCIAL DEVELOPMENT STUDIES) ISS.,
THE HAGUE,THE NETHERLAND.
PH.D. (POLITICAL ECONOMY OF INDUSTRIAL LABOUR)
LA TROBE UNIVERSITY, AUSTRALIA.

รหัสคณะ 18 สีประจำ�คณะ สีอิฐ
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Economics
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐกิจดิจิทัล)		
:
		 Bachelor of Economics (Digital Economy) :

ศ.บ. (เศรษฐกิจดิจิทัล)
B.Econ. (Digital Economy)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในเชิงวิชาการเป็นอย่างดีมีประสบการณ์ที่ดีระหว่างการศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก สภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและวัฒนธรรม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์สถานการณ์และข้อมูล
ต่างๆ อีกทั้งมีความสามารถในการวิจัย ประยุกต์ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม ในแขนง
วิชาที่ตนศึกษาเป็นอย่างดี

โครงสร้างหลักสูตร

• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
เพื่อให้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาจะต้องศึกษาไม่
น้อยกว่า 129 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำ�กว่า 2.00
• จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
129		
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป				
30		
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้
			 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จำ�นวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 3 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
				
(Internationalization and Communication) 12 หน่วยกิต
		 โดยหมวดที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
			 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 6 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
			
(International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จานวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
		 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละหมวดจะเลือกวิชาได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบต่อสังคม
			
(Leadership and Social Responsibility)
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		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			
(Arts and Culture)
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			
(Innovative Entrepreneurship)
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			
(Digital Media Literacy)
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			
(Essence of Science)
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
			
(RSU My-Style)
หมายเหตุ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
		 หมวดวิชาเฉพาะ			
93
หน่วยกิต
		 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 		
9
หน่วยกิต
		 2) วิชาบูรณาการร่วม		
39
หน่วยกิต
		 3) วิชาชีพ			
30
หน่วยกิต
			 ก. วิชาชีพ-บังคับ 		
12
หน่วยกิต
			 ข. วิชาชีพ-เฉพาะด้าน		
12
หน่วยกิต
			 ค. วิชาชีพ-เลือก 		
6
หน่วยกิต
		 4) วิชาโท				
15
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาเลือกเสรี
		
6
หน่วยกิต
						
รวม 129 หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. เจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ และผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัล
2. นักการเงินการธนาคาร เจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์
3. ข้าราชการ พนักงานของรัฐ อาทิเช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
4. นักวางแผนงานและนโยบายองค์กร
5. นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการลงทุน
6. ผู้รายงานข่าวเศรษฐกิจ
7. ครู อาจารย์ นักวิชาการ
8. นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย
9. ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ อาทิเช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ธนาคารเพื่อการชำ�ระหนี้ระหว่างประเทศ เป็นต้น
10. นักวิเคราะห์ระบบ นักเศรษฐศาสตร์เฉพาะทาง อาทิเช่น นักเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม
นักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข นักเศรษฐศาสตร์พลังงาน นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
11. เศรษฐกร
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แผนการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 101 Dharmacracy		
2(2-0-4)
RSU 134 Legal Awareness
3(3-0-6)
ENL 125 English for Global Exploration 3(3-0-6)
				
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ECO 211 Principle of Microeconomics 3(3-0-6)
POL 102 Introduction to Political
3(3-0-6)
		 Philosophy			
IRD 101 Introduction to Southeast
3(3-0-6)
		 Asian Political Economy and Culture 		
PEG 201 Academic Skills in Political 3(3-0-6)
		 Science and Economics		
PEG 203 The Use of Computer in
3(3-0-6)
		 Political Science and Economics		
RSU xxx General Education (4)
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ECO 212 Principle of Macroeconomics 3(3-0-6)
ECO 311 Intermediate Microeconomics 3(3-0-6)
POL 202 Introduction to International 3(3-0-6)
		 Politics and Globalization		
IRD 307 International Organization 3(3-0-6)
		 and Cooperation		
PEG 202 Basic Principles of Data
3(3-0-6)
		 Analysis in Political Science
		 and Economics		
RSU xxx General Education (5)
3(3-0-6)
				
Total 18Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ECO 312 Intermediate Macroeconomics 3(3-0-6)
ECO 380 Basic Mathematical Economics 3(3-0-6)
IRD 252 Evolution of World Politics 3(3-0-6)
POL 206 Introduction to Comparative 3(3-0-6)
		 Politics and Government		
ECO 391 Development of Political
3(3-0-6)
		 Economic Thoughts		
ECO 480 Economics of Big Data
3(3-0-6)
		 			 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ECO xxx Economics Major (1)
3(x-x-x)
ECO xxx Economics Major (2)
3(x-x-x)
ECO xxx Economics Elective (1)
3(x-x-x)
ECO xxx Economics Elective (2)
3(x-x-x)
XXX xxx Minor (1)
3(x-x-x)
RSU xxx General Education (6)
3(3-0-6)
		 			 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ECO 493 Internship		
3(0-35-18)
					
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ECO 400 Research Methodology
3(2-2-5)
ECO xxx Economics Major (3)
3(x-x-x)
XXX xxx Minor (2)
3(x-x-x)
XXX xxx Minor (3)
3(x-x-x)
RSU xxx General Education (7)
3(3-0-6)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PEG 401 Seminar on Contemporary 3(3-0-6)
		
Politics, Economy, and Global Issues		
ECO xxx Economics Major (4)
3(3-0-6)
XXX xxx Minor (4)
3(x-x-x)
XXX xxx Minor (5)
3(x-x-x)
RSU xxx General Education (8)
3(3-0-6)
					 Total 15 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ECO 495 Independent Study
3(0-35-18)
					
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU xxx General Education (9)
3(3-0-6)
RSU xxx General Education (10)
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective (1)
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective (2)
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
					 Total 13 Credits

หมายเหตุ : แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและการเห็นควรของอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 101 Dharmacracy		
2(2-0-4)
RSU 134 Legal Awareness
3(3-0-6)
ENL 125 English for Global Exploration 3(3-0-6)
				
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
ECO 211 Principle of Microeconomics 3(3-0-6)
POL 102 Introduction to Political
3(3-0-6)
		 Philosophy		
IRD 101 Introduction to Southeast
3(3-0-6)
		 Asian Political Economy and Culture
PEG 201 Academic Skills in Political 3(3-0-6)
		 Science and Economics		
PEG 203 The Use of Computer in
3(3-0-6)
		 Political Science and Economics		
RSU xxx General Education (4)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MAT 144 Calculus for Business and
3(3-0-6)
		 Economics		
POM 202 Statistical Analysis in
3(3-0-6)
		 Business and Economics
CIS 211 Computer Applications in
3(2-2-5)
		 Business		
ECO 202 Macroeconomics		
3(3-0-6)
ECO 311 Intermediate Microeconomics 3(3-0-6)
XXX xxx Language Elective
3(x-x-x)
RSU 112 Sport for Health		
1(0-2-1)
					 Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ECO 312 Intermediate Macroeconomics 3(3-0-6)
ECO 380 Basic Mathematical Economics 3(3-0-6)
IRD 252 Evolution of World Politics 3(3-0-6)
POL 206 Introduction to Comparative 3(3-0-6)
		 Politics and Government		
ECO 391 Development of Political
3(3-0-6)
		 Economic Thoughts		
ECO 480 Economics of Big Data
3(3-0-6)
		 			 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ECO xxx Economics Major (1)
3(x-x-x)
ECO xxx Economics Major (2)
3(x-x-x)
ECO xxx Economics Elective (1)
3(x-x-x)
ECO xxx Economics Elective (2)
3(x-x-x)
XXX xxx Minor (1)
3(x-x-x)
RSU xxx General Education (6)
3(3-0-6)
		 			 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ECO 400 Research Methodology
3(2-2-5)
ECO xxx Economics Major (3)
3(x-x-x)
XXX xxx Minor (2)
3(x-x-x)
XXX xxx Minor (3)
		
3(x-x-x)
RSU xxx General Education (7)
3(3-0-6)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
PEG 401 Seminar on Contemporary 3(3-0-6)
		 Politics, Economy, and Global Issues
ECO xxx Economics Major (4)
3(3-0-6)
XXX xxx Minor (4)
		
3(x-x-x)
XXX xxx Minor (5)
		
3(x-x-x)
RSU xxx General Education (8)
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ECO 494 Cooperative Education 6(0-35-18)
				
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
RSU xxx General Education (9)
3(3-0-6)
RSU xxx General Education (10)
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective (1)
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective (2)
3(x-x-x)
RSU 112 Sports for Health
1(0-2-1)
					 Total 13 Credits
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คณะนิติศาสตร์
Faculty of Law
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Faculty of Law
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
คณบดี คณะนิติศาสตร์
คุณวุฒิ

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นบท. (เนติบัณฑิตไทย) สำ�นักอบรมกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตไทย
ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ด. (นิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ด.(นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
			 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) สถาบันบัณฑิต
			 พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
			 รุ่นที่ 41
		 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
		 การศึกษาหลักสูตรนักบริหาร ของมหาวิทยาลัย เคมบริดจ์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่3

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล
คณบดีกิตติคุณ คณะนิติศาสตร์
คุณวุฒิ

B.A. (Honours), B.C.L., M.A., D.Phil and D.C.L.
(Oxford University)
Docteur en Droit; D.E.S.S. D.I Pub. (Diplôme´d´ Etudes 		
Supérieures de Droit International Public) (Paris University)
LL.M. (Harvard University)
เนติบัญฑิตอังกฤษ Of the Middle Temple, Barrister-at-law.

รหัสคณะ 17 สีประจำ�คณะ สีทอง
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สาขาวิชานิติศาสตร์
Law
ชื่อปริญญา
		

นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws

: น.บ.
: LL.B.

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต้องเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาทุกคนสามารถคิดดี ทำ�ดี มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลก รองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและสามารถสั่งสมทุนทางปัญญาเพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงต้องจัด
การเรียนการสอนภายใต้การบริหารวิชาการโดยยึดหลักนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และพิจารณา
ในทุกมิตอิ ย่างบูรณาการ โดยวางอยูบ่ นพืน้ ฐานการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสำ�นึกสาธารณะ สามารถพึ่งตนเองได้
และสามารถดำ�รงตนอยู่ในสังคมไทยที่มีลักษณะเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
อันเป็นจารีตประเพณีที่ดีงามและเอกลักษณ์ของสังคมไทยที่ดี ภายใต้หลักธรรมาธิปไตย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะดำ�เนินกิจกรรมทางวิชาชีพ
และวิชาการทางด้านกฎหมายในฐานะศูนย์กลางของการเรียนรู้และการศึกษาวิชานิติศาสตร์ในทุกด้าน
และพัฒนาองค์ความรู้ของผู้เรียนในระดับปริญญาตรี ให้มีฐานความรู้ไปสู่การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิตต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพือ่ ให้ผทู้ ม่ี พี น้ื ฐานความรูศ้ กั ยภาพและมีความต้องการศึกษากฎหมาย ได้รบั โอกาส ศึกษา
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำ�นึกดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็น
ผู้นำ�และมีทักษะในวิชาการกฎหมาย สามารถนำ�องค์ความรู้อย่างบูรณาการไปใช้ประกอบอาชีพหรือเสริม
การประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับภารกิจและการดำ�รงชีพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์กฎหมายเฉพาะด้านและเน้นให้โอกาสในการเลือกศึกษา
กฎหมายตามความถนัด ความสนใจ และความประสงค์ในด้านใดด้านหนึ่ง คือ
		 3.1 ด้านกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญา เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำ�
องค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ตำ�รวจ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ทนายความ พนักงานอัยการ และผู้พิพากษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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		 3.2 ด้านกฎหมายมหาชน เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำ�องค์ความรู้ไปใช้ประกอบวิชาชีพ และ
วิชาการ ในฐานะเจ้าหน้าที่ นักกฎหมาย นิติกร ที่ปรึกษากฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม องค์กรอิสระ และองค์การมหาชน รวมทั้งในฐานะทนายความที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานคดี
พนักงานอัยการ และตุลาการในศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 3.3 ด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำ�องค์ความรู้
ไปใช้ประกอบวิชาชีพและวิชาการในฐานะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักกฎหมาย นิตกิ ร ทีป่ รึกษากฎหมาย นักการทูต
เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมาย
การค้าและ การลงทุนระหว่างประเทศ และสามารถเจรจาติดต่อธุรกิจการค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
		 3.4 ให้มีความรอบรู้รับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ ซื่อสัตย์ต่อวิชาการความรู้ คำ�นึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและรับใช้สังคม
		 3.5 ประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรมแห่งวิชาการและวิชาชีพ
		 3.6 ให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพการ
ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและศึกษาต่อในระดับสูงได้
โครงสร้างหลักสูตร
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 		
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
		
		 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
		 กลุ่มวิชาภาษา
			
		 กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ				
		 วิชาชีพ-บังคับ
			
		 วิชาชีพ-บังคับเฉพาะกลุ่ม
		 วิชาชีพ-เลือก		
		
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต

141
30
3
9
15
3
105
87
12
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต ประกอบด้วย
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต ประกอบด้วย
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. รับผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำ�ลังศึกษาและรอผลการสอบ
หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. รับผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำ�ลังศึกษาและ
รอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
ที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้
3. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางวินัย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. ไม่เคยต้องโทษจำ�คุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

แนวทางการประกอบวิชาชีพ

มุ่งที่จะผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์กฎหมายเฉพาะด้านตามความสนใจของผูเ้ รียน ประพฤติตนอยูใ่ นกรอบจรรยาบรรณและจริยธรรม
มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ มีความสำ�นึกที่ดีต่อสังคมและรับผิดชอบในวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมายในทุกๆด้านและทุกสาขาวิชาชีพ
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แผนการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(x-x-x)
XXX_ _ _ Leadership and Social
3(x-x-x)
		
Responsibility
XXX_ _ _ English Language (2)
3(x-x-x)
				
Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ Arts and Culture
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Digital Media Literacy /
3(x-x-x)
		
RSU My-Style
ENL _ _ _ English Language (1)
3(x-x-x)
XXX_ _ _ Sports for Health
1(x-x-x)
LAW 101 Principles of Private Law 3(3-0-6)
LAW 102 Principles of Public Law
3(3-0-6)
					Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2		
XXX_ _ _ Innovative Entrepreneurship 3(x-x-x)
XXX_ _ _ Essence of Science
3(x-x-x)
XXX_ _ _ International Language
3(x-x-x)
		
and International Experience (1)
LAW 103 Principles of Public Law
3(3-0-6)
LAW 104 Juristic Acts and Contract 3(3-0-6)
LAW 105 Constitutional Law
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX_ _ _ International Language
3(x-x-x)
		
and International Experience (2)
LAW 201 English for Lawyers I
2(2-0-4)
LAW 202 Obligations		
3(3-0-6)
LAW 203 Wrongful Acts		
3(3-0-6)
LAW 204 Criminal Law : General
3(2-2-5)
		
Principles
LAW 205 Specific Contracts 1
2(2-0-4)
LAW 206 Labour and Social
3(3-0-6)
		
Securities Law			
					Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
LAW 207 Specific Contracts 2
2(2-0-4)
LAW 208 Suretyship, Mortgage
2(2-0-4)
		
and Pledge
LAW 209 Insurance		
2(2-0-4)
LAW 210 Legal Philosophy
3(3-0-6)
LAW 211 Criminal Law : Offences
3(3-0-6)
LAW 212 English for Lawyers II
2(2-0-4)
XXX_ _ _ Free Elective		
3(x-x-x)
					Total 17 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
LAW 301 Partnership and Company 3(3-0-6)
LAW 302 Family		
3(2-2-5)
LAW 303 Civil Procedure Law I
3(3-0-6)
LAW 304 Negotiable Instruments
2(2-0-4)
		
and Current Accounts
LAW 305 Judiciary Process and Thai 3(2-2-5)
		
Court System		
LAW 306 Criminal Procedure Law 1 3(3-0-6)
XXX_ _ _ Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
LAW 307 Succession		
3(3-0-6)
LAW 308 Criminal Procedure Law 2 3(3-0-6)
LAW 309 Evidence Law		
3(3-0-6)
LAW 310 Private International Law 2(2-0-4)
LAW 311 Civil Procedure Law II
3(3-0-6)
LAW 312 Principles of Legal Profession3(2-2-5)
					 Total 17 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
LAW 401
Bankruptcy Law
3(3-0-6)
LAW 402 Administrative Law
3(2-2-5)
LAW 403 Public International Law
3(3-0-6)
LAW 404 Tax Law		
3(3-0-6)
LAW_ _ _ Elective		
3(x-x-x)
LAW_ _ _ Elective		
3(x-x-x)
			 		 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
LAW_ _ _ Elective		
3(x-x-x)
LAW_ _ _ Elective		
3(x-x-x)
		
Total 6 Credits
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แผนการศึกษาสหกิจ
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(x-x-x) XXX_ _ _		 International Language 3(x-x-x)
and International Experience (2)
XXX_ _ _ Leadership and Social
3(x-x-x) 		
LAW 201 English for Lawyers I
2(2-0-4)
		
Responsibility
3(3-0-6)
XXX_ _ _ English Language (2)
3(x-x-x) LAW 202 Obligations		
LAW 203 Wrongful Acts		
3(3-0-6)
				
Total 8 Credits
LAW 204 Criminal Law : General
3(2-2-5)
ภาคการศึกษาที่ 1			
Principles
XXX_ _ _ Arts and Culture
3(x-x-x) 		
2(2-0-4)
XXX_ _ _ Digital Media Literacy /
3(x-x-x) LAW 205 Specific Contracts 1
LAW 206 Labour and Social
3(3-0-6)
		
RSU My-Style
Securities Law		
ENL _ _ _ English Language (1)
3(x-x-x) 		
XXX_ _ _ Sports for Health
1(x-x-x) 					Total 19 Credits
LAW 101 Principles of Private Law 3(3-0-6) ภาคการศึกษาที่ 2
2(2-0-4)
LAW 102 Principles of Public Law
3(3-0-6) LAW 207 Specific Contracts 2
2(2-0-4)
					Total 16 Credits LAW 208 Suretyship, Mortgage
		
and Pledge
ภาคการศึกษาที่ 2		
2(2-0-4)
XXX_ _ _ Innovative Entrepreneurship 3(x-x-x) LAW 209 Insurance		
3(3-0-6)
XXX_ _ _ Essence of Science
3(x-x-x) LAW 210 Legal Philosophy
3(3-0-6)
XXX_ _ _ International Language
3(x-x-x) LAW 211 Criminal Law : Offences
LAW 212 English for Lawyers II
2(2-0-4)
		
and International Experience (1)
3(x-x-x)
LAW 103 Principles of Public Law
3(3-0-6) XXX_ _ _ Free Elective		
LAW 104 Juristic Acts and Contract 3(3-0-6) 					Total 17 Credits
LAW 105 Constitutional Law
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
LAW 301 Partnership and Company 3(3-0-6)
LAW 302 Family		
3(2-2-5)
LAW 303 Civil Procedure Law I
3(3-0-6)
LAW 304 Negotiable Instruments a 2(2-0-4)
		
nd Current Accounts
LAW 305 Judiciary Process and Thai 3(2-2-5)
		
Court System		
LAW 306 Criminal Procedure Law 1 3(3-0-6)
XXX_ _ _ Free Elective		
3(x-x-x)
					 Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
LAW 307 Succession		
3(3-0-6)
LAW 308 Criminal Procedure Law 2 3(3-0-6)
LAW 309 Evidence Law		
3(3-0-6)
LAW 310 Private International Law 2(2-0-4)
LAW 311 Civil Procedure Law II
3(3-0-6)
LAW 312 Principles of Legal Profession3(2-2-5)
					 Total 17 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
LAW 401
Bankruptcy Law
3(3-0-6)
LAW 402 Administrative Law
3(2-2-5)
LAW 403 Public International Law
3(3-0-6)
LAW 404 Tax Law		
3(3-0-6)
LAW_ _ _ Elective		
3(x-x-x)
LAW_ _ _ Elective		
3(x-x-x)
		
		 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
LAW 470		 Cooperative Education 6(0-35-18)
					 Total 6 Credits
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วิทยาลัยดนตรี

The Conservatory of Music
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The Conservatory of Music

ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ
คณบดี

คุณวุฒิ
ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
D.A. (Music Theory and Composition) University of Northern
Colorado, USA
M.M. (Jazz Studies) University of North Texas, USA
B.F.A. (Music) Cornish College of the Arts, USA
วิทยาลัยดนตรี เปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

รหัสคณะ 20 สีประจ�ำคณะ สีส้ม (Metalic Sillver)
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หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Music Program
ชื่อปริญญา		 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
			 Bachelor of Music

: ดศ.บ.
: B.M.

ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งบูรณาการอนุศาสตร์ทางด้านดนตรีเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนา
ความเข้มแข็งทางวิชาการดนตรี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์งานดนตรีที่ดี มีคุณภาพให้แก่
สังคม มีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรีอย่างลึกซึ้ง และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ความส�ำคัญ
ดนตรีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์
และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพัฒนาการทางปัญญาของมนุษย์ รวมถึงพัฒนาคนให้มีความเป็นคนโดยสมบูรณ์ การ
ให้การศึกษาดนตรีจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี รวมถึงการใช้เทคโนโลยี และมี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลง และมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อสังคม
		 2. ส่งเสริมการศึกษาดนตรีในฐานะที่เป็นศาสตร์และศิลป์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
ดนตรีสู่สังคม
		 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
		 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
		 จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร			
135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป					
30
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
			 กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต แบ่งเป็น
			 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
3
หน่วยกิต
			 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร 		
12
หน่วยกิต
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		 (Internationalization and Communication)			
			 โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
			 กลุ่ม 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
		
6 หน่วยกิต
			 กลุ่ม 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
				
(International Language and International Experience) 6 หน่วยกิต
		
กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม 			
15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่
เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ ำ� และความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy)
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ 				
99
หน่วยกิต ประกอบด้วย
		 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 				
56
หน่วยกิต
		 วิชาชีพ					
43
หน่วยกิต
		 วิชาชีพ-บังคับ 				
28
หน่วยกิต
		 วิชาชีพ-เลือก 				
15
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า		
6
หน่วยกิต
		 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
			 นักดนตรี นักวิชาการ อาจารย์ด้านดนตรี นักประพันธ์เพลง วิศวกรเสียง นักธุรกิจดนตรี
และผู้อ�ำนวยการผลิตดนตรี
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แผนการศึกษากลุ่มวิชาการประพันธ์เพลง (Music Composition)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 100 Intro to Music Literature
3(3-0-6)
MUS 111 Music Theory I
3(3-0-6)
MUS 113 Aural Skills I
1(0-2-1)
MUS 123 Keyboard Skills I
1(0-2-1)
MUS 127 Applied Music I
4(0-8-4)
MUS 191 Recital Hours I
0(0-0-0)
MUS 261 Introduction to Music
2(1-2-3)
		 Technology		
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
				
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 112 Music Theory II
3(3-0-6)
MUS 114 Aural Skills II
1(0-2-1)
MUS 124 Keyboard Skills II
1(0-2-1)
MUS 128 Applied Music II
4(0-8-4)
MUS 192 Recital Hours II
0(0-0-0)
MUS 262 Computer-Based Music
2(1-2-3)
		 Production
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
				
Total 20 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 211 Music Theory III
3(3-0-6)
MUS 213 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 215 Composition I
4(0-8-4)
MUS 223 Keyboard Skills III
1(0-2-1)
MUS 227 Applied Music III
4(0-8-4)
MUS 291 Recital Hours III
0(0-0-0)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
				
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 212 Music Theory IV
3(3-0-6)
MUS 214 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 216 Composition II
4(0-8-4)
MUS 224 Keyboard Skills IV
1(0-2-1)
MUS 228 Applied Music IV
4(0-8-4)
MUS 292 Recital Hours IV
0(0-0-0)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
				
Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 217 History of Western Music I 3(3-0-6)
MUS 303 Instrumentation
2(2-0-4)
MUS 305 Form and Analysis
2(2-0-4)
MUS 315 Composition III
4(0-8-4)
MUS 371 Basic Conducting
2(1-2-3)
MUS 391 Recital Hours V
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 218 History of Western Music II 3(3-0-6)
MUS 304 Orchestration
2(2-0-4)
MUS 307 Counterpoint
2(2-0-4)
MUS 316 Composition IV
4(0-8-4)
MUS 367 Music Business
3(3-0-6)
MUS 392 Recital Hours VI
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
			
Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 401 Twentieth-century Music
2(2-0-4)
MUS 415 Composition V
4(0-8-4)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
			
Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 419 Composition Recital
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
4(x-x-x)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
			
Total 10 Credits
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แผนการศึกษากลุ่มวิชาการแสดงดนตรี (Instrumental Performance)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 100 Intro to Music Literature
3(3-0-6)
MUS 111 Music Theory I
3(3-0-6)
MUS 113 Aural Skills I
1(0-2-1)
MUS 123 Keyboard Skills I
1(0-2-1)
MUS 127 Applied Music I
4(0-8-4)
MUS 181 Symphony Orchestra I
1(0-3-2)
MUS 191 Recital Hours I
0(0-0-0)
MUS 261 Introduction to Music
2(1-2-3)
		
Technology		
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 112 Music Theory II
3(3-0-6)
MUS 114 Aural Skills II
1(0-2-1)
MUS 124 Keyboard Skills II
1(0-2-1)
MUS 128 Applied Music II
4(0-8-4)
MUS 182 Symphony Orchestra II
1(0-3-2)
MUS 192 Recital Hours II
0(0-0-0)
MUS 262 Computer-Based Music
2(1-2-3)
		
Production		
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 21 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 211 Music Theory III
3(3-0-6)
MUS 213 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 223 Keyboard Skills III
1(0-2-1)
MUS 227 Applied Music III
4(0-8-4)
MUS 281 Symphony Orchestra III
1(0-3-2)
MUS 291 Recital Hours III
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 212 Music Theory IV
3(3-0-6)
MUS 214 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 224 Keyboard Skills IV
1(0-2-1)
MUS 228 Applied Music IV
4(0-8-4)
MUS 282 Symphony Orchestra IV
1(0-3-2)
MUS 292 Recital Hours IV
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 217 History of Western Music I 3(3-0-6)
MUS 303 Instrumentation
2(2-0-4)
MUS 305 Form and Analysis
2(2-0-4)
MUS 327 Applied Music V
4(0-8-4)
MUS 371 Basic Conducting
2(1-2-3)
MUS 381 Symphony Orchestra V
1(0-3-2)
MUS 391 Recital Hours V
0(0-0-0)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
		
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 218 History of Western Music II 3(3-0-6)
MUS 328 Applied Music VI
4(0-8-4)
MUS 367 Music Business
3(3-0-6)
MUS 382 Symphony Orchestra VI
1(0-3-2)
MUS 392 Recital Hours VI
0(0-0-0)
MUS 399 Junior Recital
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
			
Total 13 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
MUS 401 Twentieth-century Music 2(2-0-4)
MUS 427 Applied Music VII
4(0-8-4)
MUS 481 Symphony Orchestra VII 1(0-3-2)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
			
Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 428 Applied Music VIII
4(0-8-4)
MUS 482 Symphony Orchestra VIII 1(0-3-2)
MUS 499 Senior Recital
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
		
Total 12 Credits
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แผนการศึกษากลุ่มวิชาการแสดงเปียโน (Piano Performance)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 100 Intro to Music Literature
3(3-0-6)
MUS 111 Music Theory I
3(3-0-6)
MUS 113 Aural Skills I
1(0-2-1)
MUS 127 Applied Music I
4(0-8-4)
MUS 191 Recital Hours I
0(0-0-0)
MUS 261 Introduction to Music
2(1-2-3)
		 Technology		
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 112 Music Theory II
3(3-0-6)
MUS 114 Aural Skills II
1(0-2-1)
MUS 128 Applied Music II
4(0-8-4)
MUS 192 Recital Hours II
0(0-0-0)
MUS 262 Computer-Based Music
2(1-2-3)
		 Production
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 125 Keyboard Harmony I
2(0-4-2)
MUS 211 Music Theory III
3(3-0-6)
MUS 213 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 225 Piano Accompanying I
2(0-4-2)
MUS 227 Applied Music III
4(0-8-4)
MUS 291 Recital Hours III
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 126 Keyboard Harmony II
2(0-4-2)
MUS 212 Music Theory IV
3(3-0-6)
MUS 214 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 226 Piano Accompanying II
2(0-4-2)
MUS 228 Applied Music IV
4(0-8-4)
MUS 292 Recital Hours IV
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 20 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 217 History of Western Music I 3(3-0-6)
MUS 303 Instrumentation
2(2-0-4)
MUS 305 Form and Analysis
2(2-0-4)
MUS 325 Piano Accompanying III
2(0-4-2)
MUS 327 Applied Music V
4(0-8-4)
MUS 371 Basic Conducting
2(1-2-3)
MUS 391 Recital Hours V
0(0-0-0)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 218 History of Western Music II 3(3-0-6)
MUS 326 Piano Accompanying IV
2(0-4-2)
MUS 328 Applied Music VI
4(0-8-4)
MUS 367 Music Business
3(3-0-6)
MUS 392 Recital Hours VI
0(0-0-0)
MUS 399 Junior Recital
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
		
Total 14 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 401 Twentieth-century Music
2(2-0-4)
MUS 427 Applied Music VII
4(0-8-4)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
		
Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 428 Applied Music VIII
4(0-8-4)
MUS 499 Senior Recital
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
			
Total 12 Credits
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แผนการศึกษากลุ่มวิชาการแสดงกีตาร์ (Guitar Performance))

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 100 Intro to Music Literature
3(3-0-6)
MUS 111 Music Theory I
3(3-0-6)
MUS 113 Aural Skills I
1(0-2-1)
MUS 123 Keyboard Skills I
1(0-2-1)
MUS 127 Applied Music I
4(0-8-4)
MUS 185 Chamber Music Ensemble I 1(0-2-1)
MUS 191 Recital Hours I
0(0-0-0)
MUS 261 Introduction to Music
2(1-2-3)
		
Technology		
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 112 Music Theory II
3(3-0-6)
MUS 114 Aural Skills II
1(0-2-1)
MUS 124 Keyboard Skills II
1(0-2-1)
MUS 128 Applied Music II
4(0-8-4)
MUS 186 Chamber Music Ensemble II 1(0-2-1)
MUS 192 Recital Hours II
0(0-0-0)
MUS 262 Computer-Based Music
2(1-2-3)
		
Production		
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 21Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 211 Music Theory III
3(3-0-6)
MUS 213 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 223 Keyboard Skills III
1(0-2-1)
MUS 227 Applied Music III
4(0-8-4)
MUS 285 Chamber Music Ensemble III 1(0-2-1)
MUS 291 Recital Hours III
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 212 Music Theory IV
3(3-0-6)
MUS 214 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 224 Keyboard Skills IV
1(0-2-1)
MUS 228 Applied Music IV
4(0-8-4)
MUS 286 Chamber Music Ensemble IV 1(0-2-1)
MUS 292 Recital Hours IV
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 217 History of Western Music I 3(3-0-6)
MUS 303 Instrumentation
2(2-0-4)
MUS 305 Form and Analysis
2(2-0-4)
MUS 327 Applied Music V
4(0-8-4)
MUS 371 Basic Conducting
2(1-2-3)
MUS 385 Chamber Music Ensemble V 1(0-2-1)
MUS 391 Recital Hours V
0(0-0-0)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 218 History of Western Music II 3(3-0-6)
MUS 328 Applied Music VI
4(0-8-4)
MUS 367 Music Business
3(3-0-6)
MUS 386 Chamber Music Ensemble VI 1(0-2-1)
MUS 392 Recital Hours VI
0(0-0-0)
MUS 399 Junior Recital
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
		
Total 13 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 401 Twentieth-century Music 2(2-0-4)
MUS 427 Applied Music VII
4(0-8-4)
MUS 485 Chamber Music Ensemble VII1(0-2-1)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
			
Total 13 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 428 Applied Music VIII
4(0-8-4)
MUS 486 Chamber Music Ensemble VIII1(0-2-1)
MUS 499 Senior Recital
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
			
Total 12 Credits
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แผนการศึกษากลุ่มวิชาการแสดงขับร้อง (Vocal Performance)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 100 Intro to Music Literature
3(3-0-6)
MUS 111 Music Theory I
3(3-0-6)
MUS 113 Aural Skills I
1(0-2-1)
MUS 123 Keyboard Skills I
1(0-2-1)
MUS 127 Applied Music I
4(0-8-4)
MUS 183 Chorus I
1(0-3-2)
MUS 191 Recital Hours I
0(0-0-0)
MUS 261 Introduction to Music
2(1-2-3)
		
Technology		
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 112 Music Theory II
3(3-0-6)
MUS 114 Aural Skills II
1(0-2-1)
MUS 124 Keyboard Skills II
1(0-2-1)
MUS 128 Applied Music II
4(0-8-4)
MUS 130 Basic Voice
2(1-2-3)
MUS 184 Chorus II
1(0-3-2)
MUS 192 Recital Hours II
0(0-0-0)
MUS 262 Computer-Based Music
2(1-2-3)
		
Production		
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 20 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 211 Music Theory III
3(3-0-6)
MUS 213 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 223 Keyboard Skills III
1(0-2-1)
MUS 227 Applied Music III
4(0-8-4)
MUS 283 Chorus III
1(0-3-2)
MUS 291 Recital Hours III
0(0-0-0)
MUS 333 Diction I
2(1-2-3)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 212 Music Theory IV
3(3-0-6)
MUS 214 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 224 Keyboard Skills IV
1(0-2-1)
MUS 228 Applied Music IV
4(0-8-4)
MUS 284 Chorus IV
1(0-3-2)
MUS 292 Recital Hours IV
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
		
Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 217 History of Western Music I 3(3-0-6)
MUS 303 Instrumentation
2(2-0-4)
MUS 327 Applied Music V
4(0-8-4)
MUS 371 Basic Conducting
2(1-2-3)
MUS 383 Chorus V
1(0-3-2)
MUS 391 Recital Hours V
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 17 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 218 History of Western Music II 3(3-0-6)
MUS 328 Applied Music VI
4(0-8-4)
MUS 367 Music Business
3(3-0-6)
MUS 384 Chorus VI
1(0-3-2)
MUS 392 Recital Hours VI
0(0-0-0)
MUS 399 Junior Recital
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 427 Applied Music VII
4(0-8-4)
MUS 483 Chorus VII
1(0-3-2)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
			
Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 428 Applied Music VIII
4(0-8-4)
MUS 484 Chorus VIII
1(0-3-2)
MUS 499 Senior Recital
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
		
Total 11 Credits
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แผนการศึกษากลุ่มวิชาดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ
(Jazz and Contemporary Improvised Music)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 100 Intro to Music Literature
3(3-0-6)
MUS 111 Music Theory I
3(3-0-6)
MUS 113 Aural Skills I
1(0-2-1)
MUS 123 Keyboard Skills I
1(0-2-1)
MUS 127 Applied Music I
4(0-8-4)
MUS 187 Jazz and Contemporary
1(0-2-1)
		
Music Ensemble I		
MUS 191 Recital Hours I
0(0-0-0)
MUS 261 Introduction to Music
2(1-2-3)
		
Technology		
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 112 Music Theory II
3(3-0-6)
MUS 114 Aural Skills II
1(0-2-1)
MUS 124 Keyboard Skills II
1(0-2-1)
MUS 128 Applied Music II
4(0-8-4)
MUS 151 Jazz Fundamentals
2(1-2-3)
MUS 188 Jazz and Contemporary
1(0-2-1)
		
Music Ensemble II
MUS 192 Recital Hours II
0(0-0-0)
MUS 262 Computer-Based Music
2(1-2-3)
		
Production
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
		
Total 20 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 211 Music Theory III
3(3-0-6)
MUS 213 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 227 Applied Music III
4(0-8-4)
MUS 251 Improvisation I
2(1-2-3)
MUS 253 Jazz Keyboard Skills I
1(0-2-1)
MUS 287 Jazz and Contemporary
1(0-2-1)
		
Music Ensemble III		
MUS 291 Recital Hours III
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 212 Music Theory IV
3(3-0-6)
MUS 214 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 228 Applied Music IV
4(0-8-4)
MUS 252 Improvisation II
2(1-2-3)
MUS 254 Jazz Keyboard Skills II
1(0-2-1)
MUS 288 Jazz and Contemporary
1(0-2-1)
		
Music Ensemble IV
MUS 292 Recital Hours IV
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 20 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 217 History of Western Music I 3(3-0-6)
MUS 255 Arranging I
2(2-0-4)
MUS 303 Instrumentation
2(2-0-4)
MUS 327 Applied Music V
4(0-8-4)
MUS 371 Basic Conducting
2(1-2-3)
MUS 391 Recital Hours V
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 218 History of Western Music II 3(3-0-6)
MUS 328 Applied Music VI
4(0-8-4)
MUS 367 Music Business
3(3-0-6)
MUS 392 Recital Hours VI
0(0-0-0)
MUS 399 Junior Recital
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 16 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 427 Applied Music VII
4(0-8-4)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
			
Total 10 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 428 Applied Music VIII
4(0-8-4)
MUS 499 Senior Recital
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
		
Total 9 Credits
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แผนการศึกษากลุ่มวิชาการผลิตดนตรี (Music Production)
ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 100 Intro to Music Literature
3(3-0-6)
MUS 111 Music Theory I
3(3-0-6)
MUS 113 Aural Skills I
1(0-2-1)
MUS 123 Keyboard Skills I
1(0-2-1)
MUS 127 Applied Music I
4(0-8-4)
MUS 191 Recital Hours I
0(0-0-0)
MUS 261 Introduction to Music
2(1-2-3)
		
Technology		
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
		
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 112 Music Theory II
3(3-0-6)
MUS 114 Aural Skills II
1(0-2-1)
MUS 124 Keyboard Skills II
1(0-2-1)
MUS 128 Applied Music II
4(0-8-4)
MUS 160 Music Production Analysis 3(3-0-6)
MUS 192 Recital Hours II
0(0-0-0)
MUS 260 Audio Engineering
2(1-2-3)
MUS 262 Computer-Based Music
2(1-2-3)
		
Production
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 161 Music Production Skills I 3(2-2-5)
MUS 211 Music Theory III
3(3-0-6)
MUS 213 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 227 Applied Music III
4(0-8-4)
MUS 253 Jazz Keyboard Skills I
1(0-2-1)
MUS 291 Recital Hours III
0(0-0-0)
MUS 361 Recording Technology I
3(2-2-5)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
		
Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 162 Music Production Skills II 3(2-2-5)
MUS 212 Music Theory IV
3(3-0-6)
MUS 214 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 228 Applied Music IV
4(0-8-4)
MUS 254 Jazz Keyboard Skills II
1(0-2-1)
MUS 265 History of Popular Music 2(2-0-4)
MUS 292 Recital Hours IV
0(0-0-0)
MUS 362 Recording Technology II 3(2-2-5)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 20 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 217 History of Western Music I 3(3-0-6)
MUS 303 Instrumentation
2(2-0-4)
MUS 364 Mix Techniques
3(2-2-5)
MUS 365 Popular Songwriting I
3(2-2-5)
MUS 371 Basic Conducting
2(1-2-3)
MUS 391 Recital Hours V
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 218 History of Western Music II 3(3-0-6)
MUS 367 Music Business
3(3-0-6)
MUS 392 Recital Hours VI
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 467 Senior Project
3(0-9-5)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
		
Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX ___ Music Electives
6(x-x-x)
		
Total 6 Credits
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แผนการศึกษากลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี
(Music Engineering Technology)
ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 100 Intro to Music Literature
3(3-0-6)
MUS 111 Music Theory I
3(3-0-6)
MUS 113 Aural Skills I
1(0-2-1)
MUS 123 Keyboard Skills I
1(0-2-1)
MUS 127 Applied Music I
4(0-8-4)
MUS 191 Recital Hours I
0(0-0-0)
MUS 261 Introduction to Music
2(1-2-3)
		 Technology
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 112 Music Theory II
3(3-0-6)
MUS 114 Aural Skills II
1(0-2-1)
MUS 124 Keyboard Skills II
1(0-2-1)
MUS 128 Applied Music II
4(0-8-4)
MUS 160 Music Production Analysis 3(3-0-6)
MUS 192 Recital Hours II
0(0-0-0)
MUS 260 Audio Engineering
2(1-2-3)
MUS 262 Computer-Based Music
2(1-2-3)
		 Production
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 161 Music Production Skills I
3(2-2-5)
MUS 165 Critical Listening
1(0-2-1)
MUS 211 Music Theory III
3(3-0-6)
MUS 213 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 227 Applied Music III
4(0-8-4)
MUS 253 Jazz Keyboard Skills I
1(0-2-1)
MUS 291 Recital Hours III
0(0-0-0)
MUS 361 Recording Technology I
3(2-2-5)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 212 Music Theory IV
3(3-0-6)
MUS 214 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 228 Applied Music IV
4(0-8-4)
MUS 254 Jazz Keyboard Skills II
1(0-2-1)
MUS 292 Recital Hours IV
0(0-0-0)
MUS 362 Recording Technology II
3(2-2-5)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
		
Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
MUS 217 History of Western Music I 3(3-0-6)
MUS 267 Acoustics
2(2-0-4)
MUS 269 Sound Reinforcement
2(1-2-3)
MUS 303 Instrumentation
2(2-0-4)
MUS 364 Mix Techniques
3(2-2-5)
MUS 371 Basic Conducting
2(1-2-3)
MUS 391 Recital Hours V
0(0-0-0)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 218 History of Western Music II 3(3-0-6)
MUS 367 Music Business
3(3-0-6)
MUS 392 Recital Hours VI
0(0-0-0)
MUS 461 Digital Recording and Editing 3(2-2-5)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 17 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 467 Senior Project
3(0-9-5)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX ___ Music Electives
6(x-x-x)
			
Total 6 Credits
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แผนการศึกษากลุ่มวิชาการออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสื่อ
(Sound Design and Media Composition)
ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 100 Intro to Music Literature
3(3-0-6)
MUS 111 Music Theory I
3(3-0-6)
MUS 113 Aural Skills I
1(0-2-1)
MUS 123 Keyboard Skills I
1(0-2-1)
MUS 127 Applied Music I
4(0-8-4)
MUS 191 Recital Hours I
0(0-0-0)
MUS 261 Introduction to Music
2(1-2-3)
		 Technology		
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 20 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 112 Music Theory II
3(3-0-6)
MUS 114 Aural Skills II
1(0-2-1)
MUS 124 Keyboard Skills II
1(0-2-1)
MUS 128 Applied Music II
4(0-8-4)
MUS 192 Recital Hours II
0(0-0-0)
MUS 260 Audio Engineering
2(1-2-3)
MUS 262 Computer-Based Music
2(1-2-3)
		 Production
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 211 Music Theory III
3(3-0-6)
MUS 213 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 215 Composition I
4(0-8-4)
MUS 223 Keyboard Skills III
1(0-2-1)
MUS 227 Applied Music III
4(0-8-4)
MUS 291 Recital Hours III
0(0-0-0)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 212 Music Theory IV
3(3-0-6)
MUS 214 Aural Skills III
1(0-2-1)
MUS 216 Composition II
4(0-8-4)
MUS 224 Keyboard Skills IV
1(0-2-1)
MUS 228 Applied Music IV
4(0-8-4)
MUS 292 Recital Hours IV
0(0-0-0)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
		
Total 19 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 217 History of Western Music I 3(3-0-6)
MUS 263 Sound Design for Film
3(2-2-5)
		 and Video		
MUS 303 Instrumentation
2(2-0-4)
MUS 305 Form and Analysis
2(2-0-4)
MUS 371 Basic Conducting
2(1-2-3)
MUS 391 Recital Hours V
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
4(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 218 History of Western Music II 3(3-0-6)
MUS 264 Sound Design for Interactive 3(2-2-5)
		 Media		
MUS 304 Orchestration
2(2-0-4)
MUS 367 Music Business
3(3-0-6)
MUS 392 Recital Hours VI
0(0-0-0)
XXX ___ Music Electives
4(x-x-x)
XXX ___ Gen. Ed.
3(x-x-x)
			
Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1		
MUS 368 Film Scoring Techniques
3(2-2-5)
MUS 401 Twentieth-century Music
2(2-0-4)
XXX ___ Music Electives
3(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
		
Total 11 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
MUS 419 Composition Recital
0(0-0-0)
MUS 460 Multimedia Scoring Techniques3(2-2-5)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Music Electives
2(x-x-x)
XXX ___ Free Electives
3(x-x-x)
			
Total 10 Credits
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สถาบันรัฐศาสตร์
Institute of Political Science
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Institute of Political Science
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ
คุณวุฒิ

- Ph.D. (Political Science) Comlumbia University, U.S.A

ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขส�ำราญ
รักษาการคณบดี

- ร.บ. (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.A. (Comparative Politics) University of Manchester, England
- Ph.D. (Southeast Asian Sociology) University of Hull, England

วิทยาลัยรัฐกิจ ประกอบด้วย

- คณะรัฐศาสตร์
- สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
- สถาบันการทูต และการต่างประเทศ
- สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

รหัส 3501 สีประจ�ำวิทยาลัย

สีทองแดง
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ Political Science
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต			
		 Bachelor of Political Science

: ร.บ.
: B.Pol.Sc.

ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
สังคมโลกในยุคโลกาภิวตั น์มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน โลกในปัจจุบนั จึงมีโครงสร้าง
ทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน เช่น ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจแบบ เสรีนิยม-ตลาดเสรี
และสังคมวัฒนธรรม อันมีอัตลักษณ์ที่หลากหลาย ซึ่งสังคมไทยก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงต่อผลกระทบจากกระแส
โลกาภิวัตน์นี้ได้ ด้วยเหตุนี้ การที่ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง สร้างความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง ประชากรมีการศึกษาสูงขึ้น มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใกล้เคียง
ต่างประเทศ และมีวิถีชีวิตที่ดีในทุกด้านนั้น ประเทศไทยย่อมต้องการประชากรรุ่นใหม่ที่ถูกปลูกฝังให้เข้าใจ
และศรัทธาในอุดมการณ์ประชาธิปไตย เชือ่ มัน่ ในกระบวนการกระจายอ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ เพือ่ การพัฒนาสังคม
ในทุกระดับจากการศึกษาเรียนรู้โลกาภิวัตน์
สถาบันรัฐศาสตร์ มีปรัชญาในการจัดท�ำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตนี้ว่า จะต้องเป็นหลักสูตร ที่มี
ลักษณะบูรณาการด้านความรู้ เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีเนื้อหารายวิชาที่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ที่จะเป็น
บุคลากรส�ำคัญในการเรียนรู้โลกาภิวัตน์ และเข้าใจลึกซึ้งต่อสังคมไทย เพื่อเป็นทรัพยากรส�ำคัญในการร่วม
กระบวนการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย อันเป็นพันธกิจที่ส�ำคัญ ของมหาวิทยาลัย
รังสิต ภายใต้แนวความคิด 4D’s (4 ดี) ได้แก่ Democracy (ประชาธิปไตย) Decentralization (การกระจาย
อ�ำนาจ) Development (การพัฒนา) และ Decency (คุณธรรม จริยธรรม) กล่าวคือ หลักสูตรจะเน้นในเรื่อง
การสร้างบัณฑิตที่จะออกไปรับใช้สังคมในบริบทของการสร้าง นักประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
มุ่งแนวทางในการกระจายอ�ำนาจในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อมุ่งสร้างความ
เจริญก้าวหน้าและความเป็นธรรมสู่สังคม ตลอดจนเป็นนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทั้งในระดับชุมชน
ประเทศ และนานาชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตนักรัฐศาสตร์ที่มีความพร้อมในด้านความรู้ทางวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรม
2. สามารถน�ำพาสังคมไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย มีความเป็นธรรม และการพัฒนา
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในเชิงบูรณาการ สามารถประยุกต์ องค์
ความรู้หลายสาขาเข้ามาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาในการท�ำงานได้
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โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาศึกษาตลอกหลักสูตร 4 ปี
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 				

138

หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป						
30
หน่วยกิต
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม			
15
หน่วยกิต
		 แบ่งเป็น
		 กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)		
3
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
		 (Internationalization and Communication)			
12
หน่วยกิต
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
6
หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
		 (International Language and International Experience)
6
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม				
15
หน่วยกิต
		 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
		 กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
			 (Leadership and Social Responsibility)
		 กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
			 (Arts and Culture)
		 กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
			 (Innovative Entrepreneurship)
		 กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
			 (Digital Media Literacy)
		 กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
			 (Essence of Science)
		 กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
			 (RSU My-Style)

603
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

หมวดวิชาเฉพาะ					
		 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ				
		 วิชาชีพ						
			 ก. วิชาชีพ-บังคับ					
			 ข. วิชาชีพ-เลือก					
		 วิชาโท						
หมวดวิชาเลือกเสรี			
ไม่น้อยกว่า

102
30
57
30
27
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ส�ำเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
3. คุณสมบัตอิ นื่ ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. ข้าราชการประจ�ำ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ
2. ข้าราชการ และพนักงานฝ่ายท้องถิ่น
3. ข้าราชการต�ำรวจ และทหาร
4. นักการเมืองระดับชาติ และท้องถิ่น
5. เจ้าหน้าที่ในองค์การพัฒนาเอกชน
6. พนักงานบริษัทเอกชนด้านการบริหารงานบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์
7. เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ
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แผนการศึกษาสถาบันรัฐศาสตร์
แผนการเรียนปกติ ระบบทวิภาค

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
3(3-0-6)
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) POL 201 Constitution and Political
ENL xxx English Language
3(2-2-5) 		 Institutions			
3(x-x-x)
XXX xxx Leadership and Social
3(x-x-x) XXX xxx Free Elective		
		 Responsibility, Art and Culture,
XXX xxx Leadership and Social
3(x-x-x)
		 Innovative Entrepreneurship, Digital 		 		 Responsibility, Art and Culture,
		 Media Literacy, Essence of Science, 		 		 Innovative Entrepreneurship,
		 RSU My-Style			
					 Total 8 Credits 		 Digital Media Literacy, Essence of
		 Science, RSU My-Style
ภาคการศึกษาที่ 1
Total 9 Credits
ENL xxx English Language
3(2-2-5) 				
XXX xxx International Language and 3(2-2-5) ภาคการศึกษาที่ 1
		 International Experience		 POL 202 Introduction to International 3(3-0-6)
POL 101 Introduction to Political Science 3(3-0-6) 		 Relations			
XXX xxx Leadership and Social
3(x-x-x) POL 203 Introduction to Public
3(3-0-6)
		 Responsibility, Art and Culture,
		 Innovative Entrepreneurship, Digital 		 		Administration			
		 Media Literacy, Essence of Science, RSU POL 204 Introduction to Development 3(3-0-6)
POL 205 Conflict Resolution and
3(3-0-6)
		My-Style
XXX xxx Leadership and Social
3(x-x-x) 		 Human Security			
		 Responsibility, Art and Culture,
POL 206 Comparative Political Systems 3(3-0-6)
		 Innovative Entrepreneurship, Digital 		 				
Total 15 Credits
		 Media Literacy, Essence of Science,
ภาคการศึ
ก
ษาที
่
2
		 RSU My-Style
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1) POL 207 Research in Political Science 3(3-0-6)
					 Total 16 Credits POL 301 Thailand and World Political 3(3-0-6)
		Economy			
ภาคการศึกษาที่ 2
XXX xxx International Language and 3(2-2-5) POL 321 Politics and Political
3(3-0-6)
		 International Experience		 		 Communication		
POL 102 Introduction to Political
3(3-0-6) POL 323 Political Parties, Interest
3(3-0-6)
		Philosophy			 		 Groups, and Elections		
POL 103 Modern Thai Politics
3(3-0-6)
3(3-0-6)
POL 302 Good Governance and
3(3-0-6) POL 341 Thai Local Politics and
		 Civil Mind 			 		Government			
XXX xxx Leadership and Social
3(x-x-x) 					 Total 15 Credits
		 Responsibility, Art and Culture, Innovative
		 Entrepreneurship, Digital Media Literacy,
		 Essence of Science, RSU My-Style
				
Total 15 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
POL 328 Democratization		
3(3-0-6)
					 Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
POL 351 Politics and Civil Society
3(3-0-6)
POL 364 ASEAN and Globalization
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Minor		
3(x-x-x)
POL xxx Minor		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
POL 497 Internship*		
3(3-36-18)
			 *เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง		
					 Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
POL xxx Minor		
3(x-x-x)
POL xxx Minor		
3(x-x-x)
POL xxx Minor		
3(x-x-x)
POL 498 Independent Study
3(0-18-9)
					 Total 12 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4) POL 201 Constitution and Political
3(3-0-6)
ENL xxx English Language
3(2-2-5)
XXX xxx Leadership and Social
3(x-x-x) 		 Institutions			
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
		 Responsibility, Art and Culture,
XXX xxx Leadership and Social
3(x-x-x)
		 Innovative Entrepreneurship, Digital
		 Media Literacy, Essence of Science,
		 Responsibility, Art and Culture,
		 RSU My-Style			 		 Innovative Entrepreneurship, Digital
					 Total 8 Credits
		 Media Literacy, Essence of Science,
ภาคการศึกษาที่ 1
ENL xxx English Language
3(2-2-5) 		 RSU My-Style
XXX xxx International Language and 3(2-2-5) 					 Total 9 Credits
		 International Experience		 ภาคการศึกษาที่ 1
POL 101 Introduction to Political Science3(3-0-6) POL 202 Introduction to International 3(3-0-6)
XXX xxx Leadership and Social
3(x-x-x)
		 Responsibility, Art and Culture, Innovative 		 Relations			
3(3-0-6)
		 Entrepreneurship, Digital Media Literacy, POL 203 Introduction to Public
		 Administration			
		 Essence of Science, RSU My-Style
XXX xxx Leadership and Social
3(x-x-x) POL 204 Introduction to Development 3(3-0-6)
		 Responsibility, Art and Culture,
POL 205 Conflict Resolution and
3(3-0-6)
		 Innovative Entrepreneurship, Digital
		 Media Literacy, Essence of Science, RSU 		 Human Security			
POL 206 Comparative Political Systems 3(3-0-6)
		My-Style
Total 15 Credits
RSU 112 Sports for health		
1(0-2-1) 				
				
Total 16 Credits ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
POL 207 Research in Political Science 3(3-0-6)
XXX xxx International Language and 3(2-2-5)
		 International Experience		 POL 301 Thailand and World Political 3(3-0-6)
POL 102 Introduction to Political
3(3-0-6) 		Economy			
3(3-0-6)
		Philosophy			POL 321 Politics and Political
POL 103 Modern Thai Politics
3(3-0-6) 		Communication
POL 302 Good Governance and
3(3-0-6) POL 323 Political Parties, Interest
3(3-0-6)
		 Civil Mind 			
XXX xxx Leadership and Social
3(x-x-x) 		 Groups, and Elections		
POL 341 Thai Local Politics and
3(3-0-6)
		 Responsibility, Art and Culture,
		Government			
		 Innovative Entrepreneurship, Digital
		 Media Literacy, Essence of Science, RSU 					 Total 15 Credits
		My-Style
					 Total 15 Credits

607
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
XXX xxx Free Elective		
3(x-x-x)
POL 328 Democratization		
3(3-0-6)
					 Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
POL 351 Politics and Civil Society
3(3-0-6)
POL 364 ASEAN and Globalization
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Major Elective		
3(3-0-6)
POL xxx Minor		
3(x-x-x)
POL xxx Minor		
3(x-x-x)
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
POL xxx Minor		
3(x-x-x)
POL xxx Minor		
3(x-x-x)
POL xxx Minor		
3(x-x-x)
					 Total 9 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
POL 499 Co-operative Education* 6(0-36-18)
			 *เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง		
				
Total 6 Credits
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คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

Criminology and Justice Administration
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Criminology and Justice
Administration
รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
คณบดี
คุณวุฒิ

- น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- M.A.C. (Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Ph.D. (Economics) University of Wisconsin Madison,
U.S.A.

สีประจ�ำสถาบัน สีชาโคล (charcoal)
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สาขา อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
Criminology and Forensic Science
ชื่อปริญญา

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์)
:     Bachelor of Science (Criminology and Forensic Science)
: วท.บ. (อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์)
: B.Sc. (Criminology and Forensic Science)

ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 ปรัชญา
		 หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ ในการบูรณาการความรู้ด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูแ้ บบสหวิทยาการ (ซึง่ ประกอบด้วยความรูด้ า้ นอาชญา
วิทยา วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม) และน�ำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรม
      หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ที่สามารถท�ำงาน
ในหน่วยงานราชการ และเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ และการบริหารงานยุตธิ รรม บัณฑิตเหล่า
นี้จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของไทย ด้วยการอาศัยความรู้นิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยา
มากขึน้ ซึง่ จะท�ำให้กระบวนการยุตธิ รรมมีความถูกต้อง และน่าเชือ่ ถือมากขึน้ อันเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมไทย      
โดยรวม
		
ความส�ำคัญ
การศึกษาทางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เป็นการศึกษาในลักษณะ             
“สหวิทยาการ” มีการ “บูรณาการศาสตร์” ทีเ่ กีย่ วข้อง (ซึง่ ประกอบด้วยความรูด้ า้ นอาชญาวิทยา วิทยาศาสตร์
นิติศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม) เพื่อน�ำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคมทั้งในแง่มุมของสังคมวิทยา
จิตวิทยา กฎหมาย การเมือง   การปกครอง เศรษฐกิจ และสื่อสารมวลชน ขณะเดียวกัน การศึกษาด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นบูรณาการศาสตร์ เช่นกัน โดยรวมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กฎหมาย และ
สังคมวิทยา
ปัจจุบัน ปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทยมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ท�ำให้กระบวนการ
ยุตธิ รรมของไทยต้องอาศัยความรูน้ ติ วิ ทิ ยาศาสตร์และอาชญาวิทยามาประยุกต์ใช้ เพือ่ อ�ำนวยความยุตธิ รรม
ของสังคมไทย การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม นับเป็นเรื่องส�ำคัญของประเทศไทย
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ ความสามารถด้านวิชาการ การประยุกต์ และบูรณาการศาสตร์
ทางด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้อย่างเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความรู้ ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ และน�ำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน   ควบคู่กับการเน้นการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
1.3.3 เพื่อสนับสนุน ผลักดัน ให้สังคมได้ตระหนัก เล็งเห็นความส�ำคัญของปัญหา และก�ำหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรม
1.3.4 เพือ่ พัฒนาองค์ความรูท้ างด้านอาชญาวิทยาและนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ให้เป็นการศึกษาแบบสห
วิทยาการส�ำหรับเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในระดับที่สูงขึ้น
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป						
30
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 9        
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               3       
3) กลุ่มวิชาภาษา                                                 15      
4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา                         3      
หมวดวิชาเฉพาะ						
90
1) วิชาชีพ – บังคับ
81
2) วิชาชีพ – เลือก
9
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า			
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผนการศึกษา หลักสูตร วท.บ. สาขา อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CJA 103 Police Tactics
3(3-0-6)
XXX
Languages
3(X-X-X)
									
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 129 Introduction to Chemistry
4(3-3-8)
CJA 101 Justice Administration and 3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ENL 101 English for International
3(3-0-6)
Communication
RSU 101 Dharmacracy
2(2-0-4)
XXX Humanities  and Social Sciences 3 (x-x-x)
									
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ANA 100 Basic Anatomy
3(2-3-6)
CJA  102 Police Administration
3(3-0-6)
ENL 104 English Oral Communication 3(3-0-6)
for Global Integration
XXX
Science and Mathematics
3(x-x-x)
XXX     หมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
									
Total 15 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX Languages
3(X-X-X)
XXX Humanities  and Social Sciences 3(X-X-X)
		
						
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
BCH 201 Basic Biochemistry
4(3-3-8)  
BIO 131 General Biology
3(3-0-6)
BIO 132 General Biology Laboratory 1(0-3-2)    
CJA 201 The Principle of Forensic
3(3-0-6)
Science, and Law
ENL 103 English for Studies in Social 3(3-0-6)
Science and Humanities      
XXX        Interdisciplinary and  Physical 1(x-x-x)
Education
            
  
								
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHM 230Basic Analytical Chemistry
3(2-3-6)
CJA 202 Criminological Theory
3(3-0-6)
CJA 204 Criminal Laws and Crime
3(3-0-6)
PHY 135 Life Science Physics
3(2-3-6)
PMC 101 General Pharmacology
1(1-0-2)
XXX หมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
								 Total 16 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CJA 411 Practical Training    
3(0-35-18)
								
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CJA 301 Crime Scene Management
3(3-0-6)
and Investigation
CJA 304 Introduction to Business Law 3(3-0-6)
and Crime
      
CJA 325 Research Methodology
2(2-0-4)
MIC 305 Microbiology and Immunology      4(3-3-8)
PSO 100 Basic Physiology
3(3-0-6)
								
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BMS 403 Microscopic Anatomy
3(2-3-6)
BMS 418 Toxicology
3(3-2-6)
CJA 391 Criminalistics
3(3-0-6)
CJA 402 Human Rights, Ethics, and
3(3-0-6)
Good Governance
XXX
Humanities  and Social Sciences3(X-X-X)
XXX วิชาชีพ-เลือก
3(X-X-X)
								
Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CJA 401 Integration of Criminology and 3(3-0-6)
Forensic science
CJA 406 Computer Forensics and
3(3-0-6)
Computer Law
PAT 207 Pathophysiology for Criminology 2(2-0-4)
and Forensic Science Student
     
XXX
วิชาชีพ-เลือก
3(X-X-X)
XXX
วิชาชีพ-เลือก
3(X-X-X)
								
Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CJA 491 Senior Project     
3(0-9-5)
								
Total 3 Credits

615
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CJA 103 Police Tactics
3(3-0-6)
XXX
Languages
3(X-X-X)
									
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CHM 129 Introduction to Chemistry
4(3-3-8)
CJA 101 Justice Administration and 3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ENL 101 English for International
3(3-0-6)
Communication
RSU 101 Dharmacracy
2(2-0-4)
XXX Humanities  and Social Sciences 3 (x-x-x)
									
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ANA 100 Basic Anatomy
3(2-3-6)
CJA  102 Police Administration
3(3-0-6)
ENL 104 English Oral Communication 3(3-0-6)
for Global Integration
XXX
Science and Mathematics
3(x-x-x)
XXX     หมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
									
Total 15 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
XXX Languages
3(X-X-X)
XXX Humanities  and Social Sciences 3(X-X-X)
		
						
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
BCH 201 Basic Biochemistry
4(3-3-8)  
BIO 131 General Biology
3(3-0-6)
BIO 132 General Biology Laboratory 1(0-3-2)    
CJA 201 The Principle of Forensic
3(3-0-6)
Science, and Law
ENL 103 English for Studies in Social 3(3-0-6)
Science and Humanities      
XXX        Interdisciplinary and  Physical 1(x-x-x)
Education
            
  
								
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CHM 230Basic Analytical Chemistry
3(2-3-6)
CJA 202 Criminological Theory
3(3-0-6)
CJA 204 Criminal Laws and Crime
3(3-0-6)
PHY 135 Life Science Physics
3(2-3-6)
PMC 101 General Pharmacology
1(1-0-2)
XXX หมวดวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
								 Total 16 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CJA 411 Practical Training    
3(0-35-18)
								
Total 3 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CJA 301 Crime Scene Management
3(3-0-6)
and Investigation
CJA 304 Introduction to Business Law 3(3-0-6)
and Crime
      
CJA 325 Research Methodology
2(2-0-4)
MIC 305 Microbiology and Immunology      4(3-3-8)
PSO 100 Basic Physiology
3(3-0-6)
								
Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BMS 403 Microscopic Anatomy
3(2-3-6)
BMS 418 Toxicology
3(3-2-6)
CJA 391 Criminalistics
3(3-0-6)
CJA 402 Human Rights, Ethics, and
3(3-0-6)
Good Governance
XXX
Humanities  and Social Sciences3(X-X-X)
XXX วิชาชีพ-เลือก
3(X-X-X)
								
Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CJA 401 Integration of Criminology and 3(3-0-6)
Forensic science
CJA 406 Computer Forensics and
3(3-0-6)
Computer Law
PAT 207 Pathophysiology for Criminology 2(2-0-4)
and Forensic Science Student
     
XXX
วิชาชีพ-เลือก
3(X-X-X)
XXX
วิชาชีพ-เลือก
3(X-X-X)
								
Total 14 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CJA 491 Senior Project     
3(0-9-5)
								
Total 3 Credits
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สถาบันการบิน Aviation Institute
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Aviation Institute
พลอากาศเอก คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
คณบดี

คุณวุฒิ
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6
โรงเรียนนายเรืออากาศ (นนอ. 13)
ได้รับทุนกองทัพอากาศไปศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนนายทหารอากาศ เยอรมัน
โรงเรียนการบินกองทัพอากาศเยอรมัน
โรงเรียนการบินบริษัทลุฟฮันซ่า นักบินพาณิชย์ตรี (CPL)
หลักสูตรนักบินลำ�เลียงพร้อมรบกองทัพอากาศ เยอรมัน
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 39
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 60
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 25
รบ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ครูการบินเครื่องบินพระที่นั่ง กองทัพอากาศ

สถาบันการบิน เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชานักบินพาณิชย์

รหัสคณะ 26 สีประจำ�คณะ สีเทาอมฟ้า
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สาขาวิชานักบินพาณิชย์ Commercial Pilot
ชื่อปริญญา

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (นักบินพาณิชย์)
Bachelor of Science (Commercial Pilot)
วท.บ. (นักบินพาณิชย์)
B.Sc. (Commercial Pilot)

ปรัชญา ความสำ�คัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักบินพาณิชย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

ความสำ�คัญ
นักบินพาณิชย์เป็นอาชีพที่ต้องการทักษะความชำ�นาญและความรับผิดชอบสูง มีคุณธรรมและ
จริยธรรมทางวิชาชีพ การจัดทำ�หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้ได้คุณลักษณะตามที่ต้องการ ต้องผ่านการ
ทดสอบทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นศิษย์การบิน เมื่อสำ�เร็จการ
ศึกษาแล้วต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการของสายการบินเพื่อเป็นนักบินพาณิชย์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตนักบินพาณิชย์ ให้มีความรู้ ความชำ�นาญตามมาตรฐานทางด้านการบิน โดยสามารถ
ทำ�การบินได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อผลิตนักบินพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของประเทศและนานาชาติ
3. เพื่อผลิตนักบินพาณิชย์ ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร
• ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
• จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
  
ข. วิชาชีพ-เลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
        ไม่น้อยกว่า

132
30
96
21
75
69
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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การรับสมัคร
เปิดรับสมัครเข้าเรียนทั้งปี จนถึงเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ทำ�การสอบสัมภาษณ์เดือนละ 1 ครั้ง
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำ�เร็จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า  และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2550
3. ไม่เคยต้องโทษจำ�คุก เว้นแต่ความผิดอันกระทำ�โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านการบิน
5. คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับการบิน ดังนี้ เพศชายความสูงไม่ต่ำ�กว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิง
160 เซนติเมตร น้ำ�หนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม  ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการ  ไม่เป็นโรคผิวหนัง  สายตาไม่
ผิดปกติ หรือบอดสี  การได้ยนิ เสียงของหูเป็นปกติ  ระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่ผดิ ปกติ  ระบบจิตประสาทดี
แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตทีส่ �ำ เร็จการศึกษา วิทยาศาสตร์ในสาขาวิชานักบินพาณิชย์ ประกอบด้วย ปริญญาบัตรและ
ประกาศนีบตั รนักบินพาณิชย์ตรี เมือ่ สอบผ่านกับสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถประกอบ
อาชีพนักบินพาณิชย์กบั สายการบินต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศได้นกั บินของหน่วยงานราชการ รวมทัง้ อาชีพ
เกีย่ วกับท่าอากาศยาน หน่วยควบคุมอากาศยาน และธุรกิจการบินอืน่ ๆ
จุดเด่นของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยรังสิตถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดตั้งสถาบันการบิน (Aviation Institute)
โดยมหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมมือทางด้านการบินและวิชาการกับโรงเรียนการบินกรุงเทพของบริษัท BAC
(Bangkok Aviation Center Co., Ltd.) ประเทศไทย   โรงเรียนการบิน GFT (Gander Flight Training)
ประเทศแคนาดา  RM ITCRoyal Melbourne Institute of Technology) ประเทศออสเตรเลีย และโรงเรียน
การบิน L3 Herris ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อฝึกนักศึกษาให้เป็นนักบินพาณิชย์
สำ�นักงาน
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) ชั้น 12M
โทรศัพท์  :  02-997-2200-30  ต่อ  4105,  4107
โทรสาร  :  02-997-2200-30  ต่อ  4108
www.rsu.ac.th/pilot
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แผนการศึกษาสาขาวิชานักบินพาณิชย์

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
ENL 125   English for Global
3(3-0-6)
Exploration       
RSU 111   Dharmacracy
2(2-0-4)
CPD 161 Socid Flight Simulafor
3(3-0-6)
		 Total 8 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CPD 120 Fundamental of
3(3-0-6)
Aeronautical Engineering       
ENL 126 English in TED-Technology 3(2-2-5)
Entertainment Design
GEN 102   Mathematics for Technical 3(3-0-6)
Application     
MAT 133 Calculus I
3(3-0-6)
RSU 112   Sports for Health
1(0-2-1)
RSU 134 Legal Awareness
3(3-0-6)
RSU 171 Healthy Life - Styles  
3(3-0-6)
		
		 Total 19 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ABM 101 Introduction to Aviation
3(3-0-6)
Industry                    
CPD 151 English for Aviation
3(2-2-5)
Communication I           
ENL 127   English at work
3(3-0-6)    
MAT 134   Calculus II
3(3-0-6)
PHY 132   General Physics : Mechanics 3(2-3-6)
Heat and Fluid  
RSU 142 Science and Arts of Living 3(3-0-6)
		 Total 18 Credits
				

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
PHY 133   General Physics II        
3(2-3-6)
CPD 240   Aerodynamics
3(3-0-6)
					
Total 6 Credits
ภาคการศึกษาที่ 1
CPD 252 English for Aviation
3(2-2-5)
Communication II       
ENL 128 Presentation in English   
3(2-2-5)
ABM 202 Civil Aviation Laws and
3(3-0-6)  
Regulations           
MAT 241 Linear Algebra
3(3-0-6)
RSU 160 Digital Medix Literary              3(2-2-5)
XXX xxx Free Elective                              3(_-_-_)
		 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPD 200   Mechanics of  Flight     
3(3-0-6)  
CPD 222   Principles of  Flight                3(2-2-5)
CPD 401 English for  Communication    3(3-0-6)
Pilot
RSU 183   D.I.Y.                               
3(2-2-5)
XXX xxx   Free Elective                             3(_-_-_)
		 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
CPD 302   Aviation Physiology
1(1-0-2)
CPD 310   Aircraft Construction                 1(1-0-2)
CPD 321   Aircraft Technical Type I          1(1-0-2)
CPD 323   Normal-Emergency
1(1-0-2)
Procedure
                     
CPD 330   Aircraft Power Plant       
1(1-0-2)
CPD 341   Basic Flight Instrument         1(1-0-2)
CPD 342   Radio Navigation Aids
1(1-0-2)
CPD 343   Air Navigation                  1(1-0-2)
CPD 360   Radio Telephony and
1(1-0-2)
Morse Code                 
CPD 370   Meteorology                  1(1-0-2)
CPD 380 Flight Rules and
1(1-0-2)
Regulations                          
CPD 390  Flight Training I                          1(0-3-2)
				 Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPD 303 Aviation Physiology for
2(2-0-4)
Commercial Pilot      
CPD 311 Aircraft Construction for
2(2-0-4)
Commercial Pilot      
CPD 322   Aircraft Technical Type II            2(2-0-4)
CPD 344   Aircraft Propulsion               3(3-0-6)
CPD 350   Applied Aerodynamics for 3(3-0-6)
Commercial Pilot
CPD 351   Basic Flight Instrument for 2(2-0-4)
Commercial Pilot
CPD 352   Radio Navigation Aids for 2(2-0-4)
Commercial Pilot  
CPD 391   Flight Training II  
2(0-6-3)                                              
		 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
CPD 423 Emergency Procedure for 3(3-0-6)
Commercial Pilot
CPD 424 Flying Safety                           3(3-0-6)
CPD 430 Aircraft Power Plant for
2(2-0-4)
Commercial Pilot    
CPD 470 Meteorology for Commercial 2(2-0-4)
Pilot License   
CPD 492 Flight Training III   
2(0-6-3)
					 Total 12 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
CPD 443 Air Navigation for   
2(2-0-4)
Commercial Pilot           
CPD 445 Advanced Flight Instrument  3(3-0-6)
CPD 461 Air Traffic Control for
2(2-0-4)
Commercial Pilot      
CPD 480 Flight Rules and
2(2-0-4)
Regulations                         
CPD 483 Civil Aviation and Law               2(2-0-4)
CPD 493 Flight Training IV                      1(0-3-2)
					 Total 12 Credits
All unit in the curriculum

138 Credits
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中国国际学院

วิทยาลัยนานาชาติจีน
International Chinese College
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International Chinese College
Dr.Kanjanita Suchao – in

Dean
Qualification
B.A.ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)(ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
M.A. (Modern Chines) Beijing Language
and Culture University, P.R. China
Doctoral Degree (Linguistic and Apply
Linguistic) At Beijing Language and
Culture University P.R. China
วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดสอนหลักสูตร 2 สาขาวิชาคือ
◊ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
◊ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
中国国际学院开设 2 个专业方向

◊ 金融与投资方向
◊ 国际贸易管理方向
International Chinese College includes 2 Majors
◊ Finance and Investment
◊ International Business Management

รหัสคณะ 23 สีประจำ�วิทยาลัย สีแดง
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Business Administration Program (International Program)
工商管理学士学位课程 （国际交流课程）

ชื่อปริญญา		 :
			 :
				
			 :
				

บริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration
工商管理学士学位

บธ.บ. B.B.A. (Business of Business Administration)
工商管理学士

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 课程宗旨
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารธุรกิจที่แตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรมและสังคมในแต่ละประเทศ
		 力图培养具备跨国文化与社会企业管理方面知识的学士本科生。
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถเรียนรู้ประสบการณ์ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการบริหารธุรกิจ
และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจของแต่ละประเทศ
		 力图培养具备专业知识、研发能力及经营管理企业创新的学士本科生。
3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ และมีความ
สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้
		 力图培养具备渊博学识的企业家和创业家。
4. เพื่อให้บัณฑิตมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
เป็นผู้นำ�ในการพัฒนาประเทศ
		 力图培养具备渊博知识、优良品德、敢于承担社会责任及国家发展建设的领导者。
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
		 力图培养具备渊博知识并且受世界各国所接受的学士本科生。
		

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดสอน 2 แขนงวิชา ดังนี้ 专业设置
1. แขนงวิชาการเงินและการลงทุน 金融与投资		
2. แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 国际贸易管理
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โครงสร้างหลักสูตร 课程结构
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี 四年制课程
		 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 公共基础课				
30
หน่วยกิต
			 1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 人文基础			
3
หน่วยกิต
			 2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 科学与数学
9
หน่วยกิต
			 3) กลุ่มวิชาภาษา 语言					
15
หน่วยกิต
			 4) กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือสหวิทยาการ 体育运动
3
หน่วยกิต
*ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิต
语言专业课另修英语6学分

		 หมวดวิชาเฉพาะ 专业课					
			 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 学科基础				
			 2) วิชาชีพ 专业方向					
				
ก. วิชาชีพ – บังคับ 专业方向必修课		
				
ข. วิชาชีพ – เลือก 专业方向选修课

101
44
57
42
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

		

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 自由选修课不少于

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 入学条件
1. สำ�เร็จการศึกษาไม่ต่ำ�กว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
具备符合教育部规定课程或由大学甄别的高中毕业以上学历或同等学历。

2. ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต
符合并通过兰实大学规定的招生条件及标准。

3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ เพราะความผิด

ทางวินัย 非不良行为者或因违反纪律被高等教育机构开除。
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
非传染病患者或患有影响学习的疾病。

5. ไม่เคยต้องโทษจำ�คุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
不曾因违反国家法律被判坐牢。
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6. นักศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาจีน) ต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 หรือ
เทียบเท่าโดยนักศึกษาอาจได้รับการอนุญาตให้เข้าศึกษาโดยปราศจากเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขตามความ
เห็นของคณะกรรมการวิชาการของวิทยาลัยฯ ทั้งนี้มีการจัดแผนการศึกษา (Study Plan) ให้เหมาะสมกับ
นักศึกษาแต่ละคน แผนการศึกษานี้อาจครอบคลุมถึงการพัฒนาทักษะภาษาจีน (ยกเว้นนักศึกษาจีน) หรือ
ภาษาไทย (ยกเว้นนักศึกษาไทย) ก่อนเริ่มการศึกษาหรือระหว่างภาคการศึกษา
非华籍学生必需通过HSK 4 级 。如未通过，则必需选修学院安排的六门商务汉语课程，以便更好

的为非华籍学生学习专业知识。

ข้อมูลภาพรวมของวิทยาลัย

ณ โลกปัจจุบัน ประเทศจีนมีระบบเศรษฐกิจที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก ผู้คนกว่า 1.3 พันล้านคน
สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ นับเป็นภาษาที่มีคนใชทั่วโลกเป็นอันดับ 1 และจะดีแค่ไหน ถ้าบุคคลที่
สนใจในด้านการบริหารธุรกิจ และการเงินและการลงทุนอยู่แล้ว จะได้เรียนทั้งสองแขนงนี้เป็นภาษาจีน ได้
ทั้งวิชาที่ตนเองสนใจ และได้เรียนภาษาจีนไปพร้อมกันอีกด้วย
นอกจากอาจารย์ผู้สอนจะเป็นชาวจีนแล้ว นักศึกษากว่า 90% ก็เป็นชาวจีนอีกด้วย ซึ่งสามารถพูด
ได้ว่าไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศจีน ก็มีสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนเหมือนอยู่ประเทศจีนจริงๆ
แต่หากไม่มั่นใจในภาษาจีนของตนเอง วิทยาลัยนานาชาติจีน ก็มีวิชาภาษาจีนเพื่อปูพื้นฐาน ที่คอยช่วย
นักศึกษาไทยให้สามารถเรียนได้เข้าใจไม่แพ้นักศึกษาจีน
และเมื่อสำ�เร็จการศึกษาจากที่นี่ไปแล้ว รุ่นพี่คอยแนะนำ�ให้ ไม่ว่าจะเป็นตำ�แหน่งงานด้านการ
บริหารในบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่ง ผู้จัดการด้านการเงิน หรือแม้กระทั่ง การเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเอง
ยิ่งเรียนเป็นภาษาจีนด้วยแล้ว มีโอกาสทำ�งานมากกว่าคนอื่นๆ อย่างแน่นอน วิทยาลัยนานาชาติจีน
มหาวิทยาลัยรังสิตมีความพร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน หลักสูตร อาจารย์ ผู้สอนที่มีคุณภาพอย่าง
แท้จริง พร้อมต้อนรับนักศึกษาทุกคน
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แผนการศึกษา

学习计划

แขนงวิชาการเงินและการการลงทุน (Finance and Investment)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx Leadership and Social
3(2-2-5)
		 Responsibility			
XXX xxx Arts and Culture
3(2-2-5)
XXX xxx Innovative Entrepreneurship 3(2-2-5)
ICB 100 Principles of Finance
3(3-0-6)
ILE 124 English Bridging		
3(3-0-6)
IRS 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
ICC 111 Intermediate Chinese* (ไม่นับหน่วยกิต)
ICC 112 Intermediate Chinese (ไม่นับหน่วยกิต)
		 Listening and Speaking*		
ICT 101 Fundamental Thai for (ไม่นับหน่วยกิต)
		 Foreigner**			
					Total 16 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IRS 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ICB 205 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management			
ICB 206 Organization and
3(3-0-6)
		 Management			
ILE xxx English Language
3(2-2-5)
XXX xxx International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience 1
XXX xxx Digital Media Literacy
3(2-2-5)
ICC 113 Intermediate Chinese (ไม่นับหน่วยกิต)
		 Reading and Writing*
ICC 114 Advanced Chinese* (ไม่นับหน่วยกิต)
ICT 102 Fundamental Thai
(ไม่นับหน่วยกิต)
		 Listening and Speaking for Foreigner**
					 Total 17 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ICB 101 Financial Accounting
3(3-0-6)
ICB 202 Principles of Marketing
3(3-0-6)
ICB 203 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
ICB 209 Computer Applications in
3(2-2-5)
		 Business			
ICB 210 Business Mathematics
3(3-0-6)
XXX xxx International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience 2
XXX xxx Free Elective 1		
3(x-x-x)
ICC 115 Advanced Chinese (ไม่นับหน่วยกิต)
		 Listening and Speaking*
ICC 116 Advanced Chinese (ไม่นับหน่วยกิต)
		 Reading and Writing*
ICT 103 Fundamental Thai
(ไม่นับหน่วยกิต)
		 Reading and Writing for Foreigner**
					 Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
BE 201 English for Business
3(3-0-6)
ICB 102 Managerial Accounting
3(3-0-6)
ICB 204 Principles of Macroeconomics3(3-0-6)
ICB 207 Operations Management
3(3-0-6)
ICB 208 Statistical Analysis in Business 3(3-0-6)
XXX xxx Essence of Science/ RSU
3(x-x-x)
		 My-Style 			
XXX xxx Free Elective 2		
3(x-x-x)
ICT 104 Intermediate Thai for (ไม่นับหน่วยกิต)
		 Foreigner** 		
					 Total 21 Credits

* สำ�หรับนักศึกษาไทย และ ** สำ�หรับนักศึกษาจีน
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ICB 301 Taxation
3(3-0-6)
ICB 401 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration		
ICF 201 Business Finance
3(3-0-6)
ICF 302 Money and Banking
3(3-0-6)
ICF 303 Credit Management
3(3-0-6)
ICF 304 Financial Management
3(3-0-6)
ICF xxx Major Elective of Finance
3(x-x-x)
		 and Investment 1
				 Total 15 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ICF 307 Financial Market and
3(3-0-6)
		 Institutions			
ICF 308 Financial Statements Analysis 3(3-0-6)
ICF 309 Principles of Investment
3(3-0-6)
ICF 310 International Financial
3(3-0-6)
		 Management		
ICF xxx Major Elective of Finance
3(x-x-x)
		 and Investment 2
ICF xxx Major Elective of Finance
3(x-x-x)
		 and Investment 3
				 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ICF 401 Security Analysis and
3(3-0-6)
		 Portfolio Management		
ICF 411 Risk Management and
3(3-0-6)
		 Insurance			
ICF 412 Financial Planning and Control) 3(3-0-6)
ICF 413 Derivative Investments
3(3-0-6)
ICF xxx Major Elective of Finance
3(x-x-x)
		 and Investment 4
ICF xxx Major Elective of Finance
3(x-x-x)
		 and Investment 5			
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ICF 492 Cooperative Education*
6(0-35-18)
					
Total 6 Credits
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แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
XXX xxx Leadership and Social
3(2-2-5)
		 Responsibility		
XXX xxx Arts and Culture 		
3(2-2-5)
XXX xxx Innovative Entrepreneurship 3(2-2-5)
ICB 100 Principles of Finance
3(3-0-6)
ILE 124 English Bridging		
3(3-0-6)
IRS 112 Sports for Health		
1(0-2-1)
ICC 111 Intermediate Chinese* (ไม่นับหน่วยกิต)
ICC 112 Intermediate Chinese (ไม่นับหน่วยกิต)
		 Listening and Speaking*
ICT 101 Fundamental Thai for (ไม่นับหน่วยกิต)
		 Foreigner**			
					 Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IRS 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
ICB 205 Human Resource
3(3-0-6)
		 Management		
ICB 206 Organization and
3(3-0-6)
		 Management		
ILE xxx English Language
3(2-2-5)
XXX xxx International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience 1
XXX xxx Digital Media Literacy
3(2-2-5)
ICC 113 ntermediate Chinese (ไม่นับหน่วยกิต)
		 Reading and Writing*
ICC 114 Advanced Chinese* (ไม่นับหน่วยกิต)
ICT 102 Fundamental Thai
(ไม่นับหน่วยกิต)
		 Listening and Speaking for Foreigner**
				
Total 17 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ICB 101 Financial Accounting
3(3-0-6)
ICB 202 Principles of Marketing
3(3-0-6)
ICB 203 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
ICB 209 Computer Applications
3(2-2-5)
		 in Business			
ICB 210 Business Mathematics
3(3-0-6)
XXX xxx International Language and 3(x-x-x)
		 International Experience 2
XXX xxx Free Elective 1		
3(x-x-x)
ICC 115 Advanced Chinese (ไม่นับหน่วยกิต)
		 Listening and Speaking*
ICC 116 Advanced Chinese (ไม่นับหน่วยกิต)
		 Reading and Writing*
ICT 103 Fundamental Thai
(ไม่นับหน่วยกิต)
		 Reading and		
		 Writing for Foreigner**
				 Total 21 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
IBE 201 English for Business
3(3-0-6)
ICB 102 Managerial Accounting
3(3-0-6)
ICB 204 Principles of 3(3-0-6)
		 Macroeconomics
ICB 207 Operations Management
3(3-0-6)
ICB 208 Statistical Analysis
3(3-0-6)
		 in Business
XXX xxx Free Elective 2		
3(x-x-x)
XXX xxx Essence of Science/ RSU
3(x-x-x)
		 My-Style 		
ICT 104 Intermediate Thai (
ไม่นับหน่วยกิต)
		 for Foreigner** 		
					 Total 21 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ICB 301 Taxation
3(3-0-6)
ICB 401 Law and Business
2(2-0-4)
		 Administration		
ICM 222 Logistics Management
3(3-0-6)
ICM 301 International Marketing
3(3-0-6)
ICM 302 International Trade Theory 3(3-0-6)
		 and Policy		
ICM 303 International Trade Law
3(3-0-6)
XXX xxx Major Elective of International 3(x-x-x)
		 Business 1
Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ICM 305 E – Commerce		
3(3-0-6)
ICM 306 Modern Management and
3(3-0-6)
		 Organization Behavior		
ICM 321 Cross Cultural Management 3(3-0-6)
ICM 323 Export – Import Management 3(3-0-6)
XXX xxx Major Elective of International 3(x-x-x)
		 Business 2
XXX xxx Major Elective of International 3(x-x-x)
		 Business 3
				 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาที่ 1
ICM 415 Business Negotiations
3(3-0-6)
ICM 416 Strategic Management
3(3-0-6)
ICM 418 International Business
3(3-0-6)
		 Management		
ICM 490 Research Methodology in
3(3-0-6)
		 International Business
XXX xxx Major Elective of International 3(x-x-x)
		 Business 4
XXX xxx Major Elective of International 3(x-x-x)
		 Business 5			
					 Total 18 Credits
ภาคการศึกษาที่ 2
ICM 492 Cooperative Education** 6(0-35-18)
					
Total 6 Credits
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วิทยาลัยนานาชาติ
International College
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International College
Kritsada Sriphaew, Ph.D., Assistant Professor.
Dean
Qualification
B.Eng.Honors (Computer Engineering), King Mongkut’s
Institute of Technology, Ladkrabang, Thailand
Ph.D. (Technology), Sirindhorn International Institute
of Technology, Thammasat University, Thailand
International College offers the following 6 International Programs:

Bachelor’s Degree
Communication Arts
International Business
Information and Communication Technology
International Hospitality Industry
International Political Economy and Development

Master’s Degree
International Digital Business
Code 15 Color		

Light Purple
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Communication Arts Program (Comm Arts)
Degree		 :
					

Bachelor of Communication Arts
B.Comm Arts (International Program)

Why study Comm Arts?
• Holistic knowledge of communication
• Modern and uniquely designed program to enhance career
			opportunities
• World-leading academics and highly experienced lecturers
• Multidisciplinary education
• Third language proficiency
• Local and/or abroad internship program
• International experience
• Outstanding mix of friends from all over the world
Career opportunities:
There continues to be a huge demand for graduate in all areas of Comm
Arts, and em-ployment prospects are excellent, which include:
• Account Executive
• Public Relations Practitioner
• Copywriter
• Columnist
• News Editor
• Event Organizer
Qualifcations:
1. Complete Upper Secondary School or its equivalent as recognized by
the Thai Ministry of Education; or
a. Obtain a High School Diploma or GED Certifcate; or
b. Pass 5 subjects of IGCSE O-Level; and 3subjects of A/AS Level, or
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c. Obtain a Baccalaureate; or
d. Obtain an International Baccalaureate (IB) Diploma
e. Others
2. Pass the RIC English Placement Test*** or standardized score of 500
(IBT61or CBT 173) from TOEFL and IELTS score of 5.0.
** An applicant who does not meet the English proficiency requirements
may be provisionally admitted. Provisionally admitted applicants will be provided
with a Study Plan. The Study Plan will be tailored to meet the applicants’ needs.
The Study Plan may include certain coursework prior to commencing the degree
program or combining the Study Plan with the regular degree program.
Education System & Academic Calendar :
RIC employs the semester system, in which each of the two semesters is
15 weeks and a summer of 8 weeks in length. Our academic calendar is as follows:
• Summer
: June
July
• Semester I
: August
December
• Semester II
: January
May
Application Periods
• Summer
: February June
• Semester I
: June
August
• Semester II
: September January
Comm. Arts Program Structure:
• A 4-year program
• Total credit 135 credits
Pre-College (non-credit) 						
27 credits
The subjects for International Foundation English (IFE) are following:
Plan A IFE Level I
IFE 001 Active Integrated English I
3
credits
IFE 002 English Listening and Speaking I
3
credits
IFE 003 English Academic Reading I
3
credits
IFE 004 English Academic Writing I
3
credits
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Plan B IFE Level II
IFE 005 Active Integrated English II
3
credits
IFE 006 English Listening and Speaking
3
credits
IFE 007 English Academic Reading II
3
credits
IFE 008 English Academic Writing
3
credits
IFE 009 English Communication and Presentation 3 credits
General Education Courses
30 credits
Group 1 and Group 2						
15 credits
RSU Identity
3
credits
Internationalization and Communication
12 credits
- English Language
6         credits
- International Language and International Experience 6 credits
Group 3 – Group 8						
15 credits
The student can select to study in group 3- group 8 by selecting subject
not exceeding 3 credits in each group and the total of credit is not less than 15
credits
Group 3 - Leadership and Social Responsibility
3 credits
Group 4 - Arts and Culture
3
credits
Group 5 - Innovative Entrepreneurship
3
credits
Group 6 - Digital Media Literacy
3
credits
Group 7 - Essence of Science
3
credits
Group 8 - RSU My-Style
3
credits
Core Course 							
99 credits
Professional Foundation Courses
36 credits
Professional Courses
63 credits
Required Professional Courses
48 credits
Elective Professional Courses
15 credits
Free Elective Courses (not less than)
6
credits
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Communication Arts Study Plan
First Year

Second Year

Semester I
ICO 111 Principles and Theories of 3(3-0-6)   
		Communication
ICO 112 Introduction to Mass
3(3-0-6)
Communication
ICA 111 Introduction to Journalism 3(2-2-5)
ICA 120 Introduction to Radio and 3(3-0-6)
Television
ICA 122 Principles of Strategic          3(3-0-6)
		 Communication
XXX xxx General Education
3(_-_-_)
XXX xxx General Education
1(_-_-_)
IRS 101 Dharmacracy        
2(2-0-4)
					 Total 21 credits
Semester II
ICO 113 Speech and Personality 3(2-2-5)
ICO 116 Language and
3(2-2-5)
Communication in Social and
Cultural Context
ICO 215 Digital Photography for 3(2-2-5)
Communication
ICA 132 Persuasive Communication 3(3-0-6)
XXX xxx General Education
3(_-_-_)
XXX xxx General Education
3(_-_-_)
XXX xxx General Education
3(_-_-_)
					 Total 21 credits

Semester I
ICO 230 Creative Thinking for
3(2-2-5)
Communication Arts
ICO 218 Intercultural Communication 3(3-0-6)
                in ASEAN
ICA 217 Psychology of
3(3-0-6)
		Communication
XXX xxx General Education
3(_-_-_)
XXX xxx General Education
3(_-_-_)
XXX xxx General Education
3(_-_-_)
XXX xxx General Education
3(_-_-_)
					 Total 21 credits
Semester II
ICO 211 Laws of Mass
3(3-0-6)
Communication
ICO 222 Ethics of Mass
3(3-0-6)
Communication
ICO 231 Creative Content for
3(2-2-5)
   Digital Media
ICA 253 Advanced Writing for
3(3-0-6)
Communication
XXX xxx General Education
3(_-_-_)
ICA xxx Professional Elective I
3(_-_-_)
XXX xxx General Education
3(_-_-_)
					 Total 21 credits
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Third Year

Fourth Year

Semester I
ICO 311 Communication Research 3(3-0-6)
ICA 251 Target Audience Behavior 3(3-0-6)
ICA 311 Strategic Communication 3(3-0-6)
Planning and Evaluation
ICA 312 Production for Multimedia 3(2-2-5)
ICA xxx Professional Elective II
3(_-_-_)
XXX xxx Professional Concentrated 3(_-_-_)
Elective I
					 Total 18 credits
Semester II
ICA 313 International Communication3(3-0-6)
Entrepreneurship
ICA xxx Professional Elective IlI
3(_-_-_)
XXX xxx Professional Concentrated 3(_-_-_)
Elective II
XXX xxx Professional Concentrated 3(_-_-_)
Elective III
XXX xxx Professional Concentrated 3(_-_-_)
Elective IV
XXX xxx Professional Concentrated 3(_-_-_)
Elective V
					 Total 18 credits

Semester I
ICA491 Communication Arts
3(2-2-5)
Professional Seminar
XXX xxx Free Elective I
3(_-_-_)
XXX xxx Free Elective II
3(_-_-_)
					 Total 9 credits
Semester II
ICA 492 Senior Project
5(0-10-5)
ICA 493 Internship in 1
(0-35-18)
Communication Arts
Or
ICA 494 Co-operative Education 6(0-35-18)
					 Total 6 credits
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International Business Program (IB)
Degree		 :
				

Bachelor of Business Administration (International Business)
B.B.A. (International Business)

Why study IB?
• Extensive knowledge of international business analysis and international trade
• Modern and uniquely designed program to enhance career opportunities
• World-leading academics and highly experienced lecturers
• Multidisciplinary education
• Third language proficiency
• Local and/or abroad internship program
• International experience
• The Outstanding mix of friends from all over the world
Career opportunities:
There continues to be a huge demand for graduate in all areas of IB, and employment
prospects are excellent, which include:
• Multi-National Corporations in Sales, Marketing, Import-Export
• Government: BOI, Export Promotion, International Trade
• Trade Organization
• Entrepreneur
• Import-Export Business
• Business Organization
Qualifications:
1. Complete Upper Secondary School or its equivalent as recognized by the Thai
Ministry of Education; or
a. Obtain a High School Diploma or GED Certificate; or
b. Pass 5 subjects of IGCSE O-Level; and 3subjects of A/AS Level, or
c. Obtain a Baccalaureate; or
d. Obtain an International Baccalaureate (IB) Diploma
e. Others
2. Pass the RIC English Placement Test*** or standardized score of 500 (IBT61or CBT
173) from TOEFL and IELTS score of 5.0.
** An applicant who does not meet the English proficiency requirements may be provisionally
admitted. Provisionally admitted applicants will be provided with a Study Plan. The Study Plan will
be tailored to meet the applicants’ needs. The Study Plan may include certain coursework prior to     
commencing the degree program or combining the Study Plan with the regular degree program.
Education System & Academic Calendar :
RIC employs the semester system, in which each of the two semesters is 15 weeks
and a summer of 8 weeks in length. Our academic calendar is as follows:
• Summer
: June – July
• Semester I
: August – December
• Semester II : January - May
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Application Periods
:
• Summer
: February – June
• Semester 1 : June – August
• Semester lI
: September – January
IB Program
• A four year program
• Total credit 132 credit
Pre-College Courses (non-credit)				
27
Credits
The subjects for International Foundation English (IFE) are the following:
IFE Level I
IFE 001
Active Integrated English I
IFE 002
English Listening and Speaking I
IFE 003
English Academic Reading I
IFE 004
English Academic Writing I
IFE Level II
IFE 005
Active Integrated English II
IFE 006
English Listening and Speaking II
IFE 007
English Academic Reading II
IFE 008
English Academic Writing II
IFE 009
English Communication and Presentation
General Education Program (International Program):
30
credits
		 Group 1 and Group 2						
15
credits
RSU Identity
3
credits
Internationalization and Communication
12
credits
- English Language
6
credits
- International Language and International Experience
6
credits
		 Group 3 – Group 8						
15
credits
(The student can select to study in group 3- group 8 by selecting subject not exceeding
3 credits in each group and the total of credit is not less than 15 credits)
Group 3 - Leadership and Social Responsibility
3
credits
Group 4 - Arts and Culture
3
credits
Group 5 - Innovative Entrepreneurship
3
credits
Group 6 - Digital Media Literacy
3
credits
Group 7 - Essence of Science
3
credits
Group 8 - RSU My-Style
3
credits
Core Courses								
96
credits
l. Professional Foundation Courses
36
credits
II. Major Courses
63
credits
• Required Major Courses
36
credits
• Elective Major Courses
24
credits
III. Free Elective
6
credits
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International Business
First Year

Second Year

Summer
IRS 111    Social Dharmacracy
2(2-0-4)
XXX xxx   GE Language I
3(3-0-6)
IRS 112 Sport for Health
1(0-2-1)
					 Total 6 Credits
Semester I
XXX xxx General Education I
3(_-_-_)
XXX xxx General Education II
3(_-_-_)
XXX xxx General Education III
3(_-_-_)
ITA 126/ Thai Language
3(2-2-6)
ITA 127 Thai Language for Beginner
IMK 201 Principles of Marketing
3(3-0-6)
					Total 15 Credits
Semester II
XXX xxx General Education IV
3(_-_-_)
XXX xxx GE other Language II
3(_-_-_)
XXX xxx GE other Language III
3(_-_-_)
IEC 211 Principles of Microeconomics 3(3-0-6)
IMG 201 Modern Management and 3(3-0-6)
Organization Behaviour
					Total 15 Credits

Semester I
XXX xxx General Education V
3(_-_-_)
IAC 100 Principles of Financial
3(_-_-_)
		Accounting
ILA 112 Business Law
3(3-0-6)
IPO 201 Operation Management
3(3-0-6)
IHR 201 Human Resource
3(3-0-6)
Management and Entrepreneurship
IEC212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
					Total 18 Credits
Semester II
IAC 103 Principles of Managerial
3(3-0-6)
		Accounting
IPO 200 Quantitative Analysis and
3(3-0-6)
		Business Statistics
IFN 201 Business Finance
3(3-0-6)
IBM 301 Global Business
3(3-0-6)
Management
IBM 334 International Business
3(3-0-6)
Logistics
XXX xxx Free Elective I
3(_-_-_)
					Total 18 Credits
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Third Year
Semester I

IBM 431 Export-Import Management 3(3-0-6)
IBM 445 Cross Cultural Management 3(3-0-6)
IBM 460 Global Competitive Strategy 3(3-0-6)
IFN 331 International Finance
3(3-0-6)
XXX xxx Major Elective I
3(_-_-_)
XXX xxx Major Elective II
3(_-_-_)
						 Total 18 Credits
Semester II
ILA 431 International Trade Law
3(3-0-6)
IMG 336 Leadership, Negotiation 3(3-0-6)
and Conflict Management
IMK 331 Global Marketing
3(3-0-6)
IPO 302 Research Methods
3(3-0-6)
XXX xxx Major Elective III
3(_-_-_)
XXX xxx Major Elective IV
3(_-_-_)
XXX xxx Free Elective II
3(_-_-_)
						 Total 21 Credits

Fourth Year
Semester I

IBM 492 Current Issues in
3(3-0-6)
		 International
		 Business
XXX xxx Major Elective V
3(_-_-_)
XXX xxx Major Elective VI
3(_-_-_)
XXX xxx Major Elective VII
3(_-_-_)
XXX xxx Major Elective VIII
3(_-_-_)
						 Total 15 Credits

Semester II

IBM 498 Internship
						

3(0-35-18)

Total 3 Credits

OR

For Co-operative Study Plan
Semester I

IBM 492 Current Issues in
3(3-0-6)
		 International
		 Business
XXX xxx Major Elective V
3(_-_-_)
XXX xxx Major Elective VI
3(_-_-_)
XXX xxx Major Elective VII
3(_-_-_)
XXX xxx Major Elective VIII
3(_-_-_)
						 Total 15 Credits

Semester II

IBM 494 Co-Operative Education 6(0-35-18)
						
Total 6 Credits
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Information and Communication Technology Program (ICT)
Degree :
		

Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
B.Sc. (Information and Communication Technology)

Why study ICT?
- International Program with international experience
- Double degree with partner universities
- Local and/or abroad cooperative education programs with well-known companies
- Modern and uniquely designed program to enhance career opportunities
- World-leading academics and highly experienced lecturers
- Technology-driven and multidisciplinary education
- Third language proficiency
- Outstanding mingle of classmates from all over the world
Career opportunities:
There continues to be a huge demand for graduates in all areas of ICT, and employment
prospects are excellent, which include:
1. System Developer
2. Information Technologist
3. Programmer
4. Software Developer
5. Software Taster/Quality Assurance
6. Database Administrator
7. Network Administrator/It Suppcrt
Qualifications:
1. Complete Upper Secondary School or its equivalent as recognized by the Thai Ministry
of Education; or
a. Obtain a High School Diploma or GED Certificate or
b. Pass 5 subjects of IGCSE O-Level and 3 subjects of A/AS Level, or
c. Obtain a Baccalaureate, or
d. Obtain an International Baccalaureate (IB) Diploma, or
		 e. others
2. Pass the RIC English Placement Test*** or standardized score of 500
(IBT61 or CBT 173) from TOEFL and IELTS score of 5.0.

645
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

*** An applicant who does not meet the English proficiency requirements may be provisionally admitted. Provisionally admitted applicants will be provided with a Study Plan. The Study Plan
will be tailored to meet the applicants’ needs. The Study Plan may include certain coursework prior to
commencing the degree program or combining the Study Plan with the regular degree program.
Pre-College Courses (non-credit)						
27
The subjects for International Foundation English (IFE) are the following:
IFE Level I
IFE 001
Active Integrated English I
IFE 002
English Listening and Speaking I
IFE 003
English Academics Reading I
IFE 004
English Academics Writing I
IFE Level II
IFE 005
Active Integrated English II
IFE 006
English Listening and Speaking II
IFE 007
English Academics Reading II
IFE 008
English Academics Writing II
IFE 009
English Communication and Presentation
General Education Courses						
30
I. Humanities & Social Science Group
9
II. Science & Mathematics Group
3
III. Language Group
15
IV. Interdisciplinary & Physical Education Group
3

credits

credits
credits
credits
credits
credits

Education System & Academic Calendar
ICT employs the semester system, in which each of the two semester in 15 weeks and a
summer of 8 weeks in length. Our academic calendar is as follows :
- Summer
:
June
– July
- Semester I
:
August
– December
- Semester II :
January
– May
Application Period:
- Summer
:
February – June
- Semester I
:
June
– August
- Semester II :
September – January
ICT Program Structure:
- A 4-year program
- A total of 126 credits
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Pre-College Courses (non-credit)				
27
credits
The subjects for International Foundation English (IFE) are the following:
IFE Level I
IFE 001
Active Integrated English I
IFE 002
English Listening and Speaking I
IFE 003
English Academics Reading I
IFE 004
English Academics Writing I
IFE Level II
IFE 005
Active Integrated English II
IFE 006
English Listening and Speaking II
IFE 007
English Academics Reading II
IFE 008
English Academics Writing II
IFE 009
English Communication and Presentation
General Education Courses					
30
credits
I. Humanities & Social Science Group
9
credits
II. Science & Mathematics Group
3
credits
III. Language Group
15
credits
IV. Interdisciplinary & Physical Education Group
3
credits
Specialized Core Courses					
90
credits
		
I. Foundation Core Courses
9
credits
II. Major Core Courses
81
credits
A. Major Compulsory Courses
63
credits
A1. Organization and
15
credits
					Information Technology Issues				
				A2. Technology Applications		21
credits
A3. Technology and Software Process 15
credits
A4. System Operation and Structure
6
credits
A5. Thesis and Co-operative Education 6
credits
B. Elective Major Courses
18
credits
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ICT Study Plan
First Year

Second Year

Semester I
ICT 111 Introduction to Information 3(3-0-6)
Technology
ITA106/107 Thai Language for
3(2-2-5)
Communication / Thai Language for
Beginners
ILE xxx Languages I             
3(x-x-x)
ILE xxx Languages II                       3(x-x-x)
ILX xxx Languages III             
3(x-x-x)
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
IES xxx General Education         
1(0-2-1)
XXX xxx General Education
         2(2-0-4)
		
*Total 21 credits/21 credits
Semester II
MAT 153   Mathematics for Information    3(3-0-6)
Technology
ILX xxx Languages            
3(x-x-x)
ICT 101 Object-Oriented Technology 3(3-0-6)
ICT 102 Computer Programming I     3(2-2-5)
ICT 110 Web Systems and
3(2-2-5)
Technologies
ICT 112 Fundamental Information
3(3-0-6)
Systems
XXX xxx General Education
3(x-x-x)
		 *Total 21 credits/21 credits

Semester I
ICT 202   Computer Programming II 3(2-2-5)
ICT 209    Data Communications and    3(3-0-6)
                Networking                        
ICT 210 Information Technology
3(3-0-6)
Laws
  
ICT 211   Databases
          3(3-0-6)
ICT 212   Data Structure and Algorithm   3(3-0-6)
XXX xxx  General Education  
3(x-x-x)
*Total 18 credits/18 credits
Semester II
ITE 201 Information Technology  
3(3-0-6)
Engagement in Community
ICT 213 System Analysis and  
3(3-0-6)       
Design
ICT 214 Computing Platform
3(3-0-6)
Technology
ICT 215   Human-Computer
3(3-0-6)
Interaction
XXX xxx    General Education
3(x-x-x)      
XXX xxx    Major Elective I       
3(x-x-x)
*Total 18 credits/18 credits
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ICT Study Plan
Third Year

Fourth Year

Semester I
ICT 301 Implementation of
3(2-2-5)
Information Systems
ICT 302 Social and Professional Issues 3(3-0-6)
XXX xxx Major Elective II        
3(x-x-x)
XXX xxx Major Elective III        
3(x-x-x)
XXX xxx Major Elective IV       
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective I       
3(x-x-x)
		
*Total 18 credits/18 credits
Semester II
ICT 303 Systems Administration
3(3-0-6)
and Maintenance         
ICT 304 Information Assurance
3(3-0-6)
and Security
ICT 305 Information Systems  
3(3-0-6)
Project Management                               
XXX xxx Major Elective V       
3(x-x-x)
XXX xxx Major Elective VI       
3(x-x-x)
XXX xxx Free Elective II      
3(x-x-x)
		
*Total 18 credits/18 credits
Summer
[ICT 493]  Internship
   
1(0-6-3)
			
*Total 1 credit/0 credit

Semester I
ICT 401 Seminar in Information  
3(3-0-6)
and Communication Technology
ICT 402 Bachelor of Science
3(3-0-6)
Research Skills                   
[ICT 494]  Introduction to Senior Project 2(2-0-4)
		
*Total 8 credits/6 credits
Semester II
[ICT 495]  Senior Project                3(0-6-3)
or
[ICT 498]   Co-operative Education 6(0-35-18)
		
*Total 3 credits/6 credits
*Note: There are two plans, i.e., senior project (A) and
co-operative education (B) denoted by Total credits A
credits/B credits, respective
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Hospitality Industry (IHI)
Degree		 :
			

Bachelor of Arts (Hospitality Industry)
B.A. (Hospitality Industry)

Why study IHI?
• Extensive knowledge of hospitality industry
• Modern and uniquely design program to enhance career opportunities
• World-leading academics and highly experience lecturers
• Multidisciplinary education
• Third language proficiency
• Opportunities for practical work experience and internship
• International experience
• The outstanding mix of friends from all over the world
Career opportunities:
There continues to be a huge demand for graduate in all areas of IHI, and employment
prospects are excellent, which industry as follows:
• Hospitality
• Tourism
• Hotel
• Airlines
• Restaurant
• Ministry of tourism
• Etc.
Qualification : (copy from page 649)
Education System & Academic Calendar: (same as IC)
Application Periods: (same as IC)
Precollege courses (non-credit):
The subjects for International Foundation English (IFE) are the following:
IFE Level I
IFE 001 Active Integrated English I
IFE 002 English Listening and Speaking I
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IFE 003
IFE 004
IFE Level II
IFE 005
IFE 006
IFE 007
IFE 008
IFE 009

English Academic Reading I
English Academic Writing I
Active Integrated English II
English Listening and Speaking II
English Academic Reading II
English Academic Writing II
English Communication and Presentation

General Education Program (International Program):		
30
credits
Group 1 and Group 2						
15
credits
RSU Identity
3
credits
Internationalization and Communication
12
credits
- English Language
6
credits
- International Language and International Experience 6
credits
Group 3 – Group 8						
15
credits
(The student can select to study in group 3- group 8 by selecting subject not                
exceeding 3 credits in each group and the total of credit is not less than 15 credits)
Group 3 - Leadership and Social Responsibility
3
credits
Group 4 - Arts and Culture
3
credits
Group 5 - Innovative Entrepreneurship
3
credits
Group 6 - Digital Media Literacy
3
credits
Group 7 - Essence of Science
3
credits
Group 8 - RSU My-Style
3
credits
Core Courses							
94
credits
l. Professional Foundation Courses
24
credits
II. Require Major Courses
40
credits
III. Elective Major Courses
30
credits
• Elective Language
15
credits
• Elective
15
credits
IV. Free Elective
6
credits

651
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

IHI Study Plan
First Year

Second Year

Semester I
XXX xxx Humanities and Social
3(3-0-6)
		 Science 		
XXX xxx Science and Mathematics I 3(3-0-6)
XXX xxx Science and
3(3-0-6)
Mathematics II
XXX xxx Language I
3(3-0-6)
IHI 101 International Tourism
3(3-0-6)
		 and Hospitality			
IHI 102 Psychology for Hospitality 3(3-0-6)
		 Industry and Cross Cultural
		 Communication			
					 Total 18 Credits
Semester II
XXX xxx Science and Mathematics 3 3(3-0-6)
IRS 101 Dharmacracy
2(2-0-4)
XXX xxx Language II
3(3-6-6)
IHI 103 Hospitality Arts and
3(3-0-6)
		 Personality Development
IHI 104 Sustainable Hospitality
3(1-4-4)
Industry Management
IHI 105 Tourist Behavior
3(3-0-6)
IES xxx Interdisciplinary and
1(0-2-1)
		 Physical Education
		 Total 18 Credits

Semester I
XXX xxx Language III
3(3-6-6)
XXX xxx Language IV
3(3-0-6)
IHI 210 Special Interest Tourism
3(3-0-6)
IHI 213 Geography for Tourism
3(2-2-5)
XXX xxx Elective Language I
3(2-2-5)
XXX xxx Elective 1
3(_-_-_)
					 Total 18 Credits
Semester II 		
XXX xxx Language V
3(3-6-6)
IHI 211 Hotel Operations and
3(3-0-6)
Management
IHI 214 Food and Beverage
3(2-2-5)
Management and Operations
IHI 215 Room Division and Front Office3(2-2-5)
IHI 313 Airline Business Management 3(3-0-6)
XXX xxx Elective Language II
3(2-2-5)
XXX xxx Elective II
3(_-_-_)
					 Total 21 Credits
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IHI Study Plan
Third Year

Fourth Year

Semester I
IHI 301 Human Resource
3(3-0-6)
Management in Hospitality Industry
IHI 302 Hospitality Industry Information 3(2-2-5)
		 Systems 		
IHI 310 Housekeeping Service
Management                                 3(2-2-5)
XXX xxx Elective Language III
3(2-2-5)
XXX xxx Elective III
3(_-_-_)
XXX xxx Free Elective I               
3(_-_-_)
		 Total 18 Credits
Semester II
IHI 311 Tour Package Planning
3(2-2-5)
and Management
IHI 312 Catering and Banquet
3(2-2-5)
Management
XXX xxx Elective Language IV
3(2-2-5)
XXX xxx Elective Language V
3(2-2-5)
XXX xxx Elective IV
3(_-_-_)
XXX xxx Free Elective II               
3(_-_-_)
					 Total 18 Credits

Semester I
XXX xxx Elective V
3(_-_-_)
IHI 401 Ethics and Laws Related to 3(3-0-6)
		 Hospitality Industry
IHI 410 Hospitality Industry Sales
3(3-0-6
and Marketing
IHI 411 Preparation for internship in 1(0-2-1)
		 Hospitality Industry
IHI 412   Strategic Management and 3(3-0-6)
		 Current Issues in Hospitality Industry
					 Total 13 Credits
Semester II
IHI 414 Co-operative Education     6(0-35-18)
					
Total 6 Credits
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International Political Economy and Development (IPED)
Degree 		

:
		

Bachelor of Arts (International Political Economy and Development)
B.A. (International Political Economy and Development)

Why study IPED?
• Integrated and comprehensive knowledge of existing international and global development issues
• Modern and uniquely designed program to enhance career opportunities
• Highly experienced lectures
• Multidisciplinary education
• Local and/or abroad internship programs
• International experience
• The outstanding mix of international students
Career opportunities :
There continues to be a huge demand for graduates in all areas of IPED. Employment
prospects include positions in:
• Government Ministries
• International Organizations
• Non-government Organizations
• International Business
• Educational Institutions
• Journalism
Qualifcations :
1. Complete Upper Secondary School or its equivalent as recognized by the Thai
Ministry of Education; or
a. Obtain a High School Diploma or GED Certifcate (US System); or
b. Pass five subjects of IGCSE (British System); or
c. Obtain a Baccalaureate (French System); or
d. Obtain an International Baccalaureate (IB) Diploma
2. Pass the RIC English Placement Test*** or standardized score of 500
(IBT61or CBT 173) from TOEFL and IELTS score of 5.0.
*** An applicant who does not meet the English proficiency requirements may be provisionally
admitted. Provisionally admitted applicants will be provided with a Study Plan. The Study Plan will
be tailored to meet the applicants’ needs. The Study Plan may include certain coursework prior to
commencing the degree program or combining the Study Plan with the regular degree program.
Education System & Academic Calendar:
RIC employs the semester system, in which each of the two semesters is 15 weeks and a
summer of 8 weeks in length. Our academic calendar is as follows:
• Summer
:
June – July
• Semester I :
August – December
• Semester II :
January - May
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Application Periods :
• Summer
:
February – June
• Semester 1 :
June – August
• Semester lI :
September – January
IPED Program Structure :
• A four-year program
• Total credit 135 credits
Pre-College Courses (non-credit)
27
Credits
The subjects for International Foundation English (IFE) are the following:
IFE Level I
IFE 001 Active Integrated English I
IFE 002 English Listening and Speaking I
IFE 003 English Academic Reading I
IFE 004 English Academic Writing I
IFE Level II
IFE 005 Active Integrated English II
IFE 006 English Listening and Speaking II
IFE 007 English Academic Reading II
IFE 008 English Academic Writing II
IFE 009 English Communication and Presentation
General Education Program (International Program):
30
credits
Group 1 and Group 2						
15
credits
RSU Identity
3
credits
Internationalization and Communication
12
credits
- English Language
6
credits
- International Language and International Experience 6
credits
Group 3 – Group 8						
15
credits
(The student can select to study in group 3- group 8 by selecting subject not                
exceeding 3 credits in each group and the total of credit is not less than 15 credits)
Group 3 - Leadership and Social Responsibility
3
credits
Group 4 - Arts and Culture
3
credits
Group 5 - Innovative Entrepreneurship
3
credits
Group 6 - Digital Media Literacy
3
credits
Group 7 - Essence of Science
3
credits
Group 8 - RSU My-Style
3
credits
Core Courses									
99
credits
l. Professional Foundation Courses
39
credits
II. Major Courses
39
credits
III. Major Elective or Second Major
21
credits
IV. Free Elective
6
credits
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Study Plan of IPED Program
Major: International Relations and Development (IRD)
First Year

Second Year

Term S
IPE xxx    Major Elective
3(3-0-6)
XXX xxx   Gen.Ed.Group 3 to 8
3(3-0-6)
XXX xxx   Gen.Ed.Group 3 to 8
3(3-0-6)
					 Total 9 credits
Semester I
IPE 101 Introduction to Southeast
3(3-0-6)
		 Asian Political Economy and Culture
IPE 211 Principles of
3(3-0-6)
Microeconomics
IPE 231 Introduction to Politics
3(3-0-6)
IPE 232 International Relations
3(3-0-6)
IPE 351 English for Professional
3(3-0-6)
		Development
IRS 111 Social Dharmacracy
2(2-0-6)
(Gen.Ed.Group1)
					 Total 17 credits
Semester II
IPE 212 Principles of Macroeconomics 3(3-0-6)
IPE 233 Public Policy Analysis
3(3-0-6)
IPE 201 Political Economy in South 3(3-0-6)
		 East Asia		
IPE 238 International Politics
3(3-0-6)
XXX xxx Gen.Ed.Group2
3(3-0-6)
XXX xxx Gen.Ed.Group 3 to 8
3(3-0-6)
					 Total 18 credits

TermS
IPE xxx Major Elective
3(3-0-6)
IPE xxx Major Elective
3(3-0-6)
IRS 112 Sports for Health
1(0-2-1)
(Gen.Ed.Group1)
				
Total 7 credits
Semester I
IPE 234 Comparative Political
3(3-0-6)
		Systems
IPE 235 International Development 3(3-0-6)
IPE 252 World History
3(3-0-6)
IPE xxx Major Elective
3(3-0-6)
XXX xxx Gen.Ed.Group2
3(3-0-6)
XXX xxx Gen.Ed.Group 3 to 8
3(3-0-6)
					 Total 18 credits
Semester II
IPE 236 Political Philosophy
3(3-0-6)
IPE 257 Asian History
3(3-0-6)
IPE 251 Modern Management and 3(3-0-6)
Behavior Organization
IPE 302 Research Methods
3(3-0-6)
IPE xxx Major Elective
3(3-0-6)
XXX xxx Gen.Ed.Group2
3(3-0-6)
					 Total 18 credits
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Study Plan of IPED Program
2. International Relations and Development (IRD)
Third Year

Fourth Year

TermS
IPE xxx Major Elective
3(3-0-6)
IPE xxx Major Elective
3(3-0-6)
IRS 112 Sports for Health
1(0-2-1)
(Gen.Ed.Group1)
				
Total 7 credits
Semester I
IPE 234 Comparative Political
3(3-0-6)
		Systems
IPE 235 International Development 3(3-0-6)
IPE 252 World History
3(3-0-6)
IPE xxx Major Elective
3(3-0-6)
XXX xxx Gen.Ed.Group2 3(3-0-6)
XXX xxx Gen.Ed.Group 3 to 8
3(3-0-6)
					 Total 18 credits
Semester II
IPE 236 Political Philosophy
3(3-0-6)
IPE 257 Asian History
3(3-0-6)
IPE 251 Modern Management and 3(3-0-6)
Behavior Organization
IPE 302 Research Methods
3(3-0-6)
IPE xxx Major Elective
3(3-0-6)
XXX xxx Gen.Ed.Group2
3(3-0-6)
					 Total 18 credits

Term S
IPE 496 Internship in IPED
1(0-35-18)
(*2Month)
					 Total 1 credits
Semester I
IPE4 99 Senior Project 5(0-10-5)
					 Total 5 credits
Term S+ Term 1
IPE 495 Co-operative Education 6(0-35-18)
(*6Month)
				
Total 6 credits
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Master of Science Program in International Digital Business
(International Programme)
Degree

:   Master of Science (International Digital Business)
M.Sc. (International Digital Business)

Why study International Digital Business?
• 100 % English Programme
• Multi-cultural environment
• Advantage in working with leading companies
• Research publication benefits for future study
• Practical Knowledge from industry’s experts
• Inclusive
• Company visits in every semester
Career opportunities:
• Entrepreneur and Start-up
• Digital Marketer
• Innovation Developer
• Trade Organizations
• Financial Planer
• Multinational Corporations in Sales
• Marketing or Import Export
• Government:
- BOI
- Export Promotion
- International Trade
- Business Organization
- Business Researcher
- Business Consultant, etc.
Qualifications :
1. Complete University of its equivalent as recognized by the Thai Ministry of Education:
or Obtain a Bachelor Degree
2. Pass the RIC English Placement Test or IELTs score of 5.5
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Education System & Academic Calendar :
RIC employs the semester system, in which each of the two semesters is 15 weeks and a
summer of 8 weeks in length. Our academic calendar is as follows:
• Summer
:
June
–
July
• Semester I
:
August
–
December
• Semester II
:
January
May
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Master of Science Program in International Digital Business
(International Programme)
First Year
Semester I
IDB 601 International Business
3(3-0-6)
Management
IDB 602 Digital Technology for Business3(3-0-6)
IDB 603 Advance Digital Marketing 3(3-0-6)
IDB 604 Digital Entrepreneurial Finance 3(3-0-6)
IDB 605 Design Thinking and Business 3(3-0-6)
Law in Digital Context
					 Total 15 Credits
Semester II
IDB 606 Research Methodology for 3(3-0-6)
		 Digital Business 			
IDB 607 Quantitative Analysis and
3(3-0-6)
		 Digital Business Statistic 		
XXX xxx Elective I
3(3-0-6)
XXX xxx Elective II
3(3-0-6)
IDB 651 Business Consultancy Project 3(3-0-6)
					 Total 15 Credits
Semester III
IDB XXX Thesis
3(0-18-9)
IDB XXX Independent
3(0-18-9)
					
Total 6 Credits
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ค�ำอธิบายรายวิชา
COURSES DESCRIPTION
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หมวดศึกษาทั่วไป
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
:
ภาษาไทย
:
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
:
General Education Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
:
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :
3. วิชาเอก  4. จ�ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จ�ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  
30    หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรศึกษาทั่วไปส�ำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
5.2 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2562  ปรับปรุงจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พ.ศ. 2556
เปิดสอนใน   ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562
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ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�ำเร็จการศึกษา
9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ�ำตัวบัตรประชาชน  ต�ำแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร      
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ�ำเป็นต้องน�ำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โครงสร้าง
เศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงท�ำให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตาม
ปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหา
คุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่ส�ำคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและ
บริการสาธารณสุข  ในด้านการศึกษานัน้ มีความจ�ำเป็นต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพและทักษะด้าน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจ�ำเป็นต้องปฏิรูปในทุกมิติ อัน
ได้แก่ ระบบการศึกษา หลักสูตรการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ผูส้ อน ผูเ้ รียน ตลิดจนผูป้ กครอง เพือ่ ร่วม
กันขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบใหม่ให้ประสบความส�ำเร็จ
ประเด็นด้านการพัฒนาทางสังคมที่เป็นประเด็นของชาติ ถูกระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12  คือเรื่อง การจัดการความความเหลื่อมล�้ำ  ความยากจน ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม สะท้อนถึงปัญหา
การจัดการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อ
พัฒนาประเทศยังล่าช้า ปัญหาสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้นประเทศไทยต้องเผชิญกับ
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติรนุ แรงมากขึน้ ส่วนประเด็นส�ำคัญทีข่ าดไม่ได้ คือ   การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร
สู่สังคมสูงวัยมากขึ้น จ�ำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
สูงขึน้ จ�ำเป็นต้องสร้างการตระหนักรูแ้ ละการเตรียมพร้อมส�ำหรับคนทุกรุน่ ทุกวัย เพือ่ ให้เกิดการตัง้ รับต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่าในอดีต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวโน้มของสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเป็นสิง่ บ่งชีถ้ งึ การเปลีย่ นแปลง
ด้านสังคมโลกาภิวัตน์  และวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป  ท�ำให้ทัศนคติและความคาดหวังของประชาคมในภาคธุรกิจและภาครัฐที่มีต่อบัณฑิตที่จบการศึกษา
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เปลีย่ นแปลงจากเดิม  บณ
ั ฑิตทีจ่ บการศึกษานอกจากต้องมีความรูค้ วามช�ำนาญในวิชาชีพแล้วยังต้องสามารถ
ใช้ชีวิตในสังคม ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมนั้นๆ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อ
สังคม  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  การมีจิตส�ำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี หการมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุ
จริตคอร์รปั ชัน่ การมุง่ มัน่ สร้างสรรค์สงั คมทีน่ า่ อยู่ ผูค้ นเป็นมิตร   มคี วามรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ นื่ เคารพ
สิทธิ รูจ้ กั หน้าทีท่ พี่ งึ มี เข้าใจและตระหนักในกฎหมาย  มจี ติ ส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย  การท�ำนุ
บ�ำรุงศาสนา  รวมทั้งการธ�ำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
		11.3    แนวทางการจัดการประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาชาติ
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ�ำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560-2579) ดังนั้น  ในด้านของการ
วางรากฐานด้านการศึกษา จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการออกแบบวิชาทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์
ชาติ โดยเฉพาะในด้านของการการพัฒนานวัตกรรมและการน�ำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยก
ระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุง่ เน้นการน�ำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม สร้างผูป้ ระกอบ
การยุคใหม่ ให้มคี วามรู้ ความสนใจด้านการท�ำธุรกิจแบบวร้างสรรค์ การบริหารจัดการ รูปแบบธุรกิจแบบใหม่
ธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจออนไลน์ และการท�ำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องกระบวนการ
ผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยี
ไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศ
ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนมีความส�ำคัญต่อการน�ำมาออกแบบวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ในรูปแบบ
ของการบูรณาการศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้าที่ไม่ได้
เน้นแต่เพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง แต่เป็นการบูรณาการเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรนีจ้ งึ เป็นการพัฒนาหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการศึกษาในระดับสูงขึ้น สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการอนุรักษ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   โดยสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน และทีส่ ำ� คัญมีความสามารถทางด้านภาษามากขึน้ เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน เป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถแข่งขันกับทุกประเทศในโลกนี้
ได้อย่างเท่าเทียม
		12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจทีส่ ำ� คัญของมหาวิทยาลัยรังสิต คือการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการและของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เน้นทักษะการสื่อสาร การ
ท�ำงานให้ส�ำเร็จ มีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข
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วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้เปิดสถาบัน RSU General Education
หรือ RSU Gen.Ed. เพือ่ เป็นสถาบันทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาวิชาการศึกษาทัว่ ไป ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม
และโลก ตลอดจนความสนใจและความต้องการของนักศึกษารุน่ ใหม่ เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทัง้ ในด้าน
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสามารถวางแผน
อนาคตของตนเองได้อย่างมีเป้าหมาย และประสบความส�ำเร็จในชีวิต
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้ บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
		13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นในรูปแบบคณะ
กรรมการ โดยรายวิชาที่เปิดสอนสอดคล้องกับวิชาชีพใดก็จะให้คณะนั้นรับผิดชอบด�ำเนินการ
		13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิตจะเป็นในรูปแบบคณะ
กรรมการ โดยรายวิชาที่เปิดสอนสอดคล้องกับวิชาชีพใดก็จะให้คณะนั้นรับผิดชอบด�ำเนินการ (รวมกัน)
		13.3 การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด�ำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรศึกษาทั่วไป ในรูปแบบของคณะกรรมการ
โดยจะประกอบด้วยผู้แทนของคณะที่จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป และมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน โดยจะท�ำหน้าที่วางนโยบาย ก�ำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  การวัดประเมินผล และ
ประสานงานการด�ำเนินการ เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความส�ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความส�ำคัญ
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม มีทักษะการจัดการเชิงสร้างสรรค์  และการปฏิสัมพันธ์กับบริบทของสังคม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2.1 ผู้เรียนมีพื้นฐานการด�ำเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจุบันและอนาคต
1.2.2 ผู้เรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม
1.2.3 ผู้เรียนให้มีทักษะการท�ำงานร่วมกัน ความเป็นผู้น�ำและผู้ตาม เข้าใจผู้อื่น               
และเข้าใจสังคม
1.2.4 ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.5   ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา
ทั่วไปไม่ต�่ำกว่าที่ สกอ. ก�ำหนด

-   ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาโดยผูส้ อน และนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษา
-   ประชุมกรรมการบริหารจัดการ
หลักสูตร เพื่อหาข้อสรุปในการ
ปรับปรุงแก้ไข

- เอกสารปรับปรุง
หลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

2. ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ตอบ
สนองความต้องการของประเทศ

-   ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

-   เอกสารรายงานการ
ติดตาม ผลการผลิต
บัณฑิต

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด�ำเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6  สัปดาห์  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การด�ำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการด�ำเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์   เวลา  09.00 น.  ถึง  16.30 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยอื่นๆ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ�ำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี
จ�ำนวนนักศึกษาเป็นไปตามที่แต่ละหลักสูตรก�ำหนด
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณการด�ำเนินการของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะปรากฏในแต่ละหลักสูตรที่
ผลิตบัณฑิต ตามโครงสร้างการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิต
		2.7 ระบบการศึกษา
p แบบชั้นเรียน
				
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
p อื่นๆ (แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อรอง)
		2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จ�ำนวนหน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
30
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม
15
หน่วยกิต
แบ่งเป็น
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
3
หน่วยกิต
                              กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร         
12   หน่วยกิต
    (Internationalization and Communication)
โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาดังนี้
                             กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)    6
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience) 6
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่  8 จ�ำนวนหน่วยกิตรวม        
15
หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่ ที่ 3 ถึงกลุม่ ที่ 8 โดยในแต่ละกลุม่ จะเลือกวิชาได้ไม่
เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
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กลุ่มที่ 3  ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
            (Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
            (Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม              
        (Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
        (Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
         (Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
                     (RSU My-Style)
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1)  กลุ่มที่ 1     อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
     นักศึกษาจะต้องเรียนกลุ่มวิชา RSU Identity จ�ำนวน  3   หน่วยกิต นักศึกษาจะต้อง
เรียนวิชาสังคมธรรมาธิปไตย  2 หน่วยกิต   และเลือกเรียนรายวิชาอีก 1 หน่วยกิต ดังนี้
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
(Social Dharmacracy)
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
(Sports for Health)
			 2)  กลุ่มที่ 2  ความเป็นสากลและการสื่อสาร  
(Internationalization and Communication)
         
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องเรียน ดังนี้
กรณีที่ 1 นักศึกษาทีม่ ที กั ษะทางภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัย
ก�ำหนด (ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 0-20 คะแนน หรือ ไม่มีผลคะแนน O-NET
หรือเกรดเฉลี่ยรวมภาษา ต่างประเทศ ต�่ำกว่า 3.00) จะต้องเรียนวิชา ENL 124 : ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
(English Bridging) และสอบผ่านได้สญ
ั ลักษณ์ S (Satisfactory) ก่อน จึงสามารถเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
อื่นๆ ตามกรณีที่2 อย่างไรก็ตาม วิชานี้เทียบเท่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่นับรวมกับจ�ำนวนหน่วยกิตในโครงสร้าง
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
กรณีท   ี่ 2    นกั ศึกษาทีม่ ที กั ษะภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยก�ำหนด (ผลคะแนน
สอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ 21 คะแนนขึ้นไป หรือเกรดเฉลี่ยรวมภาษาต่างประเทศ มากกว่า
3.00 ขึ้นไป) สามารถเริ่มเรียน ENL 125: ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก (English for Global Exploration) หลัง
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จากนั้น จึงสามารถเรียนวิชา ENL126 :ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ
(English in TED - Technology, Entertainment, and Design) นอกจากนีย้ งั สามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษ
ในระดับสูง คือ ENL 127: ภาษาอังกฤษในการท�ำงาน (English at Work)   ENL 128: การน�ำเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษ (Presentations in English) และ ENL 129: ภาษาอังกฤษส�ำหรับการประชุม (English for
Meetings) ได้
2.1)    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)                
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL 124 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)              
(English Bridging)
ENL 125       ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
3(2-2-5)
(English for Global Exploration )
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ
3(2-2-5)
(English in TED - Technology, Entertainment, and Design)
2.2)    กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
(International Language and International Experience)
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENL 127 ภาษาอังกฤษในการท�ำงาน   
3(2-2-5)
(English at Work)
ENL 128 การน�ำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Presentations in English)
ENL 129   ภาษาอังกฤษส�ำหรับการประชุม
3(2-2-5)
(English for Meetings)
THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
RSU 127 ลุยโลกอินเตอร์
3(2-2-5)
(Intercultural Communication)
RSU 128 ไทยมองเทศ เทศมองไทย
3(2-2-5)
(Intercultural Communication in Thai Community)
RSU 129 สู่โลกกว้าง                                                                                                    3(0-35-18)
(Intercultural Communication in World Community)
JPN 101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication I)
JPN 102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication II)
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JPN 110
CHN 101
CHN 102
CHN 110  
FRN 101    
FRN 102
FRN 110
ISL 111  
ISL 112   
ISL 113  
KOR 101
KOR 102
KOR 110
RUS 101
RUS 102
RUS 110
SPN 101

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
(Japanese Language and Culture for Communication)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
(Chinese for Everyday Communication I)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
(Chinese for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese Language and Culture for Communication)
ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับผู้เริ่มเรียน 1                        
(French for Beginners I)     
ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับผู้เริ่มเรียน 2
(French for Beginners II)
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
(French Language and Culture for Communication)
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
(Arabic  for Everyday Communication I)
ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2                                     
(Arabic for Everyday Communication II)
ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
(Korean for Everyday Communication I)
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
(Korean for Everyday Communication II)
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
(Korean Language and Culture for Communication)
ภาษารัสเซียส�ำหรับผู้เริ่มเรียน
(Russian for Beginners)
ภาษารัสเซียในชีวิตประจ�ำวัน
(Russian for Daily Life)
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่อสาร
(Russian Language and Culture for Communication)
ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
(Spanish for Everyday Communication I)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
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SPN 102

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
(Spanish  for Everyday Communication II)
SPN 110 ภาษาและวัฒนธรรมสเปนเพื่อการสื่อสาร
  
(Spanish Language and Culture for Communication)
GER 121 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
(German for Everyday Communication I)
GER 122 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2                  
         
(German for Everyday Communication II)
GER 110 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อการสื่อสาร            
               (German Language and Culture for Communication)
SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1                   
(Swedish for Everyday Communication I)
SWD 122 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2                  
(Swedish for Everyday Communication II)
SWD 110 ภาษาและวัฒนธรรมสวีเดนเพื่อการสื่อสาร            
(Swedish Language and Culture for Communication)
VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1                
(Vietnamese for Everyday Communication I)
VTN 102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2               
(Vietnamese for Everyday Communication II)
VTN 110 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการสื่อสาร            
(Vietnamese Language and Culture for Communication)
MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1           
(Malay for Everyday Communication I)
MLY 102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2                 
(Malay for Everyday Communication II)
MLY 110 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสาร            
(Malay Language and Culture for Communication)
BHS 101 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1     
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
BHS 102 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
BHS 110 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร            
(Indonesia Language and Culture for Communication)

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

674
Rangsit University Bulletin 2020-2023
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

LAO 101

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1                      
(Lao for Everyday Communication I)
LAO 102 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2                      
(Lao for Everyday Communication Uses II)
LAO 110 ภาษาและวัฒนธรรมลาวเพื่อการสื่อสาร            
(Lao Language and Culture for Communication)
BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1                      
(Burmese for Everyday Communication I)
BRM 122 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2                      
(Burmese for Everyday Communication II)
BRM 110 ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเพื่อการสื่อสาร            
(Burmese Language and Culture for Communication)

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

3) กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
        (Leadership and Social Responsibility)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชา
ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก  
3(2-2-5)
(Science of Love )
RSU 131 ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
(Leadership for Changes)
RSU 132 การรู้เท่าทันการคอร์รัปชั่น
3(2-2-5)
(Corruption Literacy)
RSU 133 ศาสตร์พระราชา
3(2-2-5)
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
RSU 134 กฎหมายต้องรู้
3(2-2-5)
(Legal Awareness)
RSU 135 การออกแบบชีวิตและสังคมแห่งความสุข                                       
3(2-2-5)
(Happy Life and Society Design)
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4) กลุ่มที่ 4   ศิลปะและวัฒนธรรม
			
(Arts and Culture)			
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่ ที่ 3 ถึงกลุม่ ที่ 8 โดยในแต่ละกลุม่ จะเลือกวิชาได้ไม่
เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 140     ชีวิตในต่างแดนกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
                  3(0-35-18)
                    (Intercultural Communication through Overseas Experiences)
RSU 141   สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน             
3(3-0-6)
(Seminars in Overseas Experiences)
RSU 142    ศาสตร์และศิลป์แห่งการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Sciences and Arts of Living)
RSU 143      ปทุมธานีศึกษา
3(3-0-6)
(Pathum Thani Study)
RSU 144    คนต้นแบบ        
3(3-0-6)
(Idol Studies)
RSU 145    สื่อสะท้อนชีวิต    
3(3-0-6)
(Life Reflection Through Media)
RSU 146   รู้ทันโลก    
3(3-0-6)
(World Society Awareness)
RSU 147   ความเป็นไทย
3(2-2-5)
(Thainess)
RSU 148   ไทยในสื่อ  
3(2-2-5)
(Thai Dimensions in Media)
RSU 149 วัฒนธรรมวิจักษ์
3(2-2-5)
(Cultural Appreciation)  
RSU 240   ศิลปะการท�ำงานต่างวัฒนธรรม                                    
3(2-2-5)
(Arts of Working with Foreigners)
RSU 241   วิถีอาเซียน 1                            
3(2-2-5)                                            
                  (Introduction to Passage to ASEAN: P2A1 )
RSU 242 วิถีอาเซียน 2                     
3(2-2-5)                  
(Passage to ASEAN Experiences: P2A2 )
RSU 243 ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์
3(2-2-5)   
(Creativity in the Arts)
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5) กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม
     (Innovative Entrepreneurship)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุม่ ที่ 3 ถึงกลุม่ ที่ 8 โดยในแต่ละกลุม่ จะเลือกวิชาได้ไม่
เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 150
RSU 151
RSU 152
RSU 153
RSU 154

การจัดการเชิงสร้างสรรค์
(Creative Management)
ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
(Startup and Entrepreneurship Experiences)
การคิดนอกกรอบ
(Lateral Thinking)
ผู้ประกอบการไลฟ์สไตล์
(Lifestyle Entrepreneurship)
แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล                                         
(Entrepreneurship Concept in Digital Economy)

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

		
6) กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
    (Digital Media Literacy)			
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3
หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 160 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Media Literacy)
RSU 161   การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Design and Production of Media)
RSU 162 รู้เท่าทันการลงทุนในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Investment Literacy in the Digital Age)
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7) กลุ่มที่ 7   หลักคิดวิทยาศาสตร์
    (Essence of Science)			
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน
3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 170 หลักคิดวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
(Essence of Science)  
RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข
3(2-2-5)
(Healthy Life-Styles)
RSU 172 ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
(Environment -friendly Life)
RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
(Nutrition and Health Promotion)
RSU174   การออกแบบสรีระ
3(2-2-5)
   
(Physical Body Design)
8)   กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
    (RSU My-Style)			
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน
3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
              
จ�ำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RSU 180 รังสิตมาย-สไตล์
3(1-4-4)
(RSU My-Style)
RSU 181 นันทนาการ
3(2-2-5)
(Recreation)
RSU 182 การพัฒนาความสามารถพิเศษ
              
3(2-2-5)
(Talents Development)
RSU 183   การปฏิบัติงานช่างด้วยตนเอง
   
3(2-2-5)
(D.I.Y.)
RSU 184 คนต่างรุ่นในสังคมสูงวัย
3(2-2-5)
(Cross Generations in Aging Society)
RSU 185 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ                                                      
3(2-2-5)
(Information Technology Skills for Professionals)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ไม่มี
3.1.5 ค�ำอธิบายรายวิชา
3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย                               
                  (RSU Identity)
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
(Social Dharmacracy)
       
ความหมายของสังคมธรรมาธิปไตย สังคมที่เป็นธรรม ความเสมอภาค เสรีภาพ  หลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   การตระหนักในสิทธิ หน้าที่
ของพลเมือง การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และการร่วมพัฒนาสังคม ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good governance;
decency; public mind and democracy.. Awareness of rights and civic duty. Living with others.
Social development in terms of economy, politics, society.   
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
(Sports for Health)
ความส�ำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์พื้นฐานของการออกก�ำลังกาย การ
ดูแลน�ำ้ หนักตัวให้เหมาะสม มีทกั ษะในการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมกีฬาตามความสนใจหนึง่
ชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาทีเ่ ปิดโอกาสให้เลือก สามารถน�ำไปใช้เป็นกิจกรรมการออกก�ำลังกายเพือ่
สุขภาพสมรรถภาพและนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี  เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการ
ออกก�ำลังกาย
Importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control
for proper weight; skills on exercising with activities. Students can choose one of several sports
provided, according to their own interest. Aability of applying activities on exercising for health,
physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising
good attitudes towards exercising with activities.
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			 2) กลุ่มที่ 2  ความเป็นสากลและการสื่อสาร
   (Internationalization and Communication)
นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษจาก 2.1 จ�ำนวน 6 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนอีก 6 หน่วยกิต
จากรายวิชา 2.2
			 2.1)   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
ENL 124

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ               
3(2-2-5)              
(English Bridging)
เงื่อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมส�ำหรับนักศึกษาที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
ภาษาอังกฤษเพือ่ ปรับพืน้ ฐานให้นกั ศึกษามีความรูแ้ ละความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานทีม่ หาวิทยาลัยรังสิต
ก�ำหนดในการเรียนวิชานี้ ก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาหลัก ประกอบด้วยการฟังบทสนทนาและ
ข้อมูลที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน ค�ำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ หน้าที่ทางภาษา การอ่านข้อความขนาดสั้น
และการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า
Rangsit University Basic English to upgrade students English to the University standard level in preparation for getting into the English core courses. Listening to short dialogs and
information in daily life, vocabulary and structure in context, language functions, reading short
information and writing at a paragraph level.
ENL 125
   

ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก                          
3(2-2-5)
(English for Global Exploration)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องสอบผ่าน ENL 124 ภาษาอังกฤษเพือ่ ปรับฐาน หรือมีทกั ษะภาษา
อังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้เรียน ENL 125 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ฝึกแบบ
พหุทักษะ กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา การฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Communicative English language skills with multiple literacies, language learning
strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication
ENL 126     ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ            3(2-2-5)
        
(English in TED - Technology, Entertainment, and Design) 		
			 วิชาบังคับก่อน : ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษจากบทความและการบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมใน
โลกสมัยใหม่ กิจกรรมบันเทิง ละคร ดนตรีและการออกแบบอาคารสถานที่ สถาปัตยกรรม ความงามและ
สุขภาพ  สำ� นวนภาษาตามบริบทของบทความ ข้อมูล ค�ำบรรยาย การเล่าเรือ่ ง โฆษณา สือ่ สิง่ พิมพ์และข้อมูล
ในอินเทอร์เน็ต การใช้ภาษาในการร่วมสนทนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
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Listening, speaking, reading and writing English based on articles and lectures about
innovations, entertainments, plays, music, and designs of buildings, architectures as well as beauty
and health. English expressions and vocabulary in context of articles, information, description,
narration, adverts, mass media and information from the Internet.  Converse, discuss, and give
opinions in English.
		2.2)  กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
ENL 127

ภาษาอังกฤษในการท�ำงาน   
3(2-2-5)
(English at Work)
			 วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ
ศัพท์ ส�ำนวน และ การใช้ภาษาอังกฤษที่จ�ำเป็นในการท�ำงานในบริบทนานาชาติการใช้ทักษะ
ทั้งด้านการฟังพูดอ่าน และเขียนเพื่อติดต่อทั้งในและนอกหน่วยงาน ฝึกการสื่อสารในการท�ำงาน การติดต่อ
นัดหมาย การสนทนา แสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน การอ่านการฟังการบรรยายย่อลืมและน�ำเสนอ
ความเห็นในที่ประชุม
Knowledge of job-related words, expressions and language needed to function in
multinational workplaces. Skills in listening, speaking, reading and writing to communicate in and
outside organizations.  Practices in communication in diverse contexts using technology and
personal contacts, Roleplaying and simulations in making arrangement, making appointments
and arrangements for meetings. Discussions on issues related to their work. Listening to briefings,
taking notes and report in writing and orally.
ENL 128

การน�ำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Presentations in English)
			 วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ
ภาษาและกลยุทธ์การน�ำเสนอ  ลักษณะของการน�ำเสนอผลงานที่ดี การวางแผนและการน�ำ
เสนอผลงาน การเตรียมการโดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังและเรื่องที่จะน�ำเสนอ การเรียงล�ำดับเนื้อหาที่จะ
น�ำเสนอ กลวิธีในการน�ำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาและท่าทางที่เหมาะสมกับบริบทของการน�ำเสนอและใช้
เทคโนโลยีช่วย การประเมินการน�ำเสนอผลงานของตัวเองและกลวิธีในการตรวจสอบความก้าวหน้า เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการน�ำเสนอผลงานของตน
Language and strategies in delivering a good presentation. Features of an effective
presentation.  Planning and delivering presentations. Researching for information about the  audience
and the conference topics Organizing information and ideas.Strategies in delivering a presentation
using contextually appropriate verbal and non-verbal language and technology supports. Self-assessment. Strategies for monitoring progress in delivering presentations.
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ENL 129

ภาษาอังกฤษส�ำหรับการประชุม
3(2-2-5)
(English for Meetings)
			 วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ
ภาษาและกลวิธีส�ำหรับการเข้าประชุม ลักษณะของผู้เข้าประชุมที่ดี ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการ
เข้าประชุม ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการจดประเด็น การน�ำเสนอความคิดเห็นและ  ข้อโต้แย้ง การฝึก
การเข้าประชุมในสถานการณ์เสมือนจริง
Language and strategies for participating in a meeting. Characters of good participants. Essential skills for participating in a meeting: listening, reading and note taking. Presenting             
arguments and counter arguments. Practices in participating in simulated meeting.  
THA 126

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
            
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
    การใช้ภาษาไทย และการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ   การสื่อสาร
ในชีวิตประจ�ำวันอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นทักษะการเขียนที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานทั้งทางราชการและธุรกิจ
เพื่อสนองวัตถุประสงค์ด้านอาชีพและการศึกษาในระดับสูงต่อไป
   Practice of  the Thai language usage and development of skills in listening, speaking,
reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing skills in official and
business contexts in order to serve higher levels of professional and educational purposes.
RSU 127 ลุยโลกอินเตอร์
3(2-2-5)
(Intercultural Communication)
ความท้าทายของการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม เรียนรูค้ ำ� นิยามของการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม
ประเภทของวัฒนธรรม ปัจจัยของการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม เข้าใจปัญหาการ   ตนื่ ตระหนกทางวัฒนธรรม
มิติทางวัฒนธรรม การสื่อสารทางอวัจนภาษา ภาษาท่าทาง การสบตา การแสดงออกทางสีหน้า ระยะห่าง
ระหว่างบุคคล การสัมผัส ปรลักษณ์ภาษา รูปแบบการสือ่ สาร    บริบท ค่านิยม ตลอดจนเข้าใจภาษานานาชาติ
ที่สะท้อนค่านิยมทางวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ
Intercultural communication; definition of intercultural communication, types of culture,
factors of intercultural communication; the culture shock, cultural dimension, nonverbal communication, gestures, eye contact, facial expressions personal distance, haptics, paralanguage, types
of communication, contexts, values, and understanding international languages that reflect the
cultural values of each race.
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RSU 128 ไทยมองเทศ เทศมองไทย
3(2-2-5)
(Intercultural Communication in Thai Community)
เรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกันในสังคมของคนไทยกับคนต่างชาติ ตระหนักถึงการจัดการกับ ความแตกต่าง
ของสามัญทัศน์ อคติทางชาติพันธุ์ ทัศนคติ การรับรู้ การตีความ เข้าใจปัญหาการ ตื่นตระหนกทางวัฒนธรรม
และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ
Learning of living together with foreigners in Thai community; realization of management
of difference in stereotype, ethnocentrism, attitude, perception, interpretation; understanding of
culture shock, as well as international business communication.
RSU 129 สู่โลกกว้าง
      3(0-35-18)
(Intercultural Communication in World Community)
เรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยการเดินทางไปต่างประเทศ ความสัมพันธ์ภายใต้บนั ทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกงาน ณ องค์กรในต่างประเทศ โครงการ Passage to ASEAN (P2A)
หรือ การเดินทางรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝึกประสบการณ์ต้องใช้เวลาต่อเนื่องกัน
อย่างน้อย 10 วัน)
Project-based activities through oversea trips/ MOU connections/ cooperative education in foreign organizations or countries/ Passage to ASEAN (P2A)/or other kinds of exchange
trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 10 days.)
JPN 101

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง
Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
JPN 102

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication II)
			 วิชาบังคับก่อน : JPN 101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สาร   ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น  เช่น การเจรจาซื้อ และขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Japanese pronunciation vocabulary, and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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JPN 110

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Japanese Language and Culture for Communication)
			 วิชาบังคับก่อน : JPN 101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
                    ภาษาญี่ ปุ ่ น ผ่ า นบริ บ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรมญี่ ปุ ่ น ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ วั ฒ นธรรม         
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การด�ำเนินชีวิต โดยเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on
listening, speaking, reading and writing in different situations.
CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication I)
ภาษาจีนระดับพืน้ ฐาน เรียนรูค้ ำ� ศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 200 ค�ำ ศึกษาส�ำนวนและรูปประโยค
พื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อง่ายๆ ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การทักทาย แนะน�ำตัว
Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic sentence
structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations: greeting and
introductions.
CHN 102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication II)
			 วิชาบังคับก่อน : CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ค�ำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติมอย่างน้อย 250 ค�ำ ฝึกสนทนาหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ การ
โทรศัพท์ ซื้อของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร
A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversations
in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.
CHN 110   ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร
    
3(2-2-5)
(Chinese Language and Culture for Communication)
			 วิชาบังคับก่อน : CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
พัฒนาทักษะภาษาจีนผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมจีนในแง่มมุ ต่างๆ เพือ่ การสือ่ สารใน
ชีวติ ประจ�ำวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural contexts
for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading and writing
in different situations.
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FRN 101     ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับผู้เริ่มเรียน 1                                      
3(2-2-5)
(French for Beginners I)     
ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส ไวยากรณ์พื้นฐาน ศัพท์และส�ำนวนเบื้องต้น เน้นฝึกทักษะ  การฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียนเพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สารในชีวติ ประจ�ำวัน ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับตนเอง ครอบครัว สถาน
ศึกษา สิง่ แวดล้อม อาหารและเครือ่ งดืม่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ  การพักผ่อนหย่อนใจ การ
ศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย สถานที่และการบอกทิศทาง
French phonology and fundamental grammar; basic vocabulary and expressions, with
focus on listening, speaking, reading, and writing in various situations: speaking about oneself, family,
schools, environment, food and beverage, relationships between persons, leisure and recreations,
education and careers, purchase and sale, places and directions.
FRN 102

ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับผู้เริ่มเรียน 2              
3(2-2-5)
(French for Beginners II)
			 วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับผู้เริ่มเรียน 1
ไวยากรณ์ ศัพท์และส�ำนวนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสในเรื่อง   ที่เกี่ยว
กับลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเทีย่ ว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  
Further study of French grammar, vocabulary and expressions; practice in French
speaking about weather, services, travels and journeys; use of French in accordance with social
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various
aspects of time: past, present, and future.
FRN 110

ภาษา และวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(French Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับผู้เริ่มเรียน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษาฝรัง่ เศสเบือ้ งต้นทีใ่ ช้สอื่ สารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวฝรัง่ เศส
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศส อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบ
ฝรั่งเศส วัฒนธรรมการดื่มไวน์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส โดยเน้นการฝึกทักษะการ
ฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of French vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; French customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art of dining
and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with an emphasis on
listening and speaking in different situations.
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ISL 111    ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
                                
3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication I)
    
ภาษาอาหรับเพือ่ เป็นพืน้ ฐานการฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อง่ายๆ
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การรับโทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง
              Basic Arabic language, emphasizing on communicative listening, speaking, reading,
and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone conversation,
asking and answering about directions.
ISL 112    ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
                                
3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication II)
			 วิชาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
    
พัฒนาทักษะและค�ำศัพท์ภาษาอาหรับในระดับทีส่ งู ขึน้ ฝึกสนทนาหัวข้อทีใ่ ช้  ในชีวติ ประจ�ำวัน  
เช่น การโทรศัพท์ ซื้อของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร
Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expressions
and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.
ISL 113   ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
3(2-2-5)
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries)
วิชาบังคับก่อน : ISL 111  ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
พัฒนาทักษะภาษาอาหรับผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิมในแง่
มุมต่างๆ เพือ่ การสือ่ สารในชีวติ ประจ�ำวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน
และการเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
             The Arabic language through various aspects of social and cultural contexts of Muslim
countries for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading
and writing in different situations.
KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาเกาหลี และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง
Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
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KOR 102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication II)
			 วิชาบังคับก่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
การออกเสียงภาษาเกาหลี รูปประโยคพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสาร
ในสถานการณ์ตา่ งๆ ในระดับทีส่ งู ขึน้   ได้แก่ การเจรจาซือ้ ขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying and selling
things, job interviewing, and giving opinions.
KOR 110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Korean Language and Culture for Communication)
			 วิชาบังคับก่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ภาษาเกาหลีผา่ นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีในแง่มมุ ต่างๆ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศเกาหลี ศึกษาประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ การด�ำเนินชีวติ   โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด
อ่านและเขียนในสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวันที่หลากหลาย
The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on
listening, speaking, reading and writing in different situations.
RUS 101 ภาษารัสเซียส�ำหรับผู้เริ่มเรียน
3(2-3-6)
(Russian for Beginners )
หลักไวยากรณ์เบือ้ งต้น เน้นพยัญชนะ สระ การออกเสียง ระดับเสียง ค�ำศัพท์ทจี่ ำ� เป็น   ในระดับ
เริ่มต้น
Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets,
pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.
RUS 102 ภาษารัสเซียในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
(Russian for Daily Life)
			 วิชาบังคับก่อน RUS 101 ภาษารัสเซียส�ำหรับผู้เริ่มเรียน
ค�ำศัพท์และโครงสร้างภาษารัสเซียทีใ่ ช้สอื่ สารในชีวติ ประจ�ำวันในระดับทีส่ งู ขึน้    เช่น การทักทาย
การแนะน�ำตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกเวลา การเดินทาง การซื้อของ
Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various aspects
of everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking and answering
about time, traveling, buying and selling things.
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RUS 110 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Russian Language and Culture for Communication)
			 วิชาบังคับก่อน : RUS 101 ภาษารัสเซียส�ำหรับผู้เริ่มเรียน
                   ภาษารัสเซีย ผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียในแง่มมุ ต่างๆ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศที่เป็นเจ้าของภาษารัสเซีย ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ   การด�ำเนินชีวิต โดยเน้นการ
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
The Russian language through various aspects of Russian social and cultural contexts:
culture and customs of Russian native speaking countries, history, economy, and lifestyles, with
an emphasis on listening, speaking, reading and writing in different situations.
SPN 101

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication I)
(Spanish for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาสเปน และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง
Spanish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
SPN 102

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-3-6)
(Spanish  for Everyday Communication II)
			 วิชาบังคับก่อน : SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ไวยากรณ์ ศัพท์และส�ำนวนภาษาสเปนในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาสเปนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  
Further study of Spanish grammar, vocabulary and expressions; practice in Spanish
speaking about weather, services, travels and journeys; use of Spanish in accordance with social
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various
aspects of time: past, present, and future.
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SPN 110

ภาษาและวัฒนธรรมสเปนเพื่อการสื่อสาร
3(2-3-6)
(Spanish Language and Culture for Communication)
			 วิชาบังคับก่อน : SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษาสเปนเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ   ชาวสเปน
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสเปน อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบ
สเปน วัฒนธรรมการดื่มไวน์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสเปน โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง
และการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of Spanish vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; Spanish customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art of dining
and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with an emphasis on
listening and speaking in different situations.
GER 121 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication I)		
การออกเสียงภาษาเยอรมัน และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง
German pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
GER 122 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication II)		
			 วิชาบังคับก่อน : GER 121 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ไวยากรณ์ ศัพท์และส�ำนวนภาษาเยอรมันในระดับทีส่ งู ขึน้ ฝึกพูดภาษาเยอรมันในเรือ่ ง   ทเี่ กีย่ ว
กับลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเทีย่ ว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
Further study of German grammar, vocabulary and expressions; practice in German
speaking about weather, services, travels and journeys; use of German in accordance with social
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various
aspects of time: past, present, and future.
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GER 110 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3(2-3-6)
(German Language and Culture for Communication)
			 วิชาบังคับก่อน : GER 121 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์สำ� นวนภาษาเยอรมันเบือ้ งต้นทีใ่ ช้สอื่ สารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถชี วี ติ ของชาวเยอรมัน อาทิ ศิลปะ           การรับประทานอาหาร
แบบเยอรมัน วัฒนธรรมการดื่มเบียร์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเยอรมันนี โดยเน้นการฝึก
ทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of German vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; German customs, tradition, social manners, and ways of life in Germany: art
of dining and the culture of beer drinking; education and tourist attractions in Germany, with an
emphasis on listening and speaking in different situations.
SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาสวีดิช และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง
Swedish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
SWD 122 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication II)
			 วิชาบังคับก่อน : SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ไวยากรณ์ ศัพท์และส�ำนวนภาษาสวีดิชในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาสวีดิชในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  
Further study of Swedish grammar, vocabulary and expressions; practice in Swesish
speaking about weather, services, travels and journeys; use of Swedish in accordance with social
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various
aspects of time: past, present, and future.
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SWD 110 ภาษาและวัฒนธรรมสวีเดนเพื่อการสื่อสาร
3(2-3-6)
(Swedish Language and Culture for Communication)
			 วิชาบังคับก่อน : SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษาสวีดิชเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวสวีเดน
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสวีเดน อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหาร
แบบสวีเดน การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสวีเดน โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of Swedish vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; Swedish customs, tradition, social manners, and ways of life in Sweden: art of
dining; education and tourist attractions in Sweden, with an emphasis on listening and speaking
in different situations.
VTN 101

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาเวียดนาม และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง
Vietnamese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking,
introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
VTN 102

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : VTN 101  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สาร   ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Vietnamese vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
VTN 110

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Vietnamese Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ส�ำนวนภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาว
เวียดนาม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถชี วี ติ ของชาวเวียดนาม ได้แก่ ศิลปะ  การรับประทาน
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อาหารแบบเวียดนาม การศึกษาและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในประเทศเวียดนาม โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและ
การพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
		 Fundamental of Vietnamese vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; Vietnamese customs, tradition, social manners, and ways of life in Vietnam: art
of dining; education and tourist attractions in Vietnam, with an emphasis on listening and speaking
in different situations.
MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษามลายู และรูปประโยคพืน้ ฐาน เน้นฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว  การสนทนาทางโทรศัพท์  
การถามและบอกทิศทาง
Malay pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
MLY 102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication II)
			 วิชาบังคับก่อน : MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สาร  ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Malay vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
MLY 110 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Malay Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษามลายูเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวมลายู
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวมลายู ได้แก่ ศิลปะการรับประทานอาหาร
แบบมลายู การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
			 Fundamental of Malay vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; Malay customs, tradition, social manners, and ways of life in Malaysia: art of
dining; education and tourist attractions in Malaysia, with an emphasis on listening and speaking
in different situations.
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BHS 101

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาบาฮาซา และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว  การสนทนาทาง
โทรศัพท์  การถามและบอกทิศทาง
Bahasa pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
BHS 102 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2     
3(2-2-5)
               (Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)      
		 วิชาบังคับก่อน : BHS 101 บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สาร  ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Bahasa vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
BHS 110 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร     
3(2-2-5)
                 (Indonesia Language and Culture for Communication)        
			 วิชาบังคับก่อน : BHS 101 บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษาฮาซาอินโดนีเซีย เบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวอินโดนีเซียขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซีย อาทิ ศิลปะการรับ
ประทานอาหารแบบอินโดนีเซีย การศึกษาและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในประเทศอินโดนีเซีย โดยเน้นการฝึกทักษะ
การฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
Fundamental of Bahasa Indonesia vocabulary and expressions in social and cultural
contexts of communication; Indonesian customs, tradition, social manners, and ways of life in
Indonesia: art of dining; education and tourist attractions in Indonesia, with an emphasis on listening
and speaking in different situations.
LAO 101

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาลาว และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทางโทรศัพท์  
การถามและบอกทิศทาง

693
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

Lao pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
LAO 102

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication II)
			 วิชาบังคับก่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สาร  ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying
and selling things, job interviewing, and giving opinions.
LAO 110

ภาษาและวัฒนธรรมลาวเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Lao Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษาลาวเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ ชาวลาว
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวลาว ได้แก่ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบ
ลาว การศึกษาและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในประเทศลาว โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูด  ในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
Fundamental of Lao vocabulary and expressions in social and cultural contexts of communication; Lao customs, tradition, social manners, and ways of life in Lao: art of dining; education
and tourist attractions in Lao, with an emphasis on listening and speaking in different situations.
BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาพม่า และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทางโทรศัพท์  
การถามและบอกทิศทาง
Burmese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
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BRM 122 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication II)
		 วิชาบังคับก่อน : BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying
and selling things, job interviewing, and giving opinions.
BRM 110 ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Burmese Language and Culture for Communication)
			 วิชาบังคับก่อน : BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษาลาวเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ      ชาวพม่า
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถชี วี ติ ของชาวพม่า อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบพม่า
การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่า โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและ      การพูดในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
Fundamental of Burmese vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; Burmese customs, tradition, social manners, and ways of life in Myanmar: art of
dining; education and tourist attractions in Myanmar, with an emphasis on listening and speaking
in different situations.
		
		   3) กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม
            (Leadership and Social Responsibility)
				
RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก
3(2-2-5)
(Sceince of Love)
           
ความหมาย ความส�ำคัญ รูปแบบของความรัก ทั้งความรักในตนเอง ผู้อื่น ครอบครัว สังคม สิ่ง
แวดล้อม ตระหนักในการรูค้ ณ
ุ ค่าตนเอง และการเคารพผูอ้ นื่ มีความรูส้ กึ รับผิดชอบ ใช้พลังแห่งรักสร้างสรรค์
ชีวิตและสังคมที่มีความสุข
Definition, importance and ways of Love. Love one-self, others, family, society and
environment. Be aware of self-esteem, respect others and sense of responsibility. Using the power
of love to create a happy life and society.
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RSU 131 ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
(Leadership for Changes)
การเสริมสร้างแรงบันดาลใจจากแนวคิดและการปฏิบตั ขิ องผูน้ ำ� ทางสังคม ธุรกิจ    และการเมือง
ด้วยแนวคิด  ที่ทุกคนสามารถเป็นผู้น�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาตนเอง   แนวทาง
การพัฒนาชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน   
Inspiration by the ideas and practices of social, business and political leaders, with
the concept that everyone can lead change. To find guidelines of self-development Community
Development And the development for sustainable society.
RSU 132 การรู้เท่าทันการคอร์รัปชั่น
3(2-2-5)
(Corruption Literacy)
               ความหมาย รูปแบบ วิธกี าร ของการคอร์รปั ชัน่ การทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทบั ซ้อน การ
ใช้อ�ำนาจในทางไม่เหมาะสม ศึกษาความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงของการคอร์รัปชั่นระหว่าง มิติทางการ
เมืองและสังคม จากกรณีศึกษาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย และต่างประเทศ ปลูกฝังจิตส�ำนึกในการ
ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
Definition, pattern, method of corruption. Policy fraud, Conflict of interest, Use of power
inappropriately. Study the complexity and linkage between political and social dimension through
cases study of corruption in Thai Society And abroad. Imbed sense of not being silent about corruption.
RSU 133   ศาสตร์พระราชา                                                                               3(2-2-5)
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
              ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 การรู้จักพึ่งตนเอง การ
เข้าใจชีวิตและสังคม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน สังคม และโลก ในมิติ สังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง โดยประสานการเรียนรู้จากชีวิตจริงนอกห้องเรียน เพื่อการประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตที่มี
ความสุขและยั่งยืน    
Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.  Self-reliance.
Understanding life and society. Analysis of family, community, social and world relationships in
social, economic and political dimensions. Coordinating learning from real life outside the classroom
to apply for a happy and sustainable life.                   
RSU 134 กฎหมายต้องรู้
3(2-2-5)
(Legal Awareness)
ความหมายและคุณค่าของรัฐธรรมนูญ กลไก และการบังคับใช้ของกฎหมาย กฎหมายแพ่ง เกีย่ ว
กับเรื่องบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรม สัญญา ละเมิด ครอบครัว และมรดก  ที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิต
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ตั้งแต่เกิดจนตาย  และกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดและโทษ โดยก�ำหนดผู้กระท�ำผิดจะ
ได้รบั โทษตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด  เข้าใจและวิเคราะห์กฎหมายผ่านกรณีศกึ ษาทีเ่ ป็นประเด็นปัญหาในสังคม
เพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นต่อชีวิต
Definition and value of the Constitution, mechanisms and enforcement of the law.
Civil law on the person, property, contract law, family and inheritance that are important to life from
birth to death. Criminal law It is a law that deals with offenses and punishments. The offender will
be punished according to the law.  Criticize, and apply laws for daily life by studying case studies
such as family and social issues.
RSU 135   การออกแบบชีวิตและสังคมแห่งความสุข                                      
3(2-2-5)
(Happy Life and Society Design)
นิยามความสุข ประเภทของความสุข กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิด เชิงอนาคต
การออกแบบชีวิตที่มีความสุข การออกแบบสังคมแห่งความสุข การออกแบบนโยบายความสุข
Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy life design Happy
society design Happy policy design
4) กลุ่มที่ 4   ศิลปะและวัฒนธรรม
    (Arts and Culture)
				
RSU 140 ชีวิตในต่างแดนกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
       3(0-35-18)
(Intercultural Communication through Overseas Experiences)  
การเรียนรูอ้ าชีพ ภาษา วัฒนธรรม การใช้ชวี ติ ผ่านกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัย
การเดินทางไปต่างประเทศ การแลกเปลีย่ นและสร้างความสัมพันธ์ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ณ องค์กรในต่างประเทศหรือการเดินทางรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝึกประสบการณ์
ต้องใช้เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์)
Project-based activities to gain language communication experience, intercultural
cultural experience, life-style and occupational experiences through overseas trips according to        
the agreements written in the MOU;  connections in organizations in foreign countries or other kinds
of long trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 6 weeks.)
RSU 141 สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน
3(3-0-6)
(Seminars in Overseas Experiences)
          
การวิเคราะห์และการตรวจสอบหาความจริงในหัวข้อน่าสนใจเกีย่ วกับภาษาและวัฒนธรรมใน
แง่มุมต่างๆ โดยการน�ำประเด็นที่พบจากการเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างชาติ
ในประเทศไทยมาอภิปราย  และเลือกประเด็นที่น่าสนใจที่ได้รับมาจากการเดินทางไปต่างประเทศ หรือจาก
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การฝึกงานในบริษทั ข้ามชาติทเี่ ปิดด�ำเนินการในประเทศไทยมาศึกษาและเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านทางการน�ำเสนอ
อภิปราย ในรูปของการสัมมนา
Analysis and investigation of interesting issues of languages and cultures in various
aspects: presenting and discussion on topics encountered from overseas experiences or from
working in Thailand-based foreign organizations through seminars.
RSU 142 ศาสตร์และศิลป์แห่งการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Sciences and Arts of Living)
การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์เพื่อเข้าใจความหมายและคุณค่าของชีวิต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การใช้เหตุผลที่สร้างสรรค์และการคิดเชิงบวก รูปแบบการด�ำเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขและการสร้างจิตส�ำนึกต่อการพัฒนาสังคม
Creative living for true meaning and value of life, skills and factors affecting creative
lifestyles, creative reasoning, positive thinking, forming a happy life and awareness toward social
development.
RSU 143 ปทุมธานีศึกษา                                                                                    3(3-0-6)
(Pathum Thani Study)
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีแบบสหวิทยาการ ในมิติประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์
ระบบนิเวศ อัตลักษณ์  เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest: history,
geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom.
RSU 144 คนต้นแบบ   
3(3-0-6)
(Idol Studies)
ประเด็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ ผ่านบุคคล
ที่น่าสนใจ เพื่อวิเคราะห์หลักการ แนวคิด วิธีการด�ำเนินชีวิต ความสัมพันธ์กับบริบทสังคม การน�ำมาปรับใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
History, culture, philosophy, religion, lifestyles, and beliefs through the selected role
models of interest; analysis of personal principles, propositions, and relationship with social contexts: application to quality life development for the benefit of an individual person and society.
RSU 145 สื่อสะท้อนชีวิต  
3(3-0-6)
(Life Reflection Through Media)
ประเด็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชิวิต ความคิดความเชื่อผ่านสื่อที่
นักศึกษาสนใจ อาทิ เพลง ภาพยนตร์ ละคร สารคดี วรรณกรรม งานศิลปะแขนงต่างๆ
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Topics in history, culture, philosophy, religion, lifestyle, wisdom and beliefs through
media forms of interest: songs, movies, documentary films, literature, and various fields of art.
RSU 146 รู้ทันโลก  
3(3-0-6)
(World Society Awareness)
สถานะและบทบาทของประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมในบริบทโลก
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
Status and roles of Thailand in terms of economy, politics, society, and culture in global
context of 21st century; Thailand’s current strategies and their future trends.
RSU 147 ความเป็นไทย  
3(2-2-5)
(Thainess)
เรียนรู้ความหมายของค�ำว่า “ไทย”  เอกลักษณ์และความเป็นไทย  ค่านิยมแบบไทย  ความเชื่อ
ประเพณี และพิธกี รรม วรรณกรรม/วรรณคดีไทยทีส่ ะท้อนความเป็นไทยได้ชดั เจน รวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมไทย
ด้านต่างๆ อาทิ  มารยาท  การแต่งกาย  อาหาร  การละเล่น ความเป็นไทยในสายตาชาวโลก
Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai conventional wisdom, beliefs, traditions, ritual practices, literature/literary works clearly reflecting Thai
uniqueness; understanding of Thai culture in various aspects: social manners, dress code, foods,
Thai children’s games; Thai unique characteristics as perceived by the world outside.
RSU 148   ไทยในสื่อ                                                                                
3(2-2-5)
(Thai Dimensions in Media)
ภาษากับความคิด รูปแบบการใช้ภาษาในสือ่ การสะท้อนภาพความคิดผ่านภาษา ความหมาย
และ ประเภทของสื่อ ลักษณะของสื่อประเภทต่างๆ  เรียนรู้องค์ประกอบของสื่อ หน้าที่ของสื่อต่อสังคม ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด ศึกษาการใช้ภาษา ค่านิยม และภาพสะท้อนผ่านสื่อประเภทต่างๆ
ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การสื่อความคิดผ่านภาษาจากสื่อที่นักศึกษาสนใจ
Language and thoughts, various forms of language in media, reflection of thoughts
through the language; meaning and types of media, characteristics of media forms, components of
media, media rights and responsibilities towards society; relationship between media and thoughts,
language usage, values as reflected through media forms;  analysis of idea expression through
media as case studies.
RSU 149 วัฒนธรรมวิจักษ์
3(2-2-5)
(Cultural Appreciation)     
วิเคราะห์องค์ประกอบทางวัฒนธรรมศิลปะ การแสดง ความเชือ่ ความศรัทธา ศึกษาปรากฏการณ์
ร่วมสมัย โครงสร้างและพลังอ�ำนาจของวัฒนธรรม ทั้งระดับสังคม ระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อหา
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แนวทางคงอยู่การสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมแบบน�ำสมัย สร้างจิตส�ำนึก ตระหนักถึงความส�ำคัญและเคารพ
การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
Factor analysis of the culture, arts, performance art, and faith. Study of contemporary
phenomenon, structure and powers of culture in community, regional, and international level to
find ways to keep cultural heritage, and further develop it into a modern culture. Raise awareness
of       the importance and respect of coexistence in our society based on cultural diversity.
RSU 240 ศิลปะการท�ำงานต่างวัฒนธรรม                                    
3(2-2-5)
(Arts of Working with Foreigners)
ข้อมูลส�ำคัญในการท�ำงาน ทั้งในด้านของคนไทยที่ท�ำงานในต่างแดน หรือคนไทยที่ท�ำงานกับ
หน่วยงานต่างชาติในประเทศไทย เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้แนวโน้มอุปสงค์ของ
ตลาดแรงงาน ประเภทของหน่วยงาน บริษัทที่ต้องการพนักงานต่างชาติ จนเข้าใจเทคนิคที่จ�ำเป็นในการ
ท�ำงานกับชาวต่างชาติ ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย วิถีชีวิตของชาวต่างชาติ มารยาทสังคม ข้อ
ห้ามและข้อควรปฎิบัติ
Essential information in the workplace from both Thai people working abroad and those
working with foreign agencies in Thailand; understanding rules and related requirements; learning
the demand trends of the labor market, types of agencies, companies hiring foreign employees;
techniques needed in working with foreigners; understanding diverse cultures, lifestyle of foreigners,
social etiquette, taboos, and obligations.
		
RSU 241 วิถีอาเซียน 1      
3(2-2-5)
(Introduction to Passage to ASEAN: P2A1)
ความเป็นมาและการก่อตัง้ ของเครือข่ายหรือสมาคมP2A ความรูเ้ บือ้ งต้นเพือ่ การเตรียมตัวก่อน
การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน (พีทูเอ) ในเรื่องของวัฒนธรรม สภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
ในแต่ละประเทศของเครือข่ายพีทูเอ สิ่งที่ผู้เรียนคาดหวังจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็น  ในส่วนของค่าใช้จ่าย
เส้นทางและพาหนะ ระยะเวลาในการเดินทาง ที่พัก อาหารและมื้ออาหาร กิจกรรม บริการและการดูแลที่พึง
ได้รับระหว่างการเดินทาง ประโยชน์ที่จะได้รับ เว็บไซต์พีทเู อส�ำหรับศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม  แนวทางการเตรียม
ตัวก่อนการเดินทางอย่างถูกวิธี
              Foundation and establishment of the Passage to ASEAN (P2A) Association or Network;
introduction to the primary information before taking trip to Passage to ASEAN (P2A):  culture,   
society, ways of life of people in each Member country; students’ expectations: expenses, route
and transportation, duration of the journey, accommodation, food and meals, activities, service and
care received during the journey, benefits of taking the trip; P2A Website for more information and
self-preparation before traveling in the journey with P2A network; guidelines for proper preparation
before taking the journey.
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RSU 242 วิถีอาเซียน 2
3(2-2-5)
(Passage to ASEAN Experiences: P2A2)
เป็นรูปแบบหนึ่งของโปรแกรมและกิจกรรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการผ่านทางสมาคม P2A ผู้เรียน
ต้องลงทะเบียนและเข้ามีส่วนร่วมในการเดินทางขั้นต�่ำอย่างน้อย 10 วันเพื่อเดินทางไปยัง  3 ประเทศเพื่อน
บ้านในกลุม่ อาเซียน โดยการรับรองของมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่ายกลุม่ ประเทศอาเซียน ผูเ้ รียนจะได้รว่ ม
กิจกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อภาษา วัฒนธรรม ค่านิยม ชีวิตความเป็นอยู่ พฤติกรรม
และความเชื่อของผู้คนในแต่ละประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสังคมอาเซียน  เมือ่ กลับจากการเดินทางผูเ้ รียนต้องท�ำการน�ำเสนอประสบการณ์ผา่ นการน�ำเสนอและ
อภิปรายหน้าชั้นเรียนเป็นการประเมินความรู้ ประสบการณ์ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเดินทาง
A special Program or Activity provided to students and Faculty of the P2A Member
University; students have to enroll and participate in minimum 10-day journey through three ASEAN
member states which are sponsored and accommodated by P2A member universities; students
also participate in activities and learn about factors influencing on language, culture, value, life-style,
behavior and people’s belief in order to make good perception among ASEAN community; after
the journey, each individual student is requested to present and share his/her experience in order
to have his/her knowledge, experience, and achievement evaluated.
RSU 243 ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์
3(2-2-5)   
(Creativity in the Arts)
พื้นฐานงานศิลปะที่ส�ำคัญในด้านมนุษยศาสตร์ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม เพลงและศิลปะการ
แสดง  ส�ำรวจค่านิยมและความสนใจในการพัฒนางานศิลป์ และวัฒนธรรมจากทั่วโลก ศึกษารูงานศิลปะ
และสื่อที่หลากหลายรูปแบบผ่านกระบวนการอ่าน การเข้าร่วมงานแสดงผลงานศิลป์ การเขียนบทวิจารณ์
และการจัดโครงการที่สร้างสรรค์
An introduction to the major artistic discipline in the humanities: visual arts, architecture, music, and performing arts. Examination of humanistic values and how they are reflected in
the development of arts and cultures from around the world. Varied art forms and media explored
as integral parts of the processes of reading, attending arts events, critical writing, and creative
projects.
		

5)  กลุ่มที่ 5   ผู้ประกอบการนวัตกรรม  
  (Innovative Entrepreneurship)

RSU 150 การจัดการเชิงสร้างสรรค์                                                                 3(2-2-5)
(Creative Management)
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์  เชิงสังเคราะห์
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และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ความหมายของการจัดการเชิงสร้างสรรค์ การจัดการรูปแบบต่างๆ ผ่านกรณีศกึ ษา
การวางแผนการจัดการเชิงสร้างสรรค์และการฝึกปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการเรียนรู้
                     Approach and Theory of Creative management. Systematic, Critical, Synthesis, and
Creative Thinking. Definition of Creative Management. Differentiation of Management Style. Study  
through case studies and practice to achieve the learning target.
RSU 151   ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ      
3(1-4-4)
(Startup and Entrepreneurship Experiences)      
ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอัพ สตาร์ทอัพแบบดัง้ เดิมและสตาร์ทอัพในยุคปัจจุบนั การวิเคราะห์
โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม  การออกแบบสตาร์ทอัพหรือธุรกิจทีต่ นเองสนใจและท�ำได้
จริง กิจกรรมที่จ�ำเป็นส�ำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  การจัดหาทุนหรือผู้สนับสนุน
Definition of startup business. Both in Traditional startup and startup in modern times. Analysis of
business opportunities. Choosing the right technology Startup , business design and self interest.
Activities needed for startup business. Laws and related regulations. Seeking for Financing or
Sponsorship.
RSU 152   การคิดนอกกรอบ
3(2-2-5)
(Lateral Thinking)
ถอดรหัสคิด หลักการใหม่  แนวคิดใหม่  มติ ทิ างจริยธรรมแนวใหม่ทางสังคม การให้ความรูแ้ ละ
การน�ำเสนอความจริงในแนวใหม่   การสร้างทีมนักนวัตกรรมทางสังคมยุคใหม่   สร้างความกล้าหาญในการ
ตอบโจทย์ทางสังคมอย่างมีหลักการสอดคล้องกับแนวคิดและมิตทิ างจริยธรรมในแนวใหม่ สามารถน�ำเสนอ
ความรู้ใหม่ที่น�ำไปใช้ได้จริงในชีวิต การท�ำงาน  และแบ่งปันหลักการและแนวคิดใหม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อเผยแผ่ความรู้สู่สังคม
Think: an introductory analysis; new principle, new ways of thinking, new dimension
of Code of Ethics in Social Sciences; creation of a new Social Innovation Team armed with the
principle of a new ethical dimension and courage in answering social issues; bringing of new
workable knowledge in real life to the workplace; sharing and propagating the new knowledge to
society through social media.
RSU 153   ผู้ประกอบการไลฟ์สไตล์                                                       
3(2-2-5)
(Lifestyle Entrepreneurship)
กระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง กระบวนการคิดเชิงอนาคต การเป็น    
ผู้ประกอบการ จิตวิทยาบุคลิกภาพ กิจการเพื่อสังคม
Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneurship.
Personality Psychology. Social enterprise.
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RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  สังคม  เศรษฐกิจ  และการสื่อสาร  การประกอบการ  แนวคิด
พื้นฐานทางเศรษศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน  กลไกราคา  ตลาดผลผลิต  ตลาดปัจจัยการผลิต  โครงสร้างตลาด  
ปัจจัยการผลิต การผลิต  ต้นทุน  รายรับ  ก�ำไร  ภาษี  งบประมาณรัฐบาล นโยบายการคลัง  สถาบันการเงิน  
เงินเฟ้อ  อัตราดอกเบี้ย  มูลค่าเงินตามเวลา นโยบายการเงิน  อัตราแลกเปลี่ยน  การลงทุน  การระดมทุน  การ
ค้าระหว่างประเทศ  รายได้ประชาชาติ  และปัญหาเศรษฐกิจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
		 Changes in technology, society, economy  and communication, entrepreneurship,
basic concept of economics, demand, supply, price mechanism, product market, factor market,
market structures, factors of production, production, costs, revenues,profits, taxes, government
budget, public policy, financial institutions, inflation, interest rate, time value of money, mnonetary
policy, exchange reat, investment, fundraising, intermational trade, national income, and economic
problems in digital economy.
			
6)   กลุ่มที่ 6      รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
       
(Digital Media Literacy)
RSU 160 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Media Literacy)
นิยามความรอบรูเ้ รือ่ งสือ่ ดิจทิ ลั   ความเป็นพลเมืองยุคดิจทิ ลั   เรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีและเครือ่ ง
มือดิจทิ ลั ในการสือ่ สาร  การเข้าถึง  การแลกเปลีย่ น การใช้สอื่ ดิจทิ ลั อย่างรูเ้ ท่าทันบนพืน้ ฐานของความรับผิด
ชอบทางกฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสาร ความคิดเชิงวิพากษ์ต่อกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ การประเมินคุณค่าสารสนเทศจากสื่อดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ�ำวัน
Definition, digital media literacy, citizenship in digital era, learn to use digital technology,
digital tools in communication. Access, exchange and the use of digital media knowingly based
on legal responsibility and ethics in communication. Critical thinking on controversial case studies
regarding reliability of information. Valuation of information from digital media for proper application
in daily life.
RSU 161 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Design and Production of Media)
การสร้างแนวคิดเพื่อการผลิตเนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัล  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผน
สร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อดิจิทัล การผลิตและการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ
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Concept development for digital content; target audience analysis; production process
for digital media content; effective production and publishing of the digital content.
RSU 162 รู้เท่าทันการลงทุนในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Investment Literacy in the Digital Age)
สังคมไร้เงินสด ระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิตและบัตรเครดิต การเป็นเจ้าของ
กิจการในยุคดิจิทัล ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต สกุลเงินดิจิทัล การลงทุนในยุคดิจิทัล การลงทุนไร้ความเสี่ยง
การลงทุนในหลักทรัพย์ แชร์ลูกโซ่ ประกันภัย
Cashless society, e-payment, debit card and credit card, business owner in digital age,
Crypto Currency, digital investment, risk free investment, Securities investment, Pyramid Scheme,
insurance
7)   กลุ่มที่ 7      หลักคิดวิทยาศาสตร์
     
(Essence of Science)  
RSU 170 หลักคิดวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
(Essence of Science)
ศึกษาภาพรวมวิวัฒนาการวิทยาศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิดการตั้งสมมติฐาน
เพื่อน�ำไปสู่การค้นคว้า การทดลองหาค�ำตอบ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์แนวความคิดตามสมมติฐานที่วางไว้ และเสนอแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคต
Study evolutionary overview of science from the past to the present. Encourage  the
formulating of hypothesis that leads to research, experiment for answers by applying scientific
principles, mathematics and related information technology in order to prove the concept based
on the formulated hypothesis, and propose possible future development.
RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข
3(2-2-5)
(Healthy Life-Styles)
กระบวนทัศน์ดา้ นสุขภาวะ การรอบรูด้ า้ นสุขภาวะการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก  การดูแลและ
การสร้างเสริมสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณแบบองค์รวม การใช้ยา ในชีวิตประจ�ำวัน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
Well-being concepts and literacy in the changing world, care and holistic well-being
enhancements of the body, mind, and spirituality, daily medicine uses, first-aids and basic life
support.
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RSU 172 ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
(Environment -friendly Life)
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งระดับชุมชนและระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต
มนุษย์ในปัจจุบัน การพัฒนาและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก การรับมือ การปรับตัว
สถานการณ์ของการเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมทีว่ ฤิ ตในปัจจุบนั การน้อมน�ำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  ต่อการด�ำเนินชีวิต
Changes of environment at both the community and global levels that influence people
ways of living. Development and environmental friendly life. Coping with changes and self-adjustment during the environmental crisis. The use of sufficience economics to appropriately handle
national resources and environment in the living processes.
RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
(Nutrition and Health Promotion)
ค�ำจ�ำกัดความของอาหาร  สารอาหาร โภชนาการ  การแบ่งประเภทและบทบาทของสารอาหาร
แต่ละชนิดและความสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆ  ปริมาณความต้องการสารอาหารแต่ละชนิดที่ร่างกายควร
ได้รบั ในประจ�ำวัน ดัชนีมวลรวมของร่างกาย ความต้องการและการใช้พลังงาน  ในแต่ละวัน พลังงานทีร่ า่ งกาย
ต้องการใช้ในขณะพัก การประเมินภาวะโภชนาการ การออกก�ำลังกาย ภาวะทุพโภชนาการ การควบคุมน�้ำ
หนักตัว ภาวะผิดปกติทางเมตาโบลิสม โภชนาการในภาวะต่างๆ และ  การใช้อาหารร่วมในการบ�ำบัดโรค
ต่างๆ  เทคโนโลยีอาหาร พืชจีเอ็มโอ ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร สารพิษและเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมา
ในอาหาร
Definition of foods, nutrients, nutrition; classification of and  major role of  each nutrients
and clinical correlations;  Recommended Dietary Allowances (RDA);  Body Mass Index (BMI);  
Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR);  assessment of  nutritional status; exercise;
malnutrition; weight control, metabolic syndrome; nutritional support in several physiological
conditions and nutritional therapy; food technology, GMOs; Food sanitation, natural food toxins
and food-borne diseases.
RSU 174   การออกแบบสรีระ
3(2-2-5)
   
(Physical Body Design)
รูปแบบและความหลากหลายของการฝึกด้วยแรงต้านเพือ่ การเสริมสร้างและกระชับกล้ามเนือ้
การใช้อปุ กรณ์และไม่ใช้อปุ กรณ์มาประยุกต์เพือ่ เป็นการเสริมสร้างและลดกระชับสัดส่วนของร่างกาย รวมถึง
การวางแผนและสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้านที่เหมาะสมให้กับทุกเพศทุกวัย
Types and variety of resistance training for muscle building and firming.Using equipment
and not using equipment to applying for muscle building and firming to all body. Involve planning
and designing resistance training appropriate program for all ages.
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			 8) กลุ่มที่ 8     อาร์เอสยู มาย-สไตล์
      
    (RSU My-Style)
RSU 180 รังสิตมาย-สไตล์
3(1-4-4)
(RSU My-Style)
การพัฒนาตนเอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์  เชิงสังเคราะห์และการคิด
เชิงสร้างสรรค์ การตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน การฝึกปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการเรียนรู้ จาก
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักศึกษาสนใจในมหาวิทยาลัยรังสิต
		 Self development. Systematic, Critical, Synthesis, and Creative Thinking. Definition of
Creative Management. Variety of Management Style. Study  through case studies and practice
to achieve the learning target from creative activities which are student’s interest within Rangsit
University.
RSU 181 นันทนาการ
3(2-2-5)
(Recreation)
รูปแบบแนวคิด และประโยชน์ของแต่ละกิจกรรม เพื่อน�ำไปใช้ให้เหมาะสม สามารถออกแบบ
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นต่างๆ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับแต่ละสภาวการณ์
		 Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out
door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps activities In
order to reach maximum quality that fits best in each situation.
RSU 182 การพัฒนาความสามารถพิเศษ
3(2-2-5)
(Talents Development)
การพัฒนาความสามารถพิเศษ ในด้านการเป็นนักพูด พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นักแสดง นักร้อง
นักดนตรี ช่างภาพ ศิลปิน นักเต้น  เพื่อฝึกทักษะ ดึงศักยภาพ พรสวรรค์ สู่การเป็นมืออาชีพ
Talents Development to be a speaker, Moderator, News Anchor, Actor,Singer,
Musician, Cameraman, Artist, Dancer. Training skills, pulling potential, talent study and practice
the professional approach.
RSU 183 การปฏิบัติงานช่างด้วยตนเอง
3(2-2-5)
(D.I.Y.)
กลไกการท�ำงานของสิง่ ของเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เข้าใจการแก้ไขปัญหา  คดิ ค้นสิง่ ประดิษฐ์
ใหม่ โดยการลงมือท�ำให้รู้จริง ให้งานสร้าง ซ่อม แก้ไขเป็นเรื่องง่ายสามารถท�ำได้ด้วยตนเอง
		 Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out
door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps activities in
order to reach maximum quality that fits best in each situation
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RSU 184 คนต่างรุ่นในสังคมสูงวัย
3(2-2-5)
(Cross Generations in Aging Society)
การเตรียมตัวส�ำหรับคนต่างรุ่น ในการเข้าสู่วัยสูงอายุ และสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของ
ประเทศไทย และสังคมโลก เข้าใจแนวคิดสูงวัยเชิงรุก (Active Aging) ซึ่งเป็นกรอบแนวนโยบายที่สร้างโดย
องค์การอนามัยโลก ที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพกายและจิตที่ดี การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว
และการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุ และคนต่างรุ่นได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมสูงวัยและ
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคต
		 Preparation for a different generation to enter the old age and the completed Aged
society of Thailand and the world. Understanding the Active Aging: A Policy Framework which
proposed by World Health Organization. This approach focus on  physical and mental health,  
security of economics and family, and  social participation for elderly and other generations to live
happily together in Aging and aged society.
		
RSU 185 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ                                                3(2-2-5)
(Information Technology Skills for Professionals)
พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรมอย่าง
เชี่ยวชาญและถูกต้อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการพัฒนา
กระบวนการท�ำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
Development of computer application skills; professional and accurate application;
software application in communication, job operation, working processes development, and effective
updated organizational systems.
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แพทยศาสตรบัณฑิต Medicine
สาขาวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต Medicine

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
RSU 111

สังคมธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
(Social Dharmacracy)
ความหมายของสังคมธรรมาธิปไตย สังคมที่เป็นธรรม ความเสมอภาค เสรีภาพ หลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การตระหนักในสิทธิ หน้าที่
ของพลเมือง การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และการร่วมพัฒนาสังคม ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
RSU 112

กีฬาเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
(Sports for health)
ความส�ำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์พื้นฐานของการออกก�ำลังกาย การ
ดูแลน�ำ้ หนักตัวให้เหมาะสม มีทกั ษะในการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมกีฬาตามความสนใจหนึง่
ชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาทีเ่ ปิดโอกาสให้เลือก สามารถน�ำไปใช้เป็นกิจกรรมการออกก�ำลังกายเพือ่
สุขภาพสมรรถภาพและนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการ
ออกก�ำลังกาย		
2) กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร (Internationalization and Communication)
นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษจาก 2.1 จ�ำนวน 6 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนอีก 6
หน่วยกิต จากรายวิชา 2.2
2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
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RSU 120 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Bridging)
เงื่อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมส�ำหรับนักศึกษาที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยก�ำหนดภาษาอังกฤษเพือ่ ปรับพืน้ ฐานให้นกั ศึกษามีความรูแ้ ละความพร้อมตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยรังสิตก�ำหนดในการเรียนวิชานี้ ก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาหลัก
ประกอบด้วยการฟังบทสนทนาและข้อมูลที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน ค�ำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ หน้าที่
ทางภาษา การอ่านข้อความขนาดสั้น และการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า
ENL 125

ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
3(2-2-5)
(English for Global Exploration )
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องสอบผ่าน ENL 120 ภาษาอังกฤษเพือ่ ปรับฐาน หรือมีทกั ษะภาษา
อังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดให้เรียน RSU 121
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ฝึกแบบพหุทักษะ กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา การฝึกฟัง พูด
อ่าน และเขียนในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
		
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ
3(2-2-5)
(English in TED - Technology, Entertainment, and Design) 		
วิชาบังคับก่อน : ENL 121 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษจากบทความและการบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมใน
โลกสมัยใหม่ กิจกรรมบันเทิง ละคร ดนตรีและการออกแบบอาคารสถานที่ สถาปัตยกรรม ความงามและ
สุขภาพ ส�ำนวนภาษาตามบริบทของบทความ ข้อมูล ค�ำบรรยาย การเล่าเรือ่ ง โฆษณา สือ่ สิง่ พิมพ์และข้อมูล
ในอินเทอร์เน็ต การใช้ภาษาในการร่วมสนทนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
RSU 123

ภาษาอังกฤษในการท�ำงาน
3(2-2-5)
(English at Work)
วิชาบังคับก่อน : RSU 122 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ
ศัพท์ ส�ำนวน และ การใช้ภาษาอังกฤษที่จ�ำเป็นในการท�ำงานในบริบทนานาชาติการใช้ทักษะ
ทั้งด้านการฟังพูดอ่าน และเขียนเพื่อติดต่อทั้งในและนอกหน่วยงาน ฝึกการสื่อสารในการท�ำงาน การติดต่อ
นัดหมาย การสนทนา แสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน การอ่านการฟังการบรรยายย่อลืมและน�ำเสนอ
ความเห็นในที่ประชุม
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ENL 128

การน�ำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(Presentations in English)
วิชาบังคับก่อน : RSU 122 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ
ภาษาและกลยุทธ์การน�ำเสนอ ลักษณะของการน�ำเสนอผลงานที่ดี การวางแผนและการน�ำ
เสนอผลงาน การเตรียมการโดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังและเรื่องที่จะน�ำเสนอ การเรียงล�ำดับเนื้อหาที่จะ
น�ำเสนอ กลวิธีในการน�ำเสนอผลงานโดยใช้ภาษาและท่าทางที่เหมาะสมกับบริบทของการน�ำเสนอและใช้
เทคโนโลยีช่วย การประเมินการน�ำเสนอผลงานของตัวเองและกลวิธีในการตรวจสอบความก้าวหน้า เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการน�ำเสนอผลงานของตน
RSU 125

ภาษาอังกฤษส�ำหรับการประชุม
3(2-2-5)
(English for Meetings)
วิชาบังคับก่อน : RSU 122 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ
ภาษาและกลวิธสี ำ� หรับการเข้าประชุม ลักษณะของผูเ้ ข้าประชุมทีด่ ี ทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการ
เข้าประชุม ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการจดประเด็น การน�ำเสนอความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง การฝึกการ
เข้าประชุมในสถานการณ์เสมือนจริง
THA 126

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
การใช้ภาษาไทย และการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ การสื่อสาร
ในชีวิตประจ�ำวันอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นทักษะการเขียนที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานทั้งทางราชการและธุรกิจ
เพื่อสนองวัตถุประสงค์ด้านอาชีพและการศึกษาในระดับสูงต่อไป
RSU 127

ลุยโลกอินเตอร์
3(2-2-5)
(Intercultural Communication)
ความท้าทายของการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม เรียนรูค้ ำ� นิยามของการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม
ประเภทของวัฒนธรรม ปัจจัยของการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม เข้าใจปัญหาการ ตืน่ ตระหนกทางวัฒนธรรม
มิติทางวัฒนธรรม การสื่อสารทางอวัจนภาษา ภาษาท่าทาง การสบตา การแสดงออกทางสีหน้า ระยะห่าง
ระหว่างบุคคล การสัมผัส ปรลักษณ์ภาษา รูปแบบการสือ่ สาร บริบท ค่านิยม ตลอดจนเข้าใจภาษานานาชาติ
ที่สะท้อนค่านิยมทางวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ
RSU 128

ไทยมองเทศ เทศมองไทย
3(2-2-5)
(Intercultural Communication in Thai Community)
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมของคนไทยกับคนต่างชาติ ตระหนักถึงการจัดการกับ ความ
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แตกต่างของสามัญทัศน์ อคติทางชาติพันธุ์ ทัศนคติ การรับรู้ การตีความ เข้าใจปัญหาการ ตื่นตระหนกทาง
วัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ
RSU 129

สู่โลกกว้าง
3(0-35-18)
(Intercultural Communication in World Community)
เรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยการเดินทางไปต่างประเทศ ความสัมพันธ์
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกงาน ณ องค์กรในต่างประเทศ โครงการ Passage to
ASEAN (P2A) หรือ การเดินทางรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝึกประสบการณ์ต้องใช้
เวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 10 วัน)
JPN 101

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
JPN 102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : JPN 101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น เช่น การเจรจาซื้อ และขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
JPN 110 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Japanese Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : JPN 101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ภาษาญี่ ปุ ่ น ผ่ า นบริ บ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรมญี่ ปุ ่ น ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การด�ำเนินชีวิต โดยเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication I)
ภาษาจีนระดับพืน้ ฐาน เรียนรูค้ ำ� ศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 200 ค�ำ ศึกษาส�ำนวนและรูปประโยค
พื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อง่ายๆ ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การทักทาย แนะน�ำตัว
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CHN 102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ค�ำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติมอย่างน้อย 250 ค�ำ ฝึกสนทนาหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ การ
โทรศัพท์ ซื้อของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร
CHN 110 ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Chinese Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
พัฒนาทักษะภาษาจีนผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ เพื่อการสื่อสาร
ในชีวิต ประจ�ำวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
FRN 101

ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับผู้เริ่มเรียน 1
3(2-2-5)
(French for Beginners I)
ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส ไวยากรณ์พื้นฐาน ศัพท์และส�ำนวนเบื้องต้น เน้นฝึกทักษะ การฟัง
การพูด การอ่าน การเขียนเพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สารในชีวติ ประจ�ำวัน ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับตนเอง ครอบครัว สถาน
ศึกษา สิ่งแวดล้อม อาหารและเครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ การพักผ่อนหย่อนใจ
การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย สถานที่และการบอกทิศทาง
FRN 102

ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับผู้เริ่มเรียน 2
3(2-2-5)
(French for Beginners II)
วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับผู้เริ่มเรียน 1
ไวยากรณ์ ศัพท์และส�ำนวนภาษาฝรัง่ เศสในระดับทีส่ งู ขึน้ ฝึกพูดภาษาฝรัง่ เศสในเรือ่ ง ทีเ่ กีย่ ว
กับลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเทีย่ ว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
FRN 110

ภาษา และวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(French Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับผู้เริ่มเรียน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษาฝรัง่ เศสเบือ้ งต้นทีใ่ ช้สอื่ สารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวฝรัง่ เศส
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศส อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบ
ฝรั่งเศส วัฒนธรรมการดื่มไวน์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส โดยเน้นการฝึกทักษะการ
ฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
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ISL 111

ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication I)
วิชาเทียบเท่า : ISL 321 ความรู้เบื้องต้นทางภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับเพือ่ เป็นพืน้ ฐานการฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อง่ายๆ
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การรับโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
ISL 112

ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
พัฒนาทักษะและค�ำศัพท์ภาษาอาหรับในระดับทีส่ งู ขึน้ ฝึกสนทนาหัวข้อทีใ่ ช้ ในชีวติ ประจ�ำวัน
เช่น การโทรศัพท์ ซื้อของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร
ISL 113

ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
3(2-2-5)
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries)
วิชาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
พัฒนาทักษะภาษาอาหรับผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิมในแง่
มุมต่างๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาเกาหลี และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
KOR 102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
การออกเสียงภาษาเกาหลี รูปประโยคพืน้ ฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สารใน
สถานการณ์ตา่ งๆ ในระดับทีส่ งู ขึน้ ได้แก่ การเจรจาซือ้ ขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
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KOR 110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Korean Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ภาษาเกาหลีผา่ นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีในแง่มมุ ต่างๆ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศเกาหลี ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การด�ำเนินชีวิต โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด
อ่านและเขียนในสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวันที่หลากหลาย
RUS 101
เริ่มต้น

ภาษารัสเซียส�ำหรับผู้เริ่มเรียน
3(2-3-6)
(Russian for Beginners )
หลักไวยากรณ์เบือ้ งต้น เน้นพยัญชนะ สระ การออกเสียง ระดับเสียง ค�ำศัพท์ทจี่ ำ� เป็น ในระดับ

RUS 102

ภาษารัสเซียในชีวิตประจ�ำวัน
3(2-2-5)
(Russian for Daily Life)
วิชาบังคับก่อน RUS 101 ภาษารัสเซียส�ำหรับผู้เริ่มเรียน
ค�ำศัพท์และโครงสร้างภาษารัสเซียทีใ่ ช้สอื่ สารในชีวติ ประจ�ำวันในระดับทีส่ งู ขึน้ เช่น การทักทาย
การแนะน�ำตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกเวลา การเดินทาง การซื้อของ
RUS 110 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Russian Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : RUS 101 ภาษารัสเซียส�ำหรับผู้เริ่มเรียน
ภาษารัสเซีย ผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียในแง่มมุ ต่างๆ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศที่เป็นเจ้าของภาษารัสเซีย ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การด�ำเนินชีวิต โดยเน้นการ
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
SPN 101

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication I)
(Spanish for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาสเปน และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
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SPN 102

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : SPN101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ไวยากรณ์ ศัพท์และส�ำนวนภาษาสเปนในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาสเปนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
SPN 110

ภาษา และวัฒนธรรมสเปนเพื่อการสื่อสาร
3(2-3-6)
(Spanish Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : SPN101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษาสเปนเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ ชาวสเปน
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสเปน อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบ
สเปน วัฒนธรรมการดื่มไวน์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสเปน โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง
และการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
GER 121 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication I)
		การออกเสียงภาษาเยอรมัน และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
GER 122 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : GER101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ไวยากรณ์ ศัพท์และส�ำนวนภาษาเยอรมันในระดับทีส่ งู ขึน้ ฝึกพูดภาษาเยอรมันในเรือ่ ง ทีเ่ กีย่ ว
กับลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเทีย่ ว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
		
GER 110 ภาษา และวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3(2-3-6)
(German Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : GER101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์สำ� นวนภาษาเยอรมันเบือ้ งต้นทีใ่ ช้สอื่ สารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถชี วี ติ ของชาวเยอรมัน อาทิ ศิลปะ การรับประทานอาหารแบบ
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เยอรมัน วัฒนธรรมการดื่มเบียร์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเยอรมันนี โดยเน้นการฝึกทักษะ
การฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาสวีดิช และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่ การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
SWD 122 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : SWD101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
		ไวยากรณ์ ศัพท์และส�ำนวนภาษาสวีดิชในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาสวีดิชในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
SWD 110 ภาษา และวัฒนธรรมสวีเดนเพื่อการสื่อสาร
3(2-3-6)
(Swedish Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : SWD101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษาสวีดิชเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวสวีเดน
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสวีเดน อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหาร
แบบสวีเดน การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสวีเดน โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาเวียดนาม และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
VTN 102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
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VTN 110 ภาษา และวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Vietnamese Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ส�ำนวนภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาว
เวียดนาม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถชี วี ติ ของชาวเวียดนาม ได้แก่ ศิลปะ การรับประทาน
อาหารแบบเวียดนาม การศึกษาและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในประเทศเวียดนาม โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและ
การพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษามลายู และรูปประโยคพืน้ ฐาน เน้นฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทางโทรศัพท์
การถามและบอกทิศทาง
MLY 102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สาร ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
MLY 110 ภาษา และวัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Malay Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษามลายูเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวมลายู
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวมลายู ได้แก่ ศิลปะการรับประทานอาหาร
แบบมลายู การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
BHS 101 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาบาฮาซา และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
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BHS 102 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : BHS 101 บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
BHS 110 ภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Indonesia and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : BHS 101 บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษาฮาซาอินโดนีเซีย เบือ้ งต้นทีใ่ ช้สอื่ สารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวอินโดนีเซียขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซีย อาทิ ศิลปะการรับ
ประทานอาหารแบบอินโดนีเซีย การศึกษาและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในประเทศอินโดนีเซีย โดยเน้นการฝึกทักษะ
การฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาลาว และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทางโทรศัพท์
การถามและบอกทิศทาง
LAO 102 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
LAO 110 ภาษา และวัฒนธรรมลาวเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Lao Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษาลาวเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวลาว
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวลาว ได้แก่ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบ
ลาว การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาว โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูด ในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
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BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication I)
การออกเสียงภาษาพม่า และรูปประโยคพืน้ ฐาน เน้นฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อใช้ส�ำหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน การทักทาย การบอกลา การแนะน�ำตัว การสนทนาทางโทรศัพท์
การถามและบอกทิศทาง
BRM 122 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 2
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication II)
วิชาบังคับก่อน : BRM 101 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์และรูปประโยคพืน้ ฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่ ใช้สำ� หรับการสือ่ สาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
BRM 110 ภาษา และวัฒนธรรมพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Burmese Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : BRM 101 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจ�ำวัน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษาลาวเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวพม่า
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถชี วี ติ ของชาวพม่า อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบพม่า
การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่า โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและ การพูดในสถานการณ์ที่
หลากหลาย

3) กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบต่อสังคม		
(Leadership and Social Responsibility)
RSU 130

ศาสตร์แห่งรัก
3(2-2-5)
(Sceince of Love)
ความหมาย ความส�ำคัญ รูปแบบของความรัก ทั้งความรักในตนเอง ผู้อื่น ครอบครัว สังคม สิ่ง
แวดล้อม ตระหนักในการรูค้ ณ
ุ ค่าตนเอง และการเคารพผูอ้ นื่ มีความรูส้ กึ รับผิดชอบ ใช้พลังแห่งรักสร้างสรรค์
ชีวิตและสังคมที่มีความสุข
RSU 131

ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
(Leadership for Changes)
การเสริมสร้างแรงบันดาลใจจากแนวคิดและการปฏิบตั ขิ องผูน้ ำ� ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
ด้วยแนวคิด ที่ทุกคนสามารถเป็นผู้น�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาตนเอง
แนวทางการพัฒนาชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน
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RSU 132

การรู้เท่าทันการคอร์รัปชั่น
3(2-2-5)
(Corruption Literacy)
ความหมาย รูปแบบ วิธกี าร ของการคอร์รปั ชัน่ การทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทบั ซ้อน การ
ใช้อ�ำนาจในทางไม่เหมาะสม ศึกษาความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงของการคอร์รัปชั่นระหว่าง มิติทางการ
เมืองและสังคม จากกรณีศึกษาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย และต่างประเทศ ปลูกฝังจิตส�ำนึกในการ
ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
RSU133

ศาสตร์พระราชา
3(2-2-5)
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 การรู้จักพึ่งตนเอง การ
เข้าใจชีวิตและสังคม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน สังคม และโลก ในมิติ สังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง โดยประสานการเรียนรู้จากชีวิตจริงนอกห้องเรียน เพื่อการประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิตที่มี
ความสุขและยั่งยืน
RSU 134

กฎหมายต้องรู้
3(2-2-5)
(Legal Awareness)
ความหมายและคุณค่าของรัฐธรรมนูญ กลไก และการบังคับใช้ของกฎหมายกฎหมายแพ่ง
เกี่ยวกับเรื่องบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรม สัญญา ละเมิด ครอบครัว และมรดก ที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย และกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดและโทษ โดยก�ำหนดผู้กระท�ำ
ผิดจะได้รับโทษตามที่กฎหมายก�ำหนด เข้าใจและวิเคราะห์กฎหมายผ่านกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นปัญหา
ในสังคม เพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ต่อชีวิต
RSU 135

การออกแบบชีวิตและสังคมแห่งความสุข
3 (2-2-5)
(Happy Life & Society design)
		นิยามความสุข ประเภทของความสุข กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิด เชิงอนาคต
การออกแบบชีวิตที่มีความสุข การออกแบบสังคมแห่งความสุข การออกแบบนโยบายความสุข
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4) กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
RSU 140

ชีวิตในต่างแดนกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(0-35-18)
(Intercultural Communication through Overseas Experiences)
การเรียนรูอ้ าชีพ ภาษา วัฒนธรรม การใช้ชวี ติ ผ่านกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัย
การเดินทางไปต่างประเทศ การแลกเปลีย่ นและสร้างความสัมพันธ์ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ณ องค์กรในต่างประเทศหรือการเดินทางรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝึกประสบการณ์
ต้องใช้เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์)
RSU 141

สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน
3(3-0-6)
(Seminars in Overseas Experiences)
การวิเคราะห์และการตรวจสอบหาความจริงในหัวข้อน่าสนใจเกีย่ วกับภาษาและวัฒนธรรมใน
แง่มุมต่างๆ โดยการน�ำประเด็นที่พบจากการเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างชาติ
ในประเทศไทยมาอภิปราย และเลือกประเด็นที่น่าสนใจที่ได้รับมาจากการเดินทางไปต่างประเทศ หรือจาก
การฝึกงานในบริษทั ข้ามชาติทเี่ ปิดด�ำเนินการในประเทศไทยมาศึกษาและเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านทางการน�ำเสนอ
อภิปราย ในรูปของการสัมมนา
RSU 142

ศาสตร์และศิลป์แห่งการด�ำเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Sciences and Arts of Living)
การใช้ชวี ติ อย่างสร้างสรรค์ เพือ่ เข้าใจความหมายและคุณค่าของชีวติ ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การใช้เหตุผลที่สร้างสรรค์และการคิดเชิงบวก รูปแบบการด�ำเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขและการสร้างจิตส�ำนึกต่อการพัฒนาสังคม
RSU 143

ปทุมธานีศึกษา
3(3-0-6)
(Pathum Thani Study)
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีแบบสหวิทยาการ ในมิติประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์
ระบบนิเวศ อัตลักษณ์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
RSU 144

คนต้นแบบ
3(3-0-6)
(Idol Studies)
ประเด็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ ผ่านบุคคล
ที่น่าสนใจ เพื่อวิเคราะห์หลักการ แนวคิด วิธีการด�ำเนินชีวิต ความสัมพันธ์กับบริบทสังคม การน�ำมาปรับใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
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RSU 145

สื่อสะท้อนชีวิต
3(3-0-6)
(Life reflection through media)
ประเด็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชิวิต ความคิดความเชื่อผ่านสื่อที่
นักศึกษาสนใจ อาทิ เพลง ภาพยนตร์ ละคร สารคดี วรรณกรรม งานศิลปะแขนงต่างๆ
		
RSU 146 รู้ทันโลก
3(3-0-6)
(World Society Awareness)
สถานะและบทบาทของประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมในบริบทโลก
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
RSU 147

ความเป็นไทย
3(2-2-5)
(Thainess)
เรียนรู้ความหมายของค�ำว่า “ไทย” เอกลักษณ์และความเป็นไทย ค่านิยมแบบไทย ความ
เชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม วรรณกรรม/วรรณคดีไทยที่สะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจน
รวมถึงเข้าใจ
วัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ อาทิ มารยาท การแต่งกาย อาหาร การละเล่น ความเป็นไทยในสายตาชาวโลก
RSU 148

ไทยในสื่อ
3(2-2-5)
(Thai Dimension in Media)
ภาษากับความคิด รูปแบบการใช้ภาษาในสือ่ การสะท้อนภาพความคิดผ่านภาษา ความหมาย
และ ประเภทของสื่อ ลักษณะของสื่อประเภทต่างๆ เรียนรู้องค์ประกอบของสื่อ หน้าที่ของสื่อต่อสังคม ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด ศึกษาการใช้ภาษา ค่านิยม และภาพสะท้อนผ่านสื่อประเภทต่างๆ
ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การสื่อความคิดผ่านภาษาจากสื่อที่นักศึกษาสนใจ
RSU 149

วัฒนธรรมวิจักษ์
3(2-2-5)
(Cultural Appreciation)
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางวั ฒ นธรรมศิ ล ปะ การแสดง ความเชื่ อ ความศรั ท ธา ศึ ก ษา
ปรากฏการณ์รว่ มสมัย โครงสร้างและพลังอ�ำนาจของวัฒนธรรม ทัง้ ระดับสังคม ระดับภูมภิ าคและระดับสากล
เพือ่ หาแนวทางคงอยูก่ ารสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมแบบน�ำสมัย สร้างจิตส�ำนึก ตระหนักถึงความส�ำคัญและ
เคารพการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
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RSU 240

ศิลปะการท�ำงานต่างวัฒนธรรม
3(2-2-5)
(Arts of Working with Foreigners)
ข้อมูลส�ำคัญในการท�ำงาน ทั้งในด้านของคนไทยที่ท�ำงานในต่างแดน หรือคนไทยที่ท�ำงานกับ
หน่วยงานต่างชาติในประเทศไทย เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้แนวโน้มอุปสงค์ของ
ตลาดแรงงาน ประเภทของหน่วยงาน บริษัทที่ต้องการพนักงานต่างชาติ จนเข้าใจเทคนิคที่จ�ำเป็นในการ
ท�ำงานกับชาวต่างชาติ ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย วิถีชีวิตของชาวต่างชาติ มารยาทสังคม ข้อ
ห้ามและข้อควรปฎิบัติ
		
RSU 241 วิถีอาเซียน 1
3(2-2-5)
(Introduction to Passage to ASEAN)
ความเป็นมาและการก่อตัง้ ของเครือข่ายหรือสมาคมP2A ความรูเ้ บือ้ งต้นเพือ่ การเตรียมตัวก่อน
การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน (พีทูเอ) ในเรื่องของวัฒนธรรม สภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
ในแต่ละประเทศของเครือข่ายพีทูเอ สิ่งที่ผู้เรียนคาดหวังจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของค่าใช้จ่าย
เส้นทางและพาหนะ ระยะเวลาในการเดินทาง ที่พัก อาหารและมื้ออาหาร กิจกรรม บริการและการดูแลที่พึง
ได้รับระหว่างการเดินทาง ประโยชน์ที่จะได้รับ เว็บไซต์พีทเู อส�ำหรับศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม แนวทางการเตรียม
ตัวก่อนการเดินทางอย่างถูกวิธี
RSU 242

วิถีอาเซียน 2
3(2-2-5)
(Passage to ASEAN Experiences)
เป็นรูปแบบหนึง่ ของโปรแกรมและกิจกรรมทีจ่ ดั ไว้เพือ่ ให้บริการผ่านทางสมาคมP2A ผูเ้ รียนต้อง
ลงทะเบียนและเข้ามีส่วนร่วมในการเดินทางขั้นต�่ำอย่างน้อย 10 วันเพื่อเดินทางไปยัง 3 ประเทศเพื่อนบ้าน
ในกลุ่มอาเซียน โดยการรับรองของมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้เรียนจะได้ร่วม
กิจกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อภาษา วัฒนธรรม ค่านิยม ชีวิตความเป็นอยู่ พฤติกรรม
และความเชื่อของผู้คนในแต่ละประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสังคมอาเซียน เมือ่ กลับจากการเดินทางผูเ้ รียนต้องท�ำการน�ำเสนอประสบการณ์ผา่ นการน�ำเสนอ
และอภิปรายหน้าชั้นเรียนเป็นการประเมินความรู้ ประสบการณ์ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเดินทาง
RSU 243

ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์
3(2-2-5)
(Creativity in the Arts)
พืน้ ฐานงานศิลปะทีส่ ำ� คัญในด้านมนุษยศาสตร์ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม เพลง และศิลปะการ
แสดง ส�ำรวจค่านิยมและความสนใจในการพัฒนางานศิลป์ และวัฒนธรรมจากทั่วโลก ศึกษารูงานศิลปะ
และสื่อที่หลากหลายรูปแบบผ่านกระบวนการอ่าน การเข้าร่วมงานแสดงผลงานศิลป์ การเขียนบทวิจารณ์
และการจัดโครงการที่สร้างสรรค์
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5) กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
RSU 150

การจัดการเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
(Creative Management)
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ เชิงสังเคราะห์
และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ความหมายของการจัดการเชิงสร้างสรรค์ การจัดการรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกรณีศกึ ษา
การวางแผนการจัดการเชิงสร้างสรรค์และการฝึกปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการเรียนรู้
RSU 151

ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3(1-4-4)
(Startup and Entrepreneurship Experiences)
ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอัพ สตาร์ทอัพแบบดั้งเดิมและสตาร์ทอัพในยุคปัจจุบัน การ
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การออกแบบสตาร์ทอัพและหรือธุรกิจที่ตนเอง
สนใจและท�ำได้จริง กิจกรรมที่จ�ำเป็นส�ำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดหาทุน
หรือผู้สนับสนุน
RSU 152

การคิดนอกกรอบ
3(2-2-5)
(Lateral Thinking)
ถอดรหัสคิด หลักการใหม่ แนวคิดใหม่ มิติทางจริยธรรมแนวใหม่ทางสังคม การให้ความรู้และการน�ำเสนอ
ความจริงในแนวใหม่ การสร้างทีมนักนวัตกรรมทางสังคมยุคใหม่ สร้างความกล้าหาญในการตอบโจทย์ทาง
สังคมอย่างมีหลักการสอดคล้องกับแนวคิดและมิติทางจริยธรรมในแนวใหม่ สามารถน�ำเสนอความรู้ใหม่ที่
น�ำไปใช้ได้จริงในชีวิต การท�ำงาน และแบ่งปันหลักการและแนวคิดใหม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแผ่
ความรู้สู่สังคม
RSU 153

ผู้ประกอบการไลฟ์สไตล์
3(2-2-5)
(Lifestyle Entrepreneurship)
กระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง กระบวนการคิดเชิงอนาคต การเป็นผู้
ประกอบการ จิตวิทยาบุคลิกภาพ กิจการเพื่อสังคม
RSU 154

แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และการสื่อสาร การประกอบการ แนวคิด
พื้นฐานทางเศรษศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคา ตลาดผลผลิต ตลาดปัจจัยการผลิต โครงสร้างตลาด
ปัจจัยการผลิต การผลิต ต้นทุน รายรับ ก�ำไร ภาษี งบประมาณรัฐบาล นโยบายการคลัง สถาบันการเงิน
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เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย มูลค่าเงินตามเวลา นโยบายการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน การลงทุน การระดมทุน
การค้าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ และปัญหาเศรษฐกิจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6) กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy)
RSU 160

รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Digital Media Literacy)
นิยามความรอบรูเ้ รือ่ งสือ่ ดิจทิ ลั ความเป็นพลเมืองยุคดิจทิ ลั เรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีและเครือ่ ง
มือดิจิทัลในการสื่อสาร การเข้าถึง การแลกเปลี่ยน การใช้สื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันบนพื้นฐานของความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสาร ความคิดเชิงวิพากษ์ต่อกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นข้อโต้
แย้งเกีย่ วกับความน่าเชือ่ ถือของสารสนเทศ การประเมินคุณค่าสารสนเทศจากสือ่ ดิจทิ ลั เพือ่ ประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจ�ำวัน
RSU 161

การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Design and Production of Media)
การสร้างแนวคิดเพื่อการผลิตเนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผน
สร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อดิจิทัล การผลิตและการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7) กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)
RSU 170

หลักคิดวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
(Essence of Science)
		ศึกษาภาพรวมวิวัฒนาการวิทยาศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิดการตั้งสมมติฐาน
เพื่อน�ำไปสู่การค้นคว้า การทดลองหาค�ำตอบ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์แนวความคิดตามสมมติฐานที่วางไว้ และเสนอแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคต
		
RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข
3(2-2-5)
(Healthy Life-styles)
		กระบวนทัศน์ดา้ นสุขภาวะ การรอบรูด้ า้ นสุขภาวะการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก การดูแลและ
การสร้างเสริมสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณแบบองค์รวม การใช้ยา ในชีวิตประจ�ำวัน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
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RSU 172

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
(Environmental -friendly Life)
การเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมทัง้ ระดับชุมชนและระดับโลก ในโลกทีส่ ง่ ผลกระทบ ต่อการด�ำเนิน
ชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน การพัฒนาและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก การรับมือ การ
ปรับตัวสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่วิฤตในปัจจุบัน การน้อมน�ำแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการด�ำเนินชีวิต
RSU 173

โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
(Nutrition and Health Promotion)
ค�ำจ�ำกัดความของอาหาร สารอาหาร โภชนาการ การแบ่งประเภทและบทบาทของสารอาหาร
แต่ละชนิดและความสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆ ปริมาณความต้องการสารอาหารแต่ละชนิดที่ร่างกายควร
ได้รบั ในประจ�ำวัน ดัชนีมวลรวมของร่างกาย ความต้องการและการใช้พลังงาน ในแต่ละวัน พลังงานทีร่ า่ งกาย
ต้องการใช้ในขณะพัก การประเมินภาวะโภชนาการ การออกก�ำลังกาย ภาวะทุพโภชนาการ การควบคุมน�้ำ
หนักตัว ภาวะผิดปกติทางเมตาโบลิสม โภชนาการในภาวะต่างๆ และ การใช้อาหารร่วมในการบ�ำบัดโรค
ต่าง ๆ เทคโนโลยีอาหาร พืชจีเอ็มโอ ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร สารพิษและเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมา
ในอาหาร
RSU174

การออกแบบสรีระ
3(2-2-5)
(Physical Body Design)
รูปแบบและความหลากหลายของการฝึกด้วยแรงต้านเพือ่ การเสริมสร้างและกระชับกล้ามเนือ้
การใช้อปุ กรณ์และไม่ใช้อปุ กรณ์มาประยุกต์เพือ่ เป็นการเสริมสร้างและลดกระชับสัดส่วนของร่างกาย รวมถึง
การวางแผนและสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้านที่เหมาะสมให้กับทุกเพศทุกวัย
8) กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)
RSU 180

รังสิตมาย-สไตล์
3(1-4-4)
(RSU My-Style)
การพัฒนาตนเอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ เชิงสังเคราะห์และการคิด
เชิงสร้างสรรค์ การตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน การฝึกปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการเรียนรู้ จาก
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักศึกษาสนใจในมหาวิทยาลัยรังสิต
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RSU 181

นันทนาการ
3(2-2-5)
(Recreation)
รูปแบบแนวคิด และประโยชน์ของแต่ละกิจกรรม เพื่อน�ำไปใช้ให้เหมาะสม สามารถออกแบบ
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ดา้ นต่างๆ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับแต่ละสภาวการณ์
RSU 182

การพัฒนาความสามารถพิเศษ
3(2-2-5)
(Talents Development)
		การพัฒนาความสามารถพิเศษ ในด้านการเป็นนักพูด พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นักแสดง นักร้อง
นักดนตรี ช่างภาพ ศิลปิน นักเต้น เพื่อฝึกทักษะ ดึงศักยภาพ พรสวรรค์ สู่การเป็นมืออาชีพ
RSU 183

การปฏิบัติงานช่างด้วยตนเอง
3(2-2-5)
(D.I.Y.)
กลไกการท�ำงานของสิง่ ของเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เข้าใจการแก้ไขปัญหา คิดค้นสิง่ ประดิษฐ์
ใหม่ โดยการลงมือท�ำให้รู้จริง ให้งานสร้าง ซ่อม แก้ไขเป็นเรื่องง่ายสามารถท�ำได้ด้วยตนเอง
RSU 184

คนต่างรุ่นในสังคมสูงวัย
3(2-2-5)
(Cross Generations in Aging Society)
การเตรียมตัวส�ำหรับคนต่างรุ่น ในการเข้าสู่วัยสูงอายุ และสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของ
ประเทศไทย และสังคมโลก เข้าใจแนวคิดสูงวัยเชิงรุก (Active Aging) ซึ่งเป็นกรอบแนวนโยบายที่สร้างโดย
องค์การอนามัยโลก ที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพกายและจิตที่ดี การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว
และการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุ และคนต่างรุ่นได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมสูงวัยและ
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคต
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หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
CHM 129 เคมีเบื้องต้น
4(3-3-8)
(Introduction to Chemistry)
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลกรด-ด่าง เคมี
ไฟฟ้า เทอร์โมไดนามิกส์เคมี การจ�ำแนก การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ ปฏิ
กริยาเคมีของสารอินทรีย์
PHY 136

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
(Life Science Physics)
หน่วยและการวัดทางชีวภาพ จลศาสตร์การเลื่อนต�ำแหน่งและการหมุน พลศาสตร์การเลื่อน
ต�ำแหน่งและการหมุน งาน พลังงาน และก�ำลังของร่างกาย ความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ
กลศาสตร์ของไหล ความร้อน ทฤษฎีจลน์ของก๊าซและอุณหพลศาสตร์ คลืน่ เสียงและการได้ยนิ ทัศนศาสตร์
และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้า แม่เหล็กและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ฟิสิกส์ของรังสี และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
BCH 212

ชีวเคมีทางการแพทย์
4(3-3-8)
(Medical Biochemistry)
วิชาบังคับร่วม : MDS 211 ระบบประสาท
โครงสร้างและหน้าทีข่ องสารชีวโมเลกุล จลศาสตร์ของเอนไซม์ โครงสร้างและการจัดเรียงของ
เมมเบรน ไบโอเอนเนอจีตคิ ส์ การสร้างและการสลายของสารชีวโมเลกุลในร่างกายรวมไปถึงการควบคุมโรค
ต่าง ๆ ที่เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการเมตาบอลิสม ชีวสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน
การควบคุมการแสดงออกของจีน พันธุวศิ วกรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง เมตาบอลิสมของสาร ชีวโมเลกุลต่าง
ๆ ของร่างกาย บทบาทและหน้าที่ของสารอาหาร วิตามินและเกลือแร่ กลไกการท�ำงานของสารอาหารต่าง ๆ
ในร่างกาย หลักการและการใช้สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ การแยกชนิดของฮีโมโกลบินโดยอิเล็กโตรฟอริซิส การ
ทดสอบการทนต่อกลูโคส การตรวจสอบหน้าที่ของตับและไต แผนผังของเอนไซม์ตัดจ�ำเพาะ

728
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

BCH 213

พันธุศาสตร์ทางการแพทย์
1(1–0–2)
(Medical Genetics)
วิชาบังคับก่อน : BCH 212 ชีวเคมีทางการแพทย์
หลักพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การกลายพันธุใ์ นระดับจีนและโครโมโซม
การท�ำแผนที่จีนบนโครโมโซม กลไกการเกิดภาวะผิดปกติและผิดรูปแต่ก�ำเนิด โรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความผิดปกติของจีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวเคมี การเกิดเนื้องอก
และมะเร็ง พันธุศาสตร์ประชากร การน�ำความรู้ทางพันธุศาสตร์มารักษาโรคพันธุกรรม ความส�ำคัญของการ
ให้ค�ำปรึกษาทางพันธุศาสตร์
IMP 111

ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพแพทย์
3(3-0-6)
(Introduction to Medical Profession)
ประวัตศิ าสตร์การแพทย์ มารยาทจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สิทธิและความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
สัมผัสชีวิตผู้ป่วย ญาติ และชีวิตการเป็นแพทย์ในโรงพยาบาล พื้นฐานการสื่อสาร การสื่อสารกับบุคลากร
ทางการแพทย์ การสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและญาติ ความสัมพันธ์ทเี่ หมาะสมระหว่างแพทย์กบั ผูป้ ว่ ย ความหมาย
และความส�ำคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
MDS 210 ชีววิทยาของเซลล์
1(1-0-2)
(Cell Biology)
วิชาบังคับร่วม : MDS 211 ระบบประสาท
โครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์และเนือ้ เยือ่ พืน้ ฐาน การยึดเกาะระหว่าง
เซลล์และสารบนผิวเซลล์ การเคลื่อนไหวของเซลล์ การล�ำเลียงขนส่งภายในเซลล์ การส่งถ่ายสัญญาณ
การรักษาสมดุลของเซลล์ วัฏจักรเซลล์ เซลล์ต้นก�ำเนิด การเจริญของตัวอ่อนใน 3 สัปดาห์แรก การน�ำความ
รูพ้ นื้ ฐานมาใช้ทางคลินกิ การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การป้องกันโรคและการสร้าง
เสริมสุขภาพ
MDS 211 ระบบประสาท
4(3–3–8)
(Nervous System)
วิชาบังคับร่วม : BCH 212 ชีวเคมีทางการแพทย์
MDS 210 ชีววิทยาของเซลล์
MDS 212 ระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
บูรณาการความรูท้ างมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอ็มบริโอ สรีรวิทยา และ
ชีวเคมีของระบบประสาท การแบ่งส่วนของระบบประสาท การท�ำงานระดับเซลล์และเนื้อเยื่อประสาท ตัว
รับความรู้สึก อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ วิถีประสาทและการเชื่อมโยงของใยประสาท หน้าที่และกลไกการ
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ควบคุมการท�ำงานของระบบประสาทรับความรูส้ กึ ระบบประสาทสัง่ การ ความจ�ำ คลืน่ ไฟฟ้าสมองและความ
สัมพันธ์กบั การนอนหลับ รีเฟล็กซ์ ระบบประสาทอัตโนมัติ การทรงสภาพปกติของร่างกาย การแสดงออกทาง
พฤติกรรมและอารมณ์ อิทธิพลของระบบประสาทต่อระบบอวัยวะอื่น ๆ การไหลเวียนเลือดในระบบประสาท
น�ำ้ หล่อสมองไขสันหลัง การเปลีย่ นแปลงตามวัย การซ่อมแซมและการฟืน้ ฟูสภาพ เงาภาพรังสีปกติของระบบ
ประสาท ปฏิบตั กิ ารทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของระบบประสาทและการแปลผล การน�ำความรูพ้ นื้ ฐาน
มาใช้ทางคลินิก การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
MDS 212 ระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
5(3-6-9)
(Integumentary System, Connective Tissue and Musculoskeletal System)
วิชาบังคับก่อน : PHY 136 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิชาบังคับร่วม : MDS 211 ระบบประสาท
บูรณาการความรูท้ างมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอ็มบริโอ สรีรวิทยา และ
ชีวเคมีของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก กล้ามเนือ้ และเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน โครงสร้าง หน้าทีแ่ ละกลไกการควบคุม
การท�ำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กระดูก กระดูกอ่อน เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ และอวัยวะในระบบผิวหนัง
สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ พัฒนาการของกล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง ศีรษะ คอ และต่อมน�้ำลาย มหกายวิภาค
ศาสตร์และการท�ำงานของกล้ามเนื้อศีรษะ คอ ล�ำตัว รยางค์แขน รยางค์ขา กระดูก ข้อต่อ การทรงสภาพ
ปกติของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงตามวัย การซ่อมแซม และการฟื้นฟูสภาพ เงาภาพรังสีปกติของระบบ
กระดูก ปฏิบัติการและการแปลผลทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก กล้าม
เนือ้ และเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน การน�ำความรูพ้ นื้ ฐานมาใช้ทางคลินกิ การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
MDS 213 ระบบไหลเวียนโลหิต
3(2–3–6)
(Cardiovascular System)
วิชาบังคับก่อน : PHY 136 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BCH 212 ชีวเคมีทางการแพทย์
บูรณาการความรูท้ างมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอ็มบริโอ สรีรวิทยา และ
ชีวเคมีของระบบไหลเวียนโลหิต การเจริญพัฒนา โครงสร้าง หน้าที่ และกลไกการควบคุมของระบบไหลเวียน
โลหิต เงาภาพรังสีปกติของระบบไหลเวียนโลหิต สรีรวิทยาตัง้ แต่ระดับเซลล์จนถึงระดับอวัยวะ ปรากฏการณ์
ทางไฟฟ้าและทางกายภาพของวงจรหัวใจ จลนศาสตร์การไหลเวียนของโลหิต การควบคุมการท�ำงานของ
ระบบไหลเวียนโลหิตด้วยปัจจัยภายนอกและภายในหัวใจ พยาธิสรีรวิทยา ปฏิบัติการทางกายวิภาคศาสตร์
สรีรวิทยา และชีวเคมีของระบบไหลเวียนโลหิตและการแปลผล คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การน�ำความรู้พื้นฐานมา
ใช้ทางคลินิก การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ

730
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

MDS 214 ระบบหายใจ
2(2-0-4)
(Respiratory System)
วิชาบังคับก่อน : PHY 136 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BCH 212 ชีวเคมีทางการแพทย์
วิชาบังคับร่วม : MDS 219 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบหายใจ
ไตและระบบปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
บูรณาการความรู้ทางมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอ็มบริโอ สรีรวิทยา และชีวเคมีของ
ระบบหายใจ โครงสร้าง หน้าทีแ่ ละกลไกการควบคุมการท�ำงานของระบบทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง ปอด
และเยื่อหุ้มปอด กลศาสตร์การหายใจ ความต้านทานการหายใจ การทดสอบสมรรถภาพปอด การขนส่ง
และการแลกเปลีย่ นแก๊ส การควบคุมการหายใจ พยาธิสรีรวิทยาของระบบหายใจ สรีรวิทยาของการออกก�ำลัง
กาย ผลกระทบจากพฤติกรรมและอารมณ์ การไหลเวียนโลหิตในระบบหายใจ การเปลี่ยนแปลงตามวัย การ
ซ่อมแซม และการฟื้นฟูสภาพ กลไกป้องกัน จุลชีพตามธรรมชาติ เงาภาพรังสีปกติของระบบหายใจ การน�ำ
ความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
MDS 215 ไตและระบบปัสสาวะ
2(2–0–4)
(Renal and Urinary System)
วิชาบังคับก่อน : PHY 136 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BCH 212 ชีวเคมีทางการแพทย์
วิชาบังคับร่วม : MDS 219 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบหายใจ
ไตและระบบปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
บูรณาการความรู้ทางมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอ็มบริโอ สรีรวิทยา
และชีวเคมีของไตและระบบปัสสาวะ โครงสร้าง หน้าที่ และกลไกการควบคุมการท�ำงานของไตและระบบ
ปัสสาวะ การทรงสภาพปกติของร่างกาย กลไกการควบคุมอัตราการกรองและอัตราการไหลของเลือดเข้าสู่
ไต กระบวนการขนส่งสารทีท่ อ่ หลอดไต การท�ำให้ปสั สาวะเข้มข้น หรือเจือจาง กลไกการควบคุมสมดุลน�ำ้ อิ
เล็กทรอไลต์ และสมดุลกรดและด่าง ความผิดปกติของสมดุลน�ำ้ อิเล็กทรอไลต์และสมดุลกรดและด่าง กลไก
การถ่ายปัสสาวะ การแสดงออกทางพฤติกรรมและอารมณ์ การไหลเวียนเลือดในไตและระบบปัสสาวะ การ
เปลี่ยนแปลงตามวัย การซ่อมแซม และการฟื้นฟูสภาพ เงาภาพรังสีปกติของไตและระบบปัสสาวะ การน�ำ
ความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
MDS 216 ระบบทางเดินอาหาร
(Gastrointestinal System)
วิชาบังคับก่อน : CHM 129 เคมีเบื้องต้น
PHY 136 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

3(2–3–6)
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บูรณาการความรูท้ างมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอ็มบริโอ สรีรวิทยา และ
ชีวเคมีของระบบทางเดินอาหาร โครงสร้าง หน้าทีแ่ ละกลไกควบคุมการท�ำงานของทางเดินอาหาร ต่อมน�ำ้ ลาย
ตับ ระบบทางเดินของน�ำ้ ดีและตับอ่อน การเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหาร การหลัง่ สิง่ คัดหลัง่ ในทางเดินอาหาร
การย่อยและดูดซึมอาหาร การไหลเวียนเลือดในระบบทางเดินอาหาร การเปลีย่ นแปลงตามวัย การซ่อมแซม
และการฟืน้ ฟูสภาพ กลไกปกป้องในระบบทางเดินอาหาร จุลชีพตามธรรมชาติ การแสดงออกทางพฤติกรรม
และอารมณ์ เงาภาพรังสีปกติของทางเดินอาหาร ปฏิบตั กิ ารทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบทาง
เดินอาหารและการแปลผล การน�ำความรูพ้ น้ื ฐานมาใช้ทางคลินกิ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
MDS 217 ระบบต่อมไร้ท่อ
2(2–0–4)
(Endocrine System)
วิชาบังคับก่อน : CHM 129 เคมีเบื้องต้น
PHY 136 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BCH 212 ชีวเคมีทางการแพทย์
วิชาบังคับร่วม : MDS 219 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบหายใจ
ไตและระบบปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
บูรณาการความรูท้ างมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอ็มบริโอ สรีรวิทยา และ
ชีวเคมีของระบบต่อมไร้ทอ่ กลไกการออกฤทธิแ์ ละผลของฮอร์โมนต่อการท�ำงานของอวัยวะเป้าหมาย เงา
ภาพรังสีปกติของระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุมการท�ำงานของระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
พยาธิสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงตามวัย การซ่อมแซม และการฟื้นฟูสภาพ การน�ำความรู้พื้นฐานมาใช้ทาง
คลินิก การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ
MDS 218 ระบบสืบพันธุ์
2(2-0-4)
(Reproductive System)
วิชาบังคับก่อน : PHY 136 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BCH 212 ชีวเคมีทางการแพทย์
วิชาบังคับร่วม : MDS 219 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบหายใจ
ไตและระบบปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
บูรณาการความรูท้ างมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอ็มบริโอ สรีรวิทยา และ
ชีวเคมีของระบบสืบพันธุห์ ญิงและชาย เต้านม เพศสัมพันธ์ การปฏิสนธิ การฝังตัวของตัวอ่อนทีเ่ ยือ่ บุมดลูก
การตั้งครรภ์ การคลอดและภาวะหลังคลอด การสร้างและการหลั่งน�้ำนม การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ
จิตใจในระหว่างวงจรประจ�ำเดือน การเปลี่ยนแปลงตามวัยของแต่ละเพศ การควบคุมการท�ำงานของระบบ
สืบพันธุ์และฮอร์โมนเพศ เงาภาพรังสีปกติของระบบสืบพันธุ์ พยาธิสรีรวิทยา การซ่อมแซมและการฟื้นฟู
สภาพ การน�ำความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
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MDS 219 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบหายใจ
1(0-3-2)
ไตและระบบปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
(Anatomy and Physiology Laboratory of Respiratory System,
Renal and Urinary System, Endocrine System, and Reproductive System)
วิชาบังคับก่อน : PHY 136 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
BCH 212 ชีวเคมีทางการแพทย์
วิชาบังคับร่วม : MDS 214 ระบบหายใจ
MDS 215 ไตและระบบปัสสาวะ
MDS 217 ระบบต่อมไร้ท่อ
MDS 218 ระบบสืบพันธุ์
ปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบหายใจ ไตและระบบ
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ การทดสอบสมรรถภาพปอด กลไกการตอบสนองของไตใน
การรักษาสมดุลน�้ำในภาวะต่าง ๆ
MDS 311 ความผิดปกติทางระบบเลือดและน�้ำเหลืองเรติคูลาร์
4(3–3–8)
(Disorders of Hematopoietic and Lymphoreticular System)
วิชาบังคับก่อน : PAT311 พยาธิวิทยาทั่วไป
บูรณาการความรูท้ างจุลกายวิภาคศาสตร์ วิทยาเอ็มบริโอ สรีรวิทยา ชีวเคมี ของความรูพ้ นื้ ฐาน
ทางโลหิตวิทยา กระบวนการแข็งตัวของเลือดและการละลายลิม่ เลือดในภาวะปกติ ธนาคารเลือดและการให้
เลือด บูรณาการความรู้ทางพยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน และเภสัชวิทยา
ของภาวะผิดปกติทางโลหิตวิทยา ระบาดวิทยาและผลกระทบของโรคต่อจิตใจของผูป้ ว่ ย ครอบครัวและสังคม
ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค การน�ำ
ความรู้พื้นฐานมาใช้อธิบายสาเหตุการเกิดโรคและอาการทางคลินิกของโรค การเก็บสิ่งส่งตรวจ ปฏิบัติการ
ทางโลหิตวิทยาและธนาคารเลือดรวมทัง้ การแปลผล การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
MDS 312 ความผิดปกติทางระบบไหลเวียนโลหิต
2(2–0–4)
(Disorders of Circulatory System)
วิชาบังคับก่อน : MDS 213 ระบบไหลเวียนโลหิต
วิชาบังคับร่วม : PAT 311 พยาธิวิทยาทั่วไป
บูรณาการความรูช้ วี เคมี วิทยาภูมคิ มุ้ กัน จุลชีววิทยา พยาธิกำ� เนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวทิ ยา
พยาธิวิทยาคลินิก และเภสัชวิทยาของภาวะผิดปกติทางระบบไหลเวียนโลหิต ความผิดปกติแต่ก�ำเนิดและ
พันธุกรรม โรคติดเชื้อ การอักเสบ ความผิดปกติทางวิทยาภูมิคุ้มกัน การบาดเจ็บ เนื้องอก ความผิดปกติ
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ทางเมตาบอลิสม ผลกระทบจากความผิดปกติของจิตใจต่อระบบไหลเวียนโลหิต ความสัมพันธ์ของอาการ
และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ผลกระทบของโรคต่อจิตใจและสังคม ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิด
โรค เงาภาพรังสีผิดปกติทางระบบไหลเวียนโลหิตที่พบบ่อย การน�ำความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
MDS 313 ความผิดปกติทางไตและระบบปัสสาวะ
2(2-0-4)
(Disorders of Renal and Urinary System)
วิชาบังคับก่อน : MDS 215 ไตและระบบปัสสาวะ
วิชาบังคับร่วม : PAT 311 พยาธิวิทยาทั่วไป
บูรณาการความรูช้ วี เคมี วิทยาภูมคิ มุ้ กัน จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกำ� เนิด พยาธิสรีรวิทยา
พยาธิวทิ ยา พยาธิวทิ ยาคลินกิ และเภสัชวิทยาของภาวะผิดปกติทางไตและระบบปัสสาวะ ความผิดปกติแต่
ก�ำเนิด โรคติดเชื้อ การอักเสบ ความผิดปกติทางวิทยาภูมิคุ้มกัน การบาดเจ็บ เนื้องอก ความผิดปกติทาง
เมตาบอลิสม ความผิดปกติของสมดุลกรดด่าง สารน�้ำและเกลือแร่ ผลกระทบจากความผิดปกติของหลอด
เลือด ระบบไหลเวียน จิตใจและโรคทางระบบอื่น ๆ ต่อไตและระบบปัสสาวะ ความสัมพันธ์ของอาการและ
อาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ผลกระทบของโรคต่อจิตใจและสังคม ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค
เงาภาพรังสี ผิดปกติทางไตและระบบปัสสาวะที่พบบ่อย หลักการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ
แปลผลรายงาน วิวัฒนาการการทดแทนหน้าที่ของไต การน�ำความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
MDS 314 ความผิดปกติทางระบบประสาท
2(2-0-4)
(Disorders of Nervous System)
วิชาบังคับก่อน : MDS 211 ระบบประสาท
วิชาบังคับร่วม : MDS 320 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาตามระบบ
บูรณาการความรูช้ วี เคมี วิทยาภูมคิ มุ้ กัน จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกำ� เนิด พยาธิสรีรวิทยา
พยาธิวทิ ยา พยาธิวทิ ยาคลินกิ และเภสัชวิทยาของภาวะผิดปกติทางระบบประสาท ความสัมพันธ์ของอาการ
และอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรคที่พบบ่อย ความผิดปกติแต่ก�ำเนิด โรคติดเชื้อ โรคที่ไม่ได้เกิดจาก
การติดเชื้อ เนื้องอก ความผิดปกติทางเมตาบอลิสม ผลกระทบจากความผิดปกติทางหลอดเลือด ระบบไหล
เวียน และโรคทางระบบอื่น ๆ ต่อระบบประสาท การเสื่อมสภาพก่อนวัย ความผิดปกติทางจิต ความสัมพันธ์
ของอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ระบาดวิทยาและผลกระทบของโรคต่อจิตใจและสังคม ปัจจัยเสีย่ งที่
มีผลต่อการเกิดโรค เงาภาพรังสีผิดปกติทางระบบประสาทที่พบบ่อย หลักการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ
การ และการแปลผลรายงาน การน�ำความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
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MDS 315 ความผิดปกติทางระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
2(2-0-4)
และระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
(Disorders of Integumentary System, Connective Tissue and Musculoskeletal System)
วิชาบังคับก่อน : MDS 212 ระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
วิชาบังคับร่วม : MDS 320 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาตามระบบ
บูรณาการความรูช้ วี เคมี วิทยาภูมคิ มุ้ กัน จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกำ� เนิด พยาธิสรีรวิทยา
พยาธิวทิ ยา พยาธิวทิ ยาคลินกิ และเภสัชวิทยาของภาวะผิดปกติทางระบบผิวหนัง เนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน กล้ามเนือ้
โครงกระดูก พันธุกรรม ความผิดปกติแต่ก�ำเนิด โรคติดเชื้อ การอักเสบ ความผิดปกติทางวิทยาภูมิคุ้มกัน
การบาดเจ็บ เนื้องอก ความผิดปกติทางเมตาบอลิสม การเสื่อมสภาพก่อนวัย ผลกระทบจากความผิดปกติ
ทางหลอดเลือด ระบบไหลเวียน จิตใจและโรคทางระบบอื่น ๆ ต่อระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กล้ามเนื้อ
โครงกระดูก ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ระบาดวิทยาและผลกระทบ
ของโรคต่อจิตใจและสังคม ปัจจัยเสีย่ งทีม่ ผี ลต่อการเกิดโรค เงาภาพรังสีผดิ ปกติทางระบบโครงร่างทีพ่ บบ่อย
หลักการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผล การน�ำความรู้พนื้ ฐานมาใช้ทางคลินิก การดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
MDS 316 ความผิดปกติทางระบบหายใจ
2(2-0-4)
(Disorders in Respiratory System)
วิชาบังคับก่อน : MDS 214 ระบบหายใจ
วิชาบังคับร่วม : MDS 320 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาตามระบบ
บูรณาการความรูช้ วี เคมี วิทยาภูมคิ มุ้ กัน จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกำ� เนิด พยาธิสรีรวิทยา
พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก และเภสัชวิทยาของภาวะผิดปกติทางระบบหายใจ ความผิดปกติแต่ก�ำเนิด
โรคติดเชื้อ การอักเสบ ความผิดปกติทางวิทยาภูมิคุ้มกัน การบาดเจ็บ เนื้องอก ความผิดปกติทาง เมตาบอ
ลิสม การเสื่อมสภาพก่อนวัย ผลกระทบจากความผิดปกติทางหลอดเลือด ระบบไหลเวียน จิตใจและโรคทาง
ระบบอื่น ๆ ต่อระบบหายใจ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ระบาดวิทยา
และผลกระทบของโรคต่อจิตใจและสังคม ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค เงาภาพรังสีผิดปกติทางระบบ
หายใจที่พบบ่อย หลักการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิก และการ
แปลผล การน�ำความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การ
ป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
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MDS 317 ความผิดปกติทางระบบทางเดินอาหาร
2(2–0-4)
(Disorders of Gastrointestinal System)
วิชาบังคับก่อน : MDS 216 ระบบทางเดินอาหาร
PAT 311 พยาธิวิทยาทั่วไป
วิชาบังคับร่วม : MDS 320 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาตามระบบ
บูรณาการความรูช้ วี เคมี วิทยาภูมคิ มุ้ กัน จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกำ� เนิด พยาธิสรีรวิทยา
พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก และเภสัชวิทยาของภาวะผิดปกติทางระบบทางเดินอาหาร ความผิดปกติแต่
ก�ำเนิด โรคติดเชื้อ การอักเสบ ความผิดปกติทางวิทยาภูมิคุ้มกัน การบาดเจ็บ เนื้องอก ความผิดปกติทางเม
ตาบอลิสม การเสื่อมสภาพก่อนวัย ผลกระทบจากความผิดปกติทางหลอดเลือด ระบบไหลเวียน จิตใจและ
โรคทางระบบอื่น ๆ ต่อระบบทางเดินอาหาร ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของ
โรค ระบาดวิทยาและผลกระทบของโรคต่อจิตใจและสังคม ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค เงาภาพรังสี
ผิดปกติทางระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย การน�ำความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การดูแลผู้ป่วยแบบองค์
รวมด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
MDS 319 ความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์
2(2-0-4)
(Disorders of Reproductive System)
วิชาบังคับก่อน : MDS 218 ระบบสืบพันธุ์
PAT 311 พยาธิวิทยาทั่วไป
วิชาบังคับร่วม : MDS 320 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาตามระบบ
บูรณาการความรู้ วิทยาภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิ
วิทยา พยาธิวิทยาคลินิก และเภสัชวิทยาของภาวะผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์ทั้งชายและหญิง ความผิดปกติ
แต่ก�ำเนิด โรคติดเชื้อ การอักเสบ ความผิดปกติทางวิทยาภูมิคุ้มกัน การบาดเจ็บ เนื้องอก ความผิดปกติ
ทางเมตาบอลิสม ผลกระทบจากความผิดปกติทางหลอดเลือด ระบบไหลเวียน จิตใจและโรคทางระบบอื่น ๆ
ต่อระบบสืบพันธุ์ ความผิดปกติของการตั้งครรภ์ การคลอด ภาวะหลังคลอด การสร้างและการหลั่งน�้ำนม
ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ผลกระทบของโรคต่อจิตใจและสังคม
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค หลักการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผล การน�ำความ
รู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินกิ การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การป้องกันโรคและการสร้าง
เสริมสุขภาพ
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MDS 320 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาตามระบบ
1(0-3-2)
(Systemic Pathology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : MDS 312 ความผิดปกติทางระบบไหลเวียนโลหิต
MDS 313 ความผิดปกติทางไตและระบบปัสสาวะ
PAT 311 พยาธิวิทยาทั่วไป
วิชาบังคับร่วม : MDS 314 ความผิดปกติทางระบบประสาท
MDS 315 ความผิดปกติทางระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
MDS 316 ความผิดปกติทางระบบหายใจ
MDS 317 ความผิดปกติทางระบบทางเดินอาหาร
MDS 319 ความผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์
บูรณาการความรู้ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน พยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยา
คลินิกของภาวะผิดปกติทางระบบไหลเวียนโลหิต ทางไตและระบบปัสสาวะ ระบบประสาท ผิวหนัง ระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ชายและหญิง หลักการเก็บ
สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผลรายงาน ปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาค ปฏิบัติการทาง
พยาธิวิทยาคลินิกและการแปลผล การน�ำความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิกเพื่อการวินิจฉัย วางแผนการรักษา
และติดตามผล
MDS 328 ความผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อ
2(2-0-4)
(Disorders of Endocrine System)
วิชาบังคับก่อน : MDS 217 ระบบต่อมไร้ท่อ
บูรณาการความรูช้ วี เคมี วิทยาภูมคิ มุ้ กัน จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกำ� เนิด พยาธิสรีรวิทยา
พยาธิวทิ ยา พยาธิวทิ ยาคลินกิ และเภสัชวิทยา ของภาวะผิดปกติทางระบบต่อมไร้ทอ่ ความผิดปกติทถี่ า่ ยทอด
ทางพันธุกรรม ความผิดปกติแต่ก�ำเนิด ความผิดปกติทางด้านโครงสร้างของร่างกาย โรคติดเชื้อ การอักเสบ
ความผิดปกติทางวิทยาภูมคิ มุ้ กัน การบาดเจ็บ เนือ้ งอก ความผิดปกติทางเมตาบอลิสม ความผิดปกติจากการ
ควบคุมการท�ำงาน ผลกระทบจากความผิดปกติทางหลอดเลือดและระบบไหลเวียน ความเครียดทางอารมณ์
และพฤติกรรม ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค ผลกระทบของโรคระบบ
ต่อมไร้ท่อต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากอาชีพและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลต่อการเกิดโรค
เงาภาพรังสีผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อที่พบบ่อย หลักการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปล
ผลรายงาน การน�ำความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
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MIC 315

หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน
1(1–0–2)
(Principles of Immunology)
วิชาบังคับร่วม : MIC 316 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
MIC 317 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
องค์ประกอบและกลไกของระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายในการตอบสนองต่อโมเลกุลแปลกปลอม
จุลชีพและปรสิต กลไกการเกิดความผิดปกติทางระบบภูมคิ มุ้ กัน ภาวะภูมไิ วเกิน ภูมติ า้ นทานต่อตัวเอง การ
สลัดสิ่งปลูกถ่าย และภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ปฏิกิริยาต่าง ๆ ทางวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อใช้วินิจฉัยโรค การ
สร้างเสริมหรือปรับลดการท�ำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ผลกระทบจากความผิดปกติทางหลอดเลือด ระบบ
ไหลเวียน จิตใจและโรคทางระบบอื่น ๆ ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ระบาดวิทยา และผลกระทบของโรค
ต่อจิตใจและสังคม ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค การน�ำความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
MIC 316

จุลชีววิทยาทางการแพทย์
4(3–3–8)
(Medical Microbiology)
วิชาบังคับร่วม : MIC 315 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน
MIC 317 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
เชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส ที่มีความส�ำคัญทางการแพทย์ นิเวศวิทยา แหล่งและพาหะแพร่
เชื้อ รูปร่างลักษณะและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรค การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ แนวทางการ
สืบค้นเชื้อก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในโรคติดเชื้อ การทดสอบความไวของเชื้อต่อยา
ต้านจุลชีพ ระบาดวิทยา ผลกระทบต่อจิตใจและสังคม การน�ำความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
MIC 317

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
1(1–0–2)
(Medical Parasitology)
วิชาบังคับร่วม : MIC 315 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน
MIC 316 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
เชือ้ ปรสิตทีม่ คี วามส�ำคัญทางการแพทย์ นิเวศวิทยา แหล่งและพาหะแพร่เชือ้ รูปร่างลักษณะ
และคุณสมบัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับการก่อโรค การวินจิ ฉัยโรคทางห้องปฏิบตั กิ าร แนวทางการสืบค้นเชือ้ ก่อโรคทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร การวินจิ ฉัยเชือ้ ก่อโรคในโรคติดเชือ้ ระบาดวิทยา ผลกระทบต่อจิตใจและสังคม การน�ำความ
รูพ้ นื้ ฐานมาใช้ทางคลินกิ การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค
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PAT 311

พยาธิวิทยาทั่วไป
3(2–3-6)
(General Pathology)
วิชาบังคับร่วม : MDS 312 ความผิดปกติทางระบบไหลเวียนโลหิต
MDS 313 ความผิดปกติทางไตและระบบปัสสาวะ
ภยันตรายและการตายของเซลล์ การปรับตัวของเซลล์ การตอบสนองของร่างกาย ความผิด
ปกติของระบบไหลเวียน การเกิดเนื้องอกและผลของเนื้องอก โรคทางพันธุกรรมและภาวะ ทุพโภชนาการ
ความผิดปกติจากการพัฒนาการ พยาธิสภาพของโรคติดเชื้อ โรคระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิบัติการทางพยาธิ
กายวิภาคและการแปลผล การประยุกต์ความรู้เพื่อการตั้งสมมุติฐานสาเหตุของปัญหาผู้ป่วย การน�ำความ
รู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ
PMC 313 หลักเภสัชวิทยา
3(3–0–6)
(Principles of Pharmacology)
วิชาบังคับก่อน : MDS 210 ชีววิทยาของเซลล์
เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ การบริหารยา ผลทางเภสัชวิทยา กลไก
การออกฤทธิ์ของยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ของยา การแพ้ยา และพิษของ
ยา อันตรกิริยาระหว่างยา หลักการใช้ยาป้องกันและรักษาโรค การค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยใน
การใช้ยา นโยบายด้านยาแห่งชาติ ผลกระทบของยาต่อบุคคลและส่วนรวม สารออตาคอยส์ ยาในระบบ
ประสาทอัตโนมัติ หลักการใช้ยารักษาโรคติดเชื้อ ยารักษาโรคมะเร็ง ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน หลักการ
ใช้สมุนไพรในการแพทย์ทางเลือก พิษวิทยา การน�ำความรูพ้ นื้ ฐานด้านเภสัชวิทยามาใช้ทางคลินกิ การดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
3) วิชาชีพ
ANS 521 วิสัญญีวิทยา
(Anesthesiology)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2

2(1-2-3)
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กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติ ยาทางวิสัญญี ยาชา พื้นฐาน
การให้ยาระงับความรู้สึก การเตรียมผู้ป่วย การให้ยาก่อนระงับความรู้สึก การระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย
และเฉพาะส่วน การป้องกัน การเฝ้าระวัง การวินจิ ฉัยและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการระงับความ
รู้สึก การให้สารน�้ำและส่วนประกอบของเลือด การดูแลหลังการระงับความรู้สึก การลดความเจ็บปวด การ
สื่อสารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยก่อนและหลังการให้การระงับความรู้สึก ทักษะการ
ท�ำหัตถการทางวิสัญญี การดูแลระบบหายใจ การให้ออกซิเจนเพื่อ การรักษา สิทธิและความปลอดภัยของ
ผูป้ ว่ ย การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผูป้ ว่ ยภายใต้ความดูแล
และรับผิดชอบของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี
CEL 611

เลือกวิชาชีพ 1
4(0-12-6)
(Clinical Elective I)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5
เวชปฏิบตั ใิ นแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตนิ รีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิ
กส์ หรือเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปในโรงพยาบาลทัว่ ไป หรือโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทีก่ ำ� หนดให้
นักศึกษาเลือก
CEL 612

เลือกวิชาชีพ 2
4(0-12-6)
(Clinical Elective II)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5
เวชปฏิบัติในโรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่ก�ำหนด
ให้นักศึกษาเลือก และความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา
CMD 211 เวชศาสตร์ชุมชน 1
1(0-2-1)
(Community Medicine I)
สภาพการด�ำเนินชีวติ ของประชาชนในชุมชนชนบท วัฒนธรรมชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพ ความจ�ำเป็นพื้นฐาน การวินิจฉัยอนามัยชุมชนเบื้องต้น การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณสุขมูลฐาน การบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ในระดับชุมชน ระบบสุขภาพของประเทศ การสื่อสารกับประชาชน การสื่อสารกับบุคลากรการแพทย์และ
การท�ำงานเป็นทีม
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CMD 621 เวชศาสตร์ชุมชน 2
4(0-12-6)
(Community Medicine II)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5
เวชปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชนที่ก�ำหนดให้นักศึกษาเลือก แนวคิดทางเวชศาสตร์ครอบครัว
ความสัมพันธ์ของสุขภาพและการเจ็บป่วยกับสภาพครอบครัว การปรับตัวของครอบครัวต่อการเจ็บป่วย
EMM 621 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
4(0-12-6)
(Emergency Medicine)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5
เวชปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปญ
ั หาทางเวชศาสตร์ฉกุ เฉินและอุบตั เิ หตุภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
ความรู้พื้นฐาน อาการและอาการแสดง ระบาดวิทยา พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การวินจิ ฉัยแยกโรค การวินจิ ฉัยโรค การตรวจ การส่งตรวจและการแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร
และทางรังสี การดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น ทักษะการกู้ชีพและหัตถการกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 อย่างค�ำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย การป้องกัน การวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการท�ำหัตถการ การบันทึก
รายงานผู้ป่วย การน�ำเสนอรายงานผู้ป่วย การสื่อสารกับผู้ป่วยและ/หรือญาติกรณีวิกฤต การดูแลรักษาผู้
ป่วยแบบสหวิชาชีพ การปรึกษาและการส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อน และ
การส่งผู้ป่วยกลับ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและ
ชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี
EMP 611 สาระส�ำคัญของเวชปฏิบัติ
2(2-0-4)
(Essentials in Medical Practice)
วิชาบังคับก่อน : MED 521 อายุรศาสตร์ 3
MED 522 อายุรศาสตร์ 4
SUR 521 ศัลยศาสตร์ 3
SUR 522 ศัลยศาสตร์ 4
OBG 521 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3
OBG 522 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 4
PED 521 กุมารเวชศาสตร์ 3
PED 522 กุมารเวชศาสตร์ 4
การช่วยชีวิตชั้นสูง การปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะฉุกเฉินทางอายุร
กรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม กระดูกและข้อ จักษุ โสต ศอ นาสิก และจิตเวช การประกัน
คุณภาพโรงพยาบาลทีจ่ ำ� เป็น จริยธรรมและกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านทางการแพทย์ เวชจริยศาสตร์
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ความเสมอภาค และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หลักการบริหารงานด้านสุขภาพที่
ส�ำคัญในโรงพยาบาลชุมชน การสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การบริหารความเสี่ยง การวินิจฉัยและ
หัตถการตามระบบ ICD10 และ ICD9CM การรับรองสาเหตุการตาย
21 โสต ศอ นาสิกวิทยา
2(1-2-3)
(Otolaryngology)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
โรคทางระบบโสต ศอ นาสิก ศีรษะและล�ำคอ ความรูพ้ นื้ ฐาน อาการและอาการแสดง ระบาด
วิทยา พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติเพื่อแก้
ปัญหาผู้ป่วยทางระบบโสต ศอ นาสิก ศีรษะและล�ำคอ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย แนวทางการส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค การดูแลรักษา อาการทางระบบ โสต ศอ นาสิก ศีรษะและ
ล�ำคอที่เกิดจากโรคในระบบอื่น ๆ การวางแผนและการรักษาเบื้องต้นใน ภาวะฉุกเฉิน การส่งผู้ป่วยต่อไป
ยังผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อนและการส่งกลับ การบันทึกรายงานผู้ป่วย ทักษะหัตถการทาง
ระบบโสต ศอ นาสิก ศีรษะและล�ำคอ สิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย การป้องกัน การวินิจฉัย การ
ดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากหัตถการ การสื่อสารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย
การจัดการกับข้อผิดพลาดทางการแพทย์ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุม
ถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน
ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
FAM 521

เวชศาสตร์ครอบครัว
2(1-2-3)
(Family Medicine)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
แนวคิดทางเวชศาสตร์ครอบครัว กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทาง เวช
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ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจ การส่งตรวจ และการแปลผลทางห้องปฏิบัติ
การและทางรังสี การรักษา การตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป การเขียนพงศาวลีเพื่อการดูแลผู้ป่วยทั้งครอบครัว
การให้ค�ำแนะน�ำทางพันธุศาสตร์ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การน�ำเสนอรายงานผู้ป่วย การเขียนใบรับรอง
แพทย์ การสื่อสารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย การให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยและญาติ การ
ดูแลแบบสหวิชาชีพ การส่งผูป้ ว่ ยต่อไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญในกรณีทโี่ รครุนแรงหรือซับซ้อนและการรับผูป้ ว่ ยกลับ
การดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รังอย่างต่อเนือ่ ง ผลกระทบการเจ็บป่วยต่อครอบครัว การปรับตัวของครอบครัวต่อการเจ็บ
ป่วย ความสัมพันธ์ของสุขภาพและการเจ็บป่วยกับสภาพครอบครัว การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผูป้ ว่ ยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วย
เจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
FOR 521

นิติเวชศาสตร์
2(2-0-4)
(Forensic Medicine)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
ความรูเ้ บือ้ งต้นทางนิตเิ วชศาสตร์ สาเหตุการตายทางนิตเิ วช การชันสูตรพลิกศพ การระบุบคุ คล
การเก็บวัตถุพยาน การตรวจผู้ป่วยคดี การเขียนความเห็นทางการแพทย์ การเป็นพยานศาล กฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
IMD 331

ความรู้เบื้องต้นทางคลินิก
(Introduction to Clinical Medicine)
วิชาบังคับก่อน : MDS 312 ความผิดปกติทางระบบไหลเวียนโลหิต
MDS 313 ความผิดปกติทางไตและระบบปัสสาวะ
MDS 328 ความผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อ
MIC 315 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน
MIC 316 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
MIC 317 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์

5(4-3-10)
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PMC 313 หลักเภสัชวิทยา
วิชาบังคับร่วม : MDS 311 ความผิดปกติทางระบบเลือดและน�้ำเหลืองเรติคูลาร์
MDS 314 ความผิดปกติทางระบบประสาท
MDS 315 ความผิดปกติทางระบบผิวหนังเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก
MDS 316 ความผิดปกติทางระบบหายใจ
MDS 317 ความผิดปกติทางระบบทางเดินอาหาร		
MDS 320 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาตามระบบ		
การสัมภาษณ์ผู้ป่วย กระบวนการรวบรวมข้อมูลทางคลินิก กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณทางเวชปฏิบัติ วงจรการแก้ปัญหาผู้ป่วย การประยุกต์และผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์การ
แพทย์คลินิกพื้นฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วย หลักของการตั้งสมมุติฐานสาเหตุของปัญหาผู้ป่วย บูรณาการ
พยาธิสรีรวิทยากับอาการและอาการแสดงของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย หลักการวินิจฉัยแยกโรคและการ
วินจิ ฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การสืบค้นข้อมูล การใช้เหตุผลและการตัดสินใจทางเวชปฏิบตั ิ หลัก
การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผูป้ ว่ ยและชุมชน การใช้ยาและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสมเหตุสมผล การเขียนรายงานผู้ป่วย มารยาท จรรยาบรรณทางวิชาชีพสิทธิ
และความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย ความรูเ้ บือ้ งต้นของ อายุรศาสตร์ สูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา ศัลยศาสตร์กมุ าร
เวชศาสตร์ โสต ศอ นาสิกวิทยา จักษุวิทยา และรังสีวิทยา การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ การเรียนรู้และความ
จ�ำ การรับรู้ แรงจูงใจและอารมณ์ บุคลิกภาพและเชาวน์ปญ
ั ญาในแต่ละช่วงของชีวติ ผลกระทบความสัมพันธ์
ของร่างกายและจิตใจ วิธีการที่ใช้ในการปรับตัว สุขภาพจิต การประเมินสภาพจิตใจ พฤติกรรมและการนอน
หลับ อาการและอาการแสดงทางจิตเวช โรคทางจิตเวชทีม่ สี าเหตุจากโรคทางกาย การเปลีย่ นแปลงสภาวะของ
ร่างกายต่อการบาดเจ็บ ทักษะการซักประวัติและการตรวจร่างกายทั้งสภาพปกติและพยาธิสภาพ ทักษะการ
ตรวจร่างกายเด็ก การจ�ำแนกโรคจิต โรคประสาท และโรคทางอารมณ์ การน�ำความรู้ทางจิตเวชไปใช้กับการ
รักษาโรคทางกาย พืน้ ฐานการให้คำ� ปรึกษาแก่ผปู้ ว่ ยและ/หรือญาติ การเขียนใบสัง่ ยา จิตเภสัชวิทยาพืน้ ฐาน
หัตถการพืน้ ฐาน การดูแลบาดแผล การเย็บแผลและการตัดไหมจากแผลการท�ำแผลทักษะการล้างมือใส่เสือ้
กาวน์สวมถุงมือ กระบวนการท�ำลายเชือ้ และปลอดเชือ้ การดูแลผูป้ ว่ ยก่อนและหลังผ่าตัด พระราชบัญญัตสิ ขุ
ภาพจิตพ.ศ. 2551 ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู
สภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์

744
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

MED 421 อายุรศาสตร์ 1
5(5-0-10)
(Medicine I)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3
วิชาบังคับร่วม : MED 422 อายุรศาสตร์ 2
กลุ่มอาการและโรคทางอายุรศาสตร์ที่ส�ำคัญและพบบ่อย พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การ
วินจิ ฉัยแยกโรค การวินจิ ฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การด�ำเนินโรค หลักการรักษา ภาวะแทรกซ้อน
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความ
ดูแลของอาจารย์ สิทธิและความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟืน้ ฟู
สภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
5(0-15-8)
(Medicine II)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3
วิชาบังคับร่วม : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณทางเวชปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปญ
ั หาผูป้ ว่ ย การซักประวัติ
การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย
แยกโรค การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผูป้ ว่ ยและชุมชนภาย
ใต้ความดูแลของอาจารย์ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การสื่อสารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และ
ผู้ป่วย การสื่อสารกับผู้ป่วยในรายยุ่งยาก ซับซ้อน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทักษะหัตถการ สิทธิและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและ
การฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
MED 521 อายุรศาสตร์ 3
(Medicine III)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
วิชาบังคับร่วม : MED 522 อายุรศาสตร์ 4

5(5-0-10)
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กลุ่มอาการและโรคทางอายุรศาสตร์ที่รุนแรง ซับซ้อน โรคทางอายุรศาสตร์เฉพาะทางที่ส�ำคัญ
และพบบ่อย เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การด�ำเนินโรค แนวทางการรักษา ภาวะแทรกซ้อน หลักการดูแลรักษาผู้ป่วย
ฉุกเฉินและวิกฤตทางอายุรศาสตร์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุข
ภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
MED 522 อายุรศาสตร์ 4
5(0-15-8)
(Medicine IV)
วิชาบังคับก่อน :
MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
วิชาบังคับร่วม : MED 521 อายุรศาสตร์ 3
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยที่มีปัญหา
รุนแรงซับซ้อน ผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤต ผู้ป่วยอายุรศาสตร์เฉพาะทาง การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐาน การส่งตรวจเพิม่ เติมทางห้องปฏิบตั กิ าร การวินจิ ฉัยแยกโรค การดูแลผูป้ ว่ ยแบบ
องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์
การบันทึกรายงานผูป้ ว่ ย การน�ำเสนอรายงานผูป้ ว่ ย การสือ่ สารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้
ป่วย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทักษะการท�ำหัตถการต่าง ๆ ที่ยากขึ้น ความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการ
ฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
MED 621 อายุรศาสตร์ 5
2(2-0-4)
(Medicine V)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5
วิชาบังคับร่วม : MED 622 อายุรศาสตร์ 6
การประมวลความรู้ทางเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ การวางแผนการ
จ�ำหน่ายผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตาม
หลักเวชจริยศาสตร์
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MED 622 อายุรศาสตร์ 6
6(0-18-9)
(Medicine VI)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5
วิชาบังคับร่วม : MED 621 อายุรศาสตร์ 5
เวชปฏิบัติกับผู้ป่วยอายุรศาสตร์ภายใต้การก�ำกับควบคุมดูแลของอาจารย์ การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ทักษะหัตถการที่จ�ำเป็นและส�ำคัญ การค�ำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแล
รักษา การตรวจห้องปฏิบัติการ การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งผู้ป่วย
ต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อนและการส่งผู้ป่วยกลับ การน�ำความรู้ไปประยุกต์ในการ
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ย การน�ำข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย การสือ่ สารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการ
แพทย์และผู้ป่วย การให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยและญาติ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การป้องกันโรค การสร้าง
เสริมสุขภาพ การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การสรุปเวชระเบียนตามระบบ ICD 10
การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพ การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัว
ผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี
MET 321

เวชจริยศาสตร์ 1
1(1-0-2)
(Medical Ethics I)
พื้นฐานเวชจริยศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย สิทธิของผู้ป่วยใน การตัดสิน
ใจ การค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย การรักษาความลับของผูป้ ว่ ย การเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผูป้ ว่ ย การ
ยินยอมให้รกั ษา สิทธิของผูป้ ว่ ยในการยุตกิ ารรักษา สิทธิผปู้ ว่ ย ความทัดเทียมและเป็นธรรมในสังคม ปฏิญญา
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จรรยาแพทย์ต่อพันธุศาสตร์ การสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การท�ำ
และตีพิมพ์งานวิจัยความสัมพันธ์กับธุรกิจทาง เภสัชกรรมและเวชอุปกรณ์ ผลกระทบของยาต่อบุคคลและ
ส่วนรวม
MET 421

เวชจริยศาสตร์ 2
1(1-0-2)
(Medical Ethics II)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3
ความประมาททางการแพทย์ การประพฤติมิชอบในวิชาชีพ การไม่ปกปิดความผิดพลาด ให้
องค์กรเอกชนมีสว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพ จริยธรรมในอนามัยเจริญพันธุ์ จริยธรรมในการดูแลรักษาผูต้ ดิ เชือ้
เอชไอวี จริยธรรมในการปลูกถ่ายอวัยวะ จริยธรรมในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยจิตเวช จริยธรรมในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยวัยต่าง ๆ การบริหารทรัพยากรในระบบการดูแลสุขภาพ จริยธรรมในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ต้องการใช้
แพทย์ทางเลือก จริยธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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MST 321

เวชสถิติ และระบาดวิทยา 1
1(1-0-2)
(Medical Statistics and Epidemiology I)
ชีวสถิตทิ างการแพทย์ สถิตเิ ชิงพรรณนา ประชากรตัวอย่าง การสุม่ ตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล
การน�ำเสนอข้อมูล การสรุปข้อมูล ความน่าจะเป็น การทบทวนสมุฏฐาน สถิตดิ า้ นสุขภาพและอนามัย แนวทาง
การศึกษาวิจยั ทางวิทยาการระบาด วิทยาการระบาดของโรคทีเ่ ป็นปัญหาทางการแพทย์และการสาธารณสุข
ดัชนีชี้วัดทางการแพทย์และสาธารณสุข
MST 411

เวชสถิติ และระบาดวิทยา 2
1(1-0-2)
(Medical Statistics and Epidemiology II)
วิชาบังคับก่อน : MST 321 เวชสถิติ และระบาดวิทยา 1
ระเบียบวิจัยพื้นฐาน จริยธรรมการวิจัย เวชสถิติ การสืบค้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การประเมินคุณภาพวารสารการแพทย์ ระบาดวิทยาพืน้ ฐาน การวัดการประเมินสมมติฐานและปัจจัย
เกีย่ วข้อง ความแม่นย�ำและความเชือ่ ถือได้ของการทดสอบ ทางเลือกการรักษา การทบทวนอย่างเป็นระบบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค�ำถามงานวิจยั เศรษฐศาสตร์คลินกิ สาธารณสุข การประเมินหลักฐานทางการแพทย์ และ
แหล่งเรียนรู้ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
MST 412

เวชสถิติ และระบาดวิทยา 3
1(0-2-1)
(Medical Statistics and Epidemiology III)
วิชาบังคับก่อน : MST 411 เวชสถิติ และระบาดวิทยา 2
ขั้นตอนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการวิจัย การขออนุมัติการวิจัย การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
MST 413

ผลงานวิจัย

เวชสถิติ และระบาดวิทยา 4
1(0-2-1)
(Medical Statistics and Epidemiology IV)
วิชาบังคับก่อน : MST 412 เวชสถิติ และระบาดวิทยา 3
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนงานวิจัย การน�ำเสนอ

OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
3(3-0-6)
(Obstetrics and Gynecology I)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3
วิชาบังคับร่วม : OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
วัยเริ่มเจริญพันธุ์ การมีระดู การหมดระดู โรคทางนรีเวชวิทยาที่พบบ่อย ความผิดปกติแต่
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ก�ำเนิด โรคติดเชื้อ การมีบุตรยาก เนื้องอกธรรมดาและมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ภาวะแทรกซ้อนใน
ระหว่างการตั้งครรภ์ไตรมาสแรก ครรภ์ไข่ปลาอุก และมะเร็งเนื้อรก สาเหตุ อุบัติการณ์ พยาธิสภาพ พยาธิ
สรีรวิทยา ลักษณะอาการและอาการแสดงของโรค การด�ำเนินโรค การวินจิ ฉัย การวินจิ ฉัยแยกโรค การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การรักษา ภาวะแทรกซ้อน การป้องกันและการพยากรณ์โรค วิธีการวางแผนครอบครัว
การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
2(0-6-3)
(Obstetrics and Gynecology II)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3
วิชาบังคับร่วม : OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณทางเวชปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปญ
ั หาทางนรีเวชวิทยาของ
ผูป้ ว่ ยและภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตัง้ ครรภ์ไตรมาสแรกภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์แพทย์ การ
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจภายใน การวินจิ ฉัยแยกโรคและการวินจิ ฉัยโรค การตรวจและส่งตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร การบันทึกรายงานผูป้ ว่ ย การดูแลรักษา การสือ่ สารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้
ป่วย การให้คำ� แนะน�ำผูป้ ว่ ยและญาติ การขอค�ำยินยอม ทักษะหัตถการต่าง ๆ อย่างค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ป่วย การป้องกันและบ�ำบัดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการท�ำหัตถการ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผูป้ ว่ ยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ความรับผิด
ชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
OBG 521 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3
2(2-0-4)
(Obstetrics and Gynecology III)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
วิชาบังคับร่วม : OBG 522 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 4
การตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด ระยะหลังคลอด การบริหารร่างกายใน
สตรีตั้งครรภ์ การใช้ยาระหว่างตั้งครรภ์ การก่อให้เกิดการเจ็บครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์ ความผิดปกติและ
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตัง้ ครรภ์ ระยะเจ็บครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด สาเหตุ อุบตั กิ ารณ์ พยาธิ
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สภาพ พยาธิสรีรวิทยา ลักษณะอาการและอาการแสดงของโรค การด�ำเนินโรค การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยก
โรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษา ภาวะแทรกซ้อน การป้องกันและการพยากรณ์โรค การเลี้ยง
ลูกด้วยนมมารดา สุขภาพมารดาและทารก การตายและทุพพลภาพของมารดาและทารก หลักการของ
สูติศาสตร์หัตถการที่จ�ำเป็น ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและ
การฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
OBG 522 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 4
3(0-9-5)
(Obstetrics and Gynecology IV)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
วิชาบังคับร่วม : OBG 521 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทางสูติศาสตร์ภาย
ใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์แพทย์ การดูแลสตรีระหว่างตัง้ ครรภ์ การคลอดและหลังคลอด การประเมิน
สุขภาพ การสร้างเสริมการมีสุขภาพดีทั้งมารดาและทารกในครรภ์ การฝึกมารดาให้เลี้ยงลูกด้วยนมมารดา
การป้องกันความผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนในระยะตัง้ ครรภ์ ระยะเจ็บครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังค
ลอด การดูแลภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การดูแลรักษา การสื่อสารระหว่างแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ว่ ย การให้คำ� แนะน�ำผูป้ ว่ ยและญาติ ปัญหาทางจริยธรรมทางการแพทย์ ทักษะ
สูติศาสตร์หัตถการต่าง ๆ อย่างค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย วิสัญญีวิทยาที่จ�ำเป็นทางสูติศาสตร์ การ
ป้องกันและบ�ำบัดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการท�ำหัตถการ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผูป้ ว่ ยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติ
ที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
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OBG 621 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 5
2(2-0-4)
(Obstetrics and Gynecology V)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5
วิชาบังคับร่วม : OBG 622 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 6
OBG 623 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 7
การประมวลความรู้ทางเวชปฏิบัติ การดูแล รักษาผู้ป่วยทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา หลัก
การวิเคราะห์ทางข้อมูลเชิงประจักษ์ การวางแผนการจ�ำหน่ายผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามหลักเวชจริยศาสตร์ การส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญใน
กรณีทโี่ รครุนแรงหรือซับซ้อนและการส่งผูป้ ว่ ยกลับ สิทธิและความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย ความรับผิดชอบด้วย
เจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
OBG 622 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 6
3(0-9-5)
(Obstetrics and Gynecology VI)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5
วิชาบังคับร่วม : OBG 621 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 5
OBG 623 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 7
เวชปฏิบัติทางสูติศาสตร์ภายใต้การก�ำกับควบคุมดูแลของอาจารย์ การวางแผนการจ�ำหน่าย
การติดตามผู้ป่วยหลังการรักษา ทักษะทางสูติศาสตร์หัตถการต่าง ๆ ตามที่แพทยสภาก�ำหนด สิทธิและ
ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย การป้องกัน การดูแลรักษา ภาวะแทรกซ้อนจากหัตถการ การบันทึกรายงานผูป้ ว่ ย
การสรุปเวชระเบียนตามระบบ ICD 10 การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่ง
ผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อนและ การส่งผู้ป่วยกลับ การน�ำข้อมูลเชิงประจักษ์
ไปใช้ในการรักษาผูป้ ว่ ย การสือ่ สารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ว่ ย การให้คำ� แนะน�ำผูป้ ว่ ย
และญาติ การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพ การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึง
ครอบครัวผูป้ ว่ ยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติทดี่ ี การป้องกัน ควบคุม
โรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
OBG 623 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 7
3(0-9-5)
(Obstetrics and Gynecology VII)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5
วิชาบังคับร่วม : OBG 621 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 5
OBG 622 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 6
เวชปฏิบัติทางนรีเวชวิทยาภายใต้การก�ำกับควบคุมดูแลของอาจารย์แพทย์ การวางแผนการ
จ�ำหน่าย การติดตามผูป้ ว่ ยหลังการรักษา การให้บริการการวางแผนครอบครัว ทักษะหัตถการทางนรีเวชวิทยา
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ตามทีแ่ พทยสภาก�ำหนด สิทธิและความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย การป้องกัน การดูแลรักษา ภาวะแทรกซ้อนจาก
หัตถการ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การสรุปเวชระเบียนตามระบบ ICD 10 การประเมินความสามารถของ
ตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อนและการส่งผู้
ป่วยกลับ การน�ำข้อมูลเชิงประจักษ์ไปใช้ในการรักษาผูป้ ว่ ย การสือ่ สารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
และผูป้ ว่ ย การให้คำ� แนะน�ำผูป้ ว่ ยและญาติ การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาและฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
การท�ำงานแบบสหวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้
ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดีการป้องกัน ควบคุมโรค สร้าง
เสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
OPT 521

จักษุวิทยา
2(1-3-4)
(Ophthalmology)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
โรคทางจักษุวิทยา ความรู้พื้นฐาน อาการและอาการแสดง ระบาดวิทยา พยาธิก�ำเนิด พยาธิ
สรีรวิทยา กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยทางจักษุวิทยา
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค การดูแล
รักษา อาการทางตาที่เกิดจากโรคในระบบอื่น ๆ การวางแผนและการรักษาเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน การส่ง
ผูป้ ว่ ยต่อไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญในกรณีทโี่ รครุนแรงหรือซับซ้อนและการส่งกลับ การบันทึกรายงานผูป้ ว่ ย แนวทาง
การป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยทางจักษุวิทยาที่พบบ่อย ทักษะหัตถการที่ก�ำหนดโดยแพทยสภา สิทธิและความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย การป้องกัน การวินิจฉัย การดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากหัตถการต่าง ๆ การ
สือ่ สารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ว่ ย การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจของความเป็น
มนุษย์ ครอบคลุมถึงครอบครัวผูป้ ว่ ยและชุมชนภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของอาจารย์ ความรับผิดชอบ
ด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
ORP 521 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
(Orthopedics)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1

4(1-9-7)
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OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
วิชาบังคับร่วม : RHB 531 วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณทางเวชปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปญ
ั หาทางระบบกล้ามเนือ้
เส้นเอ็น กระดูกและข้อ กระดูกสันหลัง และระบบประสาทส่วนปลายภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
ความรู้พื้นฐาน อาการและอาการแสดง ระบาดวิทยา พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจ การส่งตรวจและ การแปลผลทางห้องปฏิบัติการและ
ทางรังสี การดูแลผูป้ ว่ ยก่อนการผ่าตัด ระหว่างและหลังผ่าตัด การติดตามผูป้ ว่ ยหลังการรักษา ทักษะหัตถการที่
จ�ำเป็นและส�ำคัญทางศัลยกรรมกระดูกตามเกณฑ์แพทยสภาอย่างค�ำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
การป้องกัน การวินจิ ฉัยและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำหัตถการ การบันทึกรายงานผู้
ป่วย การน�ำเสนอรายงานผู้ป่วย การให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยและญาติ การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ การ
สือ่ สารกับบุคลากรการแพทย์ การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมถึงครอบครัว
ผูป้ ว่ ยภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติทดี่ ี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุข
ภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
PED 421

กุมารเวชศาสตร์ 1
1(1-0-2)
(Pediatrics I)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3
วิชาบังคับร่วม : PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
การเจริญเติบโต พัฒนาการเด็กและการดูแลสุขภาพเด็กตัง้ แต่ 1 เดือนถึงอายุ 18 ปี การประเมิน
ภาวะโภชนาการ โรคทุพโภชนาการ ปัญหาสารน�้ำและอิเล็กทรอไลต์ ความผิดปกติทางด้านพัฒนาการและ
อารมณ์ โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ไตและระบบปัสสาวะ ระบบโลหิตวิทยา โรคผิวหนัง สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการและอาการ
แสดง พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การด�ำเนินโรค การรักษาโรค
การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
PED 422

กุมารเวชศาสตร์ 2
4(0-12-6)
(Pediatrics II)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3
วิชาบังคับร่วม : PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณทางเวชปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปญ
ั หาผูป้ ว่ ยอายุ 1 เดือนถึง
อายุ 18 ปี ภายใต้การดูแลของอาจารย์ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินจิ ฉัยแยกโรคและการวินจิ ฉัยโรค
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การตรวจและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุม
ถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การสื่อสารระหว่าง
แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและผู้ปกครอง การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติในรายยุ่งยากซับซ้อน
การให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยและญาติ ทักษะหัตถการทางกุมารเวชศาสตร์อย่างค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิ
ของผูป้ ว่ ย การป้องกัน การวินจิ ฉัยและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการท�ำหัตถการต่าง ๆ
ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวช
จริยศาสตร์
PED 521

กุมารเวชศาสตร์ 3
1(1-0-2)
(Pediatrics III)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
วิชาบังคับร่วม : PED 522 กุมารเวชศาสตร์ 4		

การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กตัง้ แต่ทารกแรกเกิดถึงอายุ 1 เดือน หลักการซักประวัตมิ ารดา
การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด การเลีย้ งลูกด้วยนมมารดา การดูแลทารกแรกเกิดน�ำ้ หนักน้อย โรคและภาวะ
วิกฤตที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด ความพิการแต่ก�ำเนิดและโรคทางพันธุกรรมที่ส�ำคัญ การคัดกรองโรคใน
ทารกแรกเกิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการวัยรุ่น ความผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ์ ภาวะฉุกเฉิน
ในเด็ก โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคภูมิแพ้ โรคระบบภูมิคุ้มกัน อุบัติเหตุและการได้รับสารพิษ โรคที่พบบ่อย
ในเด็กเพิ่มเติม สาเหตุและปัจจัยก่อโรค อาการและอาการแสดง พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย
แยกโรค การวินิจฉัยโรค การด�ำเนินโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู
สภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
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PED 522

กุมารเวชศาสตร์ 4
4(0-12-6)
(Pediatrics IV)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
วิชาบังคับร่วม : PED 521 กุมารเวชศาสตร์ 3
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณทางเวชปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปญ
ั หาผูป้ ว่ ยเด็กทีพ่ บบ่อย
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ
และป้องกันโรคเด็กทีพ่ บบ่อยในทารกแรกเกิดและเด็กทัว่ ไป การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ ครอบคลุมถึงครอบครัวผูป้ ว่ ยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ การบันทึกรายงานผูป้ ว่ ย การ
สื่อสารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ปกครอง การให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยและญาติ ทักษะ
หัตถการทางกุมารเวชศาสตร์เพิม่ เติมโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสิทธิของผูป้ ว่ ย การป้องกัน การวินจิ ฉัย
และการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการท�ำหัตถการต่าง ๆ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี
การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
PED 621

กุมารเวชศาสตร์ 5
2(2-0-4)
(Pediatrics V)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5
วิชาบังคับร่วม : PED 632 กุมารเวชศาสตร์ 6
การประมวลความรูท้ างเวชปฏิบตั ิ การดูแล รักษาผูป้ ว่ ยทางกุมารเวชศาสตร์ การฟืน้ ฟูสภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามหลักเวชจริยศาสตร์ การวางแผนการ
จ�ำหน่ายผูป้ ว่ ย การส่งผูป้ ว่ ยต่อไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญในกรณีทโี่ รครุนแรงหรือซับซ้อนและการส่งผูป้ ว่ ยกลับ หลัก
การวิเคราะห์ทางข้อมูลเชิงประจักษ์ สิทธิและความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย ความรับผิดชอบ ด้วยเจตคติทดี่ ตี าม
หลักเวชจริยศาสตร์
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PED 632

กุมารเวชศาสตร์ 6
6(0-18-9)
(Pediatrics VI)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5
วิชาบังคับร่วม : PED 621 กุมารเวชศาสตร์ 5
เวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี ภายใต้การก�ำกับควบคุมดูแลของ
อาจารย์ ทักษะหัตถการที่จ�ำเป็นและส�ำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ แพทยสภา
พ.ศ.2555 การควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ภาวะหายใจล�ำบาก ภาวะหยุดหายใจ ความดันโลหิตต�่ำ ภาวะ
น�ำ้ ตาลต�ำ่ ในเลือด การติดเชือ้ ในทารกแรกเกิด ภาวะตัวเหลืองและทักษะการบ�ำบัดด้วยแสง การดูแลรักษา
การตรวจและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การประเมินความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วย การ
ให้ยา สารน�ำ้ และสารอาหารทางหลอดเลือดด�ำ การให้นมด้วยวิธตี า่ ง ๆ ทักษะการให้ออกซิเจนอย่างปลอดภัย
การช่วยกูช้ พี ทารกแรกเกิด การวางแผนการจ�ำหน่ายผูป้ ว่ ย การสือ่ สารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
ผูป้ ว่ ย และผูป้ กครอง การส่งผูป้ ว่ ยต่อไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญในกรณีทโี่ รครุนแรงหรือซับซ้อนและการส่งผูป้ ว่ ยกลับ
การน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใน การดูแลรักษาผูป้ ว่ ย การน�ำข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย การบันทึก
รายงานผูป้ ว่ ย การน�ำเสนอรายงานผูป้ ว่ ย การสรุปเวชระเบียนตามระบบ ICD 10 การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมถึงครอบครัวผูป้ ว่ ยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง สิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุม
โรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
PSC 421

จิตเวชศาสตร์ 1
2(2-0-4)
(Psychiatry I)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3
ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับปัญหาและสาเหตุของการป่วยทางจิตเวช จิตเวชเด็กและวัยรุน่ จิตเวช
ผู้ใหญ่ จิตเวชผู้สูงอายุ บุคลิกภาพแปรปรวน หลักการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจสภาพจิต การส่ง
ตรวจทางจิตวิทยา การวินจิ ฉัยโรค อาการทางจิตทีเ่ กิดจากโรคทางกาย การใช้ยาและสารเสพติด โรคจิตและ
โรคประสาท พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ พฤติกรรมผิดปกติของการกิน การรักษาโดยการใช้ยา จิตบ�ำบัด
การจ�ำแนกสาเหตุอาการและอาการแสดงทางจิตเวชจากโรคทางกาย การป้องกันโรคทางจิตเวช การป้องกัน
การฆ่าตัวตาย
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PSC 521

จิตเวชศาสตร์ 2
2(0-6-3)
(Psychiatry II)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
PSC 421 จิตเวชศาสตร์ 1
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวจิ ารณญาณทางเวชปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปญ
ั หาผูป้ ว่ ยทาง จิตเวช ผู้
ติดสารเสพติด และผู้ป่วยโรคกายที่มีปัญหาทางจิตใจ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ การซักประวัติ
การตรวจร่างกาย ตรวจสภาพจิต การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยและการรักษา การบันทึกรายงานผู้ป่วย
การน�ำเสนอรายงานผูป้ ว่ ย ทักษะการคลายเครียด ทักษะกลุม่ จิตบ�ำบัดแบบประคับประคอง การให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำแก่ผู้ป่วยและ/หรือญาติ การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมถึงครอบครัวผูป้ ว่ ยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วย
เจตคติที่ดี
PVM 331 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 1
3(2-2-5)
(Preventive and Social Medicine I)
ความหมายของสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค องค์ประกอบ การเกิดโรค
และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการเจ็บป่วย ประชากรศาสตร์ การวางแผนครอบครัว การดูแลแบบองค์
รวม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มมารดา ทารก เด็กวัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย โรคจากการประกอบอาชีพ และการจัดสภาพการท�ำงานเพื่อความ
ปลอดภัย ระบบสุขภาพของไทย การวางแผนงานสาธารณสุข แพทย์ทางเลือก กฎหมายและข้อบังคับส�ำคัญ
ทางสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขระเบียนรายงาน โรคทีต่ อ้ งแจ้งความ เวชศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์
ใต้น�้ำ เวชศาสตร์การบิน
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PVM 431 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 2
2(2-0-4)
(Preventive and Social Medicine II)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3
ระบาดวิทยาของโรคและปัญหาสุขภาพที่ป้องกันได้ การป้องกันโรคแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ใน
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและระดับประเทศ บทบาทของสหสาขาวิชาชีพใน การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ให้วคั ซีนป้องกันโรคในผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเทีย่ ว การสร้างเสริมสุขภาพผูป้ ว่ ย
จากการประสบภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหมู่ การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้าย
RAD 531

รังสีวิทยา
3(1-6-5)
(Radiology)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
หลักการถ่ายและสร้างเงาภาพ การเตรียมผูป้ ว่ ยและการส่งตรวจเงาภาพ การอ่านและวินจิ ฉัย
เงาภาพวิธีต่าง ๆ ในแต่ละระบบของร่างกาย สารกัมมันตรังสีที่น�ำมาใช้ในการตรวจและรักษาโรค รักษาโรค
ด้วยรังสี อันตรายและภาวะแทรกซ้อนจากรังสี การป้องกัน กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
ทางเวชปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปญ
ั หาผูป้ ว่ ย ทักษะการเตรียมผูป้ ว่ ยและการส่งตรวจเงาภาพ ทักษะการอ่านและวินจิ ฉัย
เงาภาพจากการตรวจด้วยวิธตี า่ ง ๆ การสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและญาติกอ่ น ระหว่าง และหลังการให้การรักษาด้วย
รังสีและสารกัมมันตรังสี ทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากรังสีและสาร
กัมมันตรังสี การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมถึงครอบครัวของผู้ป่วย ภาย
ใต้การดูแลรับผิดชอบของอาจารย์ สิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี
RHB 531

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
(Rehabilitation Medicine)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2

2(0-6-3)
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OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
วิชาบังคับร่วม : ORP 521 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วย การประเมิน
สมรรถภาพและการบ�ำบัดฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยตามพยาธิสภาพ การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การเสือ่ มสภาพ ทักษะการ
สาธิตการปฏิบัติตัวและวิธีใช้กายอุปกรณ์แก่ผู้ป่วยและ/หรือญาติ บทบาทแพทย์ทางเลือกในการผสมผสาน
เพือ่ การรักษา ฟืน้ ฟูและสร้างเสริมสุขภาพ การสือ่ สารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ผูป้ ว่ ยและ/หรือ
ญาติ การดูแลรักษาแบบสหวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมถึง
ครอบครัวผู้ป่วยภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี สร้างเสริมสุข
ภาพและการฟื้นฟูสภาพตาม หลักเวชจริยศาสตร์
SUR 421

ศัลยศาสตร์ 1
5(5-0-10)
(Surgery I)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3
วิชาบังคับร่วม : SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
โรคที่พบบ่อยและส�ำคัญทางสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป กุมารศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์หวั ใจและทรวงอก ศัลยศาสตร์อบุ ตั เิ หตุ สาเหตุ ปัจจัย
เสี่ยง พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการ อาการแสดง การซักประวัติ การตรวจร่างกาย ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ภาวะแทรกซ้อน ความรับผิดชอบ
ด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
SUR 422

ศัลยศาสตร์ 2
5(0-15-8)
(Surgery II)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 3
วิชาบังคับร่วม : SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ทางศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ กุมารศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศัลยศาสตร์ระบบประสาท และศัลยศาสตร์ทรวงอก ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ การซักประวัติ การ
ตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจ การส่งตรวจ และการแปลผลทางห้องปฏิบัติ
การและทางรังสี ทักษะหัตถการพืน้ ฐานทางศัลยศาสตร์อย่างค�ำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย การ
ป้องกัน การวินจิ ฉัยและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำหัตถการ การบันทึกรายงานผูป้ ว่ ย
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การน�ำเสนอรายงานผู้ป่วย การให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยและญาติ การขอความยินยอม การดูแลแบบสหวิชาชีพ
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความ
ดูแลของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟู
สภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
SUR 521

ศัลยศาสตร์ 3
2(2-0-4)
(Surgery III)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2
PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
วิชาบังคับร่วม : SUR 522 ศัลยศาสตร์ 4
โรคและภาวะที่พบบ่อยทางสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปที่ซับซ้อนและศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ สาเหตุ
ปัจจัยเสี่ยง พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการ อาการแสดง การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การ
ตรวจ การส่งตรวจ และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการและทางรังสี การส่งตรวจพิเศษ การวินิจฉัย การ
วินิจฉัยแยกโรค การวางแผนการรักษา ภาวะแทรกซ้อน การวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดขึ้นจากการท�ำหัตถการ การให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยและญาติ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ครอบคลุมถึงครอบครัวผูป้ ว่ ยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติ
ที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
SUR 522

ศัลยศาสตร์ 4
(Surgery IV)
วิชาบังคับก่อน : MED 421 อายุรศาสตร์ 1
MED 422 อายุรศาสตร์ 2
SUR 421 ศัลยศาสตร์ 1
SUR 422 ศัลยศาสตร์ 2
OBG 421 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 1
OBG 422 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2

3(0-9-5)
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PED 421 กุมารเวชศาสตร์ 1
PED 422 กุมารเวชศาสตร์ 2
วิชาบังคับร่วม : SUR 521 ศัลยศาสตร์ 3
กระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณทางเวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทาง
ศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์อุบัติเหตุภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ การซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจ การส่งตรวจและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ
และทางรังสี ทักษะหัตถการทางศัลยศาสตร์เพิ่มเติมอย่างค�ำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วย การ
ป้องกัน การวินจิ ฉัยและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำหัตถการ การบันทึกรายงานผูป้ ว่ ย
การน�ำเสนอรายงานผู้ป่วย การให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยและญาติ การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ การดูแล
ผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมถึงครอบครัวผูป้ ว่ ยและชุมชนภายใต้ความดูแลของ
อาจารย์ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตาม
หลักเวชจริยศาสตร์
SUR 621

ศัลยศาสตร์ 5
6(0-12-6)
(Surgery V)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5
วิชาบังคับร่วม : SUR 622 ศัลยศาสตร์ 6
เวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทางศัลยศาสตร์ทั่วไปและศัลยศาสตร์อุบัติเหตุภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจ
การส่งตรวจและการแปลผลทางห้องปฏิบตั กิ ารและทางรังสี การดูแลผูป้ ว่ ยก่อนการผ่าตัด ระหว่างและหลัง
ผ่าตัด การเขียนรายงานการผ่าตัด การติดตามผู้ป่วยหลังการรักษา ทักษะหัตถการที่จ�ำเป็นและส�ำคัญทาง
ศัลยศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 อย่างค�ำนึงถึงสิทธิ
และความปลอดภัยของผู้ป่วย การป้องกัน การวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการ
ท�ำหัตถการ การบันทึกรายงานผู้ป่วย การน�ำเสนอรายงานผู้ป่วย การให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยและญาติ การดูแล
รักษาผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ การส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อนและการส่งผู้
ป่วยกลับ การสรุปเวชระเบียนตาม ICD10 การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครอบคลุม
ถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์ ความรับผิดชอบด้วยเจตคติที่ดี การป้องกัน
ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวชจริยศาสตร์
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SUR 622

ศัลยศาสตร์ 6
2(0-6-3)
(Surgery VI)
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านการประเมินการเรียนรู้ทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 5
วิชาบังคับร่วม : SUR 621 ศัลยศาสตร์ 5
เวชปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทางประสาทศัลยศาสตร์ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ การซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การตรวจ การส่งตรวจและการแปลผลทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารและทางรังสี การดูแลผูป้ ว่ ยก่อนการผ่าตัด ระหว่างและหลังผ่าตัด การติดตามผูป้ ว่ ยหลังการ
รักษา ทักษะหัตถการที่จ�ำเป็นและส�ำคัญทางศัลยศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภา พ.ศ. 2555 อย่างค�ำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย การป้องกัน การวินจิ ฉัยและการ
ดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำหัตถการ การบันทึกรายงานผูป้ ว่ ย การน�ำเสนอรายงานผูป้ ว่ ย
การให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยและญาติ การดูแลรักษาผู้ป่วย แบบสหวิชาชีพ การส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญใน
กรณีที่โรครุนแรงหรือซับซ้อนและการส่งผู้ป่วยกลับ การสรุปเวชระเบียนตาม ICD 10 การดูแลผู้ป่วยแบบ
องค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ป่วยและชุมชนภายใต้ความดูแลของอาจารย์
ความรับผิดชอบด้วย เจตคติที่ดี การป้องกัน ควบคุมโรค สร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพตามหลักเวช
จริยศาสตร์
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วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ Dental Medicne
สาขาทันตแพทยศาสตร์ Dental Medicine
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
หมวดวิชาเฉพาะ
		 1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

206 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต

ANA 222
		
		

กายวิภาคศาสตร์การเจริญเติบโตส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
1(1-0-2)
(Developmental Anatomy for Dental Students)
วิชาบังคับก่อน : BIO 140 หลักส�ำคัญชีววิทยา
การก�ำเนิด และการเจริญเติบโตของร่างกายทารกในครรภ์มารดาจนกระทั่งคลอด การผสม
ระหว่างตัวอสุจแิ ละไข่ และการเจริญเติบโตของเซลล์ เนือ้ เยือ่ และอวัยวะ สาเหตุและการเจริญผิดปกติระหว่าง
การเจริญเติบโต
ANA 224 จุลกายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
3(2-3-6)
		 (Microanatomy for Dental Students)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO 140 หลักส�ำคัญชีววิทยา
โครงสร้างและหน้าที่ในระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท กระดูก กระดูกอ่อน เลือด อวัยวะในระบบปกคลุมร่างกาย ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ระบบน�ำ้ เหลือง ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ทอ่ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ระบบสืบพันธุ์
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ANA 225 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
3(2-3-6)
		 (Neuroanatomy for Dental Students)
		
วิชาบังคับก่อน : ANA227 มหกายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 1
		 วิชาบังคับร่วม : ANA228 มหกายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 2
โครงสร้างพื้นฐาน และหน้าที่ของระบบประสาท ระบบการควบคุมการท�ำงานของกล้ามเนื้อ
ระบบประสาทรับความรูส้ กึ อวัยวะและระบบประสาทรับสัมผัสพิเศษ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาท
อัตโนมัติ ระบบต่อมไร้ท่อ รวมทั้งสรีรวิทยาของระบบประสาท

ANA 227 มหกายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
12(1-3-4)
		 (Human Gross Anatomy for Dental Students I)		
		
วิชาบังคับก่อน : BIO 140 หลักส�ำคัญชีววิทยา
โครงสร้าง หน้าที่ ต�ำแหน่ง และความสัมพันธ์ของร่างกายมนุษย์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าบริเวณ
ด้านหลังของล�ำตัว แขน อก และอวัยวะภายใน ภาคปฏิบัติศึกษาจากการช�ำแหละร่างมนุษย์ดองที่อุทิศเพื่อ
การศึกษา และหุ่นจ�ำลอง
ANA 228 มหกายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 2
4(2-6-7)
		 (Human Gross Anatomy for Dental Students II)
		
วิชาบังคับก่อน : ANA 227 มหกายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 1
โครงสร้าง หน้าที่ ต�ำแหน่ง และความสัมพันธ์ของร่างกายมนุษย์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าบริเวณ
ศีรษะ คอ ท้อง เชิงกราน และอวัยวะภายใน เน้นรายละเอียดบริเวณศีรษะและคอ ภาคปฏิบัติศึกษาจากการ
ช�ำแหละร่างมนุษย์ดองที่อุทิศเพื่อการศึกษา และหุ่นจ�ำลอง
BCH 221 ชีวเคมีส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Biochemistry for Dental Students)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 128 เคมีพื้นฐานส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
โครงสร้างและหน้าทีข่ องสารชีวโมเลกุลต่างๆ กรดอะมิโน เปบไทด์และโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไข
มัน กรดนิวคลิอิก จลศาสตร์ของเอนไซม์ ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น วิถี    เมตาโบลิสมต่าง ๆ  เมตา
โบลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอกิ โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน ชีวสังเคราะห์
ดีเอ็นเอ  อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรม การควบคุมเมตาโบลิสม
ความสัมพันธ์ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย การท�ำงานของฮอร์โมน โภชนาการ ส่วน
ประกอบและการสร้างเสริมกระดูกและฟัน เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
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BCH 222 ปฏิบัติการชีวเคมีส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
1(0-3-2)
		 (Biochemistry Laboratory for Dental Students)
		
วิชาบังคับร่วม : BCH 221 ชีวเคมีส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
สเปคโฟโตโฟโตมิเตอร์  เจล ฟิลเตรชั่น การแยกฮีโมโกลบินโดยกระแสไฟฟ้า  จลนศาสตร์ของ
เอนไซม์  การย่อยอาหาร เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต  การแยกสกัดพลาสมิด      การท�ำพีซีอาร์  
BIO 140 หลักส�ำคัญชีววิทยา
3(1-6-5)
		 (Essential Biology)
      
โครงสร้างและการท�ำงานของเซลล์   การสืบพันธุ์ระดับเซลล์   หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  
ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ   โครงสร้างการท�ำงานของระบบไหลเวียนเลือดและการแลกเปลีย่ นแก๊ส   ระบบ
ภูมิคุ้มกัน  ระบบย่อยอาหาร  ระบบประสาท  อวัยวะรับความรู้สึก  และการท�ำงานของเซลล์กล้ามเนื้อ  ระบบ
ขับถ่าย  ระบบสืบพันธุ์  การเจริญและพัฒนาของเอ็มบริโอ  ระบบต่อมไร้ท่อ  ภาคปฏิบัติการ  ศึกษาเทคนิค
การใช้กล้องจุลทรรศน์  และปฏิบัติการที่สอดคล้อง  สนับสนุนการเรียน  การสอนในภาคบรรยาย
CHM 128 เคมีพื้นฐานส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
4(3-3-8)
		 (Essential Chemistry for Dental Students)
ปริมาณสารสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม  พันธะเคมี  เทอร์โมไดนามิกเคมี  สมดุลเคมี  กรดและ
เบส  ทฤษฎีและสมบัตทิ างกายภาพของก๊าซ  ของแข็ง โลหะ  ของเหลว  และสารละลาย  จลนศาสตร์เคมี  เคมี
ไฟฟ้า  การแบ่งประเภทของสารอินทรีย์  การเรียกชื่อ  การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ  
อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน  สารประกอบอะโรมาติก  แอลกอฮอล์  ฟีนอล  อีเธอร์  อัลดีไฮด์  คีโตน  เอมีน  กรด
คาร์บอกซีลิก  สารชีวโมเลกุล  และปฏิบัติการเคมี  เคมีอินทรีย์เบื้องต้นที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
MIC 324
		

จุลชีววิทยาส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
4(3-3-8)
(Microbiology for Dental Students)
คุณลักษณะทั่วไปของแบคทีเรีย รา ไวรัส โปรโตซัวและหนอนพยาธิ  โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์   เมตาบอลิสม พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  การก่อให้เกิดพยาธิสภาพ  บทบาทการท�ำให้เกิดโรค  วิธีการ
ควบคุมและการท�ำลายจุลนิ ทรีย  ์ โรคติดเชือ้ ทีเ่ กิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัส โปรโตซัวและหนอนพยาธิ ทีม่ ผี ลต่อ
สุขภาพทั่วไปและสุขภาพในช่องปาก  พยาธิก�ำเนิด  การวินิจฉัย การป้องกันและควบคุมเชื้อก่อโรค  เทคนิค
และการทดลองต่างๆ ทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
PHY135
		

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2–3–6)
(Life Science Physics)
หน่วยและการวัดทางชีวภาพ จลศาสตร์การเลื่อนต�ำแหน่งและการหมุน พลศาสตร์การเลื่อน
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ต�ำแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและก�ำลังของร่างกาย คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและ
เนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล   ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณห
พลศาสตร์ คลื่น เสียงและการได้ยิน   ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์  ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์เบื้องต้น  ไฟฟ้า
ในทางชีวภาพ ฟิสิกส์ของรังสี และ  ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์
PSO 225 สรีรวิทยาส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
5(4-3-10)
		 (Physiology for Dental Students)
		
วิชาบังคับก่อน : ANA227 มหกายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 1
		 วิชาบังคับร่วม : ANA228 มหกายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 2
การท�ำงานและหน้าที่ของระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์  บทน�ำสรีรวิทยาและเซลล์  ระบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดิน
อาหาร  ระบบต่อมไร้ทอ่   ระบบสืบพันธุ  ์ การปรับตัวของร่างกายต่อการเปลีย่ นแปลงทางอุณหภูม  ิ ปฏิบตั กิ าร
สรีรวิทยาของเซลล์ ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบประสาท ปฏิบัติ
การสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบหายใจ
PHM 459 เภสัชวิทยาส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
4(4-0-8)
		 (Pharmacology for Dental Students)
		
วิชาบังคับก่อน : PSO 225 สรีรวิทยาส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
แนวคิดเบื้องต้นในการใช้ยาบ�ำบัดโรคได้แก่ รูปแบบของยาเตรียม การบริหารยา  ระเบียบการ
ใช้ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาท  หลักการพืน้ ฐานทางเภสัชวิทยา ได้แก่  เภสัชจลนศาสตร์
เภสัชพลศาสตร์  ปฏิกิริยาระหว่างยา  อาการไม่พึงประสงค์และพิษของยา   หลักการทางเภสัชวิทยาในการ
ใช้ยาเพือ่ การรักษาโรคระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบประสาท
ส่วนกลาง ยาชาเฉพาะที่ ยาสลบ ยาระบบไตและการขับถ่ายปัสสาวะ  ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ยาลดไข้ ยาแก้ปวดอักเสบ และยารักษาโรคติดเชือ้ จากจุลนิ ทรีย์ ปรสิต เชือ้ รา และไวรัส
รวมทั้ง ยารักษาโรคมะเร็ง น�้ำยาฆ่าเชื้อ น�้ำยาท�ำให้ปราศจากเชื้อ
1) กลุ่มวิชาชีพ
จ�ำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

166 หน่วยกิต

DDM 301 ทันตวัสดุศาสตร์พื้นฐาน
1(1-0-2)
		 (Fundamental to Dental Material Science)
โครงสร้างการจัดเรียงตัว การเคลือ่ นทีข่ องอะตอม โครงสร้างจุลภาค และคุณสมบัตเิ ชิงกล ของ
วัสดุ คุณสมบัตทิ างฟิสกิ ส์ เคมี และการเข้ากันได้ของวัสดุ โครงสร้าง คุณสมบัติ วิธกี ารขึน้ รูป การเปลีย่ นแปลง
รูปร่าง ความเสื่อมลง ความล้าของวัสดุ
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DGD 201 การยศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
1(0-3-2)
		 (Ergonomics for Dental Students)
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดท่าทางในการท�ำงานของทันตแพทย์ การใช้เครือ่ งมือ   
การจัดระเบียบเครือ่ งมือ การออกแบบบริเวณท�ำงาน  ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย  ไม่
เกิดอาการบาดเจ็บเรื้อรังของส่วนที่ติดกันของกระดูกและกล้ามเนื้อ
DGD 411 ทันตกรรมบริบูรณ์เบื้องต้น
3(1-6-5)
		 (Introduction to Comprehensive Dental Care Clinic)
		
วิชาบังคับก่อน : DOM 422 อายุรศาสตร์ทั่วไป 2, DOT 412 ทันตกรรมจัดฟัน 2
DPR 312 ฟันเทียมทั้งปาก 2, DPR 422 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2, DPR 432 ครอบฟัน
และสะพานฟัน 2, DOM 412 เวชศาสตร์ช่องปาก 2, DPD 412 ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก 2, DRO412 รังสีวิทยา 
2, DRD 443 ปริทันตวิทยา 3, DRD 413 ทันตกรรมหัตถการ 3, DRD 432 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2, DSA 421
ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
แนะน�ำการท�ำงานในระบบของคลินิก การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆในคลินิกโดยค�ำนึงถึง
หลักการปลอดเชือ้ และหลีกเลีย่ งการปนเปือ้ น เรียนรูก้ ารถ่ายรูปในช่องปาก เตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการปฏิบตั งิ านในผูป้ ว่ ย รวมถึงการซักประวัติ เก็บข้อมูลผูป้ ว่ ย การตรวจ การวินจิ ฉัย  และการวางแผนการ
รักษา เพื่อให้การรักษาที่สมบูรณ์แก่ผู้ป่วยต่อไป
DGD 561 ทันตกรรมบริบูรณ์ 1
9(0-27-14)
		 (Comprehensive Dental Care Clinic I)
		
วิชาบังคับก่อน : DGD 411 ทันตกรรมบริบูรณ์เบื้องต้น
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในคลิ นิ ก ทั น ตกรรมภายใต้ ก ารควบคุ ม ดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา  โดยมี
วัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีทักษะในการตรวจวินิจฉัย และวางแผนการรักษาตามล�ำดับขั้นตอนที่เหมาะสม
สอดคล้องกับข้อจ�ำกัดทางการแพทย์ สภาวะจิตใจ ความต้องการ สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของผูป้ ว่ ยในทุก
กลุ่มอายุอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งสามารถสื่อสารให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจในการรักษารวมถึงการป้องกัน
และดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากให้คงสภาพที่สมบูรณ์ต่อไป
		
DGD 562 ทันตกรรมบริบูรณ์ 2
9(0-27-14)
		 (Comprehensive Dental Care Clinic II)
วิชาบังคับก่อน : DGD 411 ทันตกรรมบริบูรณ์เบื้องต้น
การให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วยต่อเนื่องจากรายวิชา DGD 561 ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันและ
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยแต่ละรายในการให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง
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DGD 661 ทันตกรรมบริบูรณ์ 3
6(0-18-9)
		 (Comprehensive Dental Care Clinic III)
		
วิชาบังคับก่อน : DGD 561 ทันตกรรมบริบูรณ์ 1, DGD 562 ทันตกรรมบริบูรณ์ 2
การให้บริการทันตกรรมในผูป้ ว่ ยต่อเนือ่ งจากรายวิชา DGD 562 โดยต้องการให้นกั ศึกษาท�ำการ
รักษาในผู้ป่วยส่วนมากให้ส�ำเร็จ รวมถึงด�ำเนินการรักษากับผู้ป่วยที่มีการรักษาที่ซับซ้อนให้ใกล้ส�ำเร็จมาก
ที่สุด
DGD 662 ทันตกรรมบริบูรณ์ 4
11(0-33-17)
		 (Comprehensive Dental Care Clinic IV)
		
วิชาบังคับก่อน : DGD 561 ทันตกรรมบริบูรณ์ 1, DGD 562 ทันตกรรมบริบูรณ์ 2
การให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วยต่อเนื่องจากรายวิชา DGD 661 โดยต้องการให้ท�ำการรักษา    
ผูป้ ว่ ยส�ำเร็จทัง้ หมด  และท�ำการเตรียมตัวสอบเพือ่ ขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม   กบั ทันตแพทยสภา
DGD 663 ทันตกรรมบริบูรณ์ 5
10(0-30-15)
		 (Comprehensive Dental Care Clinic V)
		
วิชาบังคับก่อน : DGD 561 ทันตกรรมบริบูรณ์ 1, DGD 562 ทันตกรรมบริบูรณ์ 2
การให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วยต่อเนื่องจากรายวิชา DGD 662 โดยต้องการให้ท�ำการรักษาผู้
ป่วยส�ำเร็จทัง้ หมด  และท�ำการเตรียมตัวสอบเพือ่ ขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม  กบั ทันตแพทยสภา
DGD 664 ประสบการณ์ทางทันตกรรมชั้นสูง
1(0-3-2)
		 (Advanced Clinical Experiences)
หลักการ แนวคิด ความก้าวหน้า  และทักษะทางคลินิกขั้นสูงในการให้บริการทันตกรรมสาขา
วิชาเฉพาะต่างๆ  ได้แก่ วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก รังสี ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก วิทยาเอนโดดอนต์ ศัลยปริทนั ต์ ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแมกซิโลเฟเชีย่ ล ทันตกรรมจัด
ฟัน และทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น ตามความสนใจเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาภายหลังส�ำเร็จการศึกษา
ต่อไป
DGD 665 ทันตกรรมโรงพยาบาล
1(0-3-2)
		 (Hospital Dentistry)
วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนฝึกทักษะการให้บริการทางทันตกรรมในโรงพยาบาล หลักการและ
ระบบการให้บริการและการจัดการทางทันตกรรมกับผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคทางระบบทัง้ ทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอก   
เทคนิคสมัยใหม่ทางทันตกรรม  ขนั้ ตอนและการวางแผนการจัดการผูป้ ว่ ยโรคทางระบบ ทัง้ ก่อนและหลังการ
รักษาทางทันตกรรม  ฝึกฝนและเรียนรู้การประสานงานกับบุคลากรสาขาต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล
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DGD 601 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
1(1-0-2)
		 (Oral Diagnostic Science)
การให้การวินจิ ฉัยแยกโรครอยโรคโดยแบ่งตามต�ำแหน่งของรอยโรค และลักษณะของรอยโรค
บริเวณลิ้น เหงือก ริมฝีปาก พื้นช่องปาก กระพุ้งแก้ม รอยโรคของกระดูกขากรรไกร ข้อต่อขากรรไกร ต่อม
น�้ำลาย และล�ำคอ
DGD 602 ทันตกรรมผู้สูงอายุ
1(1-0-2)
		 (Geriatric Dentistry)
ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ   ที่มีความซับซ้อนทางกายภาพ  สรีรวิทยา  สภาพ
จิตใจ  กระบวนการบดเคี้ยว  รวมถึงปัญหาที่พบในช่องปากทั้ง soft และ hard tissue โดยค�ำนึงถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เช่นโรคประจ�ำตัว และผลของยาที่รับอยู่  เพื่อน�ำมาใช้ในการดูแลรักษา  ป้องกันโรคทางทันต
กรรมอย่างเหมาะสม  ยังผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
DGD 551 การน�ำเสนอรายงานผู้ป่วย 1
2(0-6-3)
		 (Complete Case Presentation 1)
การสัมมนาเพือ่ ให้นกั ศึกษาได้นำ� เสนอรายงานแผนการรักษาผูป้ ว่ ยจากคลินกิ ทันตกรรมบริบรู ณ์
ซึง่ รวมถึงการเตรียมผูป้ ว่ ย การตรวจวินจิ ฉัย และการวางแผนการรักษาในผูป้ ว่ ยแต่ละราย โดยปฏิบตั ติ ามขัน้
ตอนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งท�ำให้ผู้ป่วยสามารถป้องกัน และดูแลสุขภาพในช่องปากให้คงสภาพที่
สมบูรณ์ด้วยตัวเองต่อไป
DGD 652 การน�ำเสนอรายงานผู้ป่วย 2
2(0-6-3)
		 (Complete Case Presentation II)
การสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาได้น�ำเสนอรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว
จากคลินิกทันตกรรมบริบูรณ์   ซึ่งรวมถึงการเตรียมผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาในผู้
ป่วยแต่ละราย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งท�ำให้ผู้ป่วยสามารถป้องกัน และดูแล
สุขภาพในช่องปากให้คงสภาพที่สมบูรณ์ด้วยตัวเองต่อไป
DGD 653 การน�ำเสนอรายงานผู้ป่วย 3
2(0-6-3)
		 (Complete Case Presentation III)
การสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาได้น�ำเสนอรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว
จากคลินกิ ทันตกรรมบริบรู ณ์ตอ่ เนือ่ งจากรายวิชา DGD 652 ซึง่ รวมถึงการเตรียมผูป้ ว่ ย การตรวจวินจิ ฉัย และ
การวางแผนการรักษา และผลการรักษาในผู้ป่วยแต่ละรายที่มีความซับซ้อนมากกว่า  DGD652  โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งท�ำให้ผู้ป่วยสามารถป้องกัน และดูแลสุขภาพในช่องปากให้คง
สภาพที่สมบูรณ์ด้วยตัวเองต่อไป
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DGD 533

โครงงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1
1(0-2-1)
(Research Project in Dentistry I)
การเลือกหัวข้อท�ำวิจัยในทันตแพทยศาสตร์ หลักการและเหตุผลในการเลือกหัวข้อวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนโครงร่างงานวิจัย และการน�ำเสนอโครงร่างงานวิจัย
DGD 634 โครงงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 2
2(0-4-2)
		 (Research Project in Dentistry II)
การน�ำเอาโครงร่างงานวิจัยในวิชา DGD 533 มาท�ำการวิจัย ผลการวิจัย การแปลผลการวิจัย
โดยใช้สถิติ การวิจารณ์ผลการวิจัย การสรุปผลการวิจัย และการน�ำเสนองานวิจัยทั้งหมด
DGD 541 การบริหารงานคลินิกและโรงพยาบาล 1
1(1-0-2)
		 (Dental Clinic and Hospital Management I)
หลักเบือ้ งต้นในการบริหารงานคลินกิ และโรงพยาบาล รูปแบบต่างๆในการบริหารจัดการ   การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์
ประเมินต้นทุนก�ำไรและการลงทุน การตัดสินใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน เศรษฐศาสตร์
สุขภาพ ความต้องการด้านสุขภาพและทันตสุขภาพ  รวมทัง้ การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการวัดประสิทธิภาพของ
การบริการ
DGD 641 การบริหารงานคลินิกและโรงพยาบาล 2
1(1-0-2)
		 (Dental Clinic and Hospital Management II)
ทักษะการจัดตัง้   ปรับปรุง  เปลีย่ นแปลงแก้ไของค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรม
องค์การ  ภาวะผู้น�ำ  การเงินการบัญชี  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ  หลักการของ
ระบบเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรมภายในคลินกิ และโรงพยาบาล  รวมทัง้ การศึกษาหลักการท�ำงานของ
ระบบเครือ่ งมือ และอุปกรณ์ทนั ตกรรม วิธกี ารใช้ การเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยและราคาการลงทุนรวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการบ�ำรุงรักษา  รวมทัง้ วิธกี ารตรวจซ่อมบ�ำรุงเบือ้ งต้น
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ใช้อยู่ทั่วไป การตรวจสอบระบบ
การท�ำงานและบ�ำรุงสภาพเครื่องมือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างดีตลอดไป
DGD 651 กฎหมาย จริยศาสตร์และทันตนิติวิทยา
1(1-0-2)
		 (Law Ethics and Dental Forensics)
หลักการและการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพทันตกรรม และพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล  ในด้านหลักการ  การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติ ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ  สิทธิและหน้าที่
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ของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  รวมทั้งข้อบังคับต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย  
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม  การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หน้าที่และความรับ
ผิดชอบในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกทันตแพทยสภาและเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม   การรักษาจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพ   โดยเน้นเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ป่วย  สิทธิผู้ป่วย  การไม่โฆษณา หรือ เอารัดเอาเปรียบผู้
ป่วยและเพื่อนร่วมวิชาชีพ  จะมีกรณีศึกษาโดยใช้การฟ้องร้องที่เกิดขึ้นจริง  ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
วิจารณ์ รวมทั้งเสนอแนะการป้องกันการฟ้องร้องในวิชาชีพทันตแพทย์
DOB 201 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก
3(2-3-6)
		 (Oral Histology)
การพัฒนาการของหน่อฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์ ลักษณะทางจุลกายวิภาคของฟัน ต่อมน�้ำลาย
และเนื้อเยื่ออื่นๆในช่องปาก หน้าที่และความส�ำคัญของเนื้อเยื่อในช่องปาก
DOB 301 อิมมูโนวิทยาส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
2(2-0-4)
		 (Immunology for Dental Students)
		
วิชาบังคับก่อน : PSO 225 สรีรวิทยาส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
ระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน
และแอนติบอดี  กลไกการป้องกันของร่างกาย การควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน   ความผิดปกติทาง
ภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันต่อตนเอง ปฏิกิริยาภูมิไวเกินและภูมิแพ้   ภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องในโรคติดเชื้อ  ภูมิคุ้มกัน
ในส่วนเยื่อเมือก ภูมิคุ้มกันต่อโรคที่เกิดในช่องปากและโรคเหงือกและฟัน  
DOB 302 ชีววิทยาช่องปาก
3(2-3-6)
		 (Oral Biology)
ความส�ำคัญของชีววิทยาช่องปาก อณูชีววิทยา ในแง่ของการท�ำงานของร่างกายในภาวะปกติ
ภาวะที่เกิดพยาธิสภาพ โดยรวมไปถึงโกรธแฟคเตอร์ ซิกแนลทรานสดักชัน แมทริกนอกเซลล์และอินทิกริน
อณูชวี วิทยาของการเจริญของฟัน พยาธิวทิ ยาของระบบภูมคิ มุ้ กัน ไซโตเจเนติก อณูชวี วิทยาของการเกิดมะเร็ง
ชีววิทยาของกระดูก ชีวเวชศาสตร์สนเทศน์ และหัวข้ออื่นๆ ที่ทันสมัยเกี่ยวกับชีววิทยาช่องปาก
DOB 303 บูรณาการวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
2(2-0-4)
		 (Integrated Pre-clinical Science)
การผสมผสานความรู้ในทางพื้นฐานการแพทย์ไปยังความรู้ในทางคลินิก ในแง่ของการให้การ
วินิจฉัยโรค การให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในทางทันตกรรม และสหสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในทางพื้นฐานการ
แพทย์และความรู้ในทางคลินิก
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DOB 502 เภสัชวิทยาส�ำหรับการปฏิบัติงานทางทันตกรรม
1(1-0-2)
		 (Pharmacology for Dental Practice)
หลักการใช้ยาที่ส�ำคัญในทางทันตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในสภานการณ์จริง รวมไปถึงผลข้าง
เคียง ปฏิกิริยาระหว่างยา และการสั่งยา
DOC 201 ทันตกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
		 (Dental Anatomy)
รูปร่างและหน้าที่ของฟันแท้และฟันน�้ำนม วิธีการเรียกชื่อและการใช้สัญลักษณ์ ระยะเวลาใน
การงอกเข้าสูช่ อ่ งปากของฟันแท้และฟันน�ำ้ นม ระยะเวลาในการหลุดออกของฟันน�ำ้ นม ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปร่างลักษณะของฟันกับอวัยวะปริทันต์ และความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาระหว่างฟันแท้และฟันน�้ำนม
DOC311
		

ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก 1
2(1-3-4)
(Occlusion and Orofacial Pain I)
การท�ำหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบการบดเคี้ยว  ได้แก่  ฟัน  ขากรรไกรบนล่าง  ข้อต่อ  ขา
กรรไกร  กล้ามเนือ้ บดเคีย้ วและกลุม่ ประสาททีค่ วบคุมการท�ำงานเหล่านี้ ลักษณะการสบของฟัน ชนิดของการ
บดเคี้ยว การสร้างรูปร่างด้านสบของฟันที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของขากรรไกรและข้อต่อขากรรไกร ชนิด
และวิธีการใช้เครื่องมือจ�ำลองความสัมพันธ์ระหว่างฟัน ขากรรไกรและข้อต่อขากรรไกรรวมทั้งเครื่องมือและ
วิธกี ารถ่ายทอดความสัมพันธ์ดงั กล่าว รวมทัง้ ความรูพ้ นื้ ฐานของสรีรวิทยาระบบประสาททีเ่ ชือ่ มโยงกับความ
เจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก
DOC 312 ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก 2
2(1-3-4)
		 (Occlusion and Orofacial Pain II)
หลักการขัน้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับท�ำงานของระบบการบดเคีย้ ว  หลักการและสมุฎฐานวิทยา  ทีท่ ำ� ให้
เกิดความผิดปกติของระบบการบดเคี้ยว  ลักษณะของโรค  การวินิจฉัย  การวางแผนการรักษา  และวิธีการ
บ�ำบัดรักษาวิธกี ารท�ำเฝือกการสบฟันและวิธกี ารใส่เฝือกการสบฟันให้กบั ผูป้ ว่ ย  วธิ กี ารกรอแก้ไขการสบของ
ฟันธรรมชาติ สาเหตุ การตรวจวินิจฉัย และการให้การรักษาความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าที่ไม่ได้มีจุดก�ำเนิด
จากฟัน
DOM 421 อายุรศาสตร์ทั่วไป 1
2(2-0-4)
		 (General Medicine I)
ความรู้ทั่วไปทางอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ โรคไต โรคติดเชื้อบางโรค ความผิดปกติทางปอดและ
ระบบทางเดินอาหาร
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DOM 422 อายุรศาสตร์ทั่วไป 2
2(2-0-4)
		 (General Medicine II)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ และโรคที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อบางโรค โรคทางระบบโลหิต โรค
ผิวหนัง และโรคระบบประสาทที่ส�ำคัญ
DOM 411 เวชศาสตร์ช่องปาก 1
2(2-0-4)
(Oral Medicine I)
การตรวจรักษาผูป้ ว่ ยในรูปแบบองค์รวม ทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการสัมภาษณ์เพือ่ ซักประวัตริ วม
ถึงเทคนิคในการสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยในสถานการณ์ตา่ งๆ  การตรวจประเมินผูป้ ว่ ย การส่งตรวจเพิม่ เติม  การแปล
ผลการตรวจเพือ่ ท�ำการวินจิ ฉัยแยกโรคและวางแผนการรักษา การจดบันทึกผลการตรวจในเวชระเบียนอย่าง
เป็นระบบ   หลักการของทฤษฎีโรคที่มีจุดแพร่เชื้อจากอวัยวะในช่องปาก  ลักษณะอาการและอาการแสดง
ของโรคแกรนูโลเมตัส โรคของต่อมน�้ำลาย ภาวะการเกิดกลิ่นปากและโรคในช่องปากที่พบบ่อยในเด็กและผู้
สูงอายุ โดยเน้นการส่งเสริมจริยธรรมในกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาวะผู้ป่วยและท�ำการตัดสิน
ใจในการวางแผนการักษาที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ป่วย
DOM 412 เวชศาสตร์ช่องปาก 2
1(1-0-2)
		 (Oral Medicine II)
สาเหตุ   พยาธิสภาพ  อาการทั่วไป  อาการแสดงในช่องปาก  การพิเคราะห์   แยกโรค   การ
วินิจฉัย  การรักษา  การป้องกัน  และปัญหาของโรคทางระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรม ได้แก่  โรค
ทางระบบเมตาบอลิสม  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบโลหิตวิทยา  และระบบประสาท
DOM 513 เวชศาสตร์ช่องปาก 3
2(2-0-4)
		 (Oral Medicine III)
ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  ความผิดปกติทางจิตใจและจิตเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับทางทันตกรรม  สาเหตุ  อาการ  การพิเคราะห์แยกโรค  การวินิจฉัยโรค  การพยากรณ์โรค สกิตโซฟรีเนีย
ระบบภูมคิ มุ้ กันของช่องปาก  กลไกต่อต้านการติดเชือ้ แคนดิดาและไวรัสเฮอร์ปสี       
์ การวินจิ ฉัยโดยการตรวจ
ทางระบบภูมคิ ม้ กัน  คำ� จ�ำกัดความและอาการแสดงของโรคออโตอิมมูน  ความผิดปกติของภูมคิ มุ้ กันทีพ่ บใน
รอยโรคของเยื่อเมือกในช่องปาก  และการให้การวินิจฉัยโดยการตรวจทางระบบภูมิค้มกัน  สาเหตุและโรคที่
เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องของร่างกาย
DOM 514 เวชศาสตร์ช่องปาก 4
1(1-0-2)
		 (Oral Medicine IV)
สาเหตุรอยโรคในช่องปาก สาเหตุ   อาการและอาการแสดง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
พิเคราะห์แยกโรค  การวินจิ ฉัยโรค  และวิธกี ารรักษา  ศึกษาโรคมะเร็งในช่องปาก  วิธกี ารตรวจ  สาเหตุ  อาการ
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และอาการแสดง  การตรวจทางห้อง ปฏิบตั กิ าร  การพิเคราะห์แยกโรค  การวินจิ ฉัยโรค  และวิธกี ารรักษาโดย
ทางยา  การฉายรังสี  การผ่าตัด  การดูแลสุขภาพในช่องปาก
		
DOT 411 ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
		 (Orthodontics I)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและใบหน้า  ข้อต่อ
ขมับขากรรไกร ฟัน ตลอดจนอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ลักษณะของการสบฟันที่ปกติ และพัฒนาการของการ
สบฟัน การจ�ำแนกลักษณะการสบฟันที่ผิดปกติและสาเหตุของความผิดปกติ  การตรวจผู้ป่วยในคลินิก การ
วิเคราะห์หุ่นจ�ำลองแบบฟัน การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ของกะโหลกศีรษะด้านข้าง การวินิจฉัยความผิด
ปกติและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันรวมถึงการพิจารณาส่งต่อผูป้ ว่ ยแก่ทนั ตแพทย์เฉพาะทาง
ที่เหมะสม หลักเบื้องต้นของชีวกลศาสตร์ทางทันตกรรมจัดฟัน และชีววิทยาของการเคลื่อนที่ของฟัน
DOT 412
		

ทันตกรรมจัดฟัน 2
2(1-3-4)
(Orthodontics II)
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และการป้องปรามความผิดปกติของการเรียงตัวของฟัน และ/หรือ
การสบฟันทีเ่ กิดขึน้ ในระยะเริม่ แรก การแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันในระยะเริม่ แรก การแก้ไขความผิด
ปกติของการสบฟันในระยะฟันชุดผสมและฟันแท้อย่างง่ายโดยวิธกิ ารทางทันตกรรมจัดฟัน ส่วนประกอบและ
หลักการท�ำงานของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้และชนิดติดแน่น การสร้างเครื่องมือชนิดถอด
ได้เพือ่ คงสภาพฟันภายหลังการจัดฟัน และเพือ่ แก้ไขความผิดปกติของการสบฟันในรายทีไ่ ม่ซบั ซ้อน การดูแล
ผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน การคงสภาพ
และการป้องกันการคืนกลับของฟันหลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ข้อบ่งชี้และแผนการรักษาทางทันต
กรรมจัดฟันชนิดที่ถอนฟันและไม่ถอนฟัน การใช้เครื่องมือจัดฟันนอกปากและเครื่องมือฟังชันนอล แนวทาง
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับวิธที างศัลยกรรม การประเมินอายุกระดูก ฝึกทักษะการดัดลวดพืน้ ฐาน   
ฝึกสร้างเครื่องมือคงสภาพฟันภายหลังการจัดฟัน  เครื่องมือชนิดถอดได้เพื่อแก้ไขความผิดปกติของการสบ
ฟันที่ไม่ซับซ้อน และฝึกวัด วิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง วินิจฉัยความผิดปกติของโครงสร้าง
กระดูกใบหน้าและขากรรไกร
DPD 411 ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก 1
1(1-0-2)
		 (Pediatric Dentistry I)
		
วิชาบังคับก่อน: DRD 321 วิทยาการโรคฟันผุ, DDM 301 ทันตวัสดุศาสตร์พื้นฐาน,
		 DRD311 ทันตกรรมหัตถการ 1, DRD 331 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1,
		 DRD 341 ปริทันตวิทยา 1
ลักษณะการสร้าง  การพัฒนา  ล�ำดับการขึ้นของฟันน�้ำนม  การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็กวัยต่างๆ  สาเหตุ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและกลไกของการเกิดโรคฟันผุในฟันน�้ำนม       ทันตกรรมป้องกัน
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ในเด็ก  ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากส�ำหรับเด็ก ค�ำแนะน�ำทางโภชนาการที่เหมาะสม  การใช้ฟลู
ออไรด์และสารเคมีอื่นๆในการป้องกันฟันผุในทางทันตกรรมส�ำหรับเด็ก   การเคลือบหลุมร่องฟัน การจัดการ
พฤติกรรมโดยไม่ใช้ยาในเด็กที่มีความกลัวและวิตกกังวล และทันตวัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรมส�ำหรับเด็ก
DPD 412 ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก 2
2(1-3-4)
		 (Pediatric Dentistry II)
		
วิชาบังคับก่อน : DPD 411 ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก 1
การใช้แผ่นยางกันน�้ำลาย  การบูรณะฟันในเด็ก  การท�ำครอบฟันเหล็กไร้สนิม  การรักษาโพรง
ประสาทฟันในฟันน�ำ้ นม  การจัดการภาวะความเจ็บปวดและการถอนฟันน�ำ้ นม  การใส่เครือ่ งมือเพือ่ รักษาช่อง
ว่าง การตรวจร่างกายและการตรวจภายในช่องปาก การใช้ยาในทางทันตกรรมส�ำหรับเด็ก   การถ่ายภาพรังสี
และการแปลผลจากภาพรังสี  การบันทึกประวัติ  การรักษา  ผลการรักษาและเป็นระบบในเวชระเบียน  การ
วางแผนการรักษาและล�ำดับในการรักษาทางทันตกรรมส�ำหรับเด็ก
DPD 513 ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก 3
1(1-0-2)
		 (Pediatric Dentistry III)
		
วิชาบังคับก่อน : DPD 412 ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก 2
ความปลอดภัยในการรักษาทางทันตกรรม  การจัดการภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นในเด็ก  วินิจฉัย
ลักษณะความผิดปกติของฟันในเด็ก  การล่วงละเมิดและละเลยในเด็ก  การวินจิ ฉัยและการจัดการรอยโรคใน
ช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก  ปัญหาทางปริทันต์ในเด็ก  การตรวจวินิจฉัย  และจัดการฟันน�้ำนมและฟันถาวรที่
ได้รับอุบัติเหตุในเด็ก   การจัดการพฤติกรรมของเด็กโดยการใช้ยา  การรักษาทางทันตกรรมในเด็กพิเศษรวม
ถึงเด็กที่มีโรคทางระบบ  และการให้การรักษาแบบทันตกรรมบริบูรณ์ในเด็ก
DPH 201
		

สังคมวิทยาสุขภาพ
2(1-3-4)
(Health Sociology)
ความสัมพันธ์ระหว่างความรูท้ างสังคมวิทยากับระบบสุขภาพ  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและ
กระบวนการต่างๆ ทางวัฒนธรรม สังคม และจิตวิทยากับสุขภาพทางจิตและทางกาย  ตลอดจนเจ็บป่วย  การ
วิเคราะห์ปจั จัยและสิง่ แวดล้อมทางสังคมทีม่ ผี ลต่อโอกาสการเป็นโรคหรือการเจ็บป่วยในอัตราทีแ่ ตกต่างกัน   
ความต้องการทางสังคมในด้านสาธารณสุข    ลักษณะให้บริการสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ ปัญหาในการ
รับบริการของประชาชน   ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการสาธารณสุขและการแพทย์กับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งการวิเคราะห์รูปแบบของความสัมพันธ์ในองค์กรและบุคคลต่างๆ ที่ท�ำงาน
เกี่ยวข้องกันในด้านสุขภาพและการแพทย์
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DPH 301
		

พลวัตพฤติกรรมสุขภาพ
2(1-3-4)
(Dynamic of Health Behavior)
พัฒนาการและแนวคิดทางด้านพฤติกรรมศาสตร์   แนวคิดด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม
สุขภาพของคนไทยในปัจจุบนั การเฝ้าระวังและการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ รวมทัง้ แนวคิดการปรับเปลีย่ น
สู่พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ในด้านทันต
สุขภาพ  ผลกระทบของครอบครัว  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมภาวะเศรษฐกิจ  การสื่อสาร  ต่อการ
เกิดโรคในช่องปาก  และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน  หลัก
การและแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีต่าง ๆ ทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ  และการปฏิบัติงานของ
ทันตแพทย์    
DPH 401
		

ระบาดวิทยา
1(1-0-2
(Epidemiology)
ความหมายและหลักการของวิทยาการระบาด  เน้นหลักการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยา  รูป
แบบของการเกิดโรค  การกระจายและการวัดโรค  หลักและวิธีการป้องกันและการเฝ้าระวังโรค ระบาดวิทยา
ของโรค  และความผิดปกติในช่องปาก  หลักการสุ่มตัวอย่างดัชนีในการวัดโรคและความผิดปกติต่าง ๆ ใน
ช่องปาก  การใช้แบบฟอร์มการส�ำรวจ  และการเขียนรายงานทางระบาดวิทยาใน   ช่องปาก
DPH 421
		

ทันตกรรมชุมชน 1
2(2-0-4)
(Community Dentistry I)
หลักการ  ขอบเขต และแนวคิดของทันตกรรมป้องกัน  ทันตบุคลากร การวางแผน  และการ
ด�ำเนินงานทันตกรรมป้องกัน หลักการ แนวคิด และวิธีการของทันตสุขศึกษา พร้อมการประยุกต์ใช้ การ
ประยุกต์ใช้จติ วิทยาในการให้บริการทันตกรรมชุมชน และการส่งเสริมทันตสุขภาพของประชาชน การประกัน
สุขภาพ  การพัฒนาทันตสาธารณสุข  ทฤษฎี  หลักการ และแนวคิดของการบริหารงานสาธารณสุข กระบวนการ
วางแผนและวิธกี ารแก้ปญ
ั หาสาธารณสุข  หลักการและแนวคิดของการบริหารทันตสาธารณสุข นโยบายทันต
สาธารณสุขของชาติและขององค์การอนามัยโลก  รวมทั้งการบริการทันตสาธารณสุข  ลักษณะของงานทันต
สาธารณสุขของประเทศ กระบวนวางแผน  และวิธีแก้ปัญหาทันตสาธารณสุข
		
DPH 422 ทันตกรรมชุมชน 2
1(0-3-2)
		 (Community Dentistry II)
การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทันตสาธารณสุขแบบองค์รวมของชุมชนในเขตเมือง การ
ท�ำงานเป็นคณะ การผลิตสื่อให้ทันตสุขศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพในชุมชน  การ
สาธิตและด�ำเนินการมาตรการต่างๆ ในการป้องกันโรคในช่องปากทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน  
การเขียนรายงานและการอภิปราย
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DPR 311
		

ฟันเทียมทั้งปาก 1
2(1-3-4)
(Complete Denture I)
ความรู้พื้นฐานและศัพท์บัญญัติสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ความรู้เกี่ยวกับทันตวัสดุศาสตร์ที่
เกีย่ วข้อง  หลักการและขัน้ ตอนในการสร้างฟันเทียมทัง้ ปาก  หลักการและเทคนิคการพิมพ์ปาก  ความสัมพันธ์
ขากรรไกร  และการบันทึกความสัมพันธ์ขากรรไกร  หลักการใช้เครื่องกลอุปกรณ์ขากรรไกรจ�ำลอง  การเลือก
ขนาด  รูปร่าง  และสีของฟัน  หลักการและเทคนิคการเรียงฟัน
		
DPR 312 ฟันเทียมทั้งปาก 2
2(1-3-4)
		 (Complete Denture II)
การแต่งขีผ้ งึ้ ลอกเลียนแบบเนือ้ เยือ่ ตามลักษณะธรรมชาติ กระบวนการเปลีย่ นขีผ้ งึ้ เป็นวัสดุฐาน
ฟันเทียม  การกรอแก้ไขการสบฟัน  การใส่ฟันเทียมและการซ่อมฟันเทียม ตรวจ  วินิจฉัย  และวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยไร้ฟันเพื่อสร้างฟันเทียมทั้งปาก  ขั้นตอนของเทคนิคทางคลินิกในการสร้างฟันเทียมทั้งปาก  หลัก
การขั้นพื้นฐานและเทคนิคการสร้างฟันเทียมทั้งปากชนิดใส่ทันทีหลังถอนฟัน   และการสร้างฟันเทียมเดี่ยว  
ฟันเทียมคร่อมหลัก  การเสริมฐานและการเปลี่ยนฐานฟันเทียม  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบูรณะช่องปาก
และใบหน้า
DPR 421
		

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
3(2-3-6)
(Removable Partial Denture I)
เข้าใจศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้   การแบ่งชนิดของสันเหงือก   ส่วน
ประกอบและหน้าที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  เครื่องส�ำรวจทางทันตกรรมและวิธีการใช้งาน  ศึกษา
ข้อบ่งชี้และข้อพิจารณาในการเลือกประเภทของฟันเทียมให้แก่ผู้ป่วย  ขั้นตอนการท�ำฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้  ปจั จัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อการท�ำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  วัสดุทใี่ ช้ในการท�ำฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้  ฝกึ การท�ำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ทงั้ แบบธรรมดาและแบบใส่ทนั ทีหลังถอนฟัน การท�ำฟันเทียม
บางส่วนแบบชั่วคราวชนิดถอดได้แบบมีตะขอลวด
DPR 422
		

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
3(1-6-5)
(Removable Partial Denture II)
การตรวจ  วินิจฉัย วางแผนการรักษา และการเตรียมสภาพช่องปากเพื่อการใส่ฟันเทียมการ
ออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ การสร้างโครงโลหะ  การตกแต่งฟันและการเตรียมเรสท์  การลองโครง
โลหะ  และการพิมพ์ปากเฉพาะที่ ความสัมพันธ์ของการสบฟันและการจ�ำลองการสบฟัน  การใส่ฟนั เทียมบาง
ส่วนชนิดถอดได้  การแนะน�ำวิธีใช้และรักษาฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  ปัญหาที่พบเสมอ  การแก้ไขและ
การซ่อมเสริมฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
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DPR 431 ครอบฟันและสะพานฟัน 1
3(1-6-5)
		 (Crown and Bridge I)
		
วิชาบังคับก่อน : DOC 201 ทันตกายวิภาคศาสตร์, DDM 301 ทันตวัสดุศาสตร์
		 พื้นฐาน, DPR 311 ฟันเทียมทั้งปาก 1
ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมชนิดติดแน่น  การใช้วัสดุและเครื่องมือในการใส่ฟันเทียมชนิดติด
แน่น  การเตรียมฟันหลักส�ำหรับรีเทนเนอร์ชนิดครอบโลหะทัง้ ซี่ ชนิดครอบด้วยโลหะบางส่วน  การท�ำถาดพิมพ์
ปากเฉพาะบุคคล  การพิมพ์ปากด้วยวัสดุอลั จิเนต  และอิลาสโตเมอร์  ขนั้ ตอนต่าง ๆ ในการเตรียมฟันหลักทุก
ชนิด  ฝึกขั้นตอนการท�ำการครอบฟันชนิดโลหะทั้งซี่ และครอบ พอร์ซเลนที่มีโครงเป็นโลหะ  การท�ำครอบชั่ว
คราวด้วยอะคริลิกโดยใช้แบบจ�ำลองที่เตรียมฟันหลักไว้เรียบร้อยแล้ว  การเตรียมฟันบนฟันธรรมชาติ   และ
การท�ำฟันเดือยในฟันที่ได้รับการรักษารากฟัน
DPR 432 ครอบฟันและสะพานฟัน 2
3(1-6-5)
		 (Crown and Bridge II)
		
วิชาบังคับก่อน : DPR 431 ครอบและสะพานฟัน 1
การเลือกใช้และข้อห้ามใช้ของการใส่สะพานฟันชนิดติดแน่น  การวินจิ ฉัยและวางแผนการรักษา
ร่วมกับงานใส่สะพานฟันชนิดติดแน่น การท�ำพอนติกชนิดริดจ์แลป  การท�ำตัวเชือ่ มต่อชนิดติดแน่น การเลือก
ใช้รเี ทนเนอร์และตัวเชือ่ มต่อทัง้ แบบเชือ่ มติดและไม่เชือ่ มติด  ศาสตร์และศิลป์ของครอบฟันพอร์ซเลนในทาง
ทันตกรรม  หลักความสวยงามของครอบและสะพานฟัน รวมถึงวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่ใส่ฟันชนิดติด
แน่น  วิธีการตรวจสอบคุณภาพของครอบและสะพานฟันในช่องปาก การแก้ไขปรับแต่งครอบและสะพาน
ฟันก่อนใช้ซีเมนต์ยึดติดชิ้นงานลงบนฟันหลัก  วิธีกรอฟันเพื่อรองรับครอบฟันแบบต่าง ๆ การแยกเหงือกด้วย
วิธีต่าง ๆ การเลือกใช้วัสดุพิมพ์ปาก รวมทั้งการเลือกวิธีบันทึกรอยกัดสบของฟันบน-ล่าง  หลักการท�ำสะพาน
ฟันชัว่ คราว  ปญ
ั หาทางคลินกิ ของงานใส่ฟนั แบบติดแน่น  ทงั้ ในระยะก่อนและหลังการใส่สะพานในช่องปาก  
รวมทั้งวิธีแก้ไข
DPR 541
		

รากฟันเทียม 1
2(2-0-4)
(Implantology I)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทันตกรรมรากเทียม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ ข้อควร
ระวังของรากเทียมต่อลักษณะทางกายวิภาคต่างๆของกระดูกขากรรไกร และระบบทางสรีรวิทยา  สอนให้
นักศึกษารู้จักชนิดต่างๆของรากเทียม รวมทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละระบบ
DPR 642
		

รากฟันเทียม 2
2(1-3-4)
(Implantology II)
ความเข้าใจเกีย่ วกับการท�ำทันตกรรมรากเทียมในผูป้ ว่ ย รวมถึงการเก็บข้อมูล การเตรียมผูป้ ว่ ย
การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา เรียนรู้ถึงวิธีการฝังรากเทียมระบบต่างๆ การแก้ไขปัญหาทางคลินิก การ
รักษาสภาพและการดูแลสุขภาพในช่องปาก
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DPT 304
		

ทันตพยาธิวิทยา 1
2(2-0-4)
(Oral Pathology I)
พืน้ ฐานทางพยาธิชวี วิ ทยาและพยาธิสรีรวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคในช่องปาก ความผิดปกติของ
การเจริญเติบโตของอวัยวะและโครงสร้างของช่องปาก รวมทัง้ อวัยวะข้างเคียง  ได้แก่โรคฟันผุ โรคของเนือ้ เยือ่
โพรงประสาทฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน โรคของอวัยวะปริทันต์
ภยันตรายของช่องปากจาก
ทางกายภาพและสารเคมี การเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมของฟัน โรคติดเชื้อในช่องปาก โรคของเนื้อเยื่อบุผิว
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และอาการแสดงของโรคทางระบบที่ปรากฏในช่องปาก
DPT 305
		

ทันตพยาธิวิทยา 2
3(2-3-6)
(Oral Pathology II)
ความผิดปกติของเยื่อเมือกของช่องปากและผิวหนัง ถุงน�้ำและเนื้องอกที่เกิดมาจากเนื้อเยื่อที่
เกีย่ วข้องกับการก�ำเนิดฟัน ความผิดปกติ โรคของกระดูกและข้อต่อขากรรไกร เนือ้ งอกและโรคของต่อมน�ำ้ ลาย
และอาการแสดงของโรคทางระบบที่ปรากฏในช่องปากที่ต่อเนื่องจาก DPT 301
DPT 303 พยาธิวิทยาทั่วไปส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
4(3-3-8)
		 (General Pathology for Dental Students)
		
วิชาบังคับก่อน : PSO 225 สรีรวิทยาส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
บทน�ำทางพยาธิวิทยา  การตายและการปรับตัวของเซลล์เมื่อได้รับอันตราย  การอักเสบ  ความผิดปกติของ
ระบบภูมิคุ้มกัน   พยาธิสภาพของโรคติดเชื้อ  กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก   พยาธิสภาพที่เกิดจากสิ่ง
แวดล้อม และความไม่สมดุลของสารอาหาร  ความผิดปกติทางกรรมพันธุแ์ ละการพัฒนาการ และพยาธิวทิ ยา
ทางระบบที่เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรม
DRD 311 ทันตกรรมหัตถการ 1
2(1-3-4)
		 (Operative Dentistry I)
		
วิชาบังคับก่อน : DRD 321 วิทยาการโรคฟันผุ, DDM 301 ทันตวัสดุศาสตร์พื้นฐาน
หลักการเบือ้ งต้นของทันตกรรมหัตถการ เครือ่ งมือต่างๆทีใ่ ช้ในงานทันตกรรมหัตถการ หลักการ
พื้นฐานของการเตรียมโพรงฟัน หลักการเตรียมโพรงฟันเพื่อบูรณะด้วยอมัลกัม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุ
บูรณะอมัลกัม ชีววิทยาพื้นฐานของเนื้อเยื่อฟันที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะฟัน การบูรณะฟันเพื่อให้ได้จุดสัมผัส
ฟันที่ถูกต้องและเหมาะสม ต�ำแหน่งการเข้าท�ำงานทันตกรรมหัตถการในผู้ป่วย เครื่องมือและวิธีการจัดการ
กับรอยโรคฟันผุ ฝึกทักษะการปฏิบัติการเตรียมโพรงฟัน เริ่มจากการฝึกปฏิบัติในบลอคพลาสเตอร์ ในฟัน
พลาสเตอร์ และปฏิบัติในฟันผู้ป่วยจ�ำลอง (Simulator unit) และบูรณะโพรงฟันประเภทต่างๆ ด้วยอมัลกัม
และสามารถขัดแต่งวัสดุบูรณะอมัลกัมได้อย่างถูกต้อง
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DRD 412 ทันตกรรมหัตถการ 2
2(1-3-4)
		 (Operative Dentistry II)
		
วิชาบังคับก่อน : DRD 311 ทันตกรรมหัตถการ 1
การบูรณะด้วยวัสดุอะมัลกัมทีซ่ บั ซ้อน ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับวัสดุบรู ณะสีเหมือนฟันชนิดต่างๆ
สารยึดติด วัสดุรองพื้นหรือฉาบโพรงฟันและวัสดุบูรณะชั่วคราว หลักการเตรียมโพรงฟันและการบูรณะฟัน
ด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตและกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
DRD 413 ทันตกรรมหัตถการ 3
2(1-3-4)
		 (Operative Dentistry III)
วิชาบังคับก่อน : DRD 412 ทันตกรรมหัตถการ 2
วิธีการบูรณะฟันและการเลือกใช้วัสดุในกรณีที่มีการสูญเสียเนื้อฟันมากจนไม่สามารถใช้การ
บูรณะโดยตรง (direct restoration)  เทคนิคการบูรณะฟันโดยอ้อม(indirect restoration) ได้แก่ อินเลย์ออน
เลย์และวีเนียร์ การแก้ไขปัญหาของความล้มเหลวต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการรักษา
DRD 514 ทันตกรรมหัตถการ 4
1(1-0-2)
		 (Operative Dentistry IV)
วิชาบังคับก่อน : DRD 413 ทันตกรรมหัตถการ 3,
DGD 411 ทันตกรรมบริบูรณ์เบื้องต้น
การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการป้องกันและการให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มต่างๆที่แบ่งตามความ
เสี่ยงการผุ การเลือกใช้วัสดุทันตกรรมต่างๆเช่น สารยึดติด คอมโพสิต เรซินซีเมนต์ หรือโพลีเมอร์รวมทั้งวิธี
การวัสดุบูรณะฟันชนิดใหม่เช่น LASER หรือ CEREC ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายในกรณีบูรณะฟันที่ซับ
ซ้อนกว่าปกติ ความรูเ้ รือ่ งปัจจัยต่างๆในการท�ำงานทันตกรรมหัตถการทีส่ ง่ ผลต่อเนือ้ เยือ่ ของฟันเช่นการเสียว
ฟัน หรือการเกิดอันตรายต่อเนือ้ เยือ่ โพรงประสาทฟัน รวมทัง้ วิธปี อ้ งกันและแก้ไข สัมมนารายกลุม่ ค้นคว้า น�ำ
เสนอ และวิเคราะห์จากต�ำรา เอกสารวารสารในสาขาทันตกรรมบูรณะตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
DRD 321 วิทยาการโรคฟันผุ
1(1-0-2)
		 (Cariology)
		
วิชาบังคับก่อน : DOB 201 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก,
DOC 201 ทันตกายวิภาคศาสตร์
ความรู้พื้นฐาน สาเหตุและกลไกการเกิดโรคฟันผุ การสูญเสียแร่ธาตุ การคืนกลับของแร่ธาตุสู่
ฟัน เชือ้ โรคทีก่ อ่ ให้เกิดโรคฟันผุ โครงสร้างโพรงเนือ้ เยือ่ ในฟันและเนือ้ ฟันกับปฏิกริ ยิ าการตอบสนองต่อสิง่ เร้า 
การเปลีย่ นแปลงค่าความเป็นกรดด่างของช่องปาก บทบาทของอาหารต่อโรคฟันผุ บทบาทของน�ำ้ ลายในการ
ลดการเกิดฟันผุ สภาวะบัฟเฟอร์ของน�้ำลาย บทบาทของฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุ
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DRD 521 ทันตกรรมบูรณะ
2(1-3-4)
		 (Restorative Dentistry)
วิชาบังคับก่อน : DPR 422 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2, DPR 432 ครอบฟันและสะพัน		
		 ฟัน 2, DRD 413 ทันตกรรมหัตถการ 3
การวางแผนการรักษาผูป้ ว่ ยทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนแบบบูรณาการ การบูรณะฟันแบบต่างๆ ด้วยวัสดุ
วิธีการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในหุ่นผู้ป่วยจ�ำลองและการบูรณะฟันเพื่อความสวยงาม
DRD 331 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
2(1-3-4)
		 (Endodontics I)
ทฤษฎีรกั ษาคลองรากฟัน และความรูร้ ากฐานทางชีววิทยา ทีส่ มั พันธ์กบั งานรักษาคลองรากฟัน
การฝึกปฏิบัติ รักษาคลองรากฟันธรรมชาตินอกปากที่มีคลองรากไม่ซับซ้อน
DRD 432 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
2(1-3-4)
(Endodontics II)
ทฤษฎีรกั ษาคลองรากฟัน และความรูร้ ากฐานทางชีววิทยา ทีส่ มั พันธ์กบั งานรักษาคลองรากฟัน  
การฝึกปฏิบัติ รักษาคลองรากฟันธรรมชาตินอกปากที่มีคลองรากซับซ้อนมากกว่า วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1    
DRD 341 ปริทันตวิทยา 1
1(1-0-2)
		 (Periodontology I)
		
วิชาบังคับก่อน : DOB 301 อิมมูโนวิทยาส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์,
		
MIC 324 จุลชีววิทยาส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์, DPT 304 ทันตพยาธิวิทยา 1,
		 DPT 303 พยาธิวิทยาทั่วไปส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
อวัยวะปริทันต์ในสภาวะปกติ ประกอบด้วย เนื้อเยื่อเหงือก เคลือบรากฟัน เอ็นยึด         ปริทันต์
และกระดูกเบ้าฟัน การท�ำงานและการตอบสนองของระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย การต่อต้านการรุกรานของ
เชือ้ จุลชีพ สาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อการเกิดและการรุกรานของโรคปริทนั ต์ ขัน้ ตอนการเกิดโรคและระยะต่างๆของโรค
ปริทันต์ ในลักษณะด้านพยาธิวิทยา ภาพรังสีและลักษณะทางคลินิก
DRD 442 ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
		 (Periodontology II)
วิชาบังคับก่อน : DRD 341 ปริทันตวิทยา 1, DPT 305 ทันตพยาธิวิทยา 2
สรุปภาวะการระบาดและสาเหตุของโรคปริทันต์ ลักษณะทางคลินิก พยาธิวิทยาและลักษณะ
ทางภาพรังสีในการด�ำเนินของโรคปริทันต์ การรักษาโรคปริทันต์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่การตรวจ การบันทึกบัตร
ปริทันต์ การวินิจฉัย การพยากรณ์โรค การวางแผนและล�ำดับการรักษาโรคปริทันต์
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DRD 443 ปริทันตวิทยา 3
2(1-3-4)
		 (Periodontology III)
วิชาบังคับก่อน : DRD 442 ปริทันตวิทยา 2, DSA 412 การระงับความรู้สึก
หลักการและเหตุผลในการบ�ำบัดรักษาโรคปริทนั ต์  ประกอบด้วยการรักษาขัน้ พืน้ ฐาน การบ�ำบัด
กรณีฉุกเฉิน การใช้เครื่องมือในการรักษา การดูแลรักษาเครื่องมือ วิธีการดูแลท�ำความสะอาดช่องปากด้วย
อุปกรณ์ด้วยเทคนิคต่างๆ การแนะน�ำผู้ป่วยในการดูแลรักษาความสะอาดช่องปาก การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ชนิดโซนิคและอัลตราโซนิค การใช้อปุ กรณ์พเิ ศษอืน่ การใช้ยาหรือสารต้านจุลชีพร่วมในการรักษาโรคปริทนั ต์  
การปรับลักษณะการสบฟัน การรักษาอื่นๆที่ร่วมในการรักษาโรคปริทันต์
ทักษะความรู้ในการแปลภาพรังสี ความรู้พื้นฐานและการแนะน�ำผู้ป่วยเพื่อให้สามารถดูแล
รักษาอนามัยช่องปากของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกขูดหินน�้ำลายและเกลารากฟัน การลับเครื่องมือ
DRD 544 ปริทันตวิทยา 4
1(1-0-2)
		 (Periodontology IV)
วิชาบังคับก่อน : DRD 443 ปริทันตวิทยา 3, DSA 421 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
ความรู้พื้นฐานและเครื่องมือที่ใช้ในงานศัลยกรรมปริทันต์ ชนิดและเทคนิคทางศัลยกรรมปริ
ทันต์เบือ้ งต้นและซับซ้อน ได้แก่ การเปิดแผ่นเหงือกการท�ำศัลยกรรมกระดูกในการรักษาโรคปริทนั ต์ การชักน�ำ
ให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อใหม่  การจัดการแก้ไขช่องรากฟันอันเกิดจากโรค ปริทันต์ การท�ำศัลยกรรมเหงือกกับ
เยื่อเมือก  ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ทางปริทันต์กับศาสตร์ทาง   เอนโดดอนต์  ทันตกรรมบูรณะ และการ
ติดตามดูแลผู้ป่วยโรคปริทันต์หลังการรักษา
		
DRO 311 รังสีวิทยา 1
1(1-0-2)
		 (Radiology I)
ความรู้พื้นฐานอันเกี่ยวกับการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม  ความรู้เกี่ยวกับการจัดห้องมืด  การ
ล้างฟิลม์ การเกิดภาพรังสี ลักษณะของภาพรังสีทดี่ ี อันตรายจากรังสีเอกซ์และวิธปี อ้ งกัน  เทคนิคการถ่ายภาพ
รังสีในปากแบบต่าง ๆ
DRO 412 รังสีวิทยา 2
1(1-0-2)
		 (Radiology II)
เทคนิคการถ่ายภาพรังสีนอกปากทัง้ ชนิดที่จ�ำเป็นและชนิดพิเศษ  วธิ กี ารตรวจภาพรังสีของฟัน
และอวัยวะล้อมรอบฟัน  จากภาพรังสีในปากและนอกปาก  ลักษณะกายวิภาคปกติและเบี่ยงเบนจากปกติ  
ตลอดจนเงาภาพของวัสดุที่ใช้บูรณะฟันที่ปรากฏในภาพรังสี  การตรวจด้วยภาพรังสีในผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ
และการหาต�ำแหน่งของฟันคุด  และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ การตรวจหาความผิดปกติของท่อและต่อมน�้ำลาย
ด้วยการฉีดสารทึบรังสีและถ่ายภาพรังสี   การปรากฏในภาพรังสีของโรคฟันและอวัยวะล้อมรอบฟันชนิดต่าง ๆ
รวมทั้งการพัฒนาที่ผิดปกติของฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
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DRO 513 รังสีวิทยา 3
1(1-0-2)
		 (Radiology III)
โรคต่างๆ ในช่องปากที่เกี่ยวข้องในทางทันตกรรมอันเกิดจากชีวสาร   และการเปลี่ยนแปลง
ทางพยาธิสภาพที่เกิดจากตัวกระท�ำเกี่ยวกับกายภาพเปลี่ยนแปลงให้เห็นในภาพรังสี   ความผิดปกติในข้อ
ต่อขากรรไกรและโพรงอากาศขากรรไกรบนที่ปรากฏในภาพรังสี  โรคถุงน�้ำ  เนื้องอกชนิดต่าง ๆ ของกระดูก
ขากรรไกร  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในภาพรังสีอันเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมน  อาหารและ
เมตาบอลิสม  ตลอดจนโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
DSA 411
		

ศัลยศาสตร์พื้นฐานทั่วไป
1(1-0-2)
(Fundamental Surgery)
วิชาบังคับก่อน : PSO 225 สรีรวิทยาส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
ทฤษฎีการท�ำลายเชื้อ และท�ำให้ปราศจากเชื้อ การติดเชื้อทางศัลยกรรมและการรักษา  การ
ฉีดยาชนิดต่างๆ แผลและการหายของแผลประเภทต่างๆ  เทคนิคห้องผ่าตัด การให้สารน�้ำและอิเล็คโตรไลท์  
การรักษาการตกเลือดและการห้ามเลือด  ช็อคและภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม และการแก้ไข  หลักพื้นฐาน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
DSA 412 การระงับความรู้สึก
1(1-0-2)
		 (Anesthesia and Sedation)
		
วิชาบังคับก่อน : PHM 459 เภสัชวิทยาส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
ANA 228 มหกายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 2
ทฤษฎีของความเจ็บปวด และยาระงับความรู้สึกที่ใช้ในทางศัลยกรรม   โดยครอบคลุมถึงยา
กล่อมประสาท  ยาลดความกังวล  ยานอนหลับ  ยาดมสลบ  วิธีการให้ยาสงบประสาท และยาดมสลบ  หลัก
เกณฑ์ในการซักประวัติ  และการประเมินสภาพทางร่างกายของผู้ป่วย  และโรคที่มีผลต่อการฉีดยาชาเฉพาะ
ต�ำแหน่งและการถอนฟัน ข้อบ่งชี้และข้อห้าม เครื่องมือ ลักษณะกายวิภาคของอวัยวะในช่องปากและขา
กรรไกรที่สัมพันธ์กับการฉีดยาชา วิธีการฉีดยาชาในต�ำแหน่งต่างๆเพื่อการถอนฟัน  อาการแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดระหว่างและภายหลังการฉีดยาชา   มาตรการป้องกันและการแก้ไข
DSA 421 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
		 (Oral surgery I )
		
วิชาบังคับก่อน : DSA 411 ศัลยศาสตร์พื้นฐาน
		 DSA 412 การระงับความรู้สึก
		 DOM 421 อายุรศาสตร์ทั่วไป 1
		 DOM 422 อายุรศาสตร์ทั่วไป 2

2(2-0-4)
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การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบต่างๆ  การป้องกันและแก้ไขผู้
ป่วยที่เกิดภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในคลินิกทันตกรรม  โดยอาศัยหลักการ กู้ชีพพื้นฐาน  
การถอนฟัน  การผ่าตัดฟันคุด  ฟันชน  ซึ่งประกอบด้วย ข้อบ่งชี้และข้อห้าม  ขั้นตอน  อาการแทรกซ้อน  รวม
ถึงมาตรการป้องกันและแก้ไข  การวินจิ ฉัยและการบ�ำบัดการติดเชือ้ ทีม่ สี าเหตุจากฟัน  การอักเสบของกระดูก
ขากรรไกร และการท�ำศัลยกรรมเพื่อเตรียมผู้ป่วยส�ำหรับการใส่ ฟันเทียม   
DSA 522 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
1(1-0-2)
		 (Oral Surgery II)
		
วิชาบังคับก่อน : DPT 305 ทันตพยาธิวิทยา 2
ขั้นตอนการตรวจ วินิจฉัยแยกโรคในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอยโรคในช่องปาก กระดูกขา
กรรไกรและใบหน้า   รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ การตรวจ วินิจฉัย และการรักษาถุงน�้ำ เนื้องอกทั้ง
ชนิดร้ายแรงและไม่ร้ายแรงในช่องปาก การเตรียมช่องปากผู้ป่วยก่อน และหลังการฉายรังสีในบริเวณศีรษะ
และคอและการให้เคมีบําบัด  การตรวจและการรักษาโรคของต่อมน�้ำลาย  การติดเชื้อของโพรงอากาศแม็ก
ซิลลา  และการเสริมสร้างกระดูกขากรรไกร
DSA 523
		

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3
1(1-0-2)
(Oral Surgery III)
วิชาบังคับก่อน : DSA 421 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
		
DSA 522 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
การตรวจ วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกขากรรไกรและใบหน้าแตกหัก การบาดเจ็บของ
ฟันและกระดูกเบ้าฟัน และการแก้ไขโครงสร้างใบหน้าและการสบฟันด้วยวิธที างศัลยกรรม  การวินจิ ฉัย และ
การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่ การจัดการความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรด้วยวิธีผ่าตัด ภาวะ
แทรกซ้อนของการท�ำศัลยกรรมช่องปาก  และสัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปาก   
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วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ College of Pharmacy
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy)

วิชาชีพ-บังคับ
PHA 171
		
		

เภสัชนิเทศ
(Pharmacy Orientation)

1(1-0-2)

การแนะน�ำวิชาชีพเภสัชกรรม พื้นฐานและเอกลักษณ์ของวิชาชีพเภสัชกรรม พัฒนาการของ
วิชาชีพจากอดีตจนถึงปัจจุบนั บทบาทของเภสัชกรตามความคาดหวังของสังคม งานและความรับผิดชอบของ
วิชาชีพ องค์กรที่ควบคุมการปฏิบัติงานเภสัชกรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จริยธรรม และความประพฤติที่
ควรปลูกฝังในผู้ที่จะเป็นเภสัชกร

PHA 211 หลักการพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
1(1-0-2)
		 (Principle of Pharmaceutical Technology)
		 วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐาน
		 PHY 132 ฟิสิกส์ทั่วไป
		 CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
		 CHM 231 เคมีฟิสิคัล
		 ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา การอ่านและแปลความหมายของใบสั่งยา ฉลากยา การแปลงหน่วยของ
การชัง่ ตวง ในระบบอะวัวดูปวั ส์ ระบบอะโปธิคารี ระบบเมตริก การค�ำนวณทางเภสัชกรรม สัดส่วนความเข้มข้น ความ
แรงเป็นร้อยละ มิลลิสมมูล ความถ่วงจ�ำเพาะ ความหนาแน่น การเจือจางความเข้มข้นโดยอัลลิเกชัน
อะลิค
วอต การค�ำนวณความแรงของสารละลายเพื่อเตรียมยาในรูปแบบต่าง ๆ
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PHA 212 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Technology I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 211 หลักการพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 213 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
		 เทคนิคทางเภสัชกรรมทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการเตรียมยา เอกสารอ้างอิงทางเภสัชกรรม เภสัชภัณฑ์รปู แบบ
ต่าง ๆ สารปรุงแต่งในทางเภสัชกรรม หลักการทางเคมีฟิสิกส์ คุณสมบัติของผงยา อนุภาคศาสตร์ หลักการลดขนาด
อนุภาค การผสมผงยา ส�ำหรับการน�ำมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมต�ำรับยาผง ยาแกรนูล ยาลูกกลอน ยาอมเม็ดแข็ง
และยาอมเม็ดนิ่ม
PHA 213
		
		
		
		

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
(Pharmaceutical Technology Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : PHA 211 หลักการพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
วิชาบังคับร่วม : PHA 212 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

1(0-3-2)

PHA 231
		
		
		
		

เภสัชเคมี 1
(Pharmaceutical Chemistry I)
วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐาน
CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

2(2-0-4)

การประยุกต์ใช้หลักการทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม เช่น การจ�ำแนกรูปแบบเภสัชภัณฑ์ การ
ค�ำนวณ ตลอดจนเทคนิคทางเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการเตรียมยา ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
ของผงยา อนุภาคศาสตร์ วิธีการลดขนาดอนุภาค การผสมผงยา ส�ำหรับการเตรียมยาผง ยาแกรนูล ยาลูก
กลอน ยาอมเม็ดแข็ง และยาอมเม็ดนิ่ม

หลักการเบื้องต้นทางเภสัชเคมีของสารและยาที่เป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ คุณสมบัติทาง
เคมีและกายภาพของสารประกอบที่ใช้เป็นยา ครอบคลุมด้านสเตอริโอเคมี คุณสมบัติทางสัณฐานของผลึก
คุณสมบัติกรดและเบส เภสัชต�ำรับ สารต่างๆที่ใช้เป็นยา รวมถึงเภสัชรังสี ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับความ
คงตัวของโมเลกุลยา เคมีของการเปลี่ยนแปลงของยาในร่างกาย รวมทั้งยาที่เป็นเปปไทด์และโปรตีน

PHA 241 ความรู้เบื้องต้นทางเภสัชสมุนไพร
2(2-0-4)
		 (Introduction to Herbal Pharmacy)
		 วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา
		 BIO 137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 242 ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นทางเภสัชสมุนไพร
		 สัณฐานวิทยาและเนื้อเยื่อพืชส่วน ราก ล�ำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด อนุกรมวิธานพืช การจัดท�ำตัว
อย่างพรรณไม้แห้งและพิพิธภัณฑ์พืช
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PHA 242 ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นทางเภสัชสมุนไพร
1(0-3-2)
		 (Introduction to Herbal Pharmacy Laboratory)
		 วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา
		 BIO 137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 241 ความรู้เบื้องต้นทางเภสัชสมุนไพร
		 ปฏิบตั กิ ารด้านสัณฐานวิทยาและลักษณะของเนือ้ เยือ่ พืชส่วน ราก ล�ำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด อนุกรม
วิธานพืช การจัดท�ำตัวอย่างพรรณไม้แห้งและพิพิธภัณฑ์พืช
PHA 243
		
		
		

เภสัชสมุนไพร
(Herbal Pharmacy)
วิชาบังคับก่อน : PHA 241 ความรู้เบื้องต้นทางเภสัชสมุนไพร

2(2-0-4)

มาตราไทย รสของยาและคณาเภสัช หลักในการใช้สมุนไพร สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
ใช้รักษาอาการในระบบต่าง ๆ โดยเน้นสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ รวม
ถึงสมุนไพรที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

PHA 271 การสาธารณสุข
2(2-0-4)
		 (Public Health)
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 272 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
		 ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย โครงสร้างการบริหารงานการสาธารณสุข ปัญหาด้านสาธารณสุข
และบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขต่างๆการกระจายความคุ้มครองและบริการรักษา พยาบาลไปยังประชาชนทุก
ระดับ การระบาดของโรค ระบบยาของประเทศและระบบยาในสถานพยาบาล
			
PHA 272 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
1(1-0-2)
		 (Social and Behavioral Aspect in Pharmacy)
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 271 การสาธารณสุข
		 แนวคิดพื้นฐานทางด้านมานุษยวิทยา สังคมศาสตร์การแพทย์ สังคมจิตวิทยา สังคมวัฒนธรรม และ
แนวคิดอื่น ๆ เพื่อท�ำนายพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ยา การแสวงหาความช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย
ของประชาชน และพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์ หลักการเบื้องต้นทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
PHA 311
		
		
		
		

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Technology II)
วิชาบังคับก่อน : PHA 212 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
PHA 213 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1		
วิชาบังคับร่วม : PHA 312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
หลักการทางเคมีและกายภาพของระบบสารละลาย สถานะของสาร สมดุลวัฏภาค การกระจายตัว
ทฤษฎีและปัจจัยที่มีผลต่อขีดการละลาย เทคนิคการเพิ่มการละลาย พื้นฐานในการตั้งสูตรต�ำรับ ความเข้ากัน
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ได้ของส่วนประกอบในต�ำรับ สารบัฟเฟอร์ และสารปรับสภาพโทนิกซิตี วิธีการเตรียม การประเมินคุณสมบัติ
และความคงตัวของยาเตรียมของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น ยาน�้ำใส ยาน�้ำเชื่อม ยาอิลิกเซอร์ ยาสปิริต ยา
ทิงเจอร์ ยาสกัดไหลเหลว และยาส�ำหรับตา หู คอ และจมูก
PHA 312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
1(0-3-2)
		 (Pharmaceutical Technology Laboratory II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 212 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
		 PHA 213 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1		
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
		 การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีทางเคมีกายภาพ เช่น สมดุลวัฏภาค สถานะของสาร การกระจาย
ตัว ทฤษฎีการละลาย เทคนิคการเพิ่มการละลาย ในการตั้งสูตรต�ำรับ การเตรียมต�ำรับยาเตรียมของเหลวที่เป็นเนื้อ
เดียวกัน ได้แก่ ยาสารละลาย ยาน�้ำเชื่อม ยาอิลิกเซอร์ ยาสปิริต ยาทิงเจอร์ ยาสกัดไหลเหลว และยาส�ำหรับตา หู
คอ และจมูกที่มีคุณสมบัติ และความคงตัวดี
PHA 313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Technology III)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
		 PHA 312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2		
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 314 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
		 หลักการทางเคมีและกายภาพ เช่น ปรากฏการณ์ที่ผิวประจัน วิทยาศาสตร์ของการไหล และทฤษฎี
คอลลอยด์ พืน้ ฐานในการตัง้ สูตรต�ำรับ ความเข้ากันได้ของส่วนประกอบในต�ำรับ วิธกี ารเตรียม การประเมินคุณสมบัติ
และความคงตัวของยาเตรียมเภสัชภัณฑ์ประเภทยาน�้ำกระจายตัว และ ยาน�้ำแขวนตะกอน
PHA 314 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
1(0-3-2)
		 (Pharmaceutical Technology Laboratory III)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
		 PHA 312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2		
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
		 การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีทางเคมีกายภาพ เช่น ปรากฏการณ์ที่ผิวประจัน การดูดซับ
วิทยาศาสตร์ของการไหล และทฤษฎีคอลลอยด์ ในการตัง้ สูตรต�ำรับ การเตรียมต�ำรับยาเตรียมประเภทยาน�ำ้ กระจาย
ตัว ยาน�้ำแขวนตะกอนที่มีคุณสมบัติ และความคงตัวดี
PHA 315
		
		
		

ชีวเภสัชกรรม
(Biopharmaceutics)
วิชาบังคับก่อน : PHA 311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
PHA 312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

3(3-0-6)
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		 PHA 351 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
		 PHA 352 ปฏิบัติการเภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 การออกฤทธิ์ของยาในร่างกาย หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการดูดซึม การกระ
จายตัว การแปลงรูปทางชีวภาพ ความเปลี่ยนแปลงในร่างกาย เมตาบอลิสมและการขับออกของยาเมื่อบริหารยา
โดยวิถีทางปกติ การค�ำนวณเกี่ยวกับล�ำดับของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในร่างกาย
PHA 331 เภสัชวิเคราะห์ 1
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Analysis I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 231 เภสัชเคมี 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 332 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 1
		 หลักการควบคุมคุณภาพของยาและเภสัชภัณฑ์โดยเทคนิคทางไทเทรชันและเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
วิธีการเตรียมตัวอย่าง รวมทั้งหลักการวิเคราะห์ด้วยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์และการวิเคราะห์ทางความร้อน
PHA 332 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 1
1(0-3-2)
		 (Pharmaceutical Analysis Laboratory I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 231 เภสัชเคมี 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 331 เภสัชวิเคราะห์ 1
		 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพของตัวยาและเภสัชภัณฑ์ โดยใช้เทคนิคของการชั่ง การไทเทรต เทคนิค
การเตรียมตัวอย่างเพือ่ การวิเคราะห์ ตลอดถึงเทคนิคของการใช้เครือ่ งมือวิเคราะห์ ได้แก่ เครือ่ งหาค่าดัชนีหกั เห เครือ่ ง
หาค่าการบิดระนาบของล�ำแสง และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า
PHA 333

เภสัชเคมี 2
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Chemistry II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 231 เภสัชเคมี 1
		 PAT 201 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
		 MIC 300 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 351 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
		 ปฏิกิริยาอินทรีย์เบื้องต้นที่ใช้ในทางเภสัชกรรม การค้นพบยา การออกแบบและพัฒนายา ตัวยาจาก
แหล่งที่มาต่าง ๆ ได้แก่ ยาที่ได้จากธรรมชาติ ยากึ่งสังเคราะห์ ยาสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ
โดยแบ่งเนื้อหาตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการน�ำมาใช้รักษาโรค ธรรมชาติทางเคมีของตัวยา คุณสมบัติทางเคมี
กายภาพ ความคงตัว การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย กลไกการออกฤทธิ์ ประโยชน์ในการรักษาโรค แง่มุมทางเคมี
ที่น�ำไปสู่ความเป็นพิษและปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีกับการออกฤทธิ์ของยา
ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นและกดระบบประสาทส่วนกลาง ยาระบบประสาทอัตโนมัติ ยาระงับปวด ลดไข้ ยาต้านมะเร็ง ยา
รักษามาลาเรีย และยากลุ่มอื่น ๆ
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PHA 334 เภสัชวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
		 (Pharmaceutical Analysis II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 331 เภสัชวิเคราะห์ 1
		 PHA 332 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 335 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 2
		 หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสเปคโตรสโคปี และทางโครมาโทกราฟี ตลอด
จนการวิเคราะห์ทางชีวภาพ ซึ่งอยู่ในกระบวนการควบคุมคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์ยา
PHA 335
		
		
		
		
		

ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 2
(Pharmaceutical Analysis Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : PHA 331 เภสัชวิเคราะห์ 1
PHA 332 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 1
วิชาบังคับร่วม : PHA 334 เภสัชวิเคราะห์ 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีทางสเปกโตรสโกปีและโครมาโตกราฟีในงานเภสัชวิเคราะห์

1(0-3-2)

PHA 336 เภสัชเคมี 3
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Chemistry III)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 333 เภสัชเคมี 2
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 การศึกษาต่อเนื่องจากเภสัชเคมี 2 ในกลุ่มยาต้านแบคทีเรีย ยาฆ่าเชื้อรา ยาต้านไวรัส ฮอร์โมน ยา
ออกฤทธิ์ต่อหัวใจ ยารักษาโรคกระดูกพรุนและอื่นๆ
PHA 341 เภสัชเวท 1
2(2-0-4)
		 (Pharmacognosy I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 243 เภสัชสมุนไพร
		 ชีวสังเคราะห์ของสารจากธรรมชาติกลุม่ ต่าง ๆ ได้แก่ แอลคาลอยด์ กลัยโคไซด์ เทอร์ปนี อยด์ และสาร
กลุ่มอื่น ๆ คุณสมบัติทางเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ ประโยชน์ที่น�ำมาใช้ในการรักษาโรคและแหล่งที่มาของสารเหล่านั้น
PHA 342 เภสัชเวท 2
2(2-0-4)
		 (Pharmacognosy II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 341 เภสัชเวท 1
		 การควบคุมคุณภาพสมุนไพรตามข้อก�ำหนดของเภสัชต�ำรับ การจัดท�ำมาตรฐานสมุนไพร การพิสูจน์
เอกลักษณ์พืชสมุนไพรโดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา รวมถึงกระบวนการค้นคว้ายาใหม่
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PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท
1(0-3-2)
		 (Pharmacognosy Laboratory)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 341 เภสัชเวท 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและการจ�ำแนกกลุ่มของตัวยาจากธรรมชาติโดยวิธีการทางเคมี การจัด
ท�ำมาตรฐานสมุนไพร และการตรวจสอบสารปนปลอมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
PHA 351 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
4(4-0-8)
		 (Pharmacology for Pharmacy I)
		 วิชาบังคับก่อน : PSO 201 สรีรวิทยา
		 BCH 206 ชีวเคมีส�ำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 352 ปฏิบัติการเภสัชส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
		 PHA 333 เภสัชเคมี 2
		 หลักการแนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับพืน้ ฐานการใช้ยาบ�ำบัดโรค การเปลีย่ นแปลงยาภายในร่างกาย หลัก
การทั่วไป กลไกการออกฤทธิ์ของยาต้นแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ ข้อควรระวัง และ อาการ
ข้างเคียง ของยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร และมะเร็ง รวมถึงยาฆ่าพยาธิและยาฆ่าโปรโตซัว
PHA 352 ปฏิบัติการเภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์
1(0-3-2)
		 (Pharmacology for Pharmacy Laboratory)
		 วิชาบังคับก่อน : PSO 201 สรีรวิทยา
		 BCH 206 ชีวเคมีส�ำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 351 เภสัชส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
		 ศึกษาการทดลองโดยอาศัยหลักการทางเภสัชวิทยา วิธกี ารทดลองต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในงานวิจยั ทางเภสัชวิทยา
ทั้งเทคนิคการศึกษาในกายสัตว์ทดลองและนอกกายสัตว์ทดลอง ซึ่งรวมถึงการศึกษาการออกฤทธิ์ของยา การเสริม
ฤทธิ์และการต้านฤทธิ์กันของยา กลไกการออกฤทธิ์ของยา และการทดสอบความเป็นพิษ
PHA 353 พิษวิทยา
1(1-0-2)
		 (Toxicology)
		 วิชาบังคับก่อน : PSO 201 สรีรวิทยา
		 BCH 206 ชีวเคมีส�ำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 351 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
หลักการแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานทางพิษวิทยา จลนพลศาสตร์ของการเกิดพิษ การจัดการเมื่อเกิดความเป็น
พิษ การเกิดความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม และข้อมูลทางพิษวิทยาคลินิกจากการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหนูและยาฆ่า
หญ้า สารพิษที่ได้จากสิ่งแวดล้อมและการท�ำงาน และยาเสพติด
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PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
4(4-0-8)
		 (Pharmacology for Pharmacy II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 351 เภสัชส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 336 เภสัชเคมี 3
		 การบูรณาการองค์ความรู้ของคุณสมบัติโครงสร้างของสารที่นำ� มาใช้เป็นยา โดยเน้นกลไกการออก
ฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง และการประยุกต์ใช้ยาให้เหมาะสมกับสรีรวิทยาและพยาธิวิทยาต่าง
ๆ ของมนุษย์ ของยาระบบฮอร์โมน ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน และยาที่ใช้ในโรคติดเชื้อต่าง ๆ
PHA 355 โภชนศาสตร์ทางการแพทย์
1(1-0-2)
		 (Medical Nutrition)
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 351 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
		 ความส�ำคัญของโภชนศาสตร์เพือ่ สุขภาพและการป้องกันโรค การรักษาภาวะทุพโภชนาการ การดูแล
ด้านโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ทารก และผู้สูงอายุ อันตรกิริยาระหว่างอาหาร สารอาหารและยา การ
ประเมินภาวะโภชนาการ การให้โภชนบ�ำบัดในโรคต่าง ๆ กระบวนการให้อาหารผู้ป่วยโดยวิธีพิเศษ
PHA 371 การบริหารและการจัดการด้านเภสัชกรรม
3(3-0-6)
		 (Pharmaceutical Administration and Management)
		 การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับธุรกิจยาและอุตสาหกรรมยา การบริหารธุรกิจยาในขนาดและ
ลักษณะต่างๆ หลักการบริหารทั่วไป ระบบการตลาด ระบบการผลิต การบริหารงานพัสดุ การจัดจ้าง จัดซื้อ การ
ควบคุมวัสดุ การควบคุมสินค้าคงคลัง การบริหารงานด้านการเงิน การงบประมาณ การควบคุมการบัญชี การบริหาร
งานบุคคล งานสวัสดิการ การจัดการสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน การแรงงานสัมพันธ์ เรียนรู้ผู้น�ำลักษณะต่างๆ
หลักการรวมอ�ำนาจและกระจายอ�ำนาจ การจัดรูปองค์กร การวางแผน การวิเคราะห์โครงการ การตัดสินใจ
PHA 411 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Technology IV)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
		 PHA 314 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3		
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 ทฤษฎีและหลักการทางเภสัชกรรมในการตัง้ ต�ำรับ ความเข้ากันได้ของส่วนประกอบในต�ำรับ วิธกี ารเต
รียม การประเมินคุณสมบัติ และความคงตัวของยาเตรียมเภสัชภัณฑ์ประเภทอิมัลชัน และยาเตรียมรูปแบบกึ่งแข็ง
เช่น ครีม โลชัน เจล ขี้ผึ้ง เพสต์ และยาเหน็บ
PHA 412
		
		
		

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
(Pharmaceutical Technology Laboratory IV)
วิชาบังคับก่อน : PHA 313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
PHA 314 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

1(0-3-2)
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		 วิชาบังคับร่วม : PHA 411 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการทางเคมีกายภาพในการเตรียมต�ำรับยาอิมัลชัน ยาเตรียมกึ่งแข็ง
เช่น ครีม โลชัน เจล ขี้ผึ้ง เพสต์ และยาเหน็บที่มีคุณสมบัติและความคงตัวดี
PHA 421 เภสัชอุตสาหกรรม 1
2(2-0-4)
		 (Manufacturing Pharmacy I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 315 ชีวเภสัชกรรม		
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 422 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1
		 หลักการและวิธกี ารผลิตยาของแข็งรูปแบบต่าง ๆ ในระดับอุตสาหกรรมในรูปลักษณ์ของยาเม็ด ยาเม็ด
เคลือบน�้ำตาลและฟิล์ม ยาเม็ดออกฤทธิ์นาน และแคปซูล รายละเอียด วิธีการ และมาตรการในการควบคุมคุณภาพ
ในระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป วัตถุดิบที่น�ำมาใช้ในการผลิต เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ใน
การผลิตยาในรูปแบบดังกล่าวในขั้นอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร วิธีการใช้ การบ�ำรุงรักษา ปัญหาขั้น
มูลฐานทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการผลิตเทคนิคการแก้ไขปัญหา วิธกี ารบรรจุ รูปแบบของภาชนะทีใ่ ช้ให้มคี วามเหมาะสม
และสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
PHA 422 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1
1(0-3-2)
		 (Manufacturing Pharmacy Laboratory I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 315 ชีวเภสัชกรรม		
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 421 เภสัชอุตสาหกรรม 1
		 ฝึกฝนการใช้เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรในระดับอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ในการผลิตยาในรูปแบบของแข็ง ได้แก่ ยา
เม็ด ยาเม็ดเคลือบน�้ำตาลและฟิล์ม แคปซูล กรรมวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของยาเตรียมรูปแบบ ต่าง ๆ
ที่ผลิตขึ้น
PHA 423 เภสัชอุตสาหกรรม 2
2(2-0-4)
		 (Manufacturing Pharmacy II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 421 เภสัชอุตสาหกรรม 1
		 PHA 422 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 424 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2
		 หลักการและวิธกี ารผลิตยาปราศจากเชือ้ และเภสัชภัณฑ์สดู พ่นในขัน้ อุตสาหกรรม รายละเอียด วิธกี าร
และมาตรการในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิต เช่น การทดสอบไพโรเจน การทดสอบการปราศจาก
เชื้อ การทดสอบการรั่ว เป็นต้น การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยาประเภทดังกล่าว ศึกษา
วิธีการเลือกใช้และข้อควรค�ำนึงถึงต่าง ๆ ของภาชนะที่ใช้บรรจุ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา เรียน
การวางแผน การจัดระบบสถานที่ในโรงงานอุตสาหกรรมยา โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาเป็นหลัก
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PHA 424 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2
1(0-3-2)
		 (Manufacturing Pharmacy Laboratory II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 421 เภสัชอุตสาหกรรม 1
		 PHA 422 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1
		 วิชาบังคับร่วม :PHA 423 เภสัชอุตสาหกรรม 2
		 ฝึกฝนการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรในระดับอุตสาหกรรม ที่ใช้ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ ได้แก่
ยาฉีดปริมาตรน้อย และยาฉีดปริมาตรมาก กรรมวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของยาเตรียมรูปแบบต่าง ๆ
ที่ผลิตขึ้น
PHA 441 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1(1-0-2)
		 (Dietary Supplements)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีใ่ ช้ปอ้ งกันภาวะเครียด นอนไม่หลับ บ�ำรุงร่างกายและสมอง ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญอาหาร เสริมสร้างระบบประสาทและป้องกันสมองเสื่อม สุขภาพเพศทั้งหญิงและชาย
อันตรกิริยาระหว่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา รวมทั้งหัวข้อใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
PHA 451 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมบ�ำบัด
1(1-0-2)
		 (Introduction to Pharmacotherapy)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
		 หลักการของการบริบาลทางเภสัชกรรม การวิเคราะห์ใบสั่งยา การเขียนฉลากยาและฉลากช่วย การ
สัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกายพื้นฐาน การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และบริการเภสัชสนเทศ
PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
3(3-0-6)
		 (Pharmacotherapy I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 451 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมบ�ำบัด
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
		 ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงทางคลินิก การใช้ยาในระบบ ทางเดินอาหาร
ได้แก่ อาการผิดปกติต่าง ๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก โรคแผลเปื่อยเพปติก โรคกรดไหลย้อน
โรคริดสีดวงทวาร ระบบเลือดได้แก่ โรคโลหิตจาง ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกได้แก่ โรคข้อเสื่อม โรคข้อรูมาทอยด์
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โรคเกาต์ โรคกระดูกพรุน โรคทางนรีเวชได้แก่ ภาวะปวดประจ�ำเดือน การคุมก�ำเนิด การใช้ฮอร์โมนทดแทน ระบบ
ทางเดินหายใจได้แก่ โรคเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ โรคหอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง การอดบุหรี่ ตา ผิวหนัง และระบบ
ภูมิคุ้มกัน การประยุกต์ความรู้ด้านต่างๆเพื่อให้การบริบาลทางเภสัชกรรม การประเมินการใช้ยา การวัดและติดตาม
ผลการรักษา การให้ค�ำปรึกษา และการให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วย
PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
1(0-3-2)
		 (Pharmacotherapy Laboratory I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 451 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมบ�ำบัด
		 PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
		 ปฏิบตั กิ ารโดยใช้กรณีศกึ ษาซึง่ เป็นสถานการณ์จำ� ลองของกลุม่ โรคทีเ่ รียนในรายวิชาเภสัชกรรมบ�ำบัด
1 เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก หลักการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วย
การตรวจร่างกายพื้นฐาน การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา อาการ
และอาการแสดงทางคลินิก หลักการวินิจฉัย ตรวจสอบใบสั่งยาและยาที่ผู้ป่วยได้รับ การจ่ายยา การตรวจติดตาม
ประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ยา หลักการให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
1(0-3-2)
		 (Hospital Pharmacy Skill)
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 451 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมบ�ำบัด
		 PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด
		 การฝึกปฏิบตั ใิ นการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา การคิดและเขียนล�ำดับเหตุการณ์อย่าง
เป็นระบบ การใช้ algorithms การเขียนรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ การเขียนบัตรแพ้ยา การติดตามและ
ประเมินการรักษาด้วยยา การค้นหาความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา การทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย การสัมภาษณ์
ประวัติการใช้ยาเพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา การประเมินสภาวะของผู้ป่วย การติดตามค่าพารามิเตอร์
ในด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา การประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา โดยอาศัยหลักการทาง
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ การจัดท�ำรายงานการใช้ยาของผู้ป่วย การเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
และการให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย
PHA 455 ทักษะการสื่อสารในเภสัชกรรมปฏิบัติ
1(0-3-2)
		 (Communication Skill in Pharmacy Practice)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 ฝึกปฏิบัติทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและสื่อสารมวลชน ทักษะทางด้านวัจนภาษาและ
อวัจนภาษา บุคลิกภาพและการทักษะในการน�ำเสนอ โดยเน้นการสื่อสารระหว่างทีมสหวิชาชีพ การให้คำ� ปรึกษา
แก่ผู้มารับบริการและเทคนิคในการสื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษตลอดจนทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่
จ�ำเป็นต่อการบริบาลทางเภสัชกรรม
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PHA 456 เภสัชกรรมบ�ำบัด 2
3(3-0-6)
		 (Pharmacotherapy II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 451 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมบ�ำบัด
		 PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 457 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 462 ทักษะพื้นฐานส�ำหรับเภสัชกรรมปฏิบัติ
		 ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงทางคลินกิ และการใช้ยาในระบบ ประสาทได้แก่
อาการปวดศีรษะประเภทต่างๆ ระบบหัวใจและหลอดเลือดได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจ
และไขมันในเลือดผิดปกติ ระบบต่อมไร้ท่อได้แก่ เบาหวาน ภาวะต่อมไทรอยด์ท�ำงานเกิน ภาวะขาดไทรอยด์ และ
โรคอ้วน หลักการใช้ยาต้านจุลชีพและโรคติดเชื้อได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง เอดส์ วัณโรค โรค
ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ โรคพยาธิ และโรคจิตเวช ได้แก่ การใช้ยาในทางที่ผิด ภาวะติด
สุรา โรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้า การประยุกต์ความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริบาลทางเภสัชกรรม การประเมิน
การใช้ยา การวัดและติดตามผลการรักษา การให้ค�ำปรึกษา และการให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วย
PHA 457 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 2
1(0-3-2)
		 (Pharmacotherapy Laboratory II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 451 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมบ�ำบัด
		 PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 456 เภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA , ทักษะพื้นฐานส�ำหรับเภสัชกรรมปฏิบัติ
		 ปฏิบตั กิ ารโดยใช้กรณีศกึ ษาซึง่ เป็นสถานการณ์จำ� ลองของกลุม่ โรคทีเ่ รียนในรายวิชาเภสัชกรรมบ�ำบัด
2 เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก หลักการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วย
การตรวจร่างกายพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง
ทางคลินิก หลักการวินิจฉัย ตรวจสอบใบสั่งยาและยาที่ผู้ป่วยได้รับ การจ่ายยา การตรวจติดตามประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยจากการใช้ยา หลักการให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
PHA 458
		
		
		
		

เภสัชกรรมบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based Pharmacotherapy)
วิชาบังคับก่อน : PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
วิชาบังคับร่วม : PHA 491 ระเบียบวิธีวิจัย

1(1-0-2)
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		 แหล่งข้อมูลเภสัชกรรมบ�ำบัดบนหลักฐานทางวิชาการ การประเมินคุณค่าเอกสาร การทดลองควบคุม
แบบสุ่ม การทบทวนอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิธาน แนวทางการน�ำเสนอกรณีศึกษาบนหลักฐานทางวิชาการ
และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่น�ำไปสู่การปฏิบัติบนพื้นฐานการวิจัย
PHA 460
		
		
		
		
		

เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
3(3-0-6)
(Pharmacotherapy III)
วิชาบังคับก่อน : PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
วิชาบังคับร่วม : PHA 456 เภสัชกรรมบ�ำบัด 2
PHA 457 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 2
PHA 462 ทักษะพื้นฐานส�ำหรับเภสัชกรรมปฏิบัติ
		 ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงทางคลินิก และการใช้ยาในระบบ ทางเดิน
อาหารได้แก่ โรคแผลเปื่อยจากความเครียด โรคล�ำไส้แปรปรวน โรคล�ำไส้อักเสบเรื้อรัง ระบบทางเดินปัสสาวะ การ
คุมก�ำเนิดโดยใช้ฮอร์โมน ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ได้แก่ กล้ามเนื้ออักเสบหลายมัด โรคหนังแข็ง ระบบต่อมไร้ท่อ
ได้แก่ เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน ความผิดปกติที่ต่อมหมวกไต ระบบเลือดที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของปัจจัย
การแข็งตัวของเลือด ภาวการณ์แข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย ภาวะเกล็ดเลือดน้อย โรคไต ได้แก่ ภาวะไต
วายเฉียบพลัน โรคไตวายเรือ้ รัง ความผิดปกติของเกลือแร่และกรด-เบสในร่างกาย ระบบภูมคิ มุ้ กัน และโรคทางจิตเวช
ได้แก่ โรคสมาธิสนั้ โรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขัว้ โรคออทิซมึ และความผิดปกติทางด้านการนอน การประยุกต์ความ
รูด้ า้ นต่างๆเพือ่ ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม การประเมินการใช้ยา การวัดและติดตามผลการรักษา การให้คำ� ปรึกษา
และการให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วย
PHA 462 ทักษะพื้นฐานส�ำหรับเภสัชกรรมปฏิบัติ
1(1-0-2)
		 (Fundamental Skills for Pharmacy Practice)
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 456 เภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 457 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 การประมวลความรู้ทางเภสัชกรรมบ�ำบัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม
โรงพยาบาลและเภสัชกรรมชุมชน
PHA 471 การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
2(2-0-4)
		 (Hospital Pharmacy Administration)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 271 การสาธารณสุข
		 PHA 272 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ทฤษฎีวา่ ด้วยโครงสร้างและหลักการบริหารโรงพยาบาลและฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาล การประยุกต์ความรูท้ ไี่ ด้
เรียนมาก่อนในการพิจารณาแนวทาง เพื่อปรับปรุงงานเภสัชกรรม ทั้งด้านงานบริหารและงานบริการ เน้นความร่วม
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มือระหว่างบุคลากรหน่วยต่างๆ เพือ่ ให้คนไข้ปลอดภัยและได้รบั บริการทีด่ ที สี่ ดุ เนือ้ หาทีส่ ำ� คัญได้แก่ นโยบายด้านยา
ของโรงพยาบาล งบประมาณยาและเวชภัณฑ์ การบริหารเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ระบบการจัดจ่ายยาแบบต่าง ๆ
หลักการปฏิบัติการจ่ายยาที่ดีสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ก่อนจ่ายถึงมือคนไข้ นักศึกษาสามารถทบทวน และ
วิเคราะห์บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่ควรจะเป็นในอนาคตได้อย่างแจ่มชัด เพื่อมุ่งให้
เกิดจิตส�ำนึกที่ดีในการเสริมสร้างงานโรงพยาบาลให้มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
PHA 472 นิติเภสัช
2(2-0-4)
		 (Pharmacy Jurisprudence)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 171 เภสัชนิเทศ
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 473 การบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน
		 หลักการและเหตุผล รายละเอียดและสาระส�ำคัญของกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
เภสัชกรรมและจรรยาบรรณการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของเภสัชกรในกฎหมายแต่ละฉบับ วิธกี ารและ
ขั้นตอนการปฏิบัติให้บังเกิดผลในวิชาชีพโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎหมายยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับการ
จัดการธุรกิจอุตสาหกรรมยา เช่น เทศบัญญัติ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายควบคุมโรงงาน กฎหมายศุลกากร
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม สิทธิบัตรยา ทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจอุตสาหกรรมยา
PHA 473 การบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน
2(2-0-4)
		 (Community Pharmacy Administration)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 271 การสาธารณสุข
		 PHA 272 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
		 PHA 371 การบริหารและการจัดการด้านเภสัชกรรม
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 472 นิติเภสัช
		 การบริหารจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน การจัดตั้ง กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อการแข่งขันเชิง
ธุรกิจ ได้แก่ การเลือกท�ำเลที่ตั้ง การจัดร้าน การส่งเสริมการขาย การตั้งราคา การขายและการให้บริการ และการ
บริหารจัดการคลัง ศึกษาบทบาทและหน้าที่เภสัชกรชุมชนและร้านยาคุณภาพ กฎหมาย การจ่ายยาตามพระราช
บัญญัติ การส่งต่อผู้ป่วย
PHA 474 ระบาดวิทยาทางยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์
1(1-0-2)
		 (Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 271 การสาธารณสุข
		 PHA 272 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 491 ระเบียบวิธีวิจัย
		 หลักการทางระบาดวิทยาและชีวสถิติ การประยุกต์ใช้เพือ่ น�ำมาใช้ตดั สินใจเลือกใช้ยาหรือเวชปฏิบตั ทิ ี่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน�ำมาใช้เพือ่ แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน เภสัชเศรษฐศาสตร์ เนือ้ หาเกีย่ วกับ
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หลักการและทฤษฎีพนื้ ฐานทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการเลือกใช้ยาและเวชปฏิบตั ทิ ี่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
PHA 475 วิทยาการควบคุมก�ำกับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2(2-0-4)
		 (Regulatory Sciences and Health Consumer Protection)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 271 การสาธารณสุข
		 PHA 272 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
		 หลักการและกระบวนการขึ้นทะเบียนและจดแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภทของยาต่าง ๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีต่ อ้ งขึน้ ทะเบียนหรือจดแจ้ง ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของการขึน้ ทะเบียนหรือการจดแจ้ง
ตามหลักการสากล เช่น การขึน้ ทะเบียนต�ำรับยาใหม่ตามแนวทางของอาเซียน (ASEAN Common Technical Dossier
: ACTD) กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพของส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา การยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้ง แนวคิด นโยบายและกฎหมายคุ้มครองผู้
บริโภคทางด้านสาธารณสุข บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารและยา เครื่องส�ำอาง วัตถุเสพติด วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ การเฝ้าระวังและระบบข้อมูลข่าวสารในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
PHA 491 ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
		 (Research Methodology)
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 474 ระบาดวิทยาทางยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์
		 PHA 458 เภสัชบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
		 กระบวนการและขั้นตอนในการท�ำวิจัย ลักษณะของข้อมูลและตัวแปร ความเป็นไปได้และความเชื่อ
ถือของเครื่องวัด สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณขนาดตัวอย่าง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การจัดการข้อมูล รูปแบบการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
PHA 511 การเตรียมยาส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
2(2-0-4)
		 (Extemporaneous Preparation)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 411 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 PHA 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 PHA 423 เภสัชอุตสาหกรรม 2
		 PHA 424 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2
		 หลักการ วิธกี ารเตรียม การศึกษาก่อนการตัง้ ต�ำรับ การพัฒนาต�ำรับ การศึกษาความคงตัวของยาเตรียม
ส�ำหรับการเตรียมยาส�ำหรับผูป้ ว่ ยเฉพาะรายทีไ่ ม่ใช่ยาเตรียมปราศจากเชือ้ ทัง้ ในรูปแบบยาน�้ำใส ยาน�้ำแขวนตะกอน
และยากึ่งแข็ง ตลอดจนหลักเกณฑ์/มาตรฐานการเตรียมต�ำรับที่เป็นยาเตรียมปราศจากเชื้อส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
เช่น ยาเคมีบ�ำบัด ยาเตรียมปราศจากเชื้อชนิดผสม และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดด�ำ
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PHA 521 เทคโนโลยีชีวภาพทางยา
1(1-0-2)
		 (Pharmaceutical Biotechnology)
		 วิชาบังคับก่อน : MIC 300 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
		 PHA 423 เภสัชอุตสาหกรรม 2
		 PHA 424 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2
กระบวนวิธีต่าง ๆ ในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตยา และสารทางชีวภาพที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยา
PHA 522 เทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
		 (Industrial Pharmaceutical Technology)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 421 เภสัชอุตสาหกรรม 1
		 PHA 422 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1
		 เทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ ทางด้านเภสัชกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา เช่น การท�ำเพลเลท
กระบวนการท�ำให้แห้งแบบเยือกแข็ง การวัดแรงตอก การเตรียมไลโพโซม โดยเน้นในรายละเอียดของเทคนิคเหล่า
นี้ในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องมือ กระบวนการด�ำเนินการและการน�ำไปประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม เทคนิคในการ
เลือกใช้ภาชนะบรรจุ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา การตรวจสอบ กระบวนการ เทคนิคในการขยาย
ระดับการผลิตยาขึ้นสู่ระดับอุตสาหกรรม
PHA 523 ระบบการน�ำส่งยา
2(2-0-4)
		 (Drug Delivery Systems)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 411 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 PHA 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 PHA 421 เภสัชอุตสาหกรรม 1		
		 PHA 422 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1
		 ระบบการน�ำส่งยาทีท่ นั สมัย เช่น ระบบน�ำส่งยาผ่านผิวหนัง ระบบไมโครอิมลั ชัน และระบบไมโครเอน
แคปซูเลชัน หลักการของการควบคุมการปลดปล่อยยาจากระบบ และเทคโนโลยีทนี่ ำ� มาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบ
เหล่านี้ และยังกล่าวถึงความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการน�ำระบบเหล่านี้ไปพัฒนาเป็นเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ
PHA 524
		
		
		
		
		
		
		

กระบวนการปฏิบัติทางเภสัชกรรม
1(1-0-2)
(Pharmaceutical Process Operations)
วิชาบังคับก่อน : PHA 411 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
PHA 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
PHA 421 เภสัชอุตสาหกรรม 1		
PHA 422 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1
PHA 475 วิทยาการควบคุมก�ำกับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
กระบวนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเภสัชภัณฑ์ ได้แก่ การออกแบบผังโรงงาน ระบบและสิ่ง
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อ�ำนวยความสะดวก ระบบติดตามและควบคุมสภาวะแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตและการขยายขนาดการ
ผลิต การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการผลิตยา
		
PHA 525 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์
1(1-0-2)
		 (Pharmaceutical Products Development)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 411 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 PHA 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 PHA 423 เภสัชอุตสาหกรรม 2		
		 PHA 424 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2
		 PHA 475 วิทยาการควบคุมก�ำกับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
		 หลักการของการพัฒนาทางเภสัชกรรมและข้อมูลเชิงเทคนิคทีต่ อ้ งการในการขึน้ ทะเบียนต�ำรับยา การ
พัฒนารูปแบบยาเตรียมชนิดต่าง ๆ ในทางเภสัชกรรม ได้แก่ รูปแบบยาที่เป็นของแข็ง ของเหลว กึ่งแข็ง ยาฉีดและ
ผลิตภัณฑ์อน่ื ๆ เนือ้ หาครอบคลุมความรูโ้ ดยรวมของกระบวนการผลิตยาตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้น คือ ขัน้ ตอนก่อนการตัง้ ต�ำรับ
ยา การออกแบบและพัฒนายา กระบวนการผลิต และการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
		
PHA 526 ระบบคุณภาพทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Quality Systems)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 411 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 PHA 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 PHA 423 เภสัชอุตสาหกรรม 2
		 PHA 424 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 531 เภสัชวิเคราะห์ 3
		 PHA 532 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 3
		 ระบบคุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยา การบริหารจัดการด้านคุณภาพ เช่น หลักเกณฑ์และ
วิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการผลิตยา การบริหารความเสีย่ งด้านคุณภาพ การทบทวนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ระบบบริหารการ
เปลี่ยนแปลง สถิติในการควบคุมคุณภาพและกระบวนการ
		
PHA 531 เภสัชวิเคราะห์ 3
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Analysis III)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 334 เภสัชวิเคราะห์ 2
		 PHA 335 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 2
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 532 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 3
		 PHA 526 ระบบคุณภาพทางเภสัชกรรม
		 ระบบบริหารคุณภาพทางเภสัชกรรมโดยเน้นหลักเกณฑ์ที่ดีในการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบ
ระหว่างการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ วิธีการตรวจรับรอง วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง และวิธีการสอบเทียบ และการ
จัดท�ำเอกสาร
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PHA 532 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 3
1(0-3-2)
		 (Pharmaceutical Analysis Laboratory III)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 334 เภสัชวิเคราะห์ 2
		 PHA 335 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 2
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 531 เภสัชวิเคราะห์ 3
		 PHA 526 ระบบคุณภาพทางเภสัชกรรม
		 การฝึกปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีการสอบเทียบ วิธีการ
ตรวจรับรอง เครื่องมือและอุปกรณ์ การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ รวมถึงการจัดเตรียมและการด�ำเนิน
การทางเอกสาร
PHA 541 เทคนิคทางพฤกษเคมี
2(2-0-4)
		 (Phytochemistry Techniques)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 542 ปฏิบัติการเทคนิคทางพฤกษเคมี
		 เทคนิคทางพฤกษเคมี ได้แก่ การเตรียมพืชตัวอย่าง การสกัด การแยกและท�ำให้บริสุทธิ์ การพิสูจน์
สูตรโครงสร้างของสาร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การวิจัยและพัฒนายาใหม่จากพืช
		
PHA 542 ปฏิบัติการเทคนิคทางพฤกษเคมี
1(0-3-2)
		 (Phytochemistry Techniques Laboratory)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 541 เทคนิคทางพฤกษเคมี
		 ปฏิบัติการเทคนิคทางพฤกษเคมี ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลทางพฤกษเคมี การเตรียมพืชตัวอย่าง การ
สกัด การแยกสารและท�ำให้บริสุทธิ์ การพิสูจน์โครงสร้างสารและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
PHA 552 การทดสอบทางพิษวิทยา
1(1-0-2)
		 (Toxicology Testing)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 352 ปฏิบัติการเภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์
		 PHA 353 พิษวิทยา
		 หลักการและทฤษฏีของการทดสอบทางพิษวิทยาในการศึกษาวิจยั ทีไ่ ม่ได้ทำ� ในมนุษย์ ซึง่ น�ำมาใช้เป็น
หลักฐานยืนยันความปลอดภัยในการขอขึ้นทะเบียนต�ำรับยาใหม่ตามแนวทางของ ASEAN Common Technical
Dossier (ACTD) การออกแบบการทดลองและแปลผลการทดสอบความเป็นพิษที่เกิดจากการให้ยาครั้งเดียว ความ
เป็นพิษที่เกิดจากการให้ยาซ�้ำ ความเป็นพิษต่อยีน ฤทธิ์ก่อมะเร็ง และความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์และการพัฒนา
ของทารก เป็นต้น
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PHA 591
		

ปัญหาพิเศษด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
3(0-9-6)
(Special Problem in Industrial Pharmacy)
วิชาบังคับก่อน : PHA 491 ระเบียบวิธีวิจัย
		 การปฏิบตั งิ านในแนวลึกในหัวข้อทางเภสัชกรรมอุตสาหการทีเ่ หมาะสม โดยมีผสู้ อนควบคุมและดูแล
หัวข้อโครงการอาจเป็นการท�ำการทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร หรือในโรงงานผลิตยา นักศึกษาอาจเลือกหัวข้อโครงการ
ปัญหาพิเศษจากรายการหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันที่จัดท�ำไว้ให้ หรือเสนอหัวข้อเองโดยปรึกษากับผู้ดูแล ขอบเขต
งานสามารถท�ำเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
		

รายวิชาการฝึกปฏิบัติงาน

รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ
นักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ จะต้องสอบผ่านทุก
รายวิชาตามแผนการศึกษาจนถึนชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษาชั้นปี
ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ครบทุกรายวิชา
PHA 492 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์
7(0-28-14)
		 (Professional Practice)
		 การฝึกงานในโรงพยาบาล ร้านยา ความรูค้ วามเข้าใจถึงบทบาทงานและความรับผิดชอบของวิชาชีพ
เภสัชกรรมทีเ่ ป็นจริง นักศึกษามีความรูม้ ากขึน้ ในด้านการใช้ยา ประโยชน์ในด้านทักษะทางวิชาชีพ การติดต่อสือ่ สาร
กับผูอ้ นื่ และในด้านการให้คำ� ปรึกษาทางยา แง่มมุ ต่าง ๆ ในด้านกฎหมาย ด้านจริยธรรมและจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
การปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ต้องฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง โดยฝึกในโรงพยาบาลและร้านยาแห่งละไม่น้อย
กว่า 200 ชั่วโมง
รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาหลัก
นักศึกษาทีส่ ามารถลงทะเบียนรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาขาหลักด้านเภสัชกรรมอุตสาหการได้จะ
ต้องสอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชา
ในกลุม่ วิชาชีพ ไม่ต�่ำกว่า 2.00 และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษาชัน้ ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ครบ
ทุกรายวิชา
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาหลักด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาบังคับการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาหลักด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 2 รายวิชา รวมจ�ำนวน 8 หน่วยกิต ดังนี้
PHA 696 การฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิต 1
4(0-16-8)
		 (Manufacturing Pharmacy Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตยาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ยาเม็ด แคปซูล ยาน�้ำ เป็นต้น เรียนรู้เกี่ยว
กับขั้นตอน กระบวนการ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยาในอุตสาหกรรมยา
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PHA 697 การฝึกปฏิบัติงานด้านการประกันและควบคุมคุณภาพ 1
4(0-16-8)
		 (Quality Assurance and Quality Control Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพในแหล่งฝึกที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ�ำเป็นด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบ
คุณภาพ และหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตและมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
กระบวนการตรวจรับรอง การตรวจสอบความถูกต้อง การสอบเทียบ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการ
ผลิต และจะต้องเลือกเรียนรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาขาหลัก 5 รายวิชา รวมจ�ำนวน 20 หน่วยกิต โดยเลือก
จากรายวิชาต่อไปนี้
PHA 602 การฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิต 2
4(0-16-8)
		 (Manufacturing Pharmacy Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบัติงานต่อเนื่องจากรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานด้านการผลิต 1 การฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การผลิตเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมตามต้องการ โดยเน้นถึงประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎี
ต่าง ๆ ทางเภสัชอุตสาหกรรมที่ได้เรียนมาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชภัณฑ์
PHA 603 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 1
4(0-16-8)
		 (Research and Development of Pharmaceutical Products Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ การค้นคว้าข้อมูลของยา การวิเคราะห์
ข้อมูล การน�ำเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งเภสัชภัณฑ์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามต้องการ
PHA 604 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 2
4(0-16-8)
		 (Research and Development of Pharmaceutical Products Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบัติงานต่อเนื่องจากรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 1 การ
ฝึกปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์โดยอาศัยวิธกี ารวิจยั ทีเ่ หมาะสม น�ำไปสูก่ ารพัฒนาเภสัชภัณฑ์รปู
แบบใหม่
PHA 605 การฝึกปฏิบัติงานด้านการประกันและควบคุมคุณภาพ 2
4(0-16-8)
		 (Quality Assurance and Quality Control Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ งจากรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านด้านการประกันและควบคุมคุณภาพ 1 การฝึก
ปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วกับการเภสัชวิเคราะห์ ตัง้ แต่การวิเคราะห์โดยไม่ใช้เครือ่ งมือตลอดจนการวิเคราะห์โดยใช้เครือ่ งมือ
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพยา เภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PHA 606
		
		

การฝึกปฏิบัติงานด้านบทบาทของเภสัชกรในงานการแพทย์ทางเลือก 1
4(0-16-8)
(Role of Pharmacist in Alternative Medicine Clerkship I)
การฝึกปฏิบตั งิ านเน้นบทบาทของเภสัชกรในการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์ทางเสริมทีม่ หี ลักฐาน
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พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้สมุนไพรในผู้ป่วย ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับต�ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการ
ใช้สมุนไพรบ�ำบัด ในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย รวมถึงศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ อภิปราย
วิเคราะห์ แปรผลข้อมูลที่ได้จากวารสารทางการแพทย์หรือจากข้อมูลการใช้การแพทย์ทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ
การติดตามการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรในผู้ป่วย ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สมุนไพรหรือ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ผู้ป่วย รวมถึงการบริหารและ
การจัดการงานด้านการแพทย์ทางเลือก
PHA 607 การฝึกปฏิบัติงานด้านบทบาทของเภสัชกรในงานการแพทย์ทางเลือก 2
4(0-16-8)
		 (Role of Pharmacist in Alternative Medicine Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ งจากรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านด้านการแพทย์ทางเลือก 1 การฝึกปฏิบตั งิ าน
เน้นบทบาทของเภสัชกรในการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์ทางเสริมทีม่ หี ลักฐานพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้
สมุนไพรในผูป้ ว่ ย ความรูพ้ นื้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับต�ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการใช้สมุนไพรบ�ำบัด ในเชิงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความปลอดภัย รวมถึงศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ อภิปราย วิเคราะห์ แปรผลข้อมูลที่ได้จากวารสาร
ทางการแพทย์หรือจากข้อมูลการใช้การแพทย์ทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การติดตามการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในผูป้ ว่ ย ประเมินอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร การให้คำ� แนะน�ำปรึกษา
ด้านสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ผู้ป่วย รวมถึงการบริหารและการจัดการงานด้านการแพทย์ทางเลือก
PHA 608 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร 1
4(0-16-8)
		 (Research and Development of Herbal Product Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับสมุนไพร การควบคุม
คุณภาพวัตถุดบิ ตามข้อก�ำหนดของเภสัชต�ำรับ การสกัด การแยกสารส�ำคัญ และการตรวจสอบฤทธิท์ างชีวภาพ
PHA 609 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร 2
4(0-16-8)
		 (Research and Development of Herbal Product Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบัติงานต่อเนื่องจากรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร 1 การฝึก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคงตัว มีรูปแบบที่เหมาะ
สมในการใช้ การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การศึกษาความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์
PHA 664 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยยาทางคลินิก 1
4(0-16-8)
		 (Clinical Research Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการวิจยั ยาทางคลินกิ ตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการวิจยั ทางคลินกิ และ
จริยธรรมในการวิจัยทางคลินกิ ขัน้ ตอนการท�ำวิจัยทางคลินกิ ได้แก่ การออกแบบการทดลองทางคลินกิ การวางแผน
และการจัดการงานวิจยั ยาทางคลินกิ การติดตามผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางคลินกิ เพือ่ ประเมินประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของเภสัชภัณฑ์บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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PHA 665 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยยาทางคลินิก 2
4(0-16-8)
		 (Clinical Research Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ งจากรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านด้านการวิจยั ยาทางคลินกิ 1 การฝึกปฏิบตั งิ าน
วิชาชีพด้านการวิจยั ยาทางคลินกิ ตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการวิจยั ทางคลินกิ และจริยธรรมในการวิจยั ทางคลินกิ
ขั้นตอนการท�ำวิจัยทางคลินิก ได้แก่ การออกแบบการทดลองทางคลินิก การวางแผนและการจัดการงานวิจัยยาทาง
คลินิก การติดตามผลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของเภสัชภัณฑ์
บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
.
PHA 666 การฝึกปฏิบัติงานด้านการเตรียมยาเคมีบ�ำบัด
4(0-16-8)
		 (Cytotoxic Preparation Clerkship)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 502ความรู้พื้นฐานส�ำหรับงานเตรียมยาเคมีบ�ำบัด
		 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการเตรียมยาเคมีบ�ำบัด หรือยาที่มีพิษต่อเซลล์ โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจ
บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเภสัชกรในการเตรียมยาเคมีบำ� บัด วิเคราะห์ใบสัง่ ยา ค�ำนวณขนาดยา ความ
เข้ากันได้ และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยาเคมีบ�ำบัด ขั้นตอนมาตรฐานการด�ำเนินการเตรียมยา บรรจุภัณฑ์ ฉลาก
จัดเก็บ ระบบการกระจายยา การส่งมอบ ขนส่ง และท�ำลายยาเคมีบ�ำบัดได้ รวมถึงวิธีจัดการเมื่อมีการแตก รั่ว หรือ
มีความช�ำรุดของภาชนะที่บรรจุยาเคมีบ�ำบัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
PHA 671 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1
4(0-16-8)
		 (Regulatory Affairs Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านกระบวนการการขึน้ ทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ การประมวลและจัดท�ำเอกสาร
ส�ำหรับการขึน้ ทะเบียนตามมาตรฐานและกฎหมายทีก่ ำ� หนด ประเมินคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร
ด้านความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
PHA 672 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2
4(0-16-8)
		 (Regulatory Affairs Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ งจากรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านด้านการขึน้ ทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
1 การฝึกปฏิบตั งิ านกระบวนการการขึน้ ทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ การประมวลและจัดท�ำเอกสารส�ำหรับการ
ขึน้ ทะเบียนตามมาตรฐานและกฎหมายทีก่ ำ� หนด ประเมินคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารด้านความ
ปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
PHA 673 การฝึกปฏิบัติงานด้านข้อมูลยาในอุตสาหกรรมยา 1
4(0-16-8)
		 (Drug Information in Pharmaceutical Industry Clerkship I)
		 การปฏิบัติการจัดเตรียม วิเคราะห์ ประเมินข้อมูลทางยาส�ำหรับบริษัทยา รวมถึงการฝึกตอบค�ำถาม
ทางยาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และการได้มีโอกาสศึกษาระบบการวิจัยทางคลินิก
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PHA 674 การฝึกปฏิบัติงานด้านข้อมูลยาในอุตสาหกรรมยา 2
4(0-16-8)
		 (Drug Information in Pharmaceutical Industry Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ งจากรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านด้านข้อมูลยาในอุตสาหกรรมยา 1 การปฏิบตั ิ
การจัดเตรียม วิเคราะห์ ประเมินข้อมูลทางยาส�ำหรับบริษทั ยา รวมถึงการฝึกตอบค�ำถามทางยาให้กบั บุคลากรทางการ
แพทย์และการได้มีโอกาสศึกษาระบบการวิจัยทางคลินิก
PHA 675 การฝึกปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2
4(0-16-8)
		 (Health Consumer Protection Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ งจากรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค 1 การฝึกปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริโภค การใช้สื่อส�ำหรับผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา เครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพอื่น ๆ
PHA 681 การฝึกปฏิบัติงานด้านการให้บริการสารสนเทศทางยา
4(0-16-8)
		 (Drug Information Service Clerkship)
		 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยให้บริการสารสนเทศทางยา ประสบการณ์ในการ
ค้นหาข้อมูล การประเมินคุณค่า และการน�ำเสนอสารสนเทศทางยาแก่ผู้สอบถาม การเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆที่
หน่วยให้บริการ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบ�ำบัด การตีพิมพ์
จดหมายข่าวสารและวารสาร การประเมินผลการใช้ยา และการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การ
บริหารจัดการและการก่อตัง้ หน่วยให้บริการสารสนเทศทางยา การพัฒนาทักษะของการสือ่ สารสัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ย
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ และประชาชน
PHA 683 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชน 2
4(0-16-8)
		 (Community Pharmacy Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบัติงานต่อเนื่องจากรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชน 1 การฝึกปฏิบัติงาน
ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนประสบการณ์ในการให้การบริบาลเภสัชกรรม
แก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ ซึ่งรวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจ่ายยา การให้ความรู้และค�ำปรึกษาแก่ผู้
ป่วยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การจ่ายยาโดยไม่มีใบสั่งยาของแพทย์เพื่อการรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อน
การติดตามการใช้ยาในผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง การพัฒนาทักษะของการสือ่ สารและสัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ยและบุคลากรทางการ
แพทย์สาขาอื่น ๆ
PHA 684 การฝึกปฏิบัติงานด้านผู้ป่วยนอก 2
4(0-16-8)
		 (Ambulatory Care Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบัติงานต่อเนื่องจากรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานด้านผู้ป่วยนอก 1 การฝึกปฏิบัติงานบริบาล
ทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลส�ำหรับผูป้ ว่ ยนอก การเข้าร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอืน่ ๆในการดูแลผูป้ ว่ ย
ประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรม ซึง่ รวมถึงการด�ำเนินการเกีย่ วกับใบสัง่ ยา การจ่ายยา การให้ความรูแ้ ละค�ำ
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ปรึกษาแก่ผปู้ ว่ ยเกีย่ วกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การติดตามการใช้ยาในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง การพัฒนาทักษะ
ของการสื่อสาร และสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
PHA 692 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมชุมชน 1
4(0-16-8)
		 (Community Pharmacy Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบตั กิ ารเภสัชกรรมชุมชน ประสบการณ์ใน
การให้การบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ ซึ่งรวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจ่ายยา การ
ให้ความรู้และค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การจ่ายยาโดยไม่มีใบสั่งยาของแพทย์
เพือ่ การรักษาโรคทีไ่ ม่ซบั ซ้อน การติดตามการใช้ยาในผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง การพัฒนาทักษะของการสือ่ สารและสัมพันธภาพ
กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
PHA 693 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 1
4(0-16-8)
		 (Ambulatory Care Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลส�ำหรับผูป้ ว่ ยนอก การเข้าร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย ประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรม ซึ่งรวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยว
กับใบสั่งยา การจ่ายยา การให้ความรู้และค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การติดตาม
การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร และสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
สาขาอื่น ๆ
PHA 695 การฝึกปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 1
4(0-16-8)
		 (Health Consumer Protection Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริโภค การใช้สื่อส�ำหรับผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยา เครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพอื่น ๆ
		 ข. วิชาชีพ-เลือก 6 หน่วยกิต
		 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วย
PHA 593 การจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ
1(1-0-2)
		 (Interprofessional Education)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
		 PHA 455 ทักษะการสื่อสารในเภสัชกรรมปฏิบัติ
		 การประยุกต์ใช้ความรูท้ างเภสัชศาสตร์ เพือ่ ท�ำงานร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพและการสร้างเครือข่าย
วิชาชีพ โดยเข้าใจประเภทและคุณลักษณะของผู้น�ำ ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม ความหมายของกลุ่ม
เครือข่าย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพในกลุ่มสุขภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน
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กลุ่มเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PHA 512 เครื่องส�ำอาง
1(1-0-2)
		 (Cosmetics)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 411 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 PHA 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 513 ปฏิบัติการเครื่องส�ำอาง
		 แนวคิดปัจจุบันในการพัฒนาต�ำรับเครื่องส�ำอาง/เวชส�ำอาง ส่วนประกอบที่ส�ำคัญ การตั้งสูตรต�ำรับ
วิธีการเตรียม การควบคุมคุณภาพ ความคงตัว การรักษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง การประเมิน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง ตลอดจน
การขึ้นทะเบียนเครื่องส�ำอาง การวิจัยตลาดเครื่องส�ำอาง ภาชนะบรรจุ และฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
PHA 513 ปฏิบัติการเครื่องส�ำอาง
1(0-3-2)
		 (Cosmetics Laboratory)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 411 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 PHA 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 512 เครื่องส�ำอาง
		 การฝึกปฏิบัติการเตรียมต�ำรับเครื่องส�ำอางที่มีคุณสมบัติ ความคงตัวดี โดยเน้นหนักเกี่ยวกับการเตรี
ยมผลิตภัณฑ์ประเภทครีม โลชัน สบู่เหลว แชมพู ครีมนวดผม ลิปสติก น�้ำหอม และเครื่องส�ำอางส�ำหรับแต่งหน้า

กลุ่มเภสัชเคมี
PHA 533 อาหารเคมี
1(1-0-2)
		 (Food Chemistry)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 334 เภสัชวิเคราะห์ 2
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 534 ปฏิบัติการอาหารเคมี
		 ส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร แหล่งที่มา การผลิตและวิธีเก็บรักษา การวิเคราะห์อาหารและส่วน
ประกอบของอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร สารที่ใช้ปรุงแต่งอาหารและสิ่งปนปลอมในอาหาร
PHA 534 ปฏิบัติการอาหารเคมี
1(0-3-2)
		 (Food Chemistry Laboratory)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 334 เภสัชวิเคราะห์ 2
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 533 อาหารเคมี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับส่วนประกอบทางเคมีของอาหาร แหล่งที่มา การผลิตและวิธีเก็บรักษา การวิเคราะห์อาหาร และ
องค์ประกอบของอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร สารที่ใช้ปรุงแต่งอาหารและสิ่งปนปลอมในอาหาร
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กลุ่มเภสัชเวท
PHA 504 ลายพิมพ์ดีเอนเอของพืชสมุนไพร
1(1-0-2)
		 (DNA Fingerprints of Medicinal Plants)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคในการสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพร รวมถึงการประยุกต์ใช้ลาย
พิมพ์ดีเอนเอของพืชสมุนไพร
Theory, principle and medicinal plants DNA fingerprint techniques, application of plant DNA fingerprints.
PHA 505
		
		
		
		

หัวข้อปัจจุบันด้านเภสัชเวท
(Contemporary Topics in Pharmacognosy)
วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาทางด้านเภสัชเวท

1(1-0-2)

PHA 543

บทบาทของเภสัชกรในงานการแพทย์ทางเลือก
1(1-0-2)
(Role of Pharmacist in Alternative Medicine) 		
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 บทบาทของเภสัชกรในงานการแพทย์ทางเลือก ด้านการผลิต การส่งเสริมการใช้และการควบคุม
คุณภาพ รวมถึงหลักการของการแพทย์ทางเลือก การแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย การบริหารและการจัดการงาน
ด้านการแพทย์ทางเลือก
PHA 544 พืชมีประโยชน์
1(1-0-2)
		 (Useful Plants)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
พืชที่มีความสัมพันธ์ต่อชีวิตประจ�ำวัน เช่น พืชที่ใช้เป็นยา อาหาร เครื่องส�ำอาง ไม้ประดับ พืชเศรษฐกิจ รวมทั้งพืช
พิษ เป็นต้น
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PHA 545 อนุกรมวิธานพืช
1(1-0-2)
		 (Plant Taxonomy)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 การเรียกชื่อและการจ�ำแนกชนิดพืชตามวิวัฒนาการ โดยอ้างอิงตามระบบเอพีจี ตัวอย่างของพืชใน
วงศ์ต่าง ๆ ที่มีความส�ำคัญทางยาและทางเศรษฐกิจ
PHA 546
		
		
		
		
		
วิธานพืช

เคมีอนุกรมวิธาน
1(1-0-2)
(Chemotaxonomy)
วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
หลักการเบือ้ งต้นของเคมีอนุกรมวิธาน การจ�ำแนกพืชโดยใช้หลักของเคมีอนุกรมวิธานร่วมกับอนุกรม

PHA 547 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
1(1-0-2)
		 (Plant Biodiversity)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 ความหลากหลายทางทรัพยากรพันธุ์พืชในด้านพันธุกรรม ชนิดพันธุ์พืชและระบบนิเวศน์ รวมถึง การ
อนุรักษ์พันธุ์พืช อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
PHA 548 สีธรรมชาติ
1(1-0-2)
		 (Natural Colorants)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 แหล่งที่มาของสีธรรมชาติกลุ่มต่าง ๆ คุณสมบัติทางเคมี การสกัด และการท�ำให้บริสุทธิ์ ความคงตัว
ของสี การตรวจสอบชนิด การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ และการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
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PHA 549 เครื่องเทศ
1(1-0-2)
		 (Spices)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 ประวัติและแหล่งที่มาของเครื่องเทศชนิดต่าง ๆ การน�ำมาใช้ประโยชน์ การเพาะปลูกและการผลิต
รวมทั้งตลาดการค้าเครื่องเทศ
		
PHA 641 สมุนไพรเพื่อความงาม
1(1-0-2)
		 (Medicinal Plants for Beauty)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิท์ างเภสัชวิทยาของสมุนไพรทีใ่ ช้ประโยชน์ในด้านความงาม และการน�ำ
ไปใช้ในเครื่องส�ำอาง แนวทางที่เหมาะสมในการน�ำสมุนไพรมาใช้ในด้านความงาม
		
PHA 642 น�้ำมันหอมระเหยและสุคนธบ�ำบัด
1(1-0-2)
		 (Essential Oil and Aromatherapy)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 แหล่งก�ำเนิด องค์ประกอบทางเคมี กรรมวิธีในการผลิตและการเก็บรักษาน�้ ำมันหอมระเหย ศึกษา
ความเป็นมาของสุคนธบ�ำบัด การน�ำน�้ำมันหอมระเหยมาประยุกต์ใช้ในสุคนธบ�ำบัด เพื่อบ�ำบัดรักษาและความงาม
PHA 643 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร
1(1-0-2)
		 (Herbal Biological Screening Methods)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 ประเภทของการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพร เช่น ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านการอักเสบ เป็นต้น หลักการ วิธีการ และการประเมินผลการตรวจสอบ
PHA 644
		
		

เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช
(Plant Biotechnology)
วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2

1(1-0-2)
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		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและส่วนต่าง ๆ ของพืช และการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมด้านพืช การถ่ายยีนจากสิ่งมีชีวิตบางชนิดเข้าสู่พืช การควบคุมการ
แสดงออกของยีนในพืช การประยุกต์งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพของพืชเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มการ
ผลิตสารส�ำคัญในพืช
PHA 645 การปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
2(2-0-4)
		 (Medicinal Plant Improvement by Plant Tissue Culture Techniques)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 646 ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
		 การปรับปรุงพันธุพ์ ชื สมุนไพรโดยใช้เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชเพือ่ ผลิตสารทุตยิ ภูมทิ เี่ ป็นยา การ
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น อาหารของพืช รวมถึงเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ที่ใช้
ในการปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร
PHA 646 ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยง
1(0-3-2)
		 เนื้อเยื่อพืช
		 (Medicinal Plant Improvement by Plant Tissue Culture Techniques Laboratory)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 645 การปรับปรุงพันธุ์สมุนไพรโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
		 การเตรียมชิ้นส่วนพืช การเตรียมสูตรอาหาร เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืชเพื่อการผลิต
สารทุติยภูมิและการปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร
PHA 647
		
		
		
		
		
		
		
		

การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2(2-0-4)
(Herbal Product Quality Evaluation)
วิชาบังคับก่อน : PHA 334 เภสัชวิเคราะห์ 2
PHA 335 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 2
PHA 342 เภสัชเวท 2
PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
วิชาบังคับร่วม : PHA 648 ปฏิบัติการการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ลักษณะทางกายภาพและจุลทรรศน์ลักษณะของพืชสมุนไพร รวมถึงข้อก�ำหนดคุณภาพมาตรฐาน
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ของสมุนไพร การวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีส�ำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เปรียบเทียบกรรมวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามเภสัชต�ำรับ
		
PHA 648 ปฏิบัติการการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1(0-3-2)
		 (Herbal Product Quality Evaluation Laboratory)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 334 เภสัชวิเคราะห์ 2
		 PHA 335 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 2
		 PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 647 การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
		 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณของสารเคมีของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อการประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
		
PHA 649 การท�ำการเกษตรและการเก็บที่ดีส�ำหรับพืชสมุนไพร
1(1-0-2)
		 (Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for Medicinal Plants)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 343 ปฏิบัติการเภสัชเวท หรือ
		 PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 การท�ำการเกษตรทีด่ สี ำ� หรับพืชสมุนไพร การระบุ/ยืนยันชนิดพืชสมุนไพรทีน่ ำ� มาเพาะปลูก เมล็ดพันธุ์
หรือส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์อื่น ๆ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และบุคลากร วิธีการเก็บเกี่ยวที่ดีส�ำหรับพืชสมุนไพร การ
ขออนุญาตเก็บเกี่ยวสมุนไพร การวางแผนการเก็บสมุนไพร การคัดเลือกและการเก็บสมุนไพร และบุคลากร
		

กลุ่มเภสัชวิทยา
PHA 563 การคัดกรองฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
1(1-0-2)
		 (Pharmacological Screening Methods)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 351 เภสัชส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
		 PHA 352 ปฏิบัติการเภสัชส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
		 PHA 353 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 หลักการและทฤษฏีของการคัดกรองฤทธิท์ างเภสัชวิทยาของยา และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการคัดกรองฤทธิ์ การออกแบบการทดลองในการคัดกรอง
ฤทธิ์ รวมถึงการแปลผลการทดลอง
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PHA 564

การศึกษาวิจัยในมนุษย์ในกระบวนการพัฒนายา
1(1-0-2)
(Human Research Studies in Drug Development)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 491 ระเบียบวิธีวิจัย
		 PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 กฎ ระเบียบและกระบวนการทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาวิจยั ทางคลินกิ ในคนในขัน้ ตอนที่ 1-4 ของการพัฒนา
ยาใหม่เพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา
PHA 565 การทบทวนข้อมูลยาปัจจุบัน
1(0-3-2)
		 (Current Drug Review)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 353 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 การบูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยาและเคมีทางเภสัชกรรม และเรียนรู้การคัดเลือกและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากเอกสารงานวิจัยเพื่อการผลิตยาใหม่ เปรียบเทียบข้อมูลของยาใหม่กับยาที่มีใช้อยู่แล้วในปัจจุบัน
PHA 566 เภสัชวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
2(2-0-4)
		 (Cellular and Molecular Pharmacology)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 หลักการพื้นฐานของเภสัชวิทยาในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล การสื่อสารภายในและการสื่อสาร
ระหว่างเซลล์ ชนิดและบทบาทของโปรตีนต่าง ๆ ที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณ ตัวรับสัญญาณ เอนไซม์ สารสื่อ
ประสาท การส่งสัญญาณผ่านสารตัวกลางภายในเซลล์และอืน่ ๆ รวมทัง้ กลวิธานและการไปยังเป้าหมายของยาใหม่

กลุ่มเภสัชกรรมคลินิก
PHA 501 เภสัชกรรมปฏิบัติในผู้ป่วยนอก
2(2-0-4)
		 (Pharmacy Practice in Ambulatory Care)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค เช่น คลินิกผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟาริน ยา
ต้านไวรัสเอดส์ ยาเคมีบ�ำบัด คลินิกผู้ป่วยโรคระบบประสาท และวัณโรค เป็นต้น การวางแผนการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมซึง่ รวมถึงการค้นหาปัญหาจากโรคและจากการใช้ยา การจ่ายยา การให้ความรูแ้ ละการให้คำ� แนะน�ำปรึกษา
เกี่ยวกับยา โรค และการดูแลตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรสห
วิชาชีพ
PHA 502 ความรู้พื้นฐานส�ำหรับงานเตรียมยาเคมีบ�ำบัด
1(1-0-2)
		 (Principle Knowledge for Chemotherapy Admixture)
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 511 การเตรียมยาส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
		 มาตรฐานในการเตรียมยาเคมีบ�ำบัดเพื่อความปลอดภัย ความคงตัวของยาเตรียม ข้อควรระวังใน
			การบริหารยาเคมีบ�ำบัดและอาการไม่พึงประสงค์เฉียบพลันจากการให้ยา รวมทั้งความรู้เบื้องต้นใน
ดูแลและให้ค�ำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
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PHA 503
		
		

ความปลอดภัยในการบริหารยา
1(1-0-2)
(Drug Safety Administration)
วิชาบังคับก่อน : PHA 471 การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
		 หลักการในการบริหารยาอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ความคงตัวของยาหลังผสม สาร
น�้ำและยาที่ไม่เข้ากัน ยาที่อัตราเร็วในการให้ยามีผลท�ำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ การบริหารยาที่มีข้อควรระวังใน
การบริหารยากลุ่มพิเศษ ได้แก่ ยาที่มีความเสี่ยงสูง ยาเคมีบ�ำบัด ยาแก้ปวดในกลุ่มยาเสพติดให้โทษ
PHA 554 ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
2(2-0-4)
		 (Adverse Drug Reactions)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 อาการไม่พึงประสงค์และพิษจากการใช้ยารวมถึงยาสมุนไพร ซึ่งประกอบไปด้วยนิยาม ประเภท ของ
อาการไม่พึงประสงค์ ความรุนแรง ความร้ายแรง อุบัติการณ์การเกิดปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ของยารวมถึงผู้ป่วย
ที่มีอัตราเสี่ยง การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง
ของพิษจากยารวมถึงยาสมุนไพร การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การรักษาและการ
รักษาแบบประคับประคอง การติดตามผลการรักษา รวมทัง้ การเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์และพิษจากยา
และยาสมุนไพร
PHA 568 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ
1(1-0-2)
		 (Pharmacotherapeutics in Respiratory Disorders)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ โดยพิจารณาเลือกใช้ยาตามพยาธิกำ� เนิด พยาธิสรีรวิทยา
การเลือกใช้ยาทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ย การประเมิน ป้องกันและแก้ปญ
ั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับยา การวางแผนการบริบาลทาง
เภสัชกรรม การติดตามการรักษาด้วยยาและการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย
PHA 569 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคระบบทางเดินอาหาร
1(1-0-2)
		 (Pharmacotherapeutics in Gastrointestinal Disorders)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคระบบทางเดินอาหาร โดยพิจารณาเลือกใช้ยาตามพยาธิก�ำเนิด และพยาธิ
สรีระวิทยาของโรค การประเมิน ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา การวางแผนการบริบาลทางเภสัชกรรม การ
ติดตามการรักษาด้วยยาและการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย
PHA 581
		
		

เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคระบบประสาทและจิตเวช
(Pharmacotherapeutics in Neurology and Psychiatry)
วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3

2(2-0-4)
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		 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคระบบประสาทประกอบไปด้วย โรคในระบบประสาทส่วนกลาง โรคในระบบ
เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ โรคทางจิตเวช รวมทั้งการใช้สารเสพติด โดยพิจารณาเลือกใช้ยาตามพยาธิก�ำเนิด พยาธิ
สรีระวิทยาของโรค การประเมินป้องกันและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา การวางแผนการบริบาลทางเภสัชกรรม การ
ติดตามการรักษาด้วยยาและการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและการปฏิบัติตัว
PHA 583 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคต่อมไร้ท่อ
1(1-0-2)
		 (Pharmacotherapeutics in Endocrinology Disorders)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 เภสัชกรรมบ�ำบัดในระบบต่อมไร้ท่อ โดยพิจารณาเลือกใช้ยาตามพยาธิก�ำเนิดและพยาธิสรีรวิทยา
ของโรค การประเมิน ป้องกันและแก้ปญ
ั หาทีเ่ กี่ยวข้องกับยา การวางแผนการบริบาลทางเภสัชกรรม การติดตามการ
รักษาด้วยยาและการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย
PHA 584 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคติดเชื้อ
2(2-0-4)
		 (Pharmacotherapeutics in Infectious Diseases)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคติดเชือ้ โดยพิจารณาเลือกใช้ยาตามพยาธิกำ� เนิด และพยาธิสรีรวิทยาของโรค
การประเมิน ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา การวางแผนการบริบาลทางเภสัชกรรม การติดตามการรักษา
ด้วยยาและการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย
PHA 585 เภสัชกรรมบ�ำบัดในผู้ป่วยเรื้อรัง
2(2-0-4)
		 (Pharmacotherapeutics in Chronic Patients)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 ระบาดวิทยา สาเหตุการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย และการ
รักษาของความผิดปกติโรคเรื้อรัง โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา การติดตามผลการรักษา การให้คำ� ปรึกษาและการให้ความรูด้ า้ นยาแก่ผปู้ ว่ ย
PHA 586 เภสัชกรรมบ�ำบัดในเด็กและผู้สูงอายุ
1(1-0-2)
		 (Pharmacotherapeutics in Prediatrics and Geriatrics)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 456 เภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 457 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 เภสัชกรรมบ�ำบัด และการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ การค้นหาและแก้ไข
ปัญหาจากการใช้ยา และแนวทางเวชปฏิบัติในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว
PHA 587
		
		

ยาปัจจุบัน
(Drug Update)
วิชาบังคับก่อน : PHA 458 เภสัชกรรมบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์

1(1-0-2)
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		 ยาใหม่ที่น�ำมาใช้รักษาโรค การเปรียบเทียบยาใหม่ที่น�ำมาใช้กับยาใน “บัญชียาหลักแห่งชาติ” โดย
พิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากวารสารทางวิทยาศาสตร์และจากบริษัทผู้ผลิต การอภิปรายเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย
ในด้านการรักษาโรค ตลอดจนฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ความเป็นพิษ ผลการทดลองทางคลินิกและคุณค่าทางเภสัช
เศรษฐศาสตร์
PHA 588 การติดตามและประเมินการใช้ยา
1(1-0-2)
		 (Drug Use Evaluation)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 กระบวนการติดตามและประเมินการรักษาด้วยยา การใช้แฟ้มประวัตผิ ปู้ ว่ ย การสัมภาษณ์ประวัตกิ าร
ใช้ยา การประเมินสภาวะผู้ป่วย พารามิเตอร์ซึ่งใช้ในกลุ่มยาแต่ละกลุ่ม การประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา โดย
อาศัยหลักการทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ที่มีผลทางคลินิก
PHA 589 การเลือกใช้ยาเชิงเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
		 (Comparative Drug Utilization)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 458 เภสัชกรรมบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
		 การเปรียบเทียบข้อมูลที่มีข้อบ่งใช้เดียวกันตามกลุ่มอาการที่พบบ่อย โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีผล
ต่อการเลือกใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น วิธีบริหารยา อาการอันไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้อันตรกิริยา
ระหว่างยา ราคาและประสิทธิผลของยา การเลือกใช้ยาที่ทดแทนกันได้ที่มีใช้ในประเทศไทย

กลุ่มบริหารเภสัชกิจ
PHA 571
		

การบริหารการตลาดยา
2(2-0-4)
(Drug Marketing Management)
วิชาบังคับก่อน : PHA 371 การบริหารและการจัดการด้านเภสัชกรรม
		 หลักการเบือ้ งต้นของการตลาด การตลาดยาในประเทศไทย การท�ำแผนการตลาด การบริหารและการ
จัดการการตลาดยา การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์
การตั้งราคายา การส่งเสริมการตลาดในด้านต่าง ๆ การบริหารงานขาย พนักงานขาย วิธีการจูงใจพนักงานขายให้
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
		
PHA 572 การบริหารจัดการการผลิตยา
2(2-0-4)
		 (Drug Manufacturing Management)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 371 การบริหารและการจัดการด้านเภสัชกรรม
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		 การบริหารการผลิตยา กลยุทธ์การผลิตเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน การออกแบบผลิตภัณฑ์
และระบบห่วงโซ่อปุ ทาน การวางแผนและการควบคุมการการผลิตยา การศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอโครงการ
และการลงทุนต่าง ๆ
PHA 573 การบริหารจัดการเภสัชกรรมชุมชนขั้นสูง
2(2-0-4)
		 (Advanced Community Pharmacy Administration)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 473 การบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน
		 การบริหารจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน การลงทุน กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อการแข่งขันเชิง
ธุรกิจ การจ�ำลองรูปแบบร้านยา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเจ้าของร้านที่ประสบความส�ำเร็จ ศึกษาดูงาน
ที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนรูปแบบต่าง ๆ
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สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)
วิชาชีพ-บังคับ
PHA 171 เภสัชนิเทศ
1(1-0-2)
		 (Pharmacy Orientation)
		 การแนะน�ำวิชาชีพเภสัชกรรม พื้นฐานและเอกลักษณ์ของวิชาชีพเภสัชกรรม พัฒนาการของวิชาชีพ
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั บทบาทของเภสัชกรตามความคาดหวังของสังคม งานและความรับผิดชอบของวิชาชีพ องค์กร
ทีค่ วบคุมการปฏิบตั งิ านเภสัชกรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จริยธรรม และความประพฤติทคี่ วรปลูกฝังในผูท้ จ่ี ะเป็น
เภสัชกร
PHA 211 หลักการพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(1-0-2)
		 (Principle of Pharmaceutical Technology)
		 วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐาน
		 PHY 132 ฟิสิกส์ทั่วไป
		 CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
		 CHM 231 เคมีฟิสิคัล
		 ภาษาละตินทีใ่ ช้ในใบสัง่ ยา การอ่านและแปลความหมายของใบสัง่ ยา ฉลากยา การแปลงหน่วยของ
การชัง่ ตวง ในระบบอะวัวดูปวั ส์ ระบบอะโปธิคารี ระบบเมตริก การค�ำนวณทางเภสัชกรรม สัดส่วนความเข้มข้น ความ
แรงเป็นร้อยละ มิลลิสมมูล ความถ่วงจ�ำเพาะ ความหนาแน่น การเจือจางความเข้มข้นโดยอัลลิเกชัน อะลิควอต การ
ค�ำนวณความแรงของสารละลายเพื่อเตรียมยาในรูปแบบต่าง ๆ
PHA 212 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Technology I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 211 หลักการพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 213 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
		 เทคนิคทางเภสัชกรรมทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการเตรียมยา เอกสารอ้างอิงทางเภสัชกรรม เภสัชภัณฑ์รปู แบบ
ต่าง ๆ สารปรุงแต่งในทางเภสัชกรรม หลักการทางเคมีฟิสิกส์ คุณสมบัติของผงยา อนุภาคศาสตร์ หลักการลดขนาด
อนุภาค การผสมผงยา ส�ำหรับการน�ำมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมต�ำรับยาผง ยาแกรนูล ยาลูกกลอน ยาอมเม็ดแข็ง
และยาอมเม็ดนิ่ม
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PHA 213 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
1(0-3-2)
		 (Pharmaceutical Technology Laboratory I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 211 หลักการพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 212 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
		 การประยุกต์ใช้หลักการทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม เช่น การจ�ำแนกรูปแบบเภสัชภัณฑ์ การค�ำนวณ
ตลอดจนเทคนิคทางเภสัชกรรมทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ในการเตรียมยา ศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีกายภาพของผงยา อนุภาค
ศาสตร์ วิธีการลดขนาดอนุภาค การผสมผงยา ส�ำหรับการเตรียมยาผง ยาแกรนูล ยาลูกกลอน ยาอมเม็ดแข็ง และ
ยาอมเม็ดนิ่ม
PHA 231 เภสัชเคมี 1
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Chemistry I)
		 วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐาน
		 CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
		 หลักการเบื้องต้นทางเภสัชเคมีของสารและยาที่เป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ คุณสมบัติทางเคมีและ
กายภาพของสารประกอบทีใ่ ช้เป็นยา ครอบคลุมด้านสเตอริโอเคมี คุณสมบัตทิ างสัณฐานของผลึก คุณสมบัตกิ รดและ
เบส เภสัชต�ำรับ สารต่างๆทีใ่ ช้เป็นยา รวมถึงเภสัชรังสี ปฏิกริ ยิ าเคมีทเี่ กีย่ วข้องกับความคงตัวของโมเลกุลยา เคมีของ
การเปลี่ยนแปลงของยาในร่างกาย รวมทั้งยาที่เป็นเปปไทด์และโปรตีน
PHA 241 ความรู้เบื้องต้นทางเภสัชสมุนไพร
2(2-0-4)
		 (Introduction to Herbal Pharmacy)
		 วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา
		 BIO 137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
		 สัณฐานวิทยาและเนื้อเยื่อพืชส่วน ราก ล�ำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด อนุกรมวิธานพืช การจัดท�ำตัว
อย่างพรรณไม้แห้งและพิพิธภัณฑ์พืช
PHA 243 เภสัชสมุนไพร
2(2-0-4)
		 (Herbal Pharmacy)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 241 ความรู้เบื้องต้นทางเภสัชสมุนไพร
		 มาตราไทย รสของยาและคณาเภสัช หลักในการใช้สมุนไพร สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้
รักษาอาการในระบบต่างๆ โดยเน้นสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงสมุนไพร
ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
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PHA 271 การสาธารณสุข
2(2-0-4)
		 (Public Health)
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 272 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
		 ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย โครงสร้างการบริหารงานการสาธารณสุข ปัญหาด้านสาธารณสุข
และบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขต่าง ๆ การกระจายความคุม้ ครองและบริการรักษา พยาบาลไปยังประชาชนทุก
ระดับ การระบาดของโรค ระบบยาของประเทศและระบบยาในสถานพยาบาล
PHA 272 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
1(1-0-2)
		 (Social and Behavioral Aspect in Pharmacy)
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 271 การสาธารณสุข
		 แนวคิดพื้นฐานทางด้านมานุษยวิทยา สังคมศาสตร์การแพทย์ สังคมจิตวิทยา สังคมวัฒนธรรม และ
แนวคิดอื่น ๆ เพื่อท�ำนายพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ยา การแสวงหาความช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย
ของประชาชน และพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์ หลักการเบื้องต้นทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
PHA 311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Technology II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 212 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
		 PHA 213 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1		
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
		 หลักการทางเคมีและกายภาพของระบบสารละลาย สถานะของสาร สมดุลวัฏภาค การกระจายตัว
ทฤษฎีและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อขีดการละลาย เทคนิคการเพิม่ การละลาย พืน้ ฐานในการตัง้ สูตรต�ำรับ ความเข้ากันได้ของ
ส่วนประกอบในต�ำรับ สารบัฟเฟอร์ และสารปรับสภาพโทนิกซิตี วิธีการเตรียม การประเมินคุณสมบัติ และความ
คงตัวของยาเตรียมของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น ยาน�้ำใส ยาน�้ำเชื่อม ยาอิลิกเซอร์ ยาสปิริต ยาทิงเจอร์ ยาสกัด
ไหลเหลว และยาส�ำหรับตา หู คอ และจมูก
PHA 312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
1(0-3-2)
		 (Pharmaceutical Technology Laboratory II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 212 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
		 PHA 213 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1		
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
		 การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีทางเคมีกายภาพ เช่น สมดุลวัฏภาค สถานะของสาร การกระจาย
ตัว ทฤษฎีการละลาย เทคนิคการเพิ่มการละลาย ในการตั้งสูตรต�ำรับ การเตรียมต�ำรับยาเตรียมของเหลวที่เป็นเนื้อ
เดียวกัน ได้แก่ ยาสารละลาย ยาน�้ำเชื่อม ยาอิลิกเซอร์ ยาสปิริต ยาทิงเจอร์ ยาสกัดไหลเหลว และยาส�ำหรับตา หู
คอ และจมูกที่มีคุณสมบัติ และความคงตัวดี

822
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

PHA 313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Technology III)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
		 PHA 312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2		
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 314 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
หลักการทางเคมีและกายภาพ เช่น ปรากฏการณ์ที่ผิวประจัน วิทยาศาสตร์ของการไหล และทฤษฎีคอลลอยด์ พื้น
ฐานในการตั้งสูตรต�ำรับ ความเข้ากันได้ของส่วนประกอบในต�ำรับ วิธีการเตรียม การประเมินคุณสมบัติ และความ
คงตัวของยาเตรียมเภสัชภัณฑ์ประเภทยาน�้ำกระจายตัว และ ยาน�้ำแขวนตะกอน
PHA 314 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
1(0-3-2)
		 (Pharmaceutical Technology Laboratory III)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
		 PHA 312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2		
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
		 การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีทางเคมีกายภาพ เช่น ปรากฏการณ์ที่ผิวประจัน การดูดซับ
วิทยาศาสตร์ของการไหล และทฤษฎีคอลลอยด์ ในการตัง้ สูตรต�ำรับ การเตรียมต�ำรับยาเตรียมประเภทยาน�้ำกระจาย
ตัว ยาน�้ำแขวนตะกอนที่มีคุณสมบัติ และความคงตัวดี
PHA 315 ชีวเภสัชกรรม
3(3-0-6)
		 (Biopharmaceutics)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
		 PHA 312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
		 PHA 351 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
		 PHA 352 ปฏิบัติการเภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 การออกฤทธิ์ของยาในร่างกาย หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการดูดซึม การกระ
จายตัว การแปลงรูปทางชีวภาพ ความเปลี่ยนแปลงในร่างกาย เมตาบอลิสมและการขับออกของยาเมื่อบริหารยา
โดยวิถีทางปกติ การค�ำนวณเกี่ยวกับล�ำดับของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในร่างกาย
PHA 331 เภสัชวิเคราะห์ 1
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Analysis I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 231 เภสัชเคมี 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 332 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 1
		 หลักการควบคุมคุณภาพของยาและเภสัชภัณฑ์โดยเทคนิคทางไทเทรชันและเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
วิธีการเตรียมตัวอย่าง รวมทั้งหลักการวิเคราะห์ด้วยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์และการวิเคราะห์ทางความร้อน
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PHA 332 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 1
1(0-3-2)
		 (Pharmaceutical Analysis Laboratory I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 231 เภสัชเคมี 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 331 เภสัชวิเคราะห์ 1
		 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพของตัวยาและเภสัชภัณฑ์ โดยใช้เทคนิคของการชั่ง การไทเทรต เทคนิค
การเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ ตลอดถึงเทคนิคของการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ได้แก่ เครื่องหาค่าดัชนีหักเห
เครื่องหาค่าการบิดระนาบของล�ำแสง และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า
PHA 333

เภสัชเคมี 2
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Chemistry II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 231 เภสัชเคมี 1
		 PAT 201 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
		 MIC 300 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 351 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
		 ปฏิกิริยาอินทรีย์เบื้องต้นที่ใช้ในทางเภสัชกรรม การค้นพบยา การออกแบบและพัฒนายา ตัวยาจาก
แหล่งที่มาต่าง ๆ ได้แก่ ยาที่ได้จากธรรมชาติ ยากึ่งสังเคราะห์ ยาสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ
โดยแบ่งเนื้อหาตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการน�ำมาใช้รักษาโรค ธรรมชาติทางเคมีของตัวยา คุณสมบัติทางเคมี
กายภาพ ความคงตัว การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย กลไกการออกฤทธิ์ ประโยชน์ในการรักษาโรค แง่มุมทางเคมี
ที่น�ำไปสู่ความเป็นพิษและปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างทางเคมีกับการออกฤทธิ์ของยา
ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นและกดระบบประสาทส่วนกลาง ยาระบบประสาทอัตโนมัติ ยาระงับปวด ลดไข้ ยาต้านมะเร็ง ยา
รักษามาลาเรีย และยากลุ่มอื่น ๆ
				
PHA 334 เภสัชวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
		 (Pharmaceutical Quality Control II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 331 เภสัชวิเคราะห์ 1
		 PHA 332 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 1
		 หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสเปคโตรสโคปี และทางโครมา โทกราฟี ตลอด
จนการวิเคราะห์ทางชีวภาพ ซึ่งอยู่ในกระบวนการควบคุมคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์ยา
PHA 336 เภสัชเคมี 3
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Chemistry III)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 333 เภสัชเคมี 2
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 การศึกษาต่อเนื่องจากเภสัชเคมี 2 ในกลุ่มยาต้านแบคทีเรีย ยาฆ่าเชื้อรา ยาต้านไวรัส ฮอร์โมน ยา
ออกฤทธิ์ต่อหัวใจ ยารักษาโรคกระดูกพรุนและอื่นๆ
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PHA 341 เภสัชเวท 1
2(2-0-4)
		 (Pharmacognosy I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 243 เภสัชสมุนไพร
		 ชีวสังเคราะห์ของสารจากธรรมชาติกลุม่ ต่าง ๆ ได้แก่ แอลคาลอยด์ กลัยโคไซด์ เทอร์ปนี อยด์ และสาร
กลุม่ อืน่ ๆ คุณสมบัตทิ างเคมี ฤทธิท์ างชีวภาพ ประโยชน์ทนี่ ำ� มาใช้ในการรักษาโรคและแหล่งทีม่ าของสารเหล่านัน้
PHA 342 เภสัชเวท 2
2(2-0-4)
		 (Pharmacognosy II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 341 เภสัชเวท 1
		 การควบคุมคุณภาพสมุนไพรตามข้อก�ำหนดของเภสัชต�ำรับ การจัดท�ำมาตรฐานสมุนไพร การพิสูจน์
เอกลักษณ์พืชสมุนไพรโดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา รวมถึงกระบวนการค้นคว้ายาใหม่
PHA 344 ปฏิบัติการเภสัชเวทส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
1(0-3-2)
		 (Pharmacognosy Laboratory for Pharmaceutical care)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 341 เภสัชเวท 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 ปฏิบัติการด้านสัณฐานวิทยาและลักษณะของเนื้อเยื่อพืชส่วน ราก ล�ำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด การ
ควบคุมคุณภาพ และการจัดท�ำมาตรฐานสมุนไพร
		
PHA 351 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
4(4-0-8)
		 (Pharmacology for Pharmacy I)
		 วิชาบังคับก่อน : BCH 206 ชีวเคมีส�ำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
		 PSO 201 สรีรวิทยา
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 352 ปฏิบัติการเภสัชส�ำหรับเภสัชศาสตร์
		 PHA 333 เภสัชเคมี 2
		 หลักการแนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับพืน้ ฐานการใช้ยาบ�ำบัดโรค การเปลีย่ นแปลงยาภายในร่างกาย หลัก
การทั่วไป กลไกการออกฤทธิ์ของยาต้นแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ ข้อควรระวัง และอาการ
ข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร และมะเร็ง รวมถึงยาฆ่าพยาธิและยาฆ่าโปรโตซัว
PHA 352
		
		
		
		

ปฏิบัติการเภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์
(Pharmacology for Pharmacy Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : BCH 206 ชีวเคมีส�ำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
PSO 201 สรีรวิทยา
วิชาบังคับร่วม : PHA 351 เภสัชส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1

1(0-3-2)
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		 ศึกษาการทดลองโดยอาศัยหลักการทางเภสัชวิทยา วิธกี ารทดลองต่างๆ ทีใ่ ช้ในงานวิจยั ทางเภสัชวิทยา
ทั้งเทคนิคการศึกษาในกายสัตว์ทดลองและนอกกายสัตว์ทดลอง ซึ่งรวมถึงการศึกษาการออกฤทธิ์ของยา การเสริม
ฤทธิ์และการต้านฤทธิ์กันของยา กลไกการออกฤทธิ์ของยา และการทดสอบความเป็นพิษ
PHA 353 พิษวิทยา
1(1-0-2)
		 (Toxicology)
		 วิชาบังคับก่อน : BCH 206 ชีวเคมีส�ำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
		 PSO 201 สรีรวิทยา
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 351 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
		 หลักการแนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับพืน้ ฐานทางพิษวิทยา จลนพลศาสตร์ของการเกิดพิษ การจัดการเมือ่
เกิดความเป็นพิษ การเกิดความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม และข้อมูลทางพิษวิทยาคลินิกจากการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่า
หนูและยาฆ่าหญ้า สารพิษที่ได้จากสิ่งแวดล้อมและการท�ำงาน และยาเสพติด
PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
4(4-0-8)
		 (Pharmacology for Pharmacy II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 351 เภสัชส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 336 เภสัชเคมี 3
		 การบูรณาการองค์ความรู้ของคุณสมบัติโครงสร้างของสารที่นำ� มาใช้เป็นยา โดยเน้นกลไกการออก
ฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง และการประยุกต์ใช้ยาให้เหมาะสมกับสรีรวิทยาและพยาธิวิทยา ต่าง
ๆ ของมนุษย์ ของยาระบบฮอร์โมน ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน และยาที่ใช้ในโรคติดเชื้อต่าง ๆ
PHA 355 โภชนศาสตร์ทางการแพทย์
1(1-0-2)
		 (Medical nutrition)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 351 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 1
		 ความส�ำคัญของโภชนศาสตร์เพือ่ สุขภาพและการป้องกันโรค การรักษาภาวะทุพโภชนาการ การดูแล
ด้านโภชนาการในสตรีตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ทารก และผู้สูงอายุ อันตรกิริยาระหว่างอาหาร สารอาหารและยา การ
ประเมินภาวะโภชนาการ การให้ โภชนบ�ำบัดในโรคต่าง ๆ กระบวนการให้อาหารผู้ป่วยโดยวิธีพิเศษ
PHA 371 การบริหารและการจัดการด้านเภสัชกรรม
3(3-0-6)
		 (Pharmaceutical Administration and Management)
		 การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับธุรกิจยาและอุตสาหกรรมยา การบริหารธุรกิจยาในขนาดและ
ลักษณะต่างๆ หลักการบริหารทั่วไป ระบบการตลาด ระบบการผลิต การบริหารงานพัสดุ การจัดจ้าง จัดซื้อ การ
ควบคุมวัสดุ การควบคุมสินค้าคงคลัง การบริหารงานด้านการเงิน การงบประมาณ การควบคุมการบัญชี การบริหาร
งานบุคคล งานสวัสดิการ การจัดการสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน การแรงงานสัมพันธ์ เรียนรู้ผู้น�ำลักษณะต่างๆ
หลักการรวมอ�ำนาจและกระจายอ�ำนาจ การจัดรูปองค์กร การวางแผน การวิเคราะห์โครงการ การตัดสินใจ
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PHA 411 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
2(2-0-4)
		 (Pharmaceutical Technology IV)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
		 PHA 314 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3		
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 ทฤษฎีและหลักการทางเภสัชกรรมในการตัง้ ต�ำรับ ความเข้ากันได้ของส่วนประกอบในต�ำรับ วิธกี ารเต
รียม การประเมินคุณสมบัติ และความคงตัวของยาเตรียมเภสัชภัณฑ์ประเภทอิมัลชัน และยาเตรียมรูปแบบกึ่งแข็ง
เช่น ครีม โลชัน เจล ขี้ผึ้ง เพสต์ และยาเหน็บ
PHA 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
1(0-3-2)
		 (Pharmaceutical Technology Laboratory IV)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
		 PHA 314 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3		
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 411 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการทางเคมีกายภาพในการเตรียมต�ำรับยาอิมัลชัน ยาเตรียมกึ่งแข็ง
เช่น ครีม โลชัน เจล ขี้ผึ้ง เพสต์ และยาเหน็บที่มีคุณสมบัติและความคงตัวดี
PHA 421 เภสัชอุตสาหกรรม 1
2(2-0-4)
		 (Manufacturing Pharmacy I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 315 ชีวเภสัชกรรม
		 หลักการและวิธกี ารผลิตยาของแข็งรูปแบบต่าง ๆ ในระดับอุตสาหกรรมในรูปลักษณ์ของยาเม็ด ยาเม็ด
เคลือบน�้ำตาลและฟิล์ม ยาเม็ดออกฤทธิ์นาน และแคปซูล รายละเอียด วิธีการ และมาตรการในการควบคุมคุณภาพ
ในระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป วัตถุดิบที่น�ำมาใช้ในการผลิต เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ใน
การผลิตยาในรูปแบบดังกล่าวในขั้นอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร วิธีการใช้ การบ�ำรุงรักษา ปัญหาขั้น
มูลฐานทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการผลิตเทคนิคการแก้ไขปัญหา วิธกี ารบรรจุ รูปแบบของภาชนะทีใ่ ช้ให้มคี วามเหมาะสม
และสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
PHA 423 เภสัชอุตสาหกรรม 2
2(2-0-4)
		 (Manufacturing Pharmacy II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 421 เภสัชอุตสาหกรรม 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 425 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรมส�ำหรับการบริบาล
		 ทางเภสัชกรรมหลักการและวิธกี ารผลิตยาปราศจากเชือ้ และเภสัชภัณฑ์สดู พ่นในขัน้ อุตสาหกรรม ราย
ละเอียด วิธกี ารและมาตรการในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิต เช่น การทดสอบไพโรเจน การทดสอบ
การปราศจากเชื้อ การทดสอบการรั่ว เป็นต้น การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยาประเภท
ดังกล่าว ศึกษาวิธีการเลือกใช้และข้อควรค�ำนึงถึงต่าง ๆ ของภาชนะที่ใช้บรรจุ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการ
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ผลิตยา เรียนการวางแผน การจัดระบบสถานที่ในโรงงานอุตสาหกรรมยา โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพในการผลิตและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาเป็นหลัก
PHA 425 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรมส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
1(0-3-2)
		 (Manufacturing Pharmacy Laboratory for Pharmaceutical Care)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 421 เภสัชอุตสาหกรรม 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 423 เภสัชอุตสาหกรรม 2
		 ฝึกฝนการใช้เครือ่ งมือและเครือ่ งจักรในระดับอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ในการผลิตยาปราศจากเชือ้ เช่น ยาฉีด
ปริมาตรน้อย ยาฉีดปริมาตรมาก และที่ใช้ในการผลิตยาในรูปแบบของแข็ง ได้แก่ยาเม็ดและแคปซูล กรรมวิธีต่างๆ
ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพของยาเตรียมรูปแบบต่างๆ ที่ผลิตขึ้น
PHA 441 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1(1-0-2)
		 (Dietary Supplements)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 342 เภสัชเวท 2
		 PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีใ่ ช้ปอ้ งกันภาวะเครียด นอนไม่หลับ บ�ำรุงร่างกายและสมอง ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญอาหาร เสริมสร้างระบบประสาทและป้องกันสมองเสื่อม สุขภาพเพศทั้งหญิงและชาย
อันตรกิริยาระหว่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา รวมทั้งหัวข้อใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
PHA 451 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมบ�ำบัด
1(1-0-2)
		 (Introduction to Pharmacotherapy)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
		 หลักการของการบริบาลทางเภสัชกรรม การวิเคราะห์ใบสั่งยา การเขียนฉลากยาและฉลากช่วย การ
สัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกายพื้นฐาน การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และบริการเภสัชสนเทศ
PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
3(3-0-6)
		 (Pharmacotherapy I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 451 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมบ�ำบัด
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงทางคลินิก การใช้ยาในระบบ ทางเดินอาหาร ได้แก่
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อาการผิดปกติตา่ งๆ เช่น คลืน่ ไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก โรคแผลเปือ่ ยเพปติก โรคกรดไหลย้อน โรคริดสีดวง
ทวาร ระบบเลือดได้แก่ โรคโลหิตจาง ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกได้แก่ โรคข้อเสื่อม โรคข้อรูมาทอยด์ โรคเกาต์ โรค
กระดูกพรุน โรคทางนรีเวชได้แก่ ภาวะปวดประจ�ำเดือน การคุมก�ำเนิด การใช้ฮอร์โมนทดแทน ระบบทางเดินหายใจ
ได้แก่ โรคเยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้ โรคหอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง การอดบุหรี่ ตา ผิวหนัง และระบบภูมิคุ้มกัน การ
ประยุกต์ความรู้ด้านต่างๆเพื่อให้การบริบาลทางเภสัชกรรม การประเมินการใช้ยา การวัดและติดตามผลการรักษา
การให้ค�ำปรึกษา และการให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วย
PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
1(0-3-2)
		 (Pharmacotherapy Laboratory I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 451 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมบ�ำบัด
		 PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
		 ปฏิบตั กิ ารโดยใช้กรณีศกึ ษาซึง่ เป็นสถานการณ์จำ� ลองของกลุม่ โรคทีเ่ รียนในรายวิชาเภสัชกรรมบ�ำบัด
1 เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก หลักการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วย
การตรวจร่างกายพื้นฐาน การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา อาการ
และอาการแสดงทางคลินิก หลักการวินิจฉัย ตรวจสอบใบสั่งยาและยาที่ผู้ป่วยได้รับ การจ่ายยา การตรวจติดตาม
ประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ยา หลักการให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
1(0-3-2)
		 (Hospital Pharmacy Skill)
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 451 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมบ�ำบัด
		 PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 การฝึกปฏิบตั ใิ นการติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา การคิดและเขียนล�ำดับเหตุการณ์อย่าง
เป็นระบบ การใช้ algorithms การเขียนรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ การเขียนบัตรแพ้ยา การติดตามและ
ประเมินการรักษาด้วยยา การค้นหาความคลาดเคลื่อนจากการใช้ยา การทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย การสัมภาษณ์
ประวัติการใช้ยาเพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา การประเมินสภาวะของผู้ป่วย การติดตามค่าพารามิเตอร์
ในด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา การประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา โดยอาศัยหลักการทาง
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ การจัดท�ำรายงานการใช้ยาของผู้ป่วย การเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
และการให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย
PHA 455
		
		
		

ทักษะการสื่อสารในเภสัชกรรมปฏิบัติ
1(0-3-2)
(Communication Skill in Pharmacy Practice)
วิชาบังคับก่อน : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
ฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะในการติดต่อสือ่ สารระหว่างบุคคลและสือ่ สารมวลชน ทักษะทางด้าน วัจนภาษาและ
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อวัจนภาษา บุคลิกภาพและการทักษะในการน�ำเสนอ โดยเน้นการสื่อสารระหว่างทีมสหวิชาชีพ การให้ค�ำปรึกษาแก่
ผู้มารับบริการและเทคนิคในการสื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษตลอด จน ทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่
จ�ำเป็นต่อการบริบาลทางเภสัชกรรม
PHA 456 เภสัชกรรมบ�ำบัด 2
3(3-0-6)
		 (Pharmacotherapy II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 451 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมบ�ำบัด
		 PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 457 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 462 ทักษะพื้นฐานส�ำหรับเภสัชกรรมปฏิบัติ
		 ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงทางคลินกิ และการใช้ยาในระบบ ประสาทได้แก่
อาการปวดศีรษะประเภทต่างๆ ระบบหัวใจและหลอดเลือดได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจ
และไขมันในเลือดผิดปกติ ระบบต่อมไร้ท่อได้แก่ เบาหวาน ภาวะต่อมไทรอยด์ท�ำงานเกิน ภาวะขาดไทรอยด์ และ
โรคอ้วน หลักการใช้ยาต้านจุลชีพและโรคติดเชื้อได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง เอดส์ วัณโรค โรค
ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ โรคพยาธิ และโรคจิตเวช ได้แก่ การใช้ยาในทางที่ผิด ภาวะติด
สุรา โรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้า การประยุกต์ความรู้ด้านต่างๆเพื่อให้การบริบาลทางเภสัชกรรม การประเมินการ
ใช้ยา การวัดและติดตามผลการรักษา การให้ค�ำปรึกษา และการให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วย
PHA 457 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 2
1(0-3-2)
		 (Pharmacotherapy Laboratory II)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 451 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมบ�ำบัด
		 PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 456 เภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 462 ทักษะพื้นฐานส�ำหรับเภสัชกรรมปฏิบัติ
		 ปฏิบตั กิ ารโดยใช้กรณีศกึ ษาซึง่ เป็นสถานการณ์จำ� ลองของกลุม่ โรคทีเ่ รียนในรายวิชาเภสัชกรรมบ�ำบัด
2 เพือ่ พัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หาทางคลินกิ หลักการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ว่ ย การสัมภาษณ์ประวัตผิ ปู้ ว่ ย
การตรวจร่างกายพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง
ทางคลินิก หลักการวินิจฉัย ตรวจสอบใบสั่งยาและยาที่ผู้ป่วยได้รับ การจ่ายยา การตรวจติดตามประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยจากการใช้ยา หลักการให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
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PHA 458

เภสัชกรรมบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
1(1-0-2)
(Evidence-Based Pharmacotherapy)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 459 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
		 PHA 491 ระเบียบวิธีวิจัย
		 แหล่งข้อมูลเภสัชกรรมบ�ำบัดบนหลักฐานทางวิชาการ การประเมินคุณค่าเอกสาร การทดลองควบคุม
แบบสุ่ม การทบทวนอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิธาน แนวทางการน�ำเสนอกรณีศึกษาบนหลักฐานทางวิชาการ
และการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่น�ำไปสู่การปฏิบัติบนพื้นฐานการวิจัย
PHA 459

ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
1(0-3-2)
(Evidence-Based Pharmacotherapy Laboratory)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 458 เภสัชกรรมบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
		 PHA 491 ระเบียบวิธีวิจัย
		 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเภสัชกรรมบ�ำบัดบนหลักฐานทางวิชาการ การประเมินคุณค่า
เอกสาร การทดลองควบคุมแบบสุม่ การทบทวนอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิธาน แนวทางการน�ำเสนอกรณีศกึ ษา
บนหลักฐานทางวิชาการ และการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมที่น�ำไปสู่การปฏิบัติบนพื้นฐานการวิจัย
PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
3(3-0-6)
		 (Pharmacotherapy III)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 456 เภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 457 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 462 ทักษะพื้นฐานส�ำหรับเภสัชกรรมปฏิบัติ
		 ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงทางคลินิก และการใช้ยาในระบบ ทางเดิน
อาหารได้แก่ โรคแผลเปื่อยจากความเครียด โรคล�ำไส้แปรปรวน โรคล�ำไส้อักเสบเรื้อรัง ระบบทางเดินปัสสาวะ การ
คุมก�ำเนิดโดยใช้ฮอร์โมน ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ได้แก่ กล้ามเนื้ออักเสบหลายมัด โรคหนังแข็ง ระบบต่อมไร้ท่อ
ได้แก่ เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน ความผิดปกติที่ต่อมหมวกไต ระบบเลือดที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของปัจจัย
การแข็งตัวของเลือด ภาวการณ์แข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย ภาวะเกล็ดเลือดน้อย โรคไต ได้แก่ ภาวะไต
วายเฉียบพลัน โรคไตวายเรือ้ รัง ความผิดปกติของเกลือแร่และกรด-เบสในร่างกาย ระบบภูมคิ มุ้ กัน และโรคทางจิตเวช
ได้แก่ โรคสมาธิสนั้ โรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขัว้ โรคออทิซมึ และความผิดปกติทางด้านการนอน การประยุกต์ความ
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รูด้ า้ นต่างๆเพือ่ ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม การประเมินการใช้ยา การวัดและติดตามผลการรักษา การให้คำ� ปรึกษา
และการให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วย
PHA 461

ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
1(0-3-2)
(Pharmacotherapy Laboratory III)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 452 เภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 PHA 453 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 1
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 456 เภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 457 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 462 ทักษะพื้นฐานส�ำหรับเภสัชกรรมปฏิบัติ
		 ปฏิบตั กิ ารโดยใช้กรณีศกึ ษาซึง่ เป็นสถานการณ์จำ� ลองของกลุม่ โรคทีเ่ รียนในรายวิชาเภสัชกรรมบ�ำบัด
3 เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก หลักการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การสัมภาษณ์ประวัติผู้ป่วย
การตรวจร่างกายพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง
ทางคลินิก หลักการวินิจฉัย ตรวจสอบใบสั่งยาและยาที่ผู้ป่วยได้รับ การจ่ายยา การตรวจติดตามประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยจากการใช้ยา หลักการให้ค�ำ แนะน�ำการใช้ยาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
PHA 462 ทักษะพื้นฐานส�ำหรับเภสัชกรรมปฏิบัติ
1(1-0-2)
		 (Fundamental Skills for Pharmacy Practice)
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 456 เภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 457 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 การประมวลความรู้ทางเภสัชกรรมบ�ำบัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม
โรงพยาบาลและเภสัชกรรมชุมชน
PHA 471 การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
2(2-0-4)
		 (Hospital Pharmacy Administration)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 271 การสาธารณสุข
		 PHA 272 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
		 ทฤษฎีว่าด้วยโครงสร้างและหลักการบริหารโรงพยาบาลและฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาล การ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมาก่อนในการพิจารณาแนวทาง เพื่อปรับปรุงงานเภสัชกรรม ทั้งด้านงานบริหารและงาน
บริการ เน้นความร่วมมือระหว่างบุคลากรหน่วยต่างๆ เพือ่ ให้คนไข้ปลอดภัยและได้รบั บริการทีด่ ที สี่ ดุ เนือ้ หาทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ นโยบายด้านยาของโรงพยาบาล งบประมาณยาและเวชภัณฑ์ การบริหารเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ระบบการ
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จัดจ่ายยาแบบต่าง ๆ หลักการปฏิบตั กิ ารจ่ายยาทีด่ สี ามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้กอ่ นจ่ายถึงมือคนไข้ นักศึกษา
สามารถทบทวน และวิเคราะห์บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั และทีค่ วรจะเป็นในอนาคตได้อย่าง
แจ่มชัด เพื่อมุ่งให้เกิดจิตส�ำนึกที่ดีในการเสริมสร้างงานโรงพยาบาลให้มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
PHA 472 นิติเภสัช
2(2-0-4)
		 (Pharmacy Jurisprudence)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 171 เภสัชนิเทศ
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 473 การบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน
		 หลักการและเหตุผล รายละเอียดและสาระส�ำคัญของกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
เภสัชกรรมและจรรยาบรรณการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของเภสัชกรในกฎหมายแต่ละฉบับ วิธกี ารและ
ขั้นตอนการปฏิบัติให้บังเกิดผลในวิชาชีพโดยชอบด้วยกฎหมาย กฎหมายยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับการ
จัดการธุรกิจอุตสาหกรรมยา เช่น เทศบัญญัติ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายควบคุมโรงงาน กฎหมายศุลกากร
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม สิทธิบัตรยา ทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจอุตสาหกรรมยา
PHA 473 การบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน
2(2-0-4)
		 (Community Pharmacy Administration)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 271 การสาธารณสุข
		 PHA 272 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
		 PHA 371 การบริหารและการจัดการด้านเภสัชกรรม		
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 472 นิติเภสัช
		 การบริหารจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน การจัดตั้ง กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อการแข่งขันเชิง
ธุรกิจ ได้แก่ การเลือกท�ำเลที่ตั้ง การจัดร้าน การส่งเสริมการขาย การตั้งราคา การขายและการให้บริการ และการ
บริหารจัดการคลัง ศึกษาบทบาทและหน้าที่เภสัชกรชุมชนและร้านยาคุณภาพ กฎหมาย การจ่ายยาตามพระราช
บัญญัติ การส่งต่อผู้ป่วย
PHA 474 ระบาดวิทยาทางยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์
1(1-0-2)
		 (Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 271 การสาธารณสุข
		 PHA 272 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 491 ระเบียบวิธีวิจัย
		 หลักการทางระบาดวิทยาและชีวสถิติ การประยุกต์ใช้เพือ่ น�ำมาใช้ตดั สินใจเลือกใช้ยาหรือเวชปฏิบตั ทิ ี่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน�ำมาใช้เพือ่ แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน เภสัชเศรษฐศาสตร์ เนือ้ หาเกีย่ วกับ
หลักการและทฤษฎีพนื้ ฐานทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการเลือกใช้ยาและเวชปฏิบตั ทิ ี่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
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PHA 475 วิทยาการควบคุมก�ำกับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2(2-0-4)
		 (Regulatory Sciences and Health Consumer Protection)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 271 การสาธารณสุข
		 PHA 272 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
		 หลักการและกระบวนการขึ้นทะเบียนและจดแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภทของยาต่าง ๆ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้ง ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนหรือการจด
แจ้งตามหลักการสากล เช่น การขึ้นทะเบียนต�ำรับยาใหม่ตามแนวทางของอาเซียน (ASEAN Common Technical
Dossier: ACTD) กฎหมายและพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วกับการขึน้ ทะเบียนหรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา การยกเลิกผลิตภัณฑ์ทขี่ นึ้ ทะเบียนหรือจดแจ้ง แนวคิด นโยบายและกฎหมายคุม้ ครอง
ผู้บริโภคทางด้านสาธารณสุข บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารและยา เครื่องส�ำอาง วัตถุเสพติด วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ การเฝ้าระวังและระบบข้อมูลข่าวสารในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
PHA 491 ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
		 (Research Methodology)
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 474 ระบาดวิทยาทางยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์
		 PHA 458 เภสัชกรรมบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
		 PHA 459 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
		 กระบวนการและขั้นตอนในการท�ำวิจัย ลักษณะของข้อมูลและตัวแปร ความเป็นไปได้และความเชื่อ
ถือของเครื่องวัด สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล การประมาณขนาดตัวอย่าง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การจัดการข้อมูล รูปแบบการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
PHA 511 การเตรียมยาส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
2(2-0-4)
		 (Extemporaneous Preparation)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 411 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 PHA 412 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
		 PHA 423 เภสัชอุตสาหกรรม 2
		 PHA 425 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรมส�ำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
		 หลักการ วิธกี ารเตรียม การศึกษาก่อนการตัง้ ต�ำรับ การพัฒนาต�ำรับ การศึกษาความคงตัวของยาเตรียม
ส�ำหรับการเตรียมยาส�ำหรับผูป้ ว่ ยเฉพาะรายทีไ่ ม่ใช่ยาเตรียมปราศจากเชือ้ ทัง้ ในรูปแบบยาน�้ำใส ยาน�้ำแขวนตะกอน
และยากึ่งแข็ง ตลอดจนหลักเกณฑ์/มาตรฐานการเตรียมต�ำรับที่เป็นยาเตรียมปราศจากเชื้อส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
เช่น ยาเคมีบ�ำบัด ยาเตรียมปราศจากเชื้อชนิดผสม และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดด�ำ
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PHA 551
		

พิษวิทยาคลินิก
1(1-0-2)
(Clinical Toxicology)
วิชาบังคับก่อน : PHA 353 พิษวิทยา
		 PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 พิษวิทยาของยาและสารอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรค กลไกการเกิดพิษต่ออวัยวะ ต่าง ๆ ลักษณะ
อาการของความเป็นพิษที่เกิดขึ้น วิธีการในการป้องกันการเกิดพิษและการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารที่มีพิษ
PHA 553
		
		
		

โภชนศาสตร์คลินิก
2(2-0-4)
(Clinical Nutrition)
วิชาบังคับก่อน : PHA 355 โภชนศาสตร์ทางการแพทย์
PHA 456 วิชาเภสัชกรรมบ�ำบัด 2
PHA 457 วิชาปฏิบัติการบูรณาการเภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 การตรวจวัดภาวะโภชนาการ การป้องกัน และการรักษาภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วย เมตาบอลิสม
ของสารอาหารในภาวะอดอาหารและภาวะเครียด กลุ่มอาการการเริ่มให้อาหารผู้ป่วย โภชนศาสตร์คลินิกและข้อ
ก�ำหนดแนวทางการให้อาหารทางหลอดเลือดด�ำและทางระบบทางเดินอาหาร การก�ำหนดส่วนประกอบของสาร
อาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและวิธีผสม ก้าวใหม่ของการให้อาหารผู้ป่วยโดยวิธีพิเศษ
PHA 554 ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
2(2-0-4)
		 (Adverse Drug Reactions)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 อาการไม่พึงประสงค์และพิษจากการใช้ยารวมถึงยาสมุนไพร ซึ่งประกอบไปด้วยนิยาม ประเภท ของ
อาการไม่พึงประสงค์ ความรุนแรง ความร้ายแรง อุบัติการณ์การเกิดปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ของยารวมถึงผู้ป่วย
ที่มีอัตราเสี่ยง การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง
ของพิษจากยารวมถึงยาสมุนไพร การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล การรักษาและการ
รักษาแบบประคับประคอง การติดตามผล การรักษา รวมทัง้ การเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์และพิษจากยา
และยาสมุนไพร
PHA 555 เภสัชจลนศาสตร์คลินิก
2(2-0-4)
		 (Clinical Pharmacokinetics)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 315 ชีวเภสัชกรรม
		 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อชีวประสิทธิผลของยา เช่น ปัจจัยทางชีวภาพ รูปแบบเภสัชภัณฑ์ และวิธกี ารบริหาร
ยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงยาและการขจัดยา หลักการของสมการเชิงคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา หลักในการปรับขนาดยาให้เหมาะสมต่อ
ผู้ป่วยแต่ละคนบนพื้นฐานของค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์
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PHA 556 เภสัชกรรมบ�ำบัด 4
4(4-0-8)
		 (Pharmacotherapy IV)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 557 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 4
		 ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงทางคลินกิ และการใช้ยาในการบ�ำบัดไตทดแทน
นิ่วในไต หน่วยไตอักเสบ, ระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน โรคตับอักเสบ โรค
ตับอ่อนอักเสบ โรคตับแข็ง โรคนิ่วในถุงน�้ำดี, ระบบประสาท ได้แก่ การบรรเทาความปวด โรคปลายประสาทอักเสบ
ภาวะเพ้อ โรคลมชัก พาร์กินสัน สมองเสื่อม ระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ภาวะหายใจล�ำบาก ภาวะหายใจล้มเหลว
โรคความดันในปอดสูง, ระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน การช่วย
ฟื้นคืนชีพ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ภาวะช็อก โรคหลอดเลือดสมอง โรคติดเชื้อ ได้แก่ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เยื่อ
บุหัวใจอักเสบ การติดเชื้อในช่องท้อง กระดูกอักเสบ การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน เยื่อบุช่องท้องอักเสบ ข้อ
อักเสบติดเชื้อ การติดเชื้อไวรัส การติดเชื้อฉวยโอกาส การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร การป้องกันการติดเชื้อแผล
ผ่าตัด และโรคเขตร้อน การประยุกต์ความรูด้ า้ นต่างๆเพือ่ ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม การประเมินการใช้ยา การวัด
และติดตามผลการรักษา การให้ค�ำปรึกษา และการให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วย
PHA 557 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 4
1(0-3-2)
		 (Pharmacotherapy IV Laboratory)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 556 เภสัชกรรมบ�ำบัด 4
		 ปฏิบตั กิ ารโดยใช้กรณีศกึ ษาซึง่ เป็นสถานการณ์จำ� ลองของกลุม่ โรคทีเ่ รียนในรายวิชาเภสัชกรรมบ�ำบัด
4 เพือ่ พัฒนาทักษะการแก้ปญ
ั หาทางคลินกิ หลักการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ว่ ย การสัมภาษณ์ประวัตผิ ปู้ ว่ ย
การตรวจร่างกายพื้นฐาน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง
ทางคลินิก หลักการวินิจฉัย ตรวจสอบใบสั่งยาและยาที่ผู้ป่วยได้รับ การจ่ายยา การตรวจติดตามประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยจากการใช้ยา หลักการให้ค�ำแนะน�ำการใช้ยาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
PHA 558 การบริบาลทางเภสัชกรรมในเภสัชกรรมชุมชน
1(0-3-2)
		 (Pharmaceutical Care in Community Pharmacy)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 การประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น หลักการคัดกรองโรค การวางแผนการบริบาลเภสัชกรรมส�ำหรับผู้
ป่วยโดยเฉพาะอาการเจ็บป่วยที่พบบ่อยๆในร้านยา การส่งต่อผู้ป่วย การเยี่ยมบ้าน การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ในร้านยา การเรียนรูผ้ ลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ยาแผนโบราณในร้านยา บทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรชุมชน
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
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PHA 559 แนะน�ำการฝึกงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
2(0-6-3)
		 (Introduction to Pharmaceutical Care Clerkship)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 การฝึกปฏิบัติการในโรงพยาบาล เป็นการศึกษาจากผู้ป่วยโดยตรง โดยเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
การซักประวัตผิ ปู้ ว่ ย การเก็บข้อมูลผูป้ ว่ ยจากเวชระเบียน การตรวจสอบค�ำสัง่ ใช้ยา การค้นหาปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับยา
การวางแผนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและการติดตามการใช้ยา รวมทั้งการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน
PHA 561 เภสัชวิทยาจีโนม
1(1-0-2)
		 (Pharmacogenomics)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 พืน้ ฐานของพันธุกรรมทีม่ ผี ลต่อการตอบสนองของยา ความหลากหลายทางพันธุกรรมในเรือ่ งของการ
เปลี่ยนแปลงยา เป้าหมายการออกฤทธิ์ของยา ผลข้างเคียงจากยา ศึกษาการประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ เช่น
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งและโรคระบบประสาท เป็นต้น
		
PHA 562 มะเร็งวิทยาและเคมีบ�ำบัด
2(2-0-4)
		 (Oncology and Chemotherapy)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงทางคลินกิ การคัดกรองและป้องกันโรค และการ
ใช้ยาเคมีบำ� บัด เน้นการประยุกต์ความรูด้ า้ นต่างๆเพือ่ ให้การบริบาลทางเภสัชกรรม การป้องกันและจัดการอาการไม่
พึงประสงค์จากยาเคมีบำ� บัด การให้คำ� ปรึกษาและความรูด้ า้ นยาแก่ผปู้ ว่ ย ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานด้านยาเคมีบ�ำบัด

PHA 592
		

ปัญหาพิเศษด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
3(0-9-5)
(Special Problem in Pharmaceutical Care)
วิชาบังคับก่อน : PHA 491 ระเบียบวิธีวิจัย
		 การปฏิบตั งิ านในแนวลึกในหัวข้อทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมทีเ่ หมาะสม โดยมีผสู้ อนควบคุม
และดูแล หัวข้อโครงการอาจเป็นการท�ำการทดลองในห้องปฏิบัติการ หรือในโรงพยาบาล หรือในสถานจ�ำหน่ายยา
นักศึกษาอาจเลือกหัวข้อโครงการปัญหาพิเศษจากรายการหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันที่จัดท�ำไว้ให้ หรือเสนอหัวข้อ
เองโดยปรึกษากับผู้ดูแล ขอบเขตของงานสามารถท�ำเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
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รายวิชาการฝึกปฏิบัติงาน
รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ

		 นักศึกษาทีส่ ามารถลงทะเบียนรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ได้ จะต้องสอบผ่าน
ทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาจนถึนชัน้ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษาชัน้
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ครบทุกรายวิชา
PHA 492 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์
7(0-28-14)
		 (Professional Practice)
		 การฝึกงานในโรงพยาบาล ร้านยา ความรูค้ วามเข้าใจถึงบทบาทงานและความรับผิดชอบของวิชาชีพ
เภสัชกรรมทีเ่ ป็นจริง นักศึกษามีความรูม้ ากขึน้ ในด้านการใช้ยา ประโยชน์ในด้านทักษะทางวิชาชีพ การติดต่อสือ่ สาร
กับผูอ้ นื่ และในด้านการให้คำ� ปรึกษาทางยา แง่มมุ ต่าง ๆ ในด้านกฎหมาย ด้านจริยธรรมและจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
การปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ต้องฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง โดยฝึกในโรงพยาบาลและร้านยาแห่งละไม่
น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาหลัก
		 นักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมได้
จะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชา
ในกลุ่มวิชาชีพไม่ต�่ำกว่า 2.00 และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ครบ
ทุกรายวิชา
รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบังคับสาขาหลัก
		 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 4 รายวิชา จ�ำนวน 16
หน่วยกิต โดยเรียนรายวิชาดังนี้
PHA 691 การฝึกปฏิบัติงานอายุรศาสตร์ 1
4(0-16-8)
		 (Internal Medicine Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยอายุรกรรม การเข้าร่วมกับ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอืน่ ๆ ในการดูแลผูป้ ว่ ย ประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรม ซึง่ รวมถึงการวางแผน
และติดตามการใช้ยา การให้บริการสารสนเทศทางยา และการให้คำ� ปรึกษาแก่ผปู้ ว่ ย การพัฒนาทักษะของการสือ่ สาร
และสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
PHA 692 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 1
4(0-16-8)
		 (Community Pharmacy Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประสบการณ์ในการ
ให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ ซึ่งรวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจ่ายยา การให้ความ
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รู้และค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การจ่ายยาโดยไม่มีใบสั่งยาของแพทย์เพื่อการ
รักษาโรคที่ไม่ซับซ้อน การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง การพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้
ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
PHA 693 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 1
4(0-16-8)
		 (Ambulatory Care Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลส�ำหรับผูป้ ว่ ยนอก การเข้าร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย ประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรม ซึ่งรวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยว
กับใบสั่งยา การจ่ายยา การให้ความรู้และค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การติดตาม
การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร และสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
สาขาอืน่ ๆ และนักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม รายวิชาใดวิชา
หนึ่งจาก 2 รายวิชาดังนี้
PHA 694 การฝึกปฏิบัติงานระบบการจัดการด้านยา
4(0-16-8)
		 (Medication Management System Clerkship)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านการฝึกปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับกระบวนการจัดการระบบยาในสถานพยาบาล เพือ่ พัฒนา
งานบริการเภสัชกรรมให้ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล รวมทัง้ การพัฒนางานบริการเภสัชกรรม
อย่างต่อเนื่อง และสามารถท�ำงานประสานเชื่อมโยงกับสหสาขาวิชาชีพ
PHA 695 การฝึกปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 1
4(0-16-8)
		 (Health Consumer Protection Clerkship I)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 492 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์
		 การฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริโภค การใช้สื่อส�ำหรับผู้บริโภค การคุ้ม ครองผู้บริโภค
ด้านยา เครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพอื่นๆ

รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเลือก

		 นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาเลือกการฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพสาขาหลัก 3 รายวิชา จ�ำนวน 12 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
PHA 606 การฝึกปฏิบัติงานด้านบทบาทของเภสัชกรในงานการแพทย์ทางเลือก 1
4(0-16-8)
		 (Role of Pharmacist in Alternative Medicine Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านเน้นบทบาทของเภสัชกรในการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์ทางเสริมทีม่ หี ลักฐาน
พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้สมุนไพรในผู้ป่วย ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับต�ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการ
ใช้สมุนไพรบ�ำบัด ในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย รวมถึงศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ อภิปราย
วิเคราะห์ แปรผลข้อมูลที่ได้จากวารสารทางการแพทย์หรือจากข้อมูลการใช้การแพทย์ทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ
การติดตามการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรในผู้ป่วย ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สมุนไพรหรือ
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ผู้ป่วย รวมถึงการบริหารและ
การจัดการงานด้านการแพทย์ทางเลือก
PHA 607 การฝึกปฏิบัติงานด้านบทบาทของเภสัชกรในงานการแพทย์ทางเลือก 2
4(0-16-8)
		 (Role of Pharmacist in Alternative Medicine Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ งจากรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านด้านการแพทย์ทางเลือก 1 การฝึกปฏิบตั งิ าน
เน้นบทบาทของเภสัชกรในการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์ทางเสริมทีม่ หี ลักฐานพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้
สมุนไพรในผูป้ ว่ ย ความรูพ้ นื้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับต�ำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการใช้สมุนไพรบ�ำบัด ในเชิงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความปลอดภัย รวมถึงศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ อภิปราย วิเคราะห์ แปรผลข้อมูลที่ได้จากวารสาร
ทางการแพทย์หรือจากข้อมูลการใช้การแพทย์ทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การติดตามการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในผู้ป่วย ประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร การให้คำ� แนะน�ำปรึกษา
ด้านสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ผปู้ ว่ ย รวมถึงการบริหารและการจัดการงานด้านการแพทย์ทางเลือก
PHA 660 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
4(0-16-8)
		 (Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Disease)
		 การฝึกปฏิบตั ิงานในสถานพยาบาลเพือ่ เพิม่ ความช�ำนาญการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ว่ ยโรค ติด
เชื้อ ประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา
วางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาในผู้ป่วยเฉพาะราย ตลอดจนการให้ค�ำแนะน�ำด้านยา
ที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ดูแล รวมถึงพัฒนาทักษะของการสื่อสารและการท�ำงานร่วมกับบุคลากรทางการ
แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษา
PHA 661 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
4(0-16-8)
		 (Pharmaceutical Care Clerkship in Oncology)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง การเข้าร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย ประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรม ซึ่งรวมถึงการวางแผนและ
ติดตามการใช้ยา การให้บริการสารสนเทศทางยา และการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร
และสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
PHA 662 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคจิตเวช
4(0-16-8)
		 (Pharmaceutical Care Clerkship in Psychiatric Diseases)
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยโรคจิตเวช การเข้าร่วมกับบุคลากรทางการ
แพทย์สาขาอืน่ ๆ ในการดูแลผูป้ ว่ ย ประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรม ซึง่ รวมถึงการวางแผนและติดตามการใช้
ยา การให้บริการสารสนเทศทางยา และการให้คำ� ปรึกษาแก่ผปู้ ว่ ย การพัฒนาทักษะของการสือ่ สารและสัมพันธภาพ
กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ

840
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

PHA 663 การฝึกปฏิบัติงานด้านการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
4(0-16-8)
		 (Pharmaceutical Care Clerkship in Adverse Drug Reaction Monitoring)
		 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลส�ำหรับการติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา การเข้าร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย ประสบการณ์ในการให้บริบาล
เภสัชกรรม ซึ่งรวมถึงการวางแผนและติดตามการใช้ยา การให้บริการสารสนเทศทางยา และการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้
ป่วย การพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
PHA 664 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยยาทางคลินิก 1
4(0-16-8)
		 (Clinical Research Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการวิจยั ยาทางคลินกิ ตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการวิจยั ทางคลินกิ และ
จริยธรรมในการวิจัยทางคลินกิ ขัน้ ตอนการท�ำวิจัยทางคลินกิ ได้แก่ การออกแบบการทดลองทางคลินกิ การวางแผน
และการจัดการงานวิจยั ยาทางคลินกิ การติดตามผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางคลินกิ เพือ่ ประเมินประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของเภสัชภัณฑ์บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
		
PHA 665 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยยาทางคลินิก 2
4(0-16-8)
		 (Clinical Research Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบัติงานต่อเนื่องจากรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยยาทางคลินิก 1 การฝึกปฏิบัติ
งานวิชาชีพด้านการวิจัยยาทางคลินิกตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการวิจัยทางคลินิก และจริยธรรมในการวิจัยทาง
คลินิก ขั้นตอนการท�ำวิจัยทางคลินิก ได้แก่ การออกแบบการทดลองทางคลินิก การวางแผนและการจัดการงานวิจัย
ยาทางคลินกิ การติดตามผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางคลินกิ เพือ่ ประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของเภสัช
ภัณฑ์บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
PHA 666
		

การฝึกปฏิบัติงานด้านการเตรียมยาเคมีบ�ำบัด
4(0-16-8)
(Cytotoxic Preparations Clerkship)
วิชาบังคับก่อน : PHA 502 ความรู้พื้นฐานส�ำหรับงานเตรียมยาเคมีบ�ำบัด
		 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการเตรียมยาเคมีบ�ำบัด หรือยาที่มีพิษต่อเซลล์ โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจ
บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเภสัชกรในการเตรียมยาเคมีบำ� บัด วิเคราะห์ใบสัง่ ยา ค�ำนวณขนาดยา ความ
เข้ากันได้ และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยาเคมีบ�ำบัด ขั้นตอนมาตรฐานการด�ำเนินการเตรียมยา บรรจุภัณฑ์ ฉลาก
จัดเก็บ ระบบการกระจายยา การส่งมอบ ขนส่ง และท�ำลายยาเคมีบ�ำบัดได้ รวมถึงวิธีจัดการเมื่อมีการแตก รั่ว หรือ
มีความช�ำรุดของภาชนะที่บรรจุยาเคมีบ�ำบัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
PHA 671 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1
4(0-16-8)
		 (Regulatory Affairs Clerkship I)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านกระบวนการการขึน้ ทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ การประมวลและจัดท�ำเอกสาร
ส�ำหรับการขึน้ ทะเบียนตามมาตรฐานและกฎหมายทีก่ ำ� หนด ประเมินคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร
ด้านความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
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PHA 672 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2
4(0-16-8)
		 (Regulatory Affairs Clerkship II)
การฝึกปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ งจากรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านด้านการขึน้ ทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ 1 การฝึกปฏิบตั ิ
งานกระบวนการการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การประมวลและจัดท�ำเอกสารส�ำหรับการขึ้นทะเบียน
ตามมาตรฐานและกฎหมายที่ก�ำหนด ประเมินคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารด้านความปลอดภัย
ประสิทธิผล และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
PHA 673 การฝึกปฏิบัติงานด้านข้อมูลยาในอุตสาหกรรมยา 1
4(0-16-8)
		 (Drug Information in Pharmaceutical Industry Clerkship I)
		 การปฏิบัติการจัดเตรียม วิเคราะห์ ประเมินข้อมูลทางยา ส�ำหรับบริษัทยา รวมถึงการฝึกตอบค�ำถาม
ทางยาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และการได้มีโอกาสศึกษาระบบการวิจัยทางคลินิก
PHA 674 การฝึกปฏิบัติงานด้านข้อมูลยาในอุตสาหกรรมยา 2
4(0-16-8)
		 (Drug Information in Pharmaceutical Industry Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ งจากรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านด้านข้อมูลยาในอุตสาหกรรมยา 1 การปฏิบตั ิ
การจัดเตรียม วิเคราะห์ ประเมินข้อมูลทางยา ส�ำหรับบริษทั ยา รวมถึงการฝึกตอบค�ำถามทางยาให้กบั บุคลากรทางการ
แพทย์และการได้มีโอกาสศึกษาระบบการวิจัยทางคลินิก
PHA 675 การฝึกปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2
4(0-16-8)
		 (Health Consumer Protection Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ งจากรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค 1การฝึกปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริโภค การใช้สื่อส�ำหรับผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา เครื่องส�ำอางค์ ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพอื่นๆ
PHA 680 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
4(0-16-8)
		 (Clinical Pharmacokinetics Clerkship)
		 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยให้บริการทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิก การประยุกต์
ใช้หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ ซึง่ รวมถึงการค�ำนวณขนาดยาเริม่ ต้นและเพือ่ คงระดับยาในเลือดแก่ผปู้ ว่ ยเฉพาะราย
การติดตามระดับยาในเลือดและการปรับเปลี่ยนการให้ยาอย่างเหมาะสมตามค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์
ที่ได้จากการค�ำนวณและตามสภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยว
กับข้อควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างเหมาะสม การพัฒนาทักษะ
ของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น
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PHA 681 การฝึกปฏิบัติงานให้บริการสารสนเทศทางยา
4(0-16-8)
		 (Drug Information Service Clerkship)
		 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยให้บริการสารสนเทศทางยา ประสบการณ์ในการ
ค้นหาข้อมูล การประเมินคุณค่า และการน�ำเสนอสารสนเทศทางยาแก่ผู้สอบถาม การเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆที่
หน่วยให้บริการ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบ�ำบัด การตีพิมพ์
จดหมายข่าวสารและวารสาร การประเมินผลการใช้ยา และการรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา การบริหาร
จัดการและการก่อตั้งหน่วยให้บริการสารสนเทศทางยา การพัฒนาทักษะของการสื่อสารสัมพันธภาพกับ ผู้ป่วย
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ และประชาชน
PHA 682 การฝึกปฏิบัติงานอายุรศาสตร์ 2
4(0-16-8)
		 (Internal Medicine Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ งจากรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านอายุรศาสตร์ 1 การฝึกปฏิบตั งิ านบริบาลทาง
เภสัชกรรมในสถานพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยอายุรกรรม การเข้าร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้
ป่วย ประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรม ซึง่ รวมถึงการวางแผนและติดตามการใช้ยา การให้บริการสารสนเทศ
ทางยา และการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
PHA 683 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 2
4(0-16-8)
		 (Community Pharmacy Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ งจากรายวิชาการฝึกปฏิบตั งิ านเภสัชกรรมชุมชน 1 การฝึกปฏิบตั งิ านบริบาล
ทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับ
บริการ ซึ่งรวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจ่ายยา การให้ความรู้และค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยา โรค
และการดูแลรักษาตนเอง การจ่ายยาโดยไม่มใี บสัง่ ยาของแพทย์เพือ่ การรักษาโรคทีไ่ ม่ซบั ซ้อน การติดตามการใช้ยา
ในผู้ป่วยเรื้อรัง การพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
PHA 684 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 2
4(0-16-8)
		 (Ambulatory Care Clerkship II)
		 การฝึกปฏิบัติงานต่อเนื่องจากรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 1 การฝึกปฏิบัติงาน
บริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยนอก การเข้าร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆในการ
ดูแลผู้ป่วย ประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรม ซึ่งรวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจ่ายยา การให้
ความรู้และค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร และสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
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PHA 685 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเด็ก
4(0-16-8)
		 (Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatrics)
		 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยเด็ก การเข้าร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย ประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรม ซึ่งรวมถึงการวางแผนและ
ติดตามการใช้ยา การให้บริการสารสนเทศทางยา และการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร
และสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
PHA 686 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับโภชนบ�ำบัด
4(0-16-8)
		 (Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Nutrition)
		 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับโภชนบ�ำบัด การเข้า
ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย ประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรม ซึ่งรวมถึงการ
วางแผนและติดตามการใช้โภชนบ�ำบัด การให้บริการสารสนเทศทางทีเ่ กีย่ วกับโภชนบ�ำบัด และการให้คำ� ปรึกษาแก่
ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
PHA 687 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต
4(0-16-8)
		 (Pharmaceutical Care Clerkship in Nephrotic Disorders)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคไต การเข้าร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ ในการดูแลผู้ป่วย ประสบการณ์ในการให้บริบาลเภสัชกรรม ซึ่งรวมถึงการวางแผนและ
ติดตามการใช้ยา การให้บริการสารสนเทศทางยา และการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร
และสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
PHA 688 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
4(0-16-8)
		 (Pharmaceutical Care Clerkship in Cardiovascular Disease)
		 การฝึกปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเพื่อเพิ่มความช�ำนาญการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรค
หัวใจและหลอดเลือด ประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา แก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นจากการใช้ยา วางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาในผู้ป่วยเฉพาะราย ตลอดจนการให้
ค�ำแนะน�ำด้านยาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ดูแล รวมถึงพัฒนาทักษะของการสื่อสารและการท�ำงานร่วมกับ
บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษา
		
PHA 689 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี
4(0-16-8)
		 (Pharmaceutical Care Clerkship in HIV Disease)
		 การฝึกปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ เอชไอวี สัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย รวบรวม
และประเมินข้อมูลผู้ป่วยจากแหล่งต่างๆ เพื่อหาประวัติการใช้ยาและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา ร่วมมือกับบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพอื่นและ/หรือผู้ป่วยในการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริงและ/หรือป้องกันปัญหาที่มี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และแนะน�ำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย
เกี่ยวกับโรคและยา
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วิชาชีพ-เลือก

PHA 593 การจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ
1(1-0-2)
		 (Interprofessional Education)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
		 PHA 455 ทักษะการสื่อสารในเภสัชกรรมปฏิบัติ
		 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ เพื่อท�ำงานร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพและการสร้างเครือ
ข่ายวิชาชีพ โดยเข้าใจประเภทและคุณลักษณะของผู้น�ำ ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีม ความหมายของ
กลุ่มเครือข่าย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพในทีมสุขภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพในการท�ำงาน

กลุ่มเภสัชวิทยา

PHA 563 การคัดกรองฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
1(1-0-2)
		 (Pharmacological Screening Methods)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 หลักการและทฤษฏีของการคัดกรองฤทธิท์ างเภสัชวิทยาของยา และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกยาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการคัดกรองฤทธิ์ การออกแบบการทดลองในการคัดกรอง
ฤทธิ์ รวมถึงการแปลผลการทดลอง
PHA 564 การศึกษาวิจัยในมนุษย์ในกระบวนการพัฒนายา
1(1-0-2)
		 (Human research Studies in Drug Development)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 491 ระเบียบวิธีวิจัย
		 PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 กฎ ระเบียบและกระบวนการที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ ในขั้นตอนที่ 1-4 ของการ
พัฒนายาใหม่เพื่อพิสูจน์ความปลอดภัย และ ประสิทธิภาพของยา
PHA 565 การทบทวนข้อมูลยาปัจจุบัน
1(0-3-2)
		 (Current Drug Review)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 การบูรณาการความรู้ทางเภสัชวิทยาและเคมีทางเภสัชกรรม และเรียนรู้การคัดเลือกและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากเอกสารงานวิจัยเพื่อการผลิตยาใหม่ เปรียบเทียบข้อมูลของยาใหม่กับยาที่มีใช้อยู่แล้วในปัจจุบัน
PHA 566 เภสัชวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
2(2-0-4)
		 (Cellular and Molecular Pharmacology)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 354 เภสัชวิทยาส�ำหรับเภสัชศาสตร์ 2
		 หลักการพื้นฐานของเภสัชวิทยาในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล การสื่อสารภายในและ การสื่อสาร
ระหว่างเซลล์ ชนิดและบทบาทของโปรตีนต่าง ๆ ที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณ ตัวรับ สัญญาณ เอนไซม์ สารสื่อ
ประสาท การส่งสัญญาณผ่านสารตัวกลางภายในเซลล์และอืน่ ๆ รวมทัง้ กลวิธานและการไปยังเป้าหมายของยาใหม่
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กลุ่มเภสัชกรรมคลินิก
PHA 501 เภสัชกรรมปฏิบัติในผู้ป่วยนอก
2(2-0-4)
		 (Pharmacy Practice in Ambulatory Care)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกและคลินิกเฉพาะโรค เช่น คลินิกผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟาริน ยา
ต้านไวรัสเอดส์ ยาเคมีบ�ำบัด คลินิกผู้ป่วยโรคระบบประสาท และวัณโรค เป็นต้น การวางแผนการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมซึง่ รวมถึงการค้นหาปัญหาจากโรคและจากการใช้ยา การจ่ายยา การให้ความรูแ้ ละการให้คำ� แนะน�ำปรึกษา
เกี่ยวกับยา โรค และการดูแลตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรสห
วิชาชีพ
		
PHA 502 ความรู้พื้นฐานส�ำหรับงานเตรียมยาเคมีบ�ำบัด
1(1-0-2)
		 (Principle Knowledge for Chemotherapy Admixture)
		 วิชาบังคับร่วม : PHA 511 การเตรียมยาส�ำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
		 มาตรฐานในการเตรียมยาเคมีบำ� บัดเพือ่ ความปลอดภัย ความคงตัวของยาเตรียม ข้อควรระวังในการ
บริหารยาเคมีบำ� บัดและอาการไม่พงึ ประสงค์เฉียบพลันจากการให้ยา รวมทัง้ ความรูเ้ บือ้ งต้นในดูแลและให้คำ� ปรึกษา
ด้านยาแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
		
PHA 503 ความปลอดภัยในการบริหารยา
1(1-0-2)
		 (Drug Safety Administration)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 471 การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
		 PHA 454 ทักษะงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
		 หลักการในการบริหารยาอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ความคงตัวของยาหลังผสม สาร
น�้ำและยาที่ไม่เข้ากัน ยาที่อัตราเร็วในการให้ยามีผลท�ำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ การบริหารยาที่มีข้อควรระวังใน
การบริหารยากลุ่มพิเศษ ได้แก่ ยาที่มีความเสี่ยงสูง ยาเคมีบ�ำบัด ยาแก้ปวดในกลุ่มยาเสพติดให้โทษ
		
PHA 567 เภสัชกรรมบ�ำบัดในผู้ป่วยวิกฤต
1(1-0-2)
		 (Pharmacotherapeutics in Critical Care)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 556 เภสัชกรรมบ�ำบัด 4
		 PHA 557 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 4
		 เภสัชบ�ำบัดส�ำหรับการบริบาลเภสัชกรรมผูป้ ว่ ยวิกฤต มุง่ เน้นการดูแลผูป้ ว่ ยด้านยาในภาวะวิกฤตของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อ ระบบไต สมดุลของเหลว
และ อิเลคโตรไลท์ รวมถึง การใช้ยาในกลุ่ม opioids, sedatives, neuromuscular blockers, vasopressors และ
inotropes การแก้ไขและป้องกันภาวะแทรกซ้อน และ การดูแลภาวะโภชนาการของผู้ป่วยวิกฤต
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PHA 568 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ
1(1-0-2)
		 (Pharmacotherapeutics in Respiratory Disorders)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคระบบทางเดินหายใจ มุ่งเน้นการพิจารณาเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
เฉพาะรายจากการบูรณาการความรู้ทางพยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา และ หลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ เพื่อส่ง
เสริมกระบวนการคิดในการบ�ำบัดอย่างเป็นระบบเพือ่ การประเมิน ป้องกันและแก้ปญ
ั หาทีเ่ กีย่ วข้องกับยา การวางแผน
การบริบาลทางเภสัชกรรม การติดตามการรักษาด้วยยาและการให้คำ� แนะน�ำปรึกษาเรือ่ งการใช้ยาและการปฏิบตั ติ วั
แก่ผู้ป่วย
PHA 569 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคระบบทางเดินอาหาร
1(1-0-2)
		 (Pharmacotherapeutics in Gastrointestinal Disorders)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคระบบทางเดินอาหาร โดยพิจารณาเลือกใช้ยาตามพยาธิ-ก�ำเนิด และพยาธิ
สรีระวิทยาของโรค การประเมิน ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา การวางแผนการบริบาลทางเภสัชกรรม การ
ติดตามการรักษาด้วยยาและการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย
PHA 581 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคระบบประสาทและจิตเวช
2(2-0-4)
		 (Pharmacotherapeutics in Neurology and Psychiatry)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคระบบประสาทประกอบไปด้วย โรคในระบบประสาทส่วนกลาง โรคในระบบ
เส้นประสาทและกล้ามเนือ้ โรคทางจิตเวช รวมทัง้ การใช้สารเสพติด โดยพิจารณาเลือกใช้ยาตามพยาธิกำ� เนิด พยาธิสรีระวิทยาของโรค การประเมินป้องกันและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา การวางแผนการบริบาลทางเภสัชกรรม การ
ติดตามการรักษาด้วยยาและการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและการปฏิบัติตัว
PHA 582 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคหัวใจและหลอดเลือด
2(2-0-4)
		 (Pharmacotherapeutics in Cardiovascular Diseases)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 556 เภสัชกรรมบ�ำบัด 4
		 PHA 557 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 4
		 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคหัวใจวาย โรคหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคความดันโลหิตสูงและ
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ การเลือกใช้ยาและการติดตามการรักษาจากยาในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคหัวใจร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด
ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจร่วมกับโรคอื่นๆ อาทิเช่น โรคไต โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหอบ โดยพิจารณาตามพยาธิก�ำเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของโรค การประเมินการใช้ยา การวางแผนการบริบาลทางเภสัชกรรม การให้ค�ำแนะน�ำ
ปรึกษาเรื่องการใช้ยา และการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย
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PHA 583
เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคต่อมไร้ท่อ
1(1-0-2)
		 (Pharmacotherapeutics in Endocrinology Disorders)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 เภสัชกรรมบ�ำบัดในระบบต่อมไร้ท่อ โดยพิจารณาเลือกใช้ยาตามพยาธิ-ก�ำเนิดและพยาธิสรีรวิทยา
ของโรค การประเมิน ป้องกันและแก้ปญ
ั หาทีเ่ กี่ยวข้องกับยา การวางแผนการบริบาลทางเภสัชกรรม การติดตามการ
รักษาด้วยยาและการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย
PHA 584 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคติดเชื้อ
2(2-0-4)
		 (Pharmacotherapeutics in Infectious Diseases)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 เภสัชกรรมบ�ำบัดในโรคติดเชือ้ โดยพิจารณาเลือกใช้ยาตามพยาธิกำ� เนิด และพยาธิสรีรวิทยาของโรค
การประเมิน ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา การวางแผนการบริบาลทางเภสัช-กรรม การติดตามการรักษา
ด้วยยาและการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย
		
PHA 585 เภสัชกรรมบ�ำบัดในผู้ป่วยเรื้อรัง
2(2-0-4)
		 (Pharmacotherapeutics in Chronic Patients)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 ระบาดวิทยา สาเหตุการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย และการ
รักษาของความผิดปกติโรคเรื้อรัง โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ซึ่งรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา การติดตามผลการรักษา การให้คำ� ปรึกษาและการให้ความรูด้ า้ นยาแก่ผปู้ ว่ ย
PHA 586 เภสัชกรรมบ�ำบัดในเด็กและผู้สูงอายุ
1(1-0-2)
		 (Pharmacotherapeutics in Prediatrics and Geriatrics)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 456 เภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 PHA 457 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 2
		 เภสัชกรรมบ�ำบัด และการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ การค้นหาและแก้ไข
ปัญหาจากการใช้ยา และแนวทางเวชปฏิบัติในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว
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PHA 587 ยาปัจจุบัน
1(1-0-2)
		 (Drug Update)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 458 เภสัชกรรมบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
		 PHA 459 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
ยาใหม่ที่น�ำมาใช้รักษาโรค การเปรียบเทียบยาใหม่ที่น�ำมาใช้กับยาใน “บัญชียาหลักแห่งชาติ” โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลที่ได้จากวารสารทางวิทยาศาสตร์และจากบริษัทผู้ผลิต การอภิปราย เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ในด้านการ
รักษาโรค ตลอดจนฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ความเป็นพิษ ผลการทดลองทางคลินิกและคุณค่าทางเภสัชเศรษฐศาสตร์
		
PHA 588 การติดตามและประเมินการใช้ยา
1(1-0-2)
		 (Drug Use Evaluation)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 460 เภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 PHA 461 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัด 3
		 กระบวนการติดตามและประเมินการรักษาด้วยยา การใช้แฟ้มประวัตผิ ปู้ ว่ ย การสัมภาษณ์ประวัตกิ าร
ใช้ยา การประเมินสภาวะผู้ป่วย พารามิเตอร์ซึ่งใช้ในกลุ่มยาแต่ละกลุ่ม การประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา โดย
อาศัยหลักการทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ที่มีผลทางคลินิก
		
PHA 589 การเลือกใช้ยาเชิงเปรียบเทียบ
2(2-0-4)
		 (Comparative Drug Utilization)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 458 เภสัชกรรมบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
		 PHA 459 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ�ำบัดอิงหลักฐานเชิงประจักษ์
		 การเปรียบเทียบข้อมูลทีม่ ขี อ้ บ่งใช้เดียวกันตามกลุม่ อาการทีพ่ บบ่อย โดยพิจารณาจากปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
การเลือกใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น วิธีบริหารยา อาการอันไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้อันตรกิริยาของ
ยา ราคาและประสิทธิผลของยา การเลือกใช้ยาที่ทดแทนกันได้ที่มีใช้ในประเทศไทยทั้งที่ผลิตในประเทศ และน�ำเข้า
จากต่างประเทศ
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กลุ่มบริหารเภสัชกิจ
PHA 571 การบริหารการตลาดยา
2(2-0-4)
		 (Drug Marketing Management)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 371 การบริหารและการจัดการด้านเภสัชกรรม
		 หลักการเบือ้ งต้นของการตลาด การตลาดยาในประเทศไทย การท�ำแผนการตลาด การบริหารและการ
จัดการการตลาดยา การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์
การตั้งราคายา การส่งเสริมการตลาดในด้านต่าง ๆ การบริหารงานขาย พนักงานขาย วิธีการจูงใจพนักงานขายให้
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
		
PHA 573 การบริหารจัดการเภสัชกรรมชุมชนขั้นสูง
2(2-0-4)
		 (Advanced Community Pharmacy Administration)
		 วิชาบังคับก่อน : PHA 473 การบริหารงานเภสัชกรรมชุมชน
		 การบริหารจัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน การลงทุน กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อการแข่งขันเชิง
ธุรกิจ การจ�ำลองรูปแบบร้านยา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเจ้าของร้านที่ประสบความส�ำเร็จ ศึกษาดูงาน
ที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนรูปแบบต่าง ๆ
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หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
BNS 103
		

การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
2(2-0-4)
(Communication and Information Technology in Nursing)
หลักการและกระบวนการสือ่ สาร สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผูป้ ว่ ย การสร้างสัมพันธภาพ
เพื่อการบำ�บัด คุณลักษณะทางวิชาชีพที่จำ�เป็นในการสื่อสารทางการพยาบาล การสื่อสารทางการพยาบาล
การสัมภาษณ์และการให้ความรู้ ความสำ�คัญและองค์ประกอบของสารสนเทศทางการพยาบาล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจำ�แนก รวบรวมและจัดการข้อมูลทางการพยาบาลและการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลทางด้านสุขภาพและการพยาบาล การเขียนและการอ้างอิงเชิงวิชาการ
BNS 104
		

วิทยาศาสตร์สุขภาพสำ�หรับพยาบาล 1
3(2-3-6)
(Health Science for Nursing I)
โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ วิธีการจำ�แนกระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อ ฮีสโตโลยีของเนื้อเยื่อ
เฉพาะ หน้าที่และการเจริญเติบโตของอวัยวะ การชำ�รุดและการซ่อมแซม ความก้าวหน้าในการปลูกถ่าย
เนื้อเยื่อของร่างกาย สารพันธุกรรม การผสมพันธุ์ พัฒนาการและการเจริญเติบโตของตัวอ่อนของมนุษย์
การเรียนรู้ในห้องทดลองทางด้านกายวิภาคศาสตร์
BNS 105
		

โภชนศาสตร์และโภชนบำ�บัด
3(3-0-6)
(Nutrition and Diet Therapy)
หลักการของโภชนศาสตร์และโภชนบำ�บัด อาหารและสารอาหาร ความต้องการพลังงานและ
สารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
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โภชนาการสำ�หรับบุคคลวัยต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสูงอายุในภาวะปกติ ปัญหาทุพโภชนาการ โภชนาการ
สำ�หรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล อาหารบำ�บัดโรคสำ�หรับผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร หัวใจและหลอด
เลือด และภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร     
BNS 204
		

การส่งเสริมสุขภาพและการธำ�รงภาวะสุขภาพ
2(2-0-4)
(Health Promotion and Health Maintenance)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและการธำ�รง
ภาวะสุขภาพ ซึ่งรวมถึงด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ โภชนาการ กิจกรรมทางกาย  สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณและการจัดการกับความเครียด บทบาทของพยาบาลในการ         
ส่งเสริมสุขภาพ และการธำ�รงภาวะสุขภาพทุกช่วงวัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การคัดกรองภาวะสุขภาพ
ในกลุ่มเสี่ยง การสอนและการให้คำ�ปรึกษาทางด้านสุขภาพ                   
BNS 205
		

วิทยาศาสตร์สุขภาพสำ�หรับพยาบาล 2
6(6-0-12)
(Health Science for Nursing II)
กลไกการทำ�งานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และระบบในการปรับตัวเพื่อรักษาภาวะสมดุลของอวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงการทำ�งานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และระบบต่างๆ ในร่างกายเมื่อเกิดพยาธิ
สภาพ ตลอดจนกลไกการตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ แนวทางการตรวจ
วินิจฉัยทางคลินิกในการค้นหาพยาธิสภาพและบทบาทของพยาบาล
BNS 206
		

วิทยาศาสตร์สุขภาพสำ�หรับพยาบาล 3
4(3-3 -8)
(Health Science for Nursing III)
บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการบริหารยาเพื่อการรักษา พระราชบัญญัติยา หลักการพื้นฐาน
ทางเภสัชวิทยา หลักการใช้ยา/กลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับระบบต่างๆของร่างกาย การประเมิน
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของยาที่ใช้ในการรักษา การออกฤทธิ์ของยาที่มีปฏิกิริยาต่อกัน ปฏิกิริยาระหว่าง
ยาและอาหาร การเฝ้าระวังผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นและการพยาบาลที่เหมาะสม การฝึกในห้องปฏิบัติการ
ครอบคลุม การแปลความหมายและยืนยันแผนการรักษา การคำ�นวณขนาดของยา วิธีการเก็บรักษายา  
การให้คำ�แนะนำ�ในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างปลอดภัย การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
BNS 213
		

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Law and Professional Ethics)
ความเป็นมาและพัฒนาการของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล การปฏิบัติ
การพยาบาลกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทฤษฎี จริยศาสตร์
การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย สิทธิพยาบาล ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย
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ในการปฏิบัติการพยาบาล ประเด็นปัญหา และการตัดสินทางจริยธรรม   
BNS 214
		

วิชาชีพการพยาบาล แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล
3(2-3-6)
(Nursing Profession, Concepts, Theories and Nursing Process)
ระบบสุขภาพ ระบบการพยาบาล การปฏิบัติงานการพยาบาลและขอบเขตของความรับผิด
ชอบของพยาบาล พัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล แนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาล การพยาบาลองค์รวม
กระบวนการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล ฝึกประเมินสุขภาพ
ในห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
BNS 217
		

การพยาบาลพื้นฐาน
3(2-3-6)
(Fundamental Nursing)
แนวคิดและหลักการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคล การเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล การดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ทักษะพื้นฐานในการพยาบาล ฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการโดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
BNS 225
		

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
3(2-3-6)
(Nursing Care of Adult and Elderly I)
สถานการณ์ประชากรและปัญหาสุขภาพในวัยผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ
และพัฒนกิจของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลันและเรือ้ รัง
เกีย่ วกับความผิดปกติทางนรีเวช   ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบฮอร์โมนและต่อมไร้ทอ่
และบุคคลทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด  โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแล  ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากความเจ็บป่วย และการฟืน้ ฟูสภาพ ตลอดจนประเด็นจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องในการพยาบาล
ผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุฝกึ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลในห้องปฏิบตั กิ ารโดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ                 

BNS 226
		

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
3(2-3-6)
(Nursing Care of Adult and Elderly II)
หลักการพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน วิกฤต
เรื้อรัง และการดูแลแบบประคับประคอง ที่มีความผิดปกติของระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ประสาท กระดูกและกล้ามเนื้อ สมดุลน้ำ�  อิเล็คโทรลัยท์และกรดด่าง มะเร็ง การพยาบาลฉุกเฉินและ     
สาธารณภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวม ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนจากความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสภาพ ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการพยาบาลผู้ใหญ่และ  
ผู้สูงอายุ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการโดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ         

853
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

BNS 234
		

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(2-3-6)
(Nursing Care of Children and Adolescents)
แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพดีและมีปัญหาสุขภาพ บทบาทพยาบาล การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลและ
ฟื้นฟูสุขภาพ การมีส่วนร่วมของครอบครัว   สิทธิเด็ก ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการโดยคำ�นึงถึง       
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ              
BNS 345
		

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
4(3-3-8)
(Maternal and Neonatal Nursing and Midwifery I)
แนวคิดการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ
การพยาบาลเพื่อการดูแลสตรีตั้งครรภ์ปกติ การเตรียมตัวเป็นบิดามารดา การสร้างครอบครัว การวางแผน
ครอบครัว และภาวะมีบุตรยาก การพยาบาลเพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสัมพันธภาพมารดา
ทารกแรกเกิด และครอบครัว ทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด โดยครอบคลุมชีว-จิต
สังคมของมารดาและทารกแรกเกิด ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลใน
ห้องปฏิบัติการโดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
BNS 346
		

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
2(2-0-4)
(Maternal and Neonatal Nursing and Midwifery II)
แนวคิดการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการการ
พยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรองภาวะเสี่ยง และการช่วยเหลือแก่สตรีตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติ
ทางสูติกรรมตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การช่วยคลอดทางสูติศาสตร์หัตถการ
การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน การดูแลแบบองค์รวม โดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
BNS 353
		

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(2-3-6)
(Mental Health and Psychiatric Nursing)
แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การรักษาบำ�บัด บทบาทของพยาบาล
ในการดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่บุคคล กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ที่อยู่ใน
ชุมชนและสถานบริการสุขภาพ โดยคำ�นึงถึงกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช การฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล การใช้เครื่องมือในการคัดกรองและประเมินปัญหา
ทางสุขภาพจิตและจิตเวช การใช้เทคโนโยลีทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การใช้ตนเองเพื่อการ
บำ�บัด การให้ค�ำ ปรึกษา การสร้างสัมพันธภาพเพือ่ การบำ�บัดและการจัดกิจกรรมกลุม่ บำ�บัดในห้องปฏิบตั กิ าร
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BNS 412
		

แนวโน้มและการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
2(2-0-4)
(Professional Nursing Development and Trends)
วิชาชีพการพยาบาล ความเป็นวิชาชีพ การพัฒนาการของวิชาชีพด้านศาสตร์ทางการพยาบาล
ด้านการศึกษา การวิจัย การบริการและการปฏิบัติการพยาบาล การสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของพยาบาล
ในการพัฒนาวิชาชีพด้านการปฏิบัติการพยาบาล สถานภาพวิชาชีพการพยาบาล คุณภาพและมาตรฐาน
บริการการพยาบาล ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
BNS 417
		

การจัดการการพยาบาล
2(2-0-4)
(Nursing Management)
มโนมติเกี่ยวกับการจัดการทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาล
แนวคิดทฤษฎีทางการจัดการ ภาวะผู้นำ� การจัดการองค์กรพยาบาล การจัดการหอผู้ป่วย รวมถึง ทรัพยากร
ความเสี่ยง คุณภาพ และมาตรฐานการพยาบาล การประกันคุณภาพ การพัฒนาทีมงาน และการประเมิน
ผลการปฏิบัติการพยาบาล
BNS 418
		

การวิจัยทางการพยาบาลเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Nursing Research)
ความหมาย ประเภท วิธีการและกระบวนการพื้นฐานของการวิจัย ความหมายและความ
สำ�คัญของวิจัยทางการพยาบาล ลักษณะของปัญหาและวิธีวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมในการวิจัย การ
อ่านและการแปลผลการวิจัยเพื่อนำ�มาใช้ในการพยาบาล
BNS 463
		

การพยาบาลอนามัยชุมชน
3(2-3-6)
(Community Health Nursing)
แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน นโยบายสุขภาพและแผน
พัฒนาสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย นวัตกรรมและการสาธารณสุขมูลฐาน ระบาดวิทยา
กระบวนการงานพัฒนาอนามัยชุมชน งานอนามัยครอบครัว การเยี่ยมบ้าน งานอนามัยโรงเรียน การบรรเทา
สาธารณภัย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานชีวอนามัย การรักษาพยาบาลขั้นต้น การฝึกปฏิบัติการรักษา
พยาบาลขั้นต้น ในห้องปฏิบัติการโดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ                
BNS 491
		

การค้นคว้าอิสระ
3(0-6-3)
(Independent Study)
การศึกษาอิสระภายใต้การแนะนำ�ของอาจารย์ที่ปรึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้ที่สังเคราะห์จาก
ทฤษฎีและงานวิจัยทางการพยาบาล
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BNS 282
		

ปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน
3(0-9-5)
(Fundamental Nursing Practicum)
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ของบุคคล การดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ทักษะพื้นฐานใน
การพยาบาล สัญญาณชีพและการให้ยา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน โดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและ    
จรรยาบรรณวิชาชีพ
BNS 381
		

ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
4(0-12-6)
(Adult and Elderly Nursing Practicum I)
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สุขภาพดี และมีปัญหาสุขภาพทั้ง
ในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง เกี่ยวกับความผิดปกติทางนรีเวช ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ
ระบบฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ และการพยาบาลบุคคลที่ได้รับการผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบ
องค์รวม ในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสภาพ ให้
ครอบคลุมปัญหาทางอายุรกรรม และศัลยกรรม โดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ                
BNS 385
		

ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
3(0-9-5)
(Maternal Neonatal Nursing and Midwifery Practicum I)
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิดในรายปกติ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอด และหลังคลอด ส่งเสริมสุขภาพ การสร้างสัมพันธภาพของมารดาและทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ การ
ทำ�คลอดปกติ และการดูแลในระยะหลังคลอด การส่งเสริมสุขภาพครอบครัว และการวางแผนครอบครัว
โดยยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม และคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
BNS 386
		

ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2
3(0-9-5)
(Maternal Neonatal Nursing and Midwifery Practicum II)
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์รายผิดปกติ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และ
หลังคลอด การตรวจครรภ์ การคัดกรอง และการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สตรีที่มีความผิดปกติทั้งในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด ตลอดจนให้การดูแลทารกแรกเกิดในรายผิดปกติ โดยยึดหลักการ
พยาบาลแบบองค์รวม และคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
BNS 387
		

ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
4(0-12-6)
(Adult and Elderly Nursing Practicum II)
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน
วิกฤต เรือ้ รัง และการดูแลแบบประคับประคอง เกีย่ วกับความผิดปกติของระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด
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ระบบประสาทกระดูกและกล้ามเนื้อ สมดุลน้ำ�  อิเล็คโตรไลท์ และกรดด่าง มะเร็ง การพยาบาลฉุกเฉิน
และสาธารณภัย   โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนจากความเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสภาพ โดยให้ครอบคลุมปัญหาทางอายุรกรรมและศัลยกรรม
โดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ              
BNS 388
		

ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
4(0-12-6)
(Children and Adolescents Nursing Practicum)
ปฏิบตั กิ ารการพยาบาลโดยประยุกต์ใช้กระบวนพยาบาลและทักษะการพยาบาลในการส่งเสริม
ป้องกัน ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ เด็กและวัยรุ่น ที่มีภาวะสุขภาพดีและมีปัญหาสุขภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว การเคารพสิทธิเด็ก โดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
BNS 389
		

ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
4(0-12-6)
(Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum)
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แก่บุคคล กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ
จิตและจิตเวช ทัง้ ในชุมชนและสถานบริการสุขภาพโดยใช้กระบวนการพยาบาลและเครือ่ งมือทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ การบำ�บัด และการฟื้นฟู
สภาพ โดยคำ�นึงถึงกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและคำ�นึงถึง
คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
BNS 481
		

ปฏิบัติการการพยาบาลอนามัยชุมชน
4(0-12-6)
(Community Health Nursing Practicum)
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล  
การพยาบาลชุมชน และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการการพยาบาล  เพื่อ
ให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ บุคคล ครอบครัวและกลุ่มคน ในชุมชน รวมถึงการรักษาพยาบาลขั้นต้น  
โดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
BNS 482
		

ปฏิบัติการการพยาบาลรวบยอด
7(0-21-11)
(Comprehensive Nursing Practicum)
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลรวบยอด บูรณาการความรู้ทางการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ในการให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการ มุ่งเน้นที่การจัดการการพยาบาล การปฏิบัติงานเป็นทีม การดูแล         
ผู้ป่วย การติดตามตรวจวัด การประเมินผล รวมถึงการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาล โดยคำ�นึงถึง
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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หลักสูตรพยาบาลศาสตร (2 ภาษา)
BNP 103
		

การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
2(2-0-4)
(Communication and Information Technology in Nursing)
หลักการและกระบวนการสือ่ สาร สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผูป้ ว่ ย การสร้างสัมพันธภาพ
เพื่อการบำ�บัด คุณลักษณะทางวิชาชีพที่จำ�เป็นในการสื่อสารทางการพยาบาล การสื่อสารทางการพยาบาล
ความสำ�คัญและองค์ประกอบของสารสนเทศทางการพยาบาล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจำ�แนก
รวบรวมและจัดการข้อมูลทางการพยาบาลและการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางด้านสุขภาพและการ
พยาบาล การเขียนและการอ้างอิงเชิงวิชาการ
			
BNP 104 วิทยาศาสตร์สุขภาพสำ�หรับพยาบาล 1
3(2-3-6)
		 (Health Science for Nursing I)
โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ วิธีการจำ�แนกระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อ ฮีสโตโลยีของเนื้อเยื่อ
เฉพาะ หน้าที่และการเจริญเติบโตของอวัยวะ การชำ�รุดและการซ่อมแซม ความก้าวหน้าในการปลูกถ่าย
เนื้อเยื่อของร่างกาย สารพันธุกรรม การผสมพันธุ์ พัฒนาการและการเจริญเติบโตของตัวอ่อนของมนุษย์
การเรียนรู้ในห้องทดลองทางด้านกายวิภาคศาสตร์
BNP 201
		

โภชนศาสตร์และโภชนบำ�บัด
3(3-0-6)
(Nutrition and Diet Therapy)
หลักการของโภชนศาสตร์และโภชนบำ�บัด อาหารและสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน ความ
ต้องการพลังงานและสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค และปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภค โภชนาการสำ�หรับบุคคลวัยต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสูงอายุในภาวะปกติ ปัญหา
ทุพโภชนาการ โภชนาการสำ�หรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล อาหารบำ�บัดโรคสำ�หรับผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดิน
อาหาร หัวใจและหลอดเลือด และภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร     
			
BNP 205 วิทยาศาสตร์สุขภาพสำ�หรับพยาบาล 2
3(3-0-6)
		 (Health Science for Nursing II)
กลไกการทำ�งานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และระบบในการปรับตัวเพื่อรักษาภาวะสมดุลของอวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงการทำ�งานของเซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบประสาท ระบบโครงสร้างกล้าม
เนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ เมื่อเกิดพยาธิสภาพ ตลอดจนกลไกการตอบสนองและการปรับ
ตัวในภาวะที่มีพยาธิสภาพ แนวทางการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในการค้นหาพยาธิสภาพและบทบาทของ
พยาบาล
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BNP 206 วิทยาศาสตร์สุขภาพสำ�หรับพยาบาล 3
3(3-0-6)
		 (Health Science for Nursing II)
กลไกการทำ�งานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และระบบในการปรับตัวเพื่อรักษาภาวะสมดุลของอวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงการทำ�งานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ และสารน้ำ�  เกลือแร่ และกรด-ด่าง ในร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพ ตลอด
จนกลไกการตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ แนวทางการตรวจวินิจฉัยทาง
คลินิกในการค้นหาพยาธิสภาพและบทบาทของพยาบาล
			
BNP 207 วิทยาศาสตร์สุขภาพสำ�หรับพยาบาล 4
3(2-3-6)
		 (Health Science for Nursing IV)
บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการบริหารยาเพื่อการรักษา พระราชบัญญัติยา นโยบายยาแห่ง
ชาติ หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หลักการใช้ยาในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับ
ระบบต่างๆของร่างกาย การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของยาที่ใช้ในการรักษา การออกฤทธิ์
ของยาที่มีปฏิกิริยาต่อกัน ปฏิกิริยาระหว่างยาและอาหาร การเฝ้าระวังผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นและการ
พยาบาลที่เหมาะสม การฝึกในห้องปฏิบัติการครอบคลุม การถ่ายทอดและตรวจสอบแผนการรักษา การ
คำ�นวณขนาดของยา วิธีการเก็บรักษายา การให้คำ�แนะนำ�ในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างปลอดภัย
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
      
			
BNP 211 วิชาชีพการพยาบาล แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล
3(2-3-6)
		 (Nursing Profession, Concepts, Theories and Nursing Process)
ระบบสุขภาพ ระบบการพยาบาล การปฏิบัติงานการพยาบาลและขอบเขตของความรับผิด
ชอบของพยาบาล พัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล  จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย แนวคิด ทฤษฎีทางการ
พยาบาล การพยาบาลองค์รวม กระบวนการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยทางการ
พยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล และการบันทึก
ทางการพยาบาล ฝึกประเมินสุขภาพในห้องปฏิบัติการพยาบาล
			
BNP212 การพยาบาลสร้างเสริมและธำ�รงภาวะสุขภาพ
3(2-3-6)
		 (Nursing for Health Promotion and Health Maintenance)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพและธำ�รงภาวะสุขภาพทุกช่วงวัย ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ โภชนาการ กิจกรรมและการออกกำ�ลังกาย การหลีกเลี่ยงบุหรี่ สุรา และสารเสพติด การพัฒนาทาง
ด้านจิตวิญญาณ และการจัดการกับความเครียด การสนับสนุนระหว่างบุคคล การคัดกรองภาวะสุขภาพ
การป้องกัน และการจัดการกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อย
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BNP 218 การพยาบาลพื้นฐาน
3(2-3-6)
		 (Fundamental Nursing)
แนวคิดและหลักการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคล การเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ทักษะพื้นฐานในการพยาบาล
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการโดยคำ�นึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิผู้ป่วย
			
BNP 227 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
3(2-3-6)
		 (Nursing Care of Adult and Elderly I)
สถานการณ์ประชากรและปัญหาสุขภาพในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ
และพัฒนกิจของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง
เกี่ยวกับความผิดปกติทางนรีเวช   ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบฮอร์โมนและต่อมไร้
ท่อ และบุคคลที่ได้รับการผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องใน
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในห้องปฏิบัติการโดยคำ�นึงถึง
จรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิผู้ป่วย                
			
BNP 228 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
3(2-3-6)
		 (Nursing Care of Adult and Elderly II)
หลักการพยาบาลบุคคลวัยผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรือ้ รัง
ทีม่ คี วามผิดปกติของระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท กระดูกและกล้ามเนือ้ สมดุลน้ำ�  อิเล็ค
โทรลัยท์และกรดด่าง มะเร็ง การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบ
องค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความเจ็บป่วย การฟืน้ ฟูสภาพ และการดูแล
แบบประคับประคอง ประเด็นจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องในการพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ ฝึกปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุในห้องปฏิบตั กิ ารโดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ         
			
BNP 234 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(2-3-6)
		 (Nursing Care of Child and Adolescent)
แนวคิดพืน้ ฐานและทฤษฎีพฒ
ั นาการเด็กและวัยรุน่ การส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เด็ก การให้วคั ซีนในเด็ก การอบรมเลีย้ งดูเด็กและวัยรุน่ การใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันความเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพและการฟืน้ ฟูสขุ ภาพให้ครอบคลุมความต้องการพืน้ ฐานด้านชีว-จิต
สังคมของเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีปัญหาสุขภาพ การมีส่วนร่วมของครอบครัว สิทธิ
เด็ก ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในห้อง
ปฏิบัติการโดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ           
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BNP 311
		

กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล
2(2-0-4)
(Law and Nursing Ethics)
ความเป็นมาและพัฒนาการของกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลกับ
กฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พระราช
บัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักจริยธรรม
การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติการพยาบาล ประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายและจริยธรรม และการตัดสินทางจริยธรรม   
			
BNP 341 การพยาบาลมารดาและทารก
3(2-3-6)
		 Maternal and Neonatal Nursing
แนวคิดการพยาบาลมารดาและทารก การส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ การเตรียมตัว
เป็นบิดามารดา การสร้างครอบครัว การวางแผนครอบครัว ภาวะมีบุตรยาก การพยาบาลมารดาเพื่อส่งเสริม
ภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสัมพันธภาพของมารดา ทารกแรกเกิดและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอดและหลังคลอด การประเมินสภาพทารกแรกเกิด การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดู
ทารกแรกเกิดปกติ การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดา ทารกแรกเกิดและครอบครัวแบบองค์
รวม การฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกในห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
			
BNP 342 การผดุงครรภ์
3(2-3-6)
		 (Midwifery)
แนวคิดและวิวัฒนาการการผดุงครรภ์ การช่วยคลอดปกติ การพยาบาลสตรีและทารกใน
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด ที่มีภาวะเสี่ยงและ/หรือโรคร่วม บทบาทและการปรับตัวของสตรี
ตั้งครรภ์ รวมทั้งการใช้กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมภาวะสุขภาพของสตรี การคัดกรองภาวะเสี่ยง
และการช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติทางสูติกรรม ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด
การช่วยคลอดทางสูติศาสตร์หัตถการ การประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดทันทีทั้งในรายปกติและมี
ภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลมารดาและครอบครัวที่ทารกแรกเกิดมีความผิดปกติแต่กำ�เนิดแบบองค์รวม
การฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ในห้องปฏิบัติการโดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
			
BNP 354 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(2-3-6)
		 (Mental Health and Psychiatric Nursing)
แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การรักษาบำ�บัดทางจิต เทคโนโลยี
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
บทบาทของพยาบาลในการดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่
บุคคล กลุ่มเสี่ยง ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช และผู้ที่ติดสารเสพติดที่อยู่ในชุมชนและสถานบริการ

861
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

สุขภาพ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการคัดกรองและประเมินปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช การให้
คำ�ปรึกษาและการบำ�บัดทางจิตสังคมในผู้ป่วยจิตเวช สัมพันธภาพบำ�บัดในห้องปฏิบัติการโดยคำ�นึงถึง
กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
BNP 418
		

การวิจัยทางการพยาบาลเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Introduction to Nursing Research)
ความหมาย ประเภท วิธีการและกระบวนการพื้นฐานของการวิจัย ความหมายและความ
สำ�คัญของวิจัยทางการพยาบาล ลักษณะของปัญหาและวิธีวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมในการวิจัย การ
ใช้ผลงานวิจัยในการปฏิบัติพยาบาล
			
BNP 419 การจัดการการพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพ
3(3-0-6)
		 (Nursing Management and Professional Development)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการพยาบาล ภาวะผู้นำ�  การจัดการองค์กรพยาบาล
การจัดการหอผู้ป่วย รวมถึงทรัพยากร ความเสี่ยง คุณภาพ มาตรฐานการพยาบาล การประกันคุณภาพ การ
พัฒนาทีมงาน การสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการทำ�งาน การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล ประเด็น
กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
บทบาทของพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพด้านศาสตร์
ทางการพยาบาล การศึกษา การวิจัย การบริการ และการปฏิบัติการพยาบาล
			
BNP 463 การพยาบาลอนามัยชุมชน
3(2-3-6)
		 (Community Health Nursing)
แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน
แผนพัฒนาสาธารณสุข
ระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย นวัตกรรมและกลวิธีสาธารณสุข วิทยาการระบาด การใช้กระบวนการ
พยาบาลในการพัฒนาอนามัยชุมชน การอนามัยครอบครัว การอนามัยโรงเรียน การอนามัยสิ่งแวดล้อม
การอาชีวอนามัย การบรรเทาสาธารณภัย การรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การฝึก
ปฏิบัติการการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาโรคเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ โดยคำ�นึงถึงกฎหมาย
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
			
BNP 491 การค้นคว้าอิสระ
3(0-6-3)
		 (Independent Study)
การศึกษาอิสระภายใต้การแนะนำ�ของอาจารย์ที่ปรึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพ การ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล หรือนวัตกรรมในการเรียนรู้และการปฏิบัติการพยาบาล โดยการใช้
ความรู้จากทฤษฎีและงานวิจัย
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BNP 282
		

ปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน
3(0-9-5)
(Fundamental Nursing Practicum)
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ
บุคคล การดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ทักษะพื้นฐานในการ
พยาบาล สัญญาณชีพและการให้ยา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน โดยคำ�นึงถึงหลักจริยธรรมและจรรยา
บรรณวิชาชีพ
			
BNP 381 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
4(0-12-6)
		 (Adult and Elderly Nursing Practicum I)
		
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่สุขภาพดี และมีปัญหาสุขภาพทั้ง
ในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง เกี่ยวกับความผิดปกติทางนรีเวช ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ
และระบบต่อมไร้ท่อ และการพยาบาลบุคคลที่ได้รับการผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม ใน
การดูแล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสภาพ ให้ครอบคลุม
ปัญหาทางอายุรกรรม และศัลยกรรม โดยคำ�นึงถึงหลักกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ    
			
BNP 388 ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
4(0-12-6)
		 (Child and Adolescent Nursing Practicum)
		
ปฏิบตั กิ ารการพยาบาลโดยประยุกต์ใช้กระบวนพยาบาลและทักษะการพยาบาลในการส่งเสริม
ป้องกัน ดูแลและฟืน้ ฟูสขุ ภาพ เด็กและวัยรุน่ ทีม่ ภี าวะสุขภาพดีและมีปญ
ั หาสุขภาพ เน้นการมีสว่ นร่วมของ
ครอบครัว การเคารพสิทธิเด็ก โดยคำ�นึงถึงกฎหมาย สิทธิเด็ก หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
			
BNP 389 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
4(0-12-6)
		 (Adult and Elderly Nursing Practicum II)
		
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน
วิกฤต เรื้อรัง เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท กระดูกและ
กล้ามเนื้อ สมดุลน้ำ�  อิเล็คโตรไลท์ และกรดด่าง มะเร็ง โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมในการ
ดูแล สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสภาพ การดูแลแบบ
ประคับประคอง โดยให้ครอบคลุมปัญหาทางอายุรกรรมและศัลยกรรม การจัดการการพยาบาลฉุกเฉินและ
สาธารณภัย  โดยคำ�นึงถึงหลักกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
			
BNP 481 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดาและทารก
3(0-9-5)
		 (Maternal and Neonatal Nursing Practicum)
		
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลมารดาและทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอดปกติ
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โดยการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพและการสร้างสัมพันธภาพ
ของมารดาและทารกแรกเกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวและการวางแผนครอบครัว
โดยคำ�นึงถึงหลักกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
BNP 482 ปฏิบัติการการผดุงครรภ์
3(0-9-5)
		 (Midwifery Practicum)
		
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ในรายที่ผิดปกติและมีภาวะเสี่ยง
โดยการใช้
กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวม การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ การคัดกรองภาวะเสี่ยง การ
ทำ�คลอดปกติ การพยาบาลแก่สตรีตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติ ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด
การดูแลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ โดยคำ�นึงถึงกฎหมาย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
			
BNP 483 ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
4(0-12-6)
		 (Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum)
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แก่บุคคล กลุ่มเสี่ยงและผู้มีปัญหาสุขภาพ
จิตและจิตเวช ทั้งในชุมชนและสถานบริการสุขภาพโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวม
การใช้เครื่องมือในการคัดกรองและประเมินปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช
การใช้เทคโนโลยีทางการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   สัมพันธภาพบำ�บัดการให้คำ�ปรึกษาและการบำ�บัดทางจิตสังคมในผู้ป่วย
จิตเวชทั้งในโรงพยาบาลและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน   ครอบคลุมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ปัญหาสุขภาพ การบำ�บัด และการฟื้นฟูสภาพ โดยคำ�นึงถึงกฎหมาย หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
BNP 484 ปฏิบัติการการพยาบาลอนามัยชุมชน
4(0-12-6)
		 (Community Health Nursing Practicum)
		
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการพัฒนาอนามัย
ชุมชน และบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล การพยาบาลอนามัยชุมชน และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัว และกลุ่มคนในชุมชน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการ
รักษาเบื้องต้นและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยคำ�นึงถึงกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
			
BNP 485 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
7(0-21-11)
		 (Selective Nursing Internship Program)
		
ฝึกการปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรรในแหล่งฝึกทั้งที่เป็นสถานบริการสุขภาพในภาครัฐหรือ
เอกชน ทัง้ ในประเทศซึง่ ให้บริการสุขภาพแก่ชาวต่างชาติ หรือแหล่งฝึกในต่างประเทศในฐานะนักศึกษาแลก
เปลีย่ นระหว่างสถาบัน มุง่ เน้นการฝึกปฏิบตั งิ านเป็นทีมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยบูรณาการความรู้
ทางการพยาบาลและสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยต่างวัฒนธรรม  
การตัดสินใจแก้ปญ
ั หาทางการพยาบาล โดยคำ�นึงถึงกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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สาขาวิชารังสีเทคนิค(Radiological Technology)
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
BIO135

ชีววิทยา
3(2-3-6)
(Biology)
โครงสร้างและการท�ำงานของเซลล์ การแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความหลาก
หลายของสิง่ มีชวี ติ การท�ำงานของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส ระบบกล้ามเนือ้ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบ
หายใจ ระบบขับถ่าย ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ทอ่ พฤติกรรมสัตว์และระบบสืบพันธุ์ เน้นให้นกั ศึกษารูว้ ธิ ี
การใช้กล้องจุลทรรศน์ ศึกษาโครงสร้างของเซลล์และการแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับ
ถ่าย ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ โดยใช้หุ่นจ�ำลอง ตัวอย่างสด และสไลด์ถาวร
PHY135

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-5)
(Life Science Physics)
หน่วยและการวัดทางชีวภาพ จลนศาสตร์ และพลศาสตร์การเลื่อนต�ำแหน่ง และการหมุนงาน
พลังงานและก�ำลังของร่างกาย คุณสมบัตคิ วามยืดหยุน่ ของโครงกระดูกและเนือ้ เยือ่ กลศาสตร์และคุณสมบัติ
ทางกายภาพของของไหล  ความร้อน และอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศน
อุปกรณ์ ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  ฟิสิกส์ของรังสี  ฟิสิกส์ ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์   
MAT152

คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
(Mathematics for Health Sciences)
หน่วยและการแปลงหน่วย อัตราส่วน ร้อยละ สมการและอสมการ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ การอินทิเกรตและการประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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CHM124

เคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
(Basic Chemistry)
อะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุลเคมี กรดเบส ปฏิกิริยา
ออกซิเด ชัน รีดักชัน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
CHM 125 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
3(2-3-6)
(Introduction to Organic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : CHM 124 เคมีพื้นฐาน
การเรียกชือ่ และปฏิกริ ยิ าในเคมีอนิ ทรียท์ สี่ ำ� คัญ ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอ
บอัลกอฮอล์และฟีนอล  สารประกอบกรดคาร์บอกซิลิก  และอนุพันธ์  สารประกอบอัลดีไฮด์  สารประกอบคี
โตน  สารประกอบเอมีน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
ANA100

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
(Basic Anatomy)
โครงสร้างของมนุษย์ วิธจี ำ� แนกระบบอวัยวะทัง้ ในแนวซ้ายขวา แนวตัดขวาง และแนวหน้าหลัง
เนื้อเยื่อพื้นฐาน ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบ
ประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์  ระบบต่อมไร้ท่อ และความผิดปกติของแต่ละอวัยวะ
BCH201

ชีวเคมีพื้นฐาน
4(3 -3-8)
(Basic Biochemistry)
วิชาบังคับก่อน: CHM 125 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
บรรยาย โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กรดอะมิโน เปบไทด์และโปรตีน
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลิอิก จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น วิถีเมตาโบ
ลิสมต่าง ๆ  เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก โครงสร้างและการจัดเรียงตัว
ของยีน ชีวสังเคราะห์ดีเอ็นเอ  อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรม การ
ควบคุมเมตาโบลิสม ความสัมพันธ์ระหว่างเมตาโบลิสมของเนือ้ เยือ่ ต่าง ๆ ของร่างกาย การท�ำงานของฮอร์โมน
โภชนาการ
ปฏิบัติการ สเปคโฟโตโฟโตมิเตอร์  เจล ฟิลเตรชั่น เอสดีเอส-เพจ จลนศาสตร์ของเอนไซม์  การ
ย่อยอาหาร เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต  เอนไซม์ทรานสไมเนส การแยกสกัดพลาสมิด
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PSO100

สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Physiology)
การท�ำงานและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของระบบต่างๆภายในร่างกายมนุษย์   เซลล์ ระบบกล้ามเนื้อ  
ระบบประสาท  ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์  
PAT206

พยาธิวิทยา
3(3-0-6)
(Pathology)
วิชาบังคับก่อน: PSO100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
ภยันตรายต่อเซลล์ การปรับตัวและการตายของเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
ความผิดปกติจากสิง่ แวดล้อม โรคติดเชือ้ เนือ้ งอก ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ
ระบบโลหิต ระบบประสาท ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ทอ่ ระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน�ำ้ ดี
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบสืบพันธุ์
RTG212

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
3(2-3-6)
(Electric and Electronics)
หลักการเบื้องต้นและวงจร ของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าก�ำลัง และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางด้านรังสีเทคนิค เช่น เบรกเกอร์ รีเลย์ แม็คนีติกค์คอนแทคเตอร์ โซลีนอยด์ หม้อแปลงไฟ
ฟ้า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เอสซีอาร์ ไทรแอก ออปแอมป์ ตัวเลข7ส่วน จอภาพแอลซีดี ทีเอฟที หน่วยแปลง
สัญญาณอนาล็อกเป็นดิจทิ ลั หน่วยแปลงสัญญาณดิจทิ ลั เป็นสัญญาณอนาล็อก อุปกรณ์เชือ่ มโยงสัญญาณ
ทางแสง อุปกรณ์รบั ส่งคลืน่ เหนือเสียง แบบเพียซโซอิเล็คทริค  แหล่งจ่ายไฟ หน่วยความจ�ำแบบรอม แรม, ชิป
ทีส่ ามารถโปรแกรมให้เป็นวงจรดิจิทลั แบบใดก็ได้ (PFGA)  ไมโครคอนโทรเลอร์ และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก การเขียนโปรแกรม ควบคุมโดยใช้ภาษาซีอย่างง่าย  และ การบ�ำรุงรักษาเครื่องมือทางรังสี  
BIO135

ชีววิทยา
3(2-3-6)
(Biology)
RTG122 ระเบียบวิธีวิจัย
1(1-0-3)
(Research Methodology)
ความรู้เบื้องต้นในการท�ำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การสืบค้นข้อมูลและวารสารต่างๆ การใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การเขียนบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิง จรรยาบรรณการใช้สัตว์  เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์  จริยธรรมการท�ำวิจัยในคน  การโจรกรรมทางวรรณกรรม
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วิชาชีพ

วิชาชีพ-บังคับ
RTG111
ทางรังสีวิทยา

รังสีวิทยาเบื้องต้น
1(1-0-3)
(Introduction to Radiology)
เครื่องมือที่ใช้ในรังสีวิทยา รังสิวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์และความรู้พื้นฐาน

RTG211

ฟิสิกส์รังสี
3(3-0-6)
(Radiation Physics)
กลไกในการก�ำเนิดรังสีชนิดต่างๆ สมบัติทางฟิสิกส์และปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของรังสี อันตร
กริยาของรังสีชนิดต่างๆ ที่มีต่อวัตถุที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ การน�ำเอาคุณสมบัติทางฟิสิกส์มาประยุกต์
ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคและรักษาโรค
RTG221

ภาพดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Digital Imaging and Information Technology)
ระบบภาพดิจทิ ลั และ เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ข้ามามีบทบาทในงานรังสีเทคนิค ภาพรังสีทเี่ ป็น
ภาพดิจทิ ลั การน�ำภาพดิจทิ ลั ไปสร้างภาพเพือ่ การแพทย์ องค์ประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง หลักพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีโทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลภาพ มาตรฐานไดคอม
RTG222

รังสีชีววิทยา
2(2-0-4)
(Radiobiology)
ปฏิกริ ยิ าของรังสีทมี่ ตี อ่ ระบบต่างๆของสิง่ มีชวี ติ ผลของรังสีทมี่ ตี อ่ เซลล์  เนือ้ เยือ่ และอวัยวะ การ
ตอบสนองต่อรังสีก่อประจุระดับเซลล์และโมเลกุล  ชีววิทยาของเนื้องอก และการประยุกต์ใช้ในรังสีชีววิทยา
ในการแพทย์
RTG223

การป้องกันรังสี
3(3-0-6)
(Radiation Protection)
อันตรายของรังสีที่มีต่อมนุษย์   วิธีการท�ำงานที่ถูกหลักเกณฑ์เพื่อ  ความปลอดภัยของตนเอง
และผู้ป่วย หลักเกณฑ์และข้อจ�ำกัดในการรับรังสีของบุคลากรประเภทต่างๆ การวางแผนและการค�ำนวณ
ความหนาของสิ่งก่อสร้างเพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายจากรังสีตามหลักเกณฑ์ทางฟิสิกส์ การใช้อุปกรณ์
และเครื่องป้องกันรังสีชนิดต่างๆ
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RTG224

โดสซิเมตทรีทางรังสี
2(2-0-4)
(Radiation Dosimetry)
ทฤษฎี  นิยาม ข้อก�ำหนดและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการวัดปริมาณรังสี  วิธีวัดปริมาณรังสีดูดกลืน
ในตัวกลางด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆที่ใช้วัดปริมาณรังสี
RTD225

อุปกรณ์รังสีวินิจฉัย
2(2-0-4)
(Instrumentation in Diagnostic Radiology)
อุปกรณ์และเครือ่ งมือ ในงานรังสีวนิ จิ ฉัย มาตรฐานการติดตัง้ และความปลอดภัย คุณลักษณะ
ของเครือ่ งมือทางรังสีวนิ จิ ฉัยชนิดต่างๆ เช่น เครือ่ งเอกซเรย์ เครือ่ งอัลตร้าซาวนด์ เครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
เครื่องเอ็มอาร์ไอ  การควบคุมคุณภาพและการซ่อมบ�ำรุงเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย และระบบสารสนเทศที่ใช้
ในงานรังสี เช่น PACS เป็นต้น
RTD233

การควบคุมคุณภาพทางรังสีวินิจฉัย
2(1-2-3)
(Quality Control in Diagnostic Radiology)
การควบคุมคุณภาพงานทางรังสีวทิ ยาวินจิ ฉัย ตามบทบาทของนักรังสีเทคนิค ในเครือ่ งมือทาง
รังสีวิทยาแบบต่างๆ ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ และระบบการถ่ายภาพ เครื่องส่องตรวจทางรังสี เครื่องอัลตร้าซา
วนด์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องเอ็มอาร์ไอ
RTD226

การถ่ายภาพด้วยรังสีและเทคนิคการให้ปริมาณรังสี
3(2-3-6)
(Radiographic Photography and Exposure technique)
หลักการของการถ่ายภาพทางรังสีวิทยาทั้งระบบอะนาลอกและดิจิทัล กระบวนการก�ำหนด
ปริมาณรังสีในการถ่ายภาพ  กระบวนการปรับและประมวลผลภาพ คุณภาพของภาพและปัจจัยที่มีผลกระ
ทบ การจัดระบบการให้ปริมาณรังสีและ การควบคุมคุณภาพ
RTD311

เทคนิครังสีวินิจฉัย 1
3(2-2-5)
(Diagnostic Radiographic Techniques I)
ศัพท์เฉพาะ ความสัมพันธ์ทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของภาพถ่ายทางรังสีและเทคนิค
ทางรังสีวนิ จิ ฉัยของอวัยวะส่วนแขน ขา อุง้ เชิงกรานและข้อต่อสะโพก ส่วนช่องท้อง ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ภาพถ่ายรังสีเคลือ่ นที่ ภาพถ่ายรังสีพเิ ศษของระบบกระดูก ค�ำนิยามต่างๆ การ
ประเมินภาพถ่ายทางรังสีทปี่ กติและ มาตรฐาน ทางเทคนิครังสีวนิ จิ ฉัย การวิเคราะห์และหาต�ำแหน่งบ่งชีท้ าง
กายวิภาคศาสตร์โดยใช้หุ่นจ�ำลอง
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RTD312

เทคนิครังสีวินิจฉัย 2
3(2-2-5)
(Diagnostic Radiographic Techniques II)
ความสัมพันธ์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของภาพถ่ายทางรังสีและเทคนิคทางรังสี
วินจิ ฉัยของระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด เส้นประสาทและช่องประสาท  กระดูกทรวงอก กระดูก
สันหลัง กะโหลกศีรษะ ภาพถ่ายรังสีระบบน�้ำเหลืองและดีเอสเอ รวมทั้งภาพถ่ายรังสีทางทันตกรรมการ
ประเมินภาพถ่าย ทางรังสีทปี่ กติและมาตรฐานทางเทคนิครังสีวนิ จิ ฉัย การวิเคราะห์และหาต�ำแหน่งบ่งชีท้ าง
กายวิภาคศาสตร์ โดยใช้หุ่นจ�ำลอง
RTD 313

รังสีกายวิภาคศาสตร์
3(2-2-5)
(Radiographic Anatomy)
ลักษณะของอวัยวะมนุษย์ทเี่ ห็นได้จากภาพถ่ายเอกซเรย์, การตรวจทางรังสีดว้ ยสารเปรียบต่าง,
การตรวจด้วยอัลตร้าซาวนด์, การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์, การตรวจด้วยเอ็มอาร์ไอ
RTD314

การตรวจทางรังสีวิทยาที่ใช้สารเปรียบต่าง
2(2-0-4)
(Contrasted Radiological Procedures)
เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา สารเพิ่มความต่าง เครื่องส่องตรวจรังสี
การวินิจฉัยและรักษาด้วยการใส่สารเพิ่มความต่างในหลอดเลือด การสวนหัวใจ และการบริหารคุณภาพ  
RTD315

การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ส�ำหรับนักรังสีเทคนิค
3(3-0-6)
(Computed Tomography for Radiological Technologist)
แนวคิดฟิสิกส์พื้นฐาน เครื่องมือ การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างภาพและการสร้างภาพ  กระบวนการ
ตรวจ และระเบียบการตรวจในระบบศีรษะและล�ำคอ ระบบกระดูกสันหลังและกล้ามเนือ้ ช่องท้อง อุง้ เชิงกราน
และการตรวจพิเศษอื่น พยาธิสภาพที่สัมพันธ์
RTD316

บทน�ำวิธีการพิเศษทางรังสีวิทยา
1(1-0-3)
(Introduction to Special Radiological Procedures)
เครื่องมือที่ใช้วิธีการพิเศษทางรังสีวิทยา การถ่ายภาพรังสีเต้านม การบันทึกด้วยคลื่นเสียง
ความถี่สูงและเอ็ม อาร์ ไอ เทคนิคการตรวจ พยาธิวิทยาสัมพันธ์ และการควบคุมคุณภาพ
RTG317

รังสีพยาธิวิทยา
2(1-2-3)
(Radiographic Pathology)
ภาพเอกซเรย์ทแี่ สดงความผิดปกติ เนือ่ งจากโรคต่าง ๆ ทีส่ ามารถมองเห็นได้ : คาร์ซโิ นมา  เนือ้
งอก กระดูกหัก วัณโรคปอด เป็นต้น
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RTG318

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและการดูแลผู้ป่วย
2(1-2-3)
(Hospital Practice and Patients Care)
ระบบการบริหารผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยของแผนกรังสี การเตรียม ดูแลผู้
ป่วยก่อนและหลังการตรวจ รักษาด้วยรังสี การปฐมพยาบาล การรักษาด้วยรังสีเพื่อช่วยในการป้องกันการ
ติดเชื้อ หน้าที่และความรับผิดชอบของนักรังสีเทคนิคมืออาชีพ
RTN 321

อุปกรณ์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
2(1-2-3)
(Instrumentation in Nuclear Medicine)
หลักพื้นฐาน ส่วนประกอบและหลักการท�ำงานของเครื่องนับวัดรังสีและเครื่องถ่ายภาพทาง
เวชศาสตร์นวิ เคลียร์ สถิตกิ ารนับวัดและประสิทธิภาพของระบบนับวัด การควบคุมคุณภาพของเครือ่ งมือทาง
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ การสร้างภาพชุด 3 มิติ
RTN322

เทคนิคการถ่ายภาพเวชศาสตร์นิวเคลียร์
2(1-2-3)
(Imaging Technique in Nuclear Medicine)
เทคนิคการถ่ายภาพกัมมันตรังสี และการจัดท่าผู้ป่วย  โปรโตคอลการถ่ายภาพ กระบวนการ
การสร้างภาพด้วยระบบดิจิทัล การเก็บข้อมูลแบบต่างๆ ทฤษฎีการสร้างและแก้ไขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณเพื่อการวินิจฉัยโรค  การควบคุมคุณภาพของภาพและเครื่องมือในเวชศาสตร์นิวเคลียร์
RTN323

เวชศาสตร์นิวเคลียร์
3(3-0-6)
(Nuclear Medicine)
ภาพรวมของฟิสิกส์รังสี   การใช้ทางคลินิกและการควบคุมคุณภาพของสารเภสัชรังสีและการ
ผลิตสารกัมมันตรังสี การทดสอบความบริสุทธิ์ของสารเภสัชรังสี เวชศาสตร์นิวเคลียร์คลินิกในการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาโรค การค�ำนวณปริมาณรังสีที่อวัยวะต่างๆได้รับ  ความปลอดภัยทางรังสีและการขจัดกาก
กัมมันตรังสี
RTT324

โดสซิเมตทรีในรังสีรักษา
2(2-0-4)
(Dosimetry in Radiotherapy)
คุณสมบัติทางฟิสิกส์รังสีของโฟตอนและอิเล็กตรอน    ตัวแปรต่างๆที่ใช้ค�ำนวณปริมาณรังสี
ในการรักษาด้วยรังสี   ความรู้พื้นฐานของรังสีโดสซิเมตทรีและการประยุกต์ใช้ในในการเทคนิคฉายรังสีแบบ
ธรรมดาและแบบ เทคนิคซับซ้อน
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RTT325

อุปกรณ์รังสีรักษา
1(1-0-2)
(Instrumentation in Radiotherapy)
ชนิดของเครือ่ งฉายรังสีรกั ษา  สว่ นประกอบและกลไกการท�ำงานของเครือ่ งฉายรังสีรกั ษาระยะ
ใกล้และระยะไกล  เครื่องมือจ�ำลองการรักษา  การประกันคุณภาพของเครื่องมือทางรังสีรักษา
RTT326

รังสีรักษาทางคลินิก
2(2-0-4)
(Clinical Radiotherapy)
ความแตกต่างของเนือ้ งอกและมะเร็งของอวัยวะส่วนต่างๆ    ชนิดของมะเร็งและการแบ่งระยะ
ของมะเร็ง   การใช้รงั สีรกั ษาในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ  อวัยวะส�ำคัญทีอ่ ยูใ่ กล้แนวรังสีทตี่ อ้ งหลีกเลีย่ ง  
ผลแทรกซ้อนจากการใช้รังสีรักษา
RTT327

เทคนิครังสีรักษา
3(3-0-6)
(Radiotherapeutic Technique)
            
เทคนิคการจัดท่าและใช้อปุ กรณ์ยดึ ตรึงผูป้ ว่ ยในการฉายรังสี  ขนั้ ตอนการจ�ำลองการรักษาและ
การฉายรังสี  การประกันคุณภาพตามบทบาทนักรังสีเทคนิค หลักการดูแลผู้ป่วยระหว่างการฉายรังสี
RTG231

การจัดการงานรังสีวิทยา
3(3-0-6)
(Radiology Department Management)
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล  การบริหารงานแผนกรังสีวิทยา บทบาท อ�ำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของนักรังสีเทคนิคตามสมรรถนะวิชาชีพ มีส่วนร่วมในกระบวนการการพัฒนาคุณภาพของ
แผนกรังสีวิทยา กระบวนการการจัดการความรู้ การท�ำงานเป็นทีม ภาวะผู้น�ำ  หลักจิตวิทยาเพื่อการบริการ
ทางรังสีเทคนิค
RTG232

กฎหมายและจรรยาบรรณส�ำหรับนักรังสีเทคนิค
2(2-0-4)
(Law and Ethics for Radiological Technologist)
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  พระราชบัญญัตกิ ารประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ  กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข  การประเมินการเสีย่ งต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมาย
RTD331

รังสีวินิจฉัยภาคปฏิบัติ 1
3(0-15-8)
(Clinical Practice in Diagnostic Radiology I)
การฝึกงานเทคนิคการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป ณ แผนกรังสีวิทยาในโรงพยาบาล เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
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RTD411

รังสีวินิจฉัยภาคปฏิบัติ 2
3(0-15-8)
(Clinical Practice in Diagnostic Radiology II)
   
การฝึกงานเทคนิคการตรวจพิเศษทางรังสี ณ แผนกรังสีวทิ ยาในโรงพยาบาล เทคนิคการตรวจ
พิเศษโดยใช้สารเพิม่ ความต่าง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การดูงานเทคนิคพิเศษในรังสีรว่ มรักษา การถ่ายเอกซเรย์
เต้านม อัลตร้าซาวนด์ และเอ็มอาร์ไอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
RTN412

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาคปฏิบัติ 1
3(0-15-8)
(Clinical Practice in Nuclear Medicine I)
การฝึกงานในงานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั่วไปเช่น การจัดท่าผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย การตั้ง
โปรโตคอลการถ่ายภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ การควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ การแสดงผล
ภาพถ่าย เป็นต้น  การตรวจด้วยเครื่อง SPECT การป้องกันอันตรายจากรังสี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
RTT421

รังสีรักษาภาคปฏิบัติ 1
3(0-15-8)
(Clinical Practice in Radiotherapy I)
การฝึกงานใช้เครื่องก�ำเนิดรังสีรักษา  เทคนิคการจัดท่าผู้ป่วยและฉายรังสีรักษา  ให้ปริมาณ
รังสีถูกต้องตามแผนการรักษา  การดูแลผู้ป่วย และการท�ำงานเป็นทีม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
RTG498

โครงการพิเศษ 1
1(0-3-2)
(Special Project 1)
ด�ำเนินการวิจยั ทางด้านรังสีเทคนิคภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทปี่ รึกษา แนะน�ำระเบียบวิธี
วิจัย การสืบค้นข้อมูลและวารสารต่างๆ การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
RTG499

ด้วยวาจา

โครงการพิเศษ 2
1(0-3-2)
(Special Project 2)
วิชาบังคับก่อน: RTG498 โครงการพิเศษ 1                                                                             
การเขียนบทคัดย่อ และเอกสารอ้างอิงการ การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และน�ำเสนอ
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วิชาชีพ-เลือก
RTD422

รังสีวินิจฉัยภาคปฏิบัติ 3
2(0-10-5)
(Clinical Practice in Diagnostic Radiology III)
การฝึกงานเทคนิคการตรวจพิเศษทางรังสีที่นักศึกษาเลือก ณ แผนกรังสีวิทยาในโรงพยาบาล
เอกซเรย์เต้านม อัลตร้าซาวนด์ เอ็มอาร์ไอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง
RTN 423

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาคปฏิบัติ 2
2(0-10-5)
(Clinical Practice in Nuclear Medicine II)
การฝึกงานในงานเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ทวั่ ไป การตรวจด้วยเครือ่ ง SPECT/CT และPET/CT หรือ
PET/MRI เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง
RTT424

รังสีรักษาภาคปฏิบัติ 2
2(0-10-5)
(Clinical Practice in Radiotherapy II)
การฝึกงานใช้เครือ่ งก�ำเนิดรังสีรกั ษาในเทคนิคขัน้ สูง เทคนิคการจัดท่าผูป้ ว่ ยและเทคนิคการฉาย
รังสีขั้นสูง ให้ปริมาณรังสีถูกต้องตามแผนการรักษา และการท�ำงานเป็นทีมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง
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คณะเทคนิคการแพทย์ Faculty Of Medical Technology
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ Medical Technology
คำ�อธิบายรายวิชา
MTH 202 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ
1(1-0-2)
		
(Laboratory Scientific Instrument)
หลักการ  ข้อบ่งใช้  วิธีการบำ�รุงรักษา  การสอบเทียบความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไป  และสามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
MTH 204 พันธุศาสตร์และเทคนิคทางอณูชีววิทยา
3(2-3-6)
		 (Genetics and Molecular Biology Techniques)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา
บทนำ�ของพันธุศาสตร์ การแบ่งเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ โครโมโซม โครงสร้างของดีเอ็นเอ การ
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ การถอดรหัสสารพันธุกรรม การแปลรหัสสารพันธุกรรม การกลายพันธุ์ การควบคุม
การแสดงออกของยีน โรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของโครโมโซม ความรู้พื้นฐานทางอณู
ชีววิทยา  ความรู้และเทคนิคทางพันธุศาสตร์ การเตรียมดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การทำ�อิเล็กโตรโฟรีซีส การ
เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง (ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส) การหาลำ�ดับเบสบนดีเอ็นเอ   การ
สังเคราะห์โอลิโกนิวคลิโอไทด์ เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมศาสตร์ เทคนิคไฮบริไดเซชัน และเทคโนโลยีไมโคร
แอเรย์ของดีเอ็นเอ
MTH 205 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัย
3(2-3-6)
(Biostatistics and Research Methodology)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 152
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ชีวสถิติ และการประยุกต์ใช้ หลักการและวิธีการในการวิจัยตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะงานวิจัยคลินิก   การค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ   การใช้สถิติและ
ชีวสถิติในการวิจัย วิธีการนำ�เสนอผลงานวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การเขียนและนำ�เสนอเค้าโครงงานวิจัย  
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MTH 300 ภาคนิพนธ์
2(0-6-3)
		 (Term Paper)
		
วิชาบังคับก่อน : MTH 205 ชีวสถิติระเบียบวิธีวิจัย และวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพทุกวิชา
เขียนเค้าโครงงานวิจัย ทำ�งานวิจัย  เขียนภาคนิพนธ์ และนำ�เสนองานวิจัย
MTH 303 นิติวิทยาศาสตร์
1(1-0-2)
(Forensic Science)
		
วิชาบังคับก่อน : MTH 204 พันธุศาสตร์และเทคนิคทางอณูชีววิทยา
หลักการและเทคนิคในการตรวจพิสูจน์ในทางนิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์บุคคล   การพิสูจน์
ศพ  หาสาเหตุการตาย  การตรวจเลือดและน้ำ�เหลืองในด้านนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจวัตถุพยาน  การตรวจ
พิสูจน์อาวุธปืน การตรวจผลลายพิมพ์นิ้วมือ
MTH 304 เทคนิคการแพทย์ชุมชน
2(1-3-4)
		 (Medical Technology for Community)
		
วิชาบังคับก่อน : MIC 303 จุลชีววิทยาเบื้องต้น
			
MTH 311 เคมีคลินิก 1 		
			
MTH 325 โลหิตวิทยา 1 		
			
MTH 327 ปัสสาวะและสารน้ำ�		
			
MTH 352 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 		
			
MTH 361 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
แนวคิดและหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของเทคนิคการแพทย์ชุมชน วิทยาการระบาด การสำ�รวจ
อนามัยชุมชน การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพของชุมชน
MTH 305 สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้
2(2-0-4)
		 (Health Informatics and Application)
		
วิชาบังคับก่อน : CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ ฐานข้อมูลคลินิก การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ แมชชีนเลิร์นนิง และ เหมืองข้อมูล ระบบช่วยตัดสินใจคลินิก ระบบภูมิ
สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการศึกษาทางระบาดวิทยา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเทคนิค
การแพทย์
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MTH 308 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์
1(0-3-2)
		 (Medical Technology Seminar)
		
วิชาบังคับก่อน : MTH 311 เคมีคลินิก 1
			
MTH 325 โลหิตวิทยา 1
			
MTH 361 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
			
MTH 334 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 		
			
MTH 341 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
			
MTH 352 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
การอ่าน วิเคราะห์ วิจารณ์ และนำ�เสนอวารสารทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์  
MTH 311 เคมีคลินิก 1
3(2-3-6)
		
(Clinical Chemistry I)
		
วิชาบังคับก่อน : BCH 203 ชีวเคมี
			
CHM 124 เคมีพื้นฐาน 		
			
CHM 125 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
			
CHM 233 เคมีวิเคราะห์
			
PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
เครื่องมือ หลักการ และวิธีการที่ใช้ปฏิบัติงานทางเคมีคลินิก การคำ�นวณความเข้มข้น การเต
รียมสารละลาย การวัดด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เทคนิคการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินและธาตุปริมาณน้อย ภาวะ
เครียดจากออกซิเดชัน ค่าอ้างอิง การจัดการคุณภาพ  
MTH 312 เคมีคลินิก 2
3(2-3-6)
(Clinical Chemistry II)
		
วิชาบังคับก่อน : MTH 311 เคมีคลินิก 1
โปรตีน เอนไซม์ น้ำ�และอีเล็กโตรลัยท์ สมดุลกรดด่าง และค่าก๊าซในเลือด การทดสอบหน้าที่
ของตับ ไต และหัวใจ สารบ่งชี้มะเร็ง เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติและเครื่องตรวจวัด ณ จุดให้บริการผู้ป่วย
MTH 314 พิษวิทยาเบื้องต้น
1(1-0-2)
		 (Introduction to toxicology)
		
วิชาบังคับก่อน : MTH 311 เคมีคลินิก 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิษวิทยา การดูดซึม การกระจายตัว เมแทบอลิซึม   การขับถ่ายสาร
พิษ กลไกการออกฤทธิ์ การตรวจวินิจฉัยทางพิษวิทยา อัลกอฮอล์ ไกลคอลและอัลดีไฮด์ สารระเหย โลหะ         
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ยาฆ่าแมลงและยากำ�จัดวัชพืช ยาแก้ปวดลดไข้ ยาที่มีฤทธิ์คล้ายฝิ่น ยาออกฤทธิ์กระตุ้นและกดระบบ
ประสาทส่วนกลาง การติดตามระดับของยาที่ใช้ในการรักษา
MTH 325 โลหิตวิทยา 1
3(2-3- 6)
		 (Hematology I)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา 		
			
BIO 137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 		
			
PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
ระบบการสร้างเซลล์เม็ดเลือด เมแทบอลิซึมของเซลล์เม็ดเลือด ความผิดปกติของรูปร่างเม็ด
เลือดแดง การจัดกลุ่มของภาวะโลหิตจาง โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก วิตามินบี12และกรดโฟลิค
โรคไขกระดูกฝ่อ หลักการเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ
MTH 326 โลหิตวิทยา 2
3(2-3-6)
		 (Hematology II)
		
วิชาบังคับก่อน : MTH 325 โลหิตวิทยา 1
พยาธิกำ�เนิด สาเหตุการเกิดโรค  อาการทางคลินิก   การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผล
โรคโลหิตจางแต่กำ�เนิด ธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินผิดปกติ ภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี   โรคโลหิตจางที่เกิดขึ้น
เองภายหลัง การห้ามเลือด การแข็งตัวของเลือด การสลายลิ่มเลือด ความผิดปกติของหลอดเลือดและเกล็ด
เลือด ภาวะเลือดออกผิดปกติ ภาวะธรอมโบซิส การทดสอบหาความผิดปกติของการห้ามเลือดและการ
สลายลิ่มเลือด
MTH 327 ปัสสาวะและสารน้ำ�
2(1-3-4)
		 (Urine and Body Fluid)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา
			
BIO 137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
			
PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ การเกิดปัสสาวะ โรคไต โรคระบบขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ การตรวจ
วิเคราะห์ปัสสาวะ น้ำ�ไขสันหลัง  น้ำ�ไขข้อ  น้ำ�ในเยื่อบุอวัยวะภายในและน้ำ�อสุจิ  การตั้งครรภ์ การควบคุม
คุณภาพ  

878
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

MTH 333 กิณวิทยาคลินิกและไวรัสวิทยาคลินิก
3(2-3-6)
		 (Clinical Mycology and Clinical Virology)
		
วิชาบังคับก่อน : MIC 303 จุลชีววิทยาเบื้องต้น
คุณสมบัติและลักษณะของเชื้อราและไวรัสก่อโรค การจัดกลุ่ม การแยกวินิจฉัย กลไกการก่อ
โรค การรักษา การป้องกันและระบาดวิทยา
MTH 334 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Medical Bacteriology)
		
วิชาบังคับก่อน : MIC 303 จุลชีววิทยาเบื้องต้น
การจัดกลุ่ม ลักษณะและคุณสมบัติของแบคทีเรียก่อโรค และแบคทีเรียประจำ�ถิ่น กลไกการ
ก่อโรค การแยกวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและระบาดวิทยา
MTH 341 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
3(2-3-6)
		 (Transfusion Science I)
		
วิชาบังคับก่อน : MTH 361 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
ความรู้พื้นฐานทางโลหิตวิทยาภูมิคุ้มกัน หมู่เลือดระบบต่างๆ การทดสอบแอนติโกลบูลิน
การตรวจกรองและการตรวจหาชนิดของแอนติบอดีต่อหมู่เลือด การทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างเลือดผู้
ให้และผู้รับ การบริจาคโลหิต ส่วนประกอบของเลือด ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด อาการทาง
คลินิกที่เกี่ยวข้องกับการให้เลือดและการควบคุมคุณภาพในงานธนาคารเลือด
MTH 352 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
2(1-3-4)
		 (Medical Parasitology)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา
			
BIO 137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
นิยามศัพท์ทางปรสิต จัดจำ�แนกกลุ่มปรสิตแต่ละชนิดที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์  รูปร่างลักษณะ
วงจรชีวิต พยาธิสภาพ การแพร่กระจาย การป้องกัน และควบคุมโรค ความรู้พื้นฐานทางปรสิตวิทยา ปรสิต
ก่อโรคที่พบบ่อยในคน  กลุ่มโปรโตซัว และ หนอนพยาธิ สัตว์ขาข้อทางการแพทย์ที่เป็นปรสิตนอกโฮสต์ และ
พาหะนำ�โรค  การตั้งแสดงปรสิต และ ฝึกปฏิบัติจำ�แนกปรสิตที่มีความสำ�คัญทางการแพทย์
MTH 353 เทคนิคปรสิตวิทยาทางการแพทย์
2(1-3-4)
		 (Techniques in Medical Parasitology)
		
วิชาบังคับก่อน : MTH 352 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
เทคนิคการวินิจฉัยปรสิตทางการแพทย์ วิธีการเก็บและการถนอมสิ่งส่งตรวจ การย้อมสีโปร
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โตซัวและหนอนพยาธิ วิธีการตรวจแบบเข้มข้น การนับไข่พยาธิ การตรวจเลือด และเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสม
เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิต  
MTH 361 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
3(2-3-6)
		 (Basic Immunology)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO136 หลักชีววิทยา
			
BIO137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
ความรู้พื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกัน ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่ใช้อธิบายกลไกการทำ�งาน
และการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา
และปรสิต  กลไกที่ทำ�ให้เกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เทคนิคพื้นฐานทางวิทยาภูมิคุ้มกัน   
MTH 400

ประมวลความรู้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
(Comprehensive in Medical Technology knowledge)
วิชาบังคับร่วม : MTH 408 ฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ประมวลความรู้ และนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

1(1-0-2)

MTH 404 คลินิกสัมพันธ์
1(0-3-2)
		 (Clinical Correlation)
		
วิชาบังคับร่วม : MTH 408 ฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
แปลผลการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารคลินกิ ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบทางห้องปฏิบตั ิ
การกับอาการทางคลินิก    
MTH 407 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และจริยธรรม
1(1-0-2)
		 (Professional Law of Medical Technologists and Ethics)
		
วิชาบังคับร่วม : MTH 408 ฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
กฎหมายและข้อบังคับ จริยธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สิทธิ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของนักเทคนิคการแพทย์
MTH 408 ฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
6(0-24-12)
		 (Practice in Medical Technology )
		
วิชาบังคับก่อน : ทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาบังคับร่วมที่คณะเปิดสอนในภาคเดียวกับ
MTH 408  ฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ บูรณาการความรู้ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มาใช้ในการ
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ปฏิบัติงาน ขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์   การวิเคราะห์ และหลังการวิเคราะห์   การควบคุมคุณภาพ การแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน
MTH 411 เคมีคลินิก 3
3(2-3-6)
		 (Clinical Chemistry III)
		
วิชาบังคับก่อน : MTH 311 เคมีคลินิก 1
เคมีของการออกกำ�ลังกาย การตั้งครรภ์  ภาวะสูงอายุ การประเมินวิธีวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ
การเคมีคลินิก คุณสมบัติและฤทธิ์ทางชีววิทยาของฮอร์โมน การตรวจวัดปริมาณฮอร์โมน หลักการตรวจ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีและอิเล็กโตรโฟเรซิส โรคที่มีความผิดปกติของเมแทบอลิซึมแต่กำ�เนิด
สารบ่งชี้โรคกระดูก การบริโภคยาสูบกับสุขภาพ
MTH 421 โลหิตวิทยา 3
3(2-3-6)
(Hematology III)
		
วิชาบังคับก่อน : MTH 325 โลหิตวิทยา 1
การจัดกลุ่ม พยาธิสรีรวิทยา สาเหตุ ลักษณะอาการทางคลินิก และการรักษา ในโรคมะเร็งเม็ด
เลือดและมะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศึกษาความผิดปกติของเซลล์ จากสเมียร์เลือด  
ไขกระดูก เซลล์ชีวเคมี อิมมิวโนฟีโนไทป์ เซลล์พันธุศาสตร์ และ อณูชีวโมเลกุล
MTH 431 จุลชีววิทยาคลินิก
3(2-3-6)
(Clinical Microbiology)
วิชาบังคับก่อน : MTH 333 กิณวิทยาคลินิกและไวรัสวิทยาคลินิก
MTH 334 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์
การจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก การเก็บสิ่งส่งตรวจ หลักการและวิธีการตรวจ
วินิจฉัยเชื้อก่อโรคแต่ละระบบของร่างกาย  แนวทางใหม่ในการแยกพิสูจน์เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ยาต้านจุลชีพ
การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ การควบคุมโรคติดเชื้อ และการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา   การแปลผล การ
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาคลินิก  
MTH 441 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
3(2-3-6)
		 (Transfusion Science II)
		
วิชาบังคับก่อน : MTH 341 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1
เทคนิคพิเศษทางโลหิตวิทยาภูมิคุ้มกัน การให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้บริจาคโลหิต การบริจาคโลหิต
เฉพาะส่วน การให้เลือดในทารกแรกเกิดและในเด็ก กรณีศึกษาหมู่เลือดที่มีปัญหา กรณีศึกษาผู้ป่วยที่มี
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ปัญหาจากการรับเลือด กรณีศึกษาผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก งานธนาคารเลือดกับโรค
ทางโลหิตวิทยา ระบบ HLA และการปลูกถ่ายอวัยวะ
MTH 461 วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
3(2-3-6)
		 (Clinical Immunology)
		
วิชาบังคับก่อน : MTH 361 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
กลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัยการติดเชื้อ โรค
แพ้ภูมิตัวเอง การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อและอวัยวะ วิทยาภูมิคุ้มกันมะเร็ง โรคที่มีการเพิ่มจำ�นวนเซลล์ของระบบ
ภูมิคุ้มกันผิดปกติ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หลักการ วิธีทดสอบ และการควบคุมคุณภาพของการทดสอบ
ทางน้ำ�เหลืองวิทยา
MTH 470 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
2(2-0-4)
		 (Quality System and Laboratory Administration)
การจัดการระบบคุณภาพและการบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การบริหารองค์กร การ
สร้างภาวะผู้นำ�และทีมงาน กลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ บริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการธุรกิจ
ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับชาติและระดับสากล
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สาขาวิชากายภาพบ�ำบัด
Physical Therapy
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
PTP 111 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 1: ระบบกล้ามเนื้อกระดูก 1
2(0-4-2)
		 (Anatomy for Physical Therapy I: Musculoskeletal System I)
		
วิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม : ไม่มี
มหกายวิภาคศาสตร์ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ส่วนอก หลัง และแขน ในโครงสร้างจริงของศพ
มนุษย์ ได้แก่ กระดูก เอ็นกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ หลอดเลือด เส้นประสาทที่สัมพันธ์กัน และ
เนื้อเยื่ออื่นๆ ที่อยู่ข้างเคียง  และเชื่อมโยงความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์สู่การประยุกต์ใช้ในทางคลินิก
PTP 112 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 2: ระบบกล้ามเนื้อกระดูก 2
2(0-4-2)
		 (Anatomy for Physical Therapy II: Musculoskeletal System II)
		
วิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม : ไม่มี
มหกายวิภาคศาสตร์ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ส่วนศีรษะ คอ ล�ำตัว อุ้งเชิงกราน สะโพก และขา
ในโครงสร้างจริงของศพมนุษย์ ได้แก่ กระดูก เอ็นกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ หลอดเลือด เส้น
ประสาททีส่ มั พันธ์กนั และเนือ้ เยือ่ อืน่ ๆ ทีอ่ ยูข่ า้ งเคียง และเชือ่ มโยงความรูท้ างกายวิภาคศาสตร์สกู่ ารประยุกต์
ใช้ในทางคลินิกได้
PTP 113 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 3: ระบบประสาท
1(0-2-1)
		 (Anatomy for Physical Therapy III: Nervous Systems)
		
วิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม: ไม่มี
จุลกายวิภาคและมหกายวิภาคศาสตร์ในระบบประสาทจากเนือ้ เยือ่ และโครงสร้างจริงจากศพ
มนุษย์ ได้แก่ สมอง ไขสันหลัง เยือ้ หุม้ สมองและไขสันหลัง เส้นประสาท ต่อมต่างๆ ของสมอง และหลอดเลือด
ที่สัมพันธ์กัน รวมถึงประยุกต์ความรู้กายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาทในทางคลินิกได้
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PTP 114
		

กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 4: ระบบหัวใจ หลอดเลือด
1(0-2-1)
ปอด และระบบอื่นๆ
Anatomy for Physical Therapy IV: Cardiovascular, Pulmonary and Other Systems)
		
วิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม : ไม่มี
		 มหกายวิ ภ าคศาสตร์ ใ นระบบหั ว ใจ หลอดเลื อ ด ปอดและระบบอื่ น ๆ จากศพมนุ ษ ย์
กายวิภาคศาสตร์ผิวกายของระบบหัวใจ หลอดเลือด ปอด และอวัยวะภายในอื่นๆ ในมนุษย์ การประยุกต์
ความรู้กายวิภาคศาสตร์และกายวิภาคศาสตร์ผิวกายของระบบหัวใจ หลอดเลือด ปอดและระบบอื่นๆ ใน
ทางคลินิก
PTP 115
		

ระบบร่างกายมนุษย์ 1: ระบบกล้ามเนื้อกระดูก
2(1-2-3)
(Human Body System I : Musculoskeletal System)
วิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม :  
PTP 111   กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 1 : ระบบกล้ามเนื้อกระดูก 1
PTP 112   กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 2 : ระบบกล้ามเนื้อกระดูก 2
จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีวิทยา พยาธิสรีรวิทยา และจุลชีววิทยาในระบบกล้ามเนื้อกระดูกของ
มนุษย์ ได้แก่ กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ กระดูก เอ็นกระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อ  เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และเชื่อมโยง
สู่การประยุดต์ใช้ในทางคลินิก
PTP 116 ระบบร่างกายมนุษย์ 2: ระบบประสาท
2(1-2-3)
		 (Human Body System II : Nervous System)
		
วิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม :
PTP 113  กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 3 : ระบบประสาท
การผสมผสานระบบประสาทของมนุษย์จากการบรรยาย สอนแสดง สัมมนา และทดลองใน
ห้องปฏิบัติการทางจุลกายวิภาคศาสตร์ พัฒนาการระบบนี้ในตัวอ่อน สรีรวิทยาในคนปกติและในภาวะเกิด
พยาธิสภาพ จุลชีววิทยาและเภสัชวิทยาโดยสังเขป รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก
PTP 217 ระบบร่างกายมนุษย์ 3 : ระบบหัวใจหลอดเลือด ปอด และระบบอื่นๆ
3(2-2-5)
		 (Human Body System III : Cardiovascular, Pulmonary and Other Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : PTP 114 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 4 : ระบบหัวใจ
		 หลอดเลือดปอดและระบบอื่นๆ
การผสมผสานระบบหัวใจและปอด ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบควบคุมสมดุลกรดด่าง ระบบสืบพันธุ์   พยาธิสรีรวิทยา
และการประยุกต์ใช้ในทางคลินิก
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PTP 121 ชีวกลศาสตร์ 1: หลักการพื้นฐานและชีวกลศาสตร์ของศีรษะ
2(2-0-4)
		 ล�ำตัว และแขน
		 (Biomechanics I: Basic Principles and Biomechanics of Head, Trunk and
		 Upper Extremities)
		
วิชาบังคับก่อน : PTP 111 กายวิภาคศาสตร์สำ� หรับกายภาพบ�ำบัด 1: ระบบกล้ามเนือ้ กระดูก 1
		 วิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม : PTP 112 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 2: ระบบ		
		 กล้ามเนื้อกระดูก 2
หลักการพืน้ ฐานทางชีวกลศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับระบบกระดูก กล้ามเนือ้ และข้อต่อ ในส่วนของ
ศีรษะ ล�ำตัว และแขน ทั้งในสภาพอยู่นิ่งและเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ ทั้งสภาวะปกติและมีพยาธิสภาพ  
เพื่อวิเคราะห์และเชื่อมโยงสู่การน�ำไปใช้ทางคลินิก
PTP 222 ชีวกลศาสตร์ 2: ชีวกลศาสตร์ของขาและการเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
		 (Biomechanics II: Biomechanics of Lower Extremities and
		 Functional Movement)
		
วิชาบังคับก่อน : PTP 112 กายวิภาคศาสตร์สำ� หรับกายภาพบ�ำบัด 2: ระบบกล้ามเนือ้ กระดูก 2
		 PTP 121 ชีวกลศาสตร์ 1: หลักการพื้นฐานและชีวกลศาสตร์ของศีรษะ ล�ำตัว และแขน		
ชีวกลศาสตร์ของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ ของล�ำตัวมนุษย์ ที่บริเวณหลังส่วนล่างและรยางค์ส่วนล่างทั้งใน
สภาพอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว  ทั้งในคนปกติและภาวะเกิดพยาธิสภาพ รวมทั้งวิธีค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ในการท�ำกิจกรรมต่างๆเพือ่ แปลผล  ประเมิน และวินจิ ฉัยความผิดปกติในหน้าทีข่ องร่างกายมนุษย์ ได้แก่ การ
วิเคราะห์การเคลือ่ นไหวของมนุษย์และการทรงท่า ในขณะท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน การวิเคราะห์ดา้ นการยศาสตร์
โดยเชื่อมโยงกับความรู้ด้านชีวกลศาสตร์และด้านกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูก  
PTP 223
		

หัตถบ�ำบัด 1: การนวดและเทคนิคการรักษาด้วยมืออื่นๆ
2(0-4-2)
(Manipulative Procedure I: Massage and Other Manual Techniques)
เคยผ่านการเรียนวิชา:
		
PTP 111 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 1: ระบบกล้ามเนื้อกระดูก 1
		 PTP 112 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 2: ระบบกล้ามเนื้อกระดูก 2
กายวิภาคศาสตร์ผิวกายของระบบกล้ามเนื้อกระดูก และระบบไหลเวียนเลือดและน�้ำเหลือง
การนวดแบบตะวันตก ข้อบ่งชี้และการประยุกต์ใช้การนวดในภาวะต่างๆ ทางคลินิก วิธีการวินิจฉัย รักษา
ประเมินผล และการเปรียบเทียบแนวคิดและหลักการของการนวดแผนตะวันตก-ตะวันออก และเทคนิคการ
รักษาด้วยมืออื่นๆ
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PTP 224 หัตถบ�ำบัด 2: การดัดและการดึง
3(1-4-4)
		 (Manipulative Procedure II: Mobilization, Manipulation and Traction)
		
วิชาบังคับก่อน : PTP 222 ชีวกลศาสตร์ 2: ชีวกลศาสตร์ของขาและการเคลื่อนไหว
หลักการพืน้ ฐาน วิธกี ารตรวจร่างกาย และเทคนิคการรักษาด้วยวิธกี ารขยับ ดัดและการดึงข้อต่อ
บริเวณ แขน ขา และกระดูกสันหลังรวมทัง้ เส้นประสาท ซึง่ มีพนื้ ฐานความคิดจากความรูท้ างกายวิภาคศาสตร์
ชีวกลศาสตร์ โดยค�ำนึงถึงข้อห้ามข้อพึงระวังและหลักการประยุกต์ใช้ทางคลินกิ เป็นส�ำคัญ ให้การวินจิ ฉัยและ
การรักษาด้วยเทคนิคการดัดและการดึงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติการรักษาด้วย
เครื่องดึงหลัง
PTP 225
		

พลบ�ำบัด 1: หลักการพื้นฐานและสรีรวิทยาการออกก�ำลังกาย
3(1-4-4)
(Therapeutic Exercise I: Basic Principles and Physiology of Exercise)
วิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม:
		
PTP 115 ระบบร่างกายมนุษย์ 1: ระบบกล้ามเนื้อกระดูก
		 PTP 116 ระบบร่างกายมนุษย์ 2: ระบบประสาท		
		
PTP 217 ระบบร่างกายมนุษย์ 3: ระบบหัวใจหลอดเลือด ปอด และระบบอื่นๆ
หลักการพืน้ ฐานของการรักษาด้วยการออกก�ำลังกายแต่ละชนิด สรีรวิทยาของการออกก�ำลังกาย
ทีเ่ กีย่ วข้องในระบบประสาทกระดูก กล้ามเนือ้ และข้อต่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ชีวเคมีคลินกิ โภชนาการ
และยาที่เกี่ยวข้องกับการออกก�ำลังกาย รวมไปถึงฝึกปฏิบัติการวัดสมรรถภาพทางกาย และเทคนิคการออก
ก�ำลังกายชนิดต่างๆ ได้แก่ การคงสภาพช่วงการเคลื่อนไหว การผ่อนคลาย การเพิ่มความแข็งแรงและความ
ทนทาน โดยใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ รวมทั้งออกแบบท่าทาง จัดโปรแกรม ตลอดจนแนะน�ำการออกก�ำลังกาย
เพื่อการรักษาและประยุกต์ใช้ในทางคลินิกได้อย่างเหมาะสม
PTP 226 พลบ�ำบัด 2: ระบบประสาทกล้ามเนื้อกระดูก ระบบหัวใจหลอดเลือด
2(1-2-3)
		 ปอด และระบบอื่นๆ
		 (Therapeutic Exercise II: Neuromusculoskeletal, Cardiovascular, Pulmonary and
		 Other Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : PTP 225 พลบ�ำบัด 1: หลักการพื้นฐานและสรีรวิทยาการออกก�ำลังกาย
หลักการและสรีรวิทยาการออกก�ำลังกายทีเ่ กีย่ วข้อง ในผูป้ ว่ ยภาวะทางระบบประสาทกล้ามเนือ้
กระดูก ผู้ป่วยระบบหัวใจ หลอดเลือด และผู้ป่วยภาวะอื่นๆ ที่พบบ่อยในทางกายภาพบ�ำบัด การเลือกและ
ประยุกต์การออกก�ำลังกาย ทัง้ การออกก�ำลังกายบนบกและการออกก�ำลังกายในน�ำ 
้ การเป็นผูน้ ำ� ในการออก
ก�ำลังกายกลุ่มแบบ การดัดแปลงการออกก�ำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร
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PTP 227 การควบคุมการเคลื่อนไหวและการตรวจประเมินทาง
3(1-4-4)
		 ระบบประสาท
		 (Motor Control and Neurological Assessment))
		
วิชาบังคับก่อน : PTP 113 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 3: ระบบประสาท
		 PTP 116 ระบบร่างกายมนุษย์ 2: ระบบประสาท
ทฤษฎีและแนวคิดของการควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว การควบคุมการทรงท่า การ
ควบคุมการเดิน การควบคุมการเอือ้ มและหยิบของ เชือ่ มโยงกับความผิดปกติทเี่ กิดขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาการ
ควบคุมการเคลือ่ นไหว หลักการตรวจประเมิน การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในการเลือกวิธกี ารประเมินทีเ่ หมาะ
สมกับผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบประสาท กาตรวจประเมินโดยอาศัยหลักการพื้นฐานของเทคนิค และหลักฐาน
หรือเอกสารอ้างอิง ในการสัมภาษณ์ประวัติ  การตรวจร่างกาย  การอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีและข้อมูล
ทางห้องปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินทางระบบประสาทแยกตามแต่ละระดับของ ICF model โดย
ใช้วิธีการตรวจและแบบประเมินที่เป็นมาตรฐาน

PTP 231 วิธีการทางกายภาพ 1: ไฟฟ้าบ�ำบัด
3(1-4-4)
		 (Physical Modality I: Electrotherapy)		
		
วิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม :
		 PTP 111 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 1: ระบบกล้ามเนื้อกระดูก 1		
		 PTP 112 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 2: ระบบกล้ามเนื้อกระดูก 2
		 PTP 116 ระบบร่างกายมนุษย์ 2: ระบบประสาท
คุณสมบัติของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการรักษาทางกายภาพบ�ำบัด ผลของกระแสไฟฟ้าทาง
กายภาพและชีวภาพ หลักการและวิธีการใช้สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อป้อนกลับ การประยุกต์กระแสไฟฟ้า
และสัญญาณป้อนกลับในคลินิกเพื่อการฝึกกล้ามเนื้อ การลดปวด ลดบวม  ข้อบ่งชี้  ข้อห้ามในการใช้เครื่อง
มือเหล่านั้น  หลักการวัดความเร็วในการน�ำกระแสประสาท คลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ และการตรวจวินิจฉัย
ด้วยไฟฟ้าอื่นๆ การประมวลผล แปลผล สรุปผลและวินิจฉัยความผิดปกติของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ  
เพื่อน�ำไปวางแผนการจัดการทางกายภาพบ�ำบัด
PTP 232 วิธีการทางกายภาพ 2: วิธีการรักษาด้วยความร้อนและอื่นๆ
3(2-2-5)
		 (Physical Modality II : Thermal and Other Modalities)
		
วิชาบังคับก่อน : PTP 111 กายวิภาคศาสตร์สำ� หรับกายภาพบ�ำบัด 1: ระบบกล้ามเนือ้ กระดูก 1
		 PTP 112 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 2: ระบบกล้ามเนื้อกระดูก 2
คุณสมบัตขิ องคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า และคลืน่ เหนือเสียงทีใ่ ช้ในทางกายภาพบ�ำบัด วิทยาศาสตร์
ความร้อนและเทอร์โมไดนา  มิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยความร้อนและความเย็น ผลทางกายภาพและ
ชีวภาพ ผลการรักษา ข้อบ่งชี้  และข้อห้ามของ ความร้อนผิว ความร้อนลึก (คลื่นสั้น  คลื่นไมโคร  คลื่นเหนือ
เสียง)  อินฟราเรด เลเซอร์ และความเย็นที่ใช้ทางกายภาพบ�ำบัด การใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการรักษาภาวะ
ผิดปกติต่างๆ
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PTP 333
		

วิธีการทางกายภาพ 3: การประยุกต์ทางคลินิก
2(0-4-2)
(Physical Modality III: Clinical Applications)
วิชาบังคับก่อน : PTP 231 วิธีการทางกายภาพ 1: ไฟฟ้าบ�ำบัด
		 PTP 232 วิธีการทางกายภาพ 2 : วิธีการรักษาด้วยความร้อนและอื่นๆ
การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อป้อนกลับ ความร้อนผิวและความร้อนลึก
(คลื่นสั้น  คลื่นไมโคร  และคลื่นเหนือเสียง)  อินฟราเรด เลเซอร์  และความเย็น กับวิธีการทางกายภาพบ�ำบัด
อื่นๆ ในการดูแลรักษาอย่างเป็นองค์รวมในภาวะผิดปกติต่างๆ ที่พบบ่อยทางกายภาพบ�ำบัด เช่น การอักเสบ
และการสมานของเนือ้ เยือ่ ภายหลังการบาดเจ็บ อาการปวด และความบกพร่องด้านการเคลือ่ นไหวทีม่ สี าเหตุ
จากการจ�ำกัดการเคลื่อนไหวและการควบคุมการท�ำงานของกล้ามเนื้อ เป็นต้น และการประยุกต์วิธีการทาง
กายภาพและวิธีการอื่นๆทางกายภาพบ�ำบัดในนักกีฬาที่มีการบาดเจ็บ
PTP 341 จิตวิทยาสุขภาพและจิตวิทยาสังคม
2(1-2-3)
		 (Clinical and Social Psychology)
		
วิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม : ไม่มี
พฤติกรรมของมนุษย์ในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ภาวะหรือโรคทางจิตเวช วิธีการประเมิน
ทางคลินิก การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต รวมทั้งปัญหายาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรค
เอดส์ และปัญหาทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะทางจิต และการประยุกต์จติ วิทยาสุขภาพและจิตวิทยาสังคม
กับงานกายภาพบ�ำบัด
PTP 442 ระบบการดูแลสุขภาพ
3(2-2-5)
		 (Health Care System)
		
วิชาบังคับก่อน : PTH 371 คลินิกกายภาพบ�ำบัด 1
ระบาดวิทยาพื้นฐาน สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย  ระบบการดูแลสุขภาพในระดับ
ต่างๆ ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์สุขภาพ พระ
ราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ�ำบัด พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ พระราช
บัญญัติสถานพยาบาล  จรรยาบรรณวิชาชีพ  พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ค�ำประกาศสิทธิผู้ป่วย ระบบ
และรูปแบบการด�ำเนินงาน ระบบบริการด้านฟืน้ ฟูสภาพผูป้ ว่ ยเรือ้ รังคนพิการและบุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของ
โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งสถานบริการสุขภาพอื่นๆ หลักการบริหารงานเบื้องต้น และการบริหาร
จัดการคลินิกกายภาพบ�ำบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ
PTP 250
		
		

หลักการพื้นฐานของการจัดการทางกายภาพบ�ำบัด
2(1-2-3)
(Basic Principles of Physical Therapy Management)
วิชาบังคับก่อน :
PTP 111 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 1: ระบบกล้ามเนื้อกระดูก 1		
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PTP 112 กายวิภาคศาสตร์ส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด 2: ระบบกล้ามเนื้อกระดูก 2
กระบวนทัศน์สขุ ภาพเกีย่ วกับความเจ็บป่วย การจัดการปัญหาความเจ็บป่วยแบบองค์รวม การ
สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร หลักการพื้นฐานของการจัดการผู้ป่วยทางกายภาพบ�ำบัด ได้แก่ เทคนิค
การสัมภาษณ์ประวัติ กระบวนการตัดสินใจทางคลินิกในการตรวจประเมิน ทั้งทักษะการตรวจร่างกาย การ
รายงานผล และการแปลผล ในการตรวจด้วยการสังเกต คล�ำ  เคาะ ฟัง การทดสอบก�ำลังกล้ามเนื้อ การวัด
ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ การวัดความยาวของกล้ามเนื้อ การตรวจแรงตึงตัวภายในกล้ามเนื้อ รวมไปถึง
หลักการและวิธีการ ช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การประยุกต์ใช้เครื่องช่วยเดินและรถเข็น

PTP 351 การจัดการภาวะระบบกล้ามเนื้อกระดูกทางกายภาพบ�ำบัด 1
3(1-4-4)
		 (Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions I)		
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 224 หัตถบ�ำบัด 2 : การดัดและการดึง
พยาธิกำ� เนิด พยาธิสรีรวิทยา ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและรังสีวทิ ยา การจัดการทางการ
แพทย์ ของพยาธิสภาพที่พบได้ทั่วไปในระบบกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่อ ปฏิบัติทักษะการจัดการทาง
กายภาพบ�ำบัดอย่างเป็นองค์รวม ประกอบด้วย การซักประวัติ รวบรวมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
รังสีวทิ ยา การตรวจร่างกาย เพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หา และวินจิ ฉัยรอยโรคของผูป้ ว่ ย การจัดการทางกายภาพบ�ำบัด
โดยใช้เครือ่ งมือ เทคนิคพืน้ ฐานทางกายภาพบ�ำบัด และการฝึกผูป้ ว่ ยใช้เครือ่ งช่วยเดินในผูป้ ว่ ยภาวะทางระบบ
ประสาทกล้ามเนื้อกระดูกทั่วไป

PTP 352 การจัดการภาวะระบบกล้ามเนื้อกระดูกทางกายภาพบ�ำบัด 2
2(1-2-3)
		 (Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions II)		
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 351 การจัดการภาวะระบบกล้ามเนื้อกระดูกทางกายภาพบ�ำบัด 1
พยาธิก�ำเนิด และพยาธิสรีรวิทยา ในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของระบบกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อที่
ซับซ้อนและเรือ้ รัง รวมทัง้ การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการท�ำงาน  ภาวะกระดูกสันหลังคด และการผ่าตัด
ทางระบบกระดูกกล้ามเนือ้ ข้อต่อ ปฏิบตั ทิ กั ษะการจัดการทางกายภาพบ�ำบัดอย่างเป็นองค์รวม โดยรวบรวม
ประวัตจิ ากการซักประวัติ การจัดการทางการแพทย์ทงั้ การรักษาทางยาและการผ่าตัด  การตรวจร่างกาย เพือ่
น�ำไปวิเคราะห์ สรุปปัญหา และวินิจฉัยรอยโรค โดยประยุกต์ใช้วิธีการจัดการทางกายภาพบ�ำบัด หลักฐาน
ทางวิชาการ กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียมให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
PTP 253 การจัดการภาวะระบบประสาททางกายภาพบ�ำบัด 1
3(1-4-4)
		 (Physical Therapy Management in Neurological Conditions I)
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 227 การควบคุมการเคลื่อนไหวและการตรวจประเมินทางทางระบบประสาท
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พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
รังสีวทิ ยา การจัดการทางการแพทย์ ของผูป้ ว่ ยภาวะประสาทอายุรศาสตร์ ประสาทศัลยศาสตร์ ภาวะบาดเจ็บ
ของสมองและไขสันหลัง การจัดการทางการแพทย์และเภสัชวิทยาทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดการทางกายภาพบ�ำบัด
ในผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการตรวจร่างกาย   การวิเคราะห์และสรุปปัญหาและ
วินจิ ฉัยทางกายภาพบ�ำบัด และการจัดการทางกายภาพบ�ำบัดด้วยการออกแบบการออกก�ำลังกาย และเทคนิค
การกระตุ้นต่างๆ ในลักษณะบูรณาการกับการรักษาทางยา การผ่าตัด การใช้เทคนิคด้านชีววิทยาระดับเซลล์
โมเลกุลและเนื้อเยื่อ และโภชนาการ ทั้งในผู้ป่วยจ�ำลองและผู้ป่วยจริง การฝึกผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยเดิน การใช้
และการดูแลรักษากายอุปกรณ์เสริมและเทียมในผูป้ ว่ ยภาวะประสาทอายุรศาสตร์ ประสาทศัลยศาสตร์ทวั่ ไป
PTP 354 การจัดการภาวะระบบประสาททางกายภาพบ�ำบัด 2
2(1-2-3)
		 (Physical Therapy Management in Neurological Conditions II)
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 253 การจัดการภาวะระบบประสาททางกายภาพบ�ำบัด 1
พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
รังสีวิทยา การจัดการทางการแพทย์ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติอื่นๆ ของระบบประสาท การจัดการทางการ
แพทย์และเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง การจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยอาศัยหลักการ
พื้นฐานของการตรวจร่างกาย  การวิเคราะห์และสรุปปัญหาและวินิจฉัยทางกายภาพบ�ำบัด และการจัดการ
ทางกายภาพบ�ำบัดด้วยการออกแบบการออกก�ำลังกาย และเทคนิคการกระตุ้นต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ
กับการรักษาทางยา การผ่าตัด การใช้เทคนิคด้านชีววิทยาระดับเซลล์โมเลกุลและเนือ้ เยือ่ และโภชนาการ ทัง้
ในผูป้ ว่ ยจ�ำลองและผูป้ ว่ ยจริง การฝึกผูป้ ว่ ยใช้เครือ่ งช่วยเดิน การใช้และการดูแลรักษากายอุปกรณ์เสริมและ
เทียมในผู้ป่วยภาวะประสาทอายุรศาสตร์ ประสาทศัลยศาสตร์ทั่วไป
PTP 355 การจัดการภาวะระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบหายใจ
3(1-4-4)
		 ทางกายภาพบ�ำบัด 1
		
		
(Physical Therapy Management in Cardiovascular and
		 Respiratory Conditions I)
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 217 ระบบร่างกายมนุษย์ 3: ระบบหัวใจหลอดเลือด ปอด และระบบอื่นๆ
พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
รังสีวิทยา การจัดการทางการแพทย์ ของผู้ป่วยภาวะอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาวะโรคทางระบบ
หายใจ ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทรวงอก โรคของระบบหายใจ หัวใจ และ
การไหลเวียนเลือด เป็นต้น การจัดการทางการแพทย์และเภสัชวิทยาทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดการทางกายภาพบ�ำบัด
ในผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม โดยอาศัยหลักการพืน้ ฐานของเทคนิค และหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง ในการสัมภาษณ์
ประวัติ   การตรวจร่างกาย   การอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกและข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ การ
วิเคราะห์และสรุปปัญหาและวินิจฉัยทางกายภาพบ�ำบัด และการจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในลักษณะ      
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บูรณาการกับการรักษาทางยา การผ่าตัด และโภชนาการ ทัง้ ในผูป้ ว่ ยจ�ำลองและผูป้ ว่ ยจริง  การฝึกการเคลือ่ น
ย้ายและฝึกกิจวัตรประจ�ำวันส�ำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบหายใจ ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือด
PTP 356 การจัดการภาวะระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบหายใจ
2(1-2-3)
		 ทางกายภาพบ�ำบัด 2
		
(Physical Therapy Management in Cardiovascular and
		 Respiratory Conditions II)
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 355 การจัดการภาวะระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบหายใจ
ทางกายภาพบ�ำบัด 1 พยาธิก�ำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารและรังสีวทิ ยา การจัดการทางการแพทย์ ของภาวะปอดหัวใจและหลอดเลือดทีซ่ บั ซ้อนและ/หรือ
เรือ้ รัง เช่น ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นหอผูป้ ว่ ยหนัก ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถหย่าเครือ่ งช่วยหายใจได้ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพหัวใจ
และปอด เป็นต้น การจัดการทางการแพทย์ การตรวจคัดกรอง การจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในผู้ป่วยแบบ
องค์รวม โดยอาศัยหลักการพืน้ ฐานของเทคนิค และหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง ในการสัมภาษณ์ประวัต  ิ การ
ตรวจร่างกาย  การอ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีและข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และสรุปปัญหา
และวินจิ ฉัยทางกายภาพบ�ำบัด และการจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในลักษณะบูรณาการกับการรักษาทางยา
การผ่าตัด และโภชนาการ ทั้งในผู้ป่วยจ�ำลองและผู้ป่วยจริง การฝึกการเคลื่อนย้ายและฝึกกิจวัตรประจ�ำวัน
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบหายใจ ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ซับซ้อนและ/หรือเรื้อรัง    
PTP 357 การจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในเด็ก 1
2(1-2-3)
		 (Physical Therapy Management in Pediatrics I)
		
วิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม: ไม่มี
การเจริญเติบโตที่ปกติของเด็กด้านต่างๆ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงเด็กโต การใช้แบบ
ประเมินส�ำหรับเด็ก อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยภาวะทางระบบประสาทที่ซับซ้อนและ/หรือเรื้อรังใน
เด็ก เช่น ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ เด็กพัฒนาการช้า เด็กพิการซ�้ำซ้อน เป็นต้น การจัดการทางการแพทย์ การ
ตรวจคัดกรอง การจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของเทคนิค
และหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง ในการสัมภาษณ์ประวัติ  การตรวจร่างกาย  การอ่านและแปลผลภาพถ่าย
รังสีและข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ  การวิเคราะห์และสรุปปัญหาและวินิจฉัยทางกายภาพบ�ำบัด เทคนิคการ
ออกก�ำลังกายในเด็กสมองพิการและการจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในลักษณะบูรณาการ การรักษาทางยา
การผ่าตัด การใช้เทคนิคด้านชีววิทยาระดับเซลล์โมเลกุลและเนือ้ เยือ่ และโภชนาการ ทัง้ ในผูป้ ว่ ยจ�ำลองและ
ผูป้ ว่ ยจริง การฝึกผูป้ ว่ ยใช้เครือ่ งช่วยเดิน การใช้และการดูแลรักษากายอุปกรณ์เสริมและเทียมในผูป้ ว่ ยเด็กที่
มีภาวะทางระบบประสาทที่ซับซ้อนและ/หรือเรื้อรัง
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PTP 358 การจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในเด็ก 2
2(1-2-3)
		 (Physical Therapy Management in Pediatrics II)
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 357 การจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในเด็ก 1
กายภาพบ�ำบัดในทารกและเด็กที่มีความเสี่ยงขณะคลอดและหลังคลอด ซึ่งส่งผลต่อระบบ
กระดูกกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจ หลอดเลือด และปอด โดยใช้เทคนิคการรักษาต่างๆ ตลอดจนเลือกใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยอย่างเหมาะสม การใช้เหตุผลในทางคลินิกในผู้ป่วยเด็ก รวมถึงงานกายภาพบ�ำบัดในโรงเรียนการ
ศึกษาพิเศษ
PTP 359 การจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในผู้สูงอายุและภาวะเรื้อรัง
3(2-2-5)
		 (Physical Therapy Management in Geriatrics and and Chronic Conditions)
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 217 ระบบร่างกายมนุษย์ 3: ระบบหัวใจหลอดเลือด ปอด และระบบอื่นๆ
อาการและอาการแสดงของโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น มะเร็ง เอดส์ แผล
พองไหม้ เบาหวาน ไตวายเรือ้ รัง เป็นต้น การตรวจคัดกรอง การจัดการทางการแพทย์และเภสัชวิทยาทีเ่ กีย่ วข้อง
การจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา
และการฟืน้ ฟูสภาพ เพือ่ มุง่ สูก่ ารมีสขุ ภาวะและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี รวมทัง้ การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย โดยอาศัย
หลักการพืน้ ฐานของเทคนิค และหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง ในการสัมภาษณ์ประวัต  ิ การตรวจร่างกาย  การ
อ่านและแปลผลภาพถ่ายรังสีและข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และสรุปปัญหาและวินิจฉัยทาง
กายภาพบ�ำบัด และการจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในลักษณะบูรณาการกับการรักษาทางยา การผ่าตัด การ
ใช้เทคนิคด้านชีววิทยาระดับเซลล์โมเลกุลและเนือ้ เยือ่ และโภชนาการ ทัง้ ในผูป้ ว่ ยจ�ำลองและผูป้ ว่ ยจริง  การ
ฝึกผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยเดิน การใช้และการดูแลรักษากายอุปกรณ์เสริมและเทียมในผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วย
เรื้อรัง การจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในผู้ป่วยสูงอายุในสถานพยาบาลทั่วไป สถานพยาบาลผู้สูงอายุ และ
ในชุมชน
PTP 361

วิธีการวิจัยทางกายภาพบ�ำบัด
2(1-4-4)
(Research Methodology in Physical Therapy)
		 เคยผ่านการเรียน :
		 PTP 225 พลบ�ำบัด 1 : หลักการพื้นฐานและสรีรวิทยาการออกก�ำลังกาย		
		 PTP 231 วิธีการทางกายภาพ 1: ไฟฟ้าบ�ำบัด
PTP 232 วิธีการทางกายภาพ 2: วิธีการรักษาด้วยความร้อนและอื่นๆ
               ระเบียบวิธีการวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  จริยธรรมการวิจัย การสืบค้น ประเมิน
และเลือกใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบสถิติพื้นฐาน การผลิตสื่อประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ แผ่นภาพ
สไลด์ แผ่นพับ และโปสเตอร์ ท�ำโครงการน�ำร่อง 1 เรือ่ ง   ภายใต้การแนะน�ำของอาจารย์ควบคุมโครงการวิจยั
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PTP 371 คลินิกกายภาพบ�ำบัด 1
3(0-12-6)
		 (Clinical Practice in Physical Therapy I)
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 351 การจัดการภาวะระบบกล้ามเนื้อกระดูกทางกายภาพบ�ำบัด 1
		 PTP 253 การจัดการภาวะระบบประสาททางกายภาพบ�ำบัด 1
		 PTP 355 การจัดการภาวะระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบหายใจ
		
ทางกายภาพบ�ำบัด 1
ฝึกปฏิบตั ทิ างคลินกิ กายภาพบ�ำบัดในสถานพยาบาล  ทงั้ ในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ทีก่ ำ� หนด
ไว้   ในผู้ป่วยระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด เพื่อเกิดทักษะในการ
จัดการทางกายภาพบ�ำบัด โดยเน้นขั้นตอนการสัมภาษณ์ประวัติและการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารทางการ
แพทย์ การตรวจร่างกาย การวิเคราะห์และสรุปปัญหาและการวินจิ ฉัยทางกายภาพบ�ำบัด  การน�ำเสนอรายงาน
ผู้ป่วยต่อที่ประชุม ภายใต้การควบคุมดูแลของนักกายภาพบ�ำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบ�ำบัดและ
ประสบการณ์
PTP 472 คลินิกกายภาพบ�ำบัด 2
3(0-12-6)
		 (Clinical Practice in Physical Therapy II)
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 371 คลินิกกายภาพบ�ำบัด 1
ฝึกปฏิบตั ทิ างคลินกิ กายภาพบ�ำบัดในสถานพยาบาล  ทงั้ ในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ทีก่ ำ� หนด
ไว้ ในผู้ป่วยระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท และ ระบบหัวใจและปอด เพื่อเกิดทักษะ
ในการจัดการทางกายภาพบ�ำบัด  ภายใต้การควบคุมดูแลของนักกายภาพบ�ำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ�ำบัดและประสบการณ์
PTP 473 คลินิกกายภาพบ�ำบัด 3
3(0-12-6)
		 (Clinical Practice in Physical Therapy III)
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 472 คลินิกกายภาพบ�ำบัด 2
ฝึกปฏิบตั ทิ างคลินกิ กายภาพบ�ำบัดในสถานพยาบาล  ทงั้ ในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ทีก่ ำ� หนด
ไว้ ในผู้ป่วยระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท และ ระบบหัวใจและปอด เพื่อเกิดทักษะใน
การจัดการทางกายภาพบ�ำบัดทุกขัน้ ตอน ภายใต้การควบคุมดูแลของนักกายภาพบ�ำบัดทีม่ ใี บประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ�ำบัดและประสบการณ์
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PTP 474
		

คลินิกกายภาพบ�ำบัด 4
3(0-12-6)
(Clinical Practice in Physical Therapy IV)
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 473 คลินิกกายภาพบ�ำบัด 3
ฝึกปฏิบตั ทิ างคลินกิ กายภาพบ�ำบัดในสถานพยาบาล  ทงั้ ในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ทีก่ ำ� หนด
ไว้   ในผู้ป่วยระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบประสาท และ ระบบหัวใจและปอดที่ซับซ้อน เพื่อ
เกิดทักษะในการจัดการทางกายภาพบ�ำบัดทุกขั้นตอน ภายใต้การควบคุมดูแลของนักกายภาพบ�ำบัดที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพกายภาพบ�ำบัดและประสบการณ์
PTP 475 คลินิกกายภาพบ�ำบัด 5
3(0-12-6)
		 (Clinical Practice in Physical Therapy V)
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 474 คลินิกกายภาพบ�ำบัด 4
ฝึกปฏิบตั ทิ างคลินกิ กายภาพบ�ำบัดในสถานพยาบาล  ทงั้ ในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ ทีก่ ำ� หนด
ไว้ ในผูป้ ว่ ยระบบประสาทกล้ามเนือ้ และกระดูก ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด และระบบอืน่ ๆ ทีซ่ บั ซ้อน  
เพือ่ เกิดทักษะในการจัดการทางกายภาพบ�ำบัดทุกขัน้ ตอน การปฏิบตั งิ านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ภายใต้
การควบคุมดูแลของนักกายภาพบ�ำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบ�ำบัดและประสบการณ์
PTP 476 คลินิกกายภาพบ�ำบัด 6
3(0-12-6)
		 (Clinical Practice in Physical Therapy VI)
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 475 คลินิกกายภาพบ�ำบัด 5
		 PTP 478 กายภาพบ�ำบัดชุมชน 2
ฝึกปฏิบัติทางกายภาพบ�ำบัดเฉพาะทางตามความสนใจของนักศึกษา  อาทิเช่น ฝึกปฏิบัติงาน
ในทีมกีฬาอาชีพ  โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์ฟื้นฟูในผู้ป่วยระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือด   คลินิกเด็กพิเศษ  
ศูนย์ฟื้นฟูเวสติบลูล่าร์ คลินิกกายภาพบ�ำบัดซับซ้อน เป็นต้น  ทั้งในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ  เพื่อเกิดทักษะ
ในการจัดการทางกายภาพบ�ำบัดทุกขั้นตอน ภายใต้การควบคุมดูแลของนักกายภาพบ�ำบัดที่มีใบประกอบ
วิชาชีพกายภาพบ�ำบัดและประสบการณ์
PTP 477 กายภาพบ�ำบัดชุมชน 1
2(0-8-4)
		 (Community Physical Therapy I)
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 473 คลินิกกายภาพบ�ำบัด 3
การวินจิ ฉัยปัญหาสุขภาพของชุมชน บทบาทของงานกายภาพบ�ำบัดในด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การสอนวิธีการรักษาตนเองด้วยวิธีกายภาพบ�ำบัด
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และการดัดแปลงวัสดุพ้ืนบ้านมาใช้ในการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ฝึกปฏิบัติการดูแลรักษาทาง
กายภาพบ�ำบัด และการฟืน้ ฟูสภาพร่างกายในชุมชนกลุม่ ต่างๆ ทัง้ ในเมืองและตามชนบท ภายใต้การควบคุม
ดูแลของนักกายภาพบ�ำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบ�ำบัดและประสบการณ์
PTP 478 กายภาพบ�ำบัดชุมชน 2
2(0-8-4)
		 (Community Physical Therapy II)
		
วิชาบังคับก่อน :
		 PTP 359 การจัดการทางกายภาพบ�ำบัดในผู้สูงอายุและภาวะเรื้อรัง
PTP 477 กายภาพบ�ำบัดชุมชน 1
บทบาทของผู้สูงอายุในชุมชน ความสัมพันธ์ของสภาพสังคมวัฒนธรรมที่ก�ำหนดการด�ำเนิน
ชีวติ และส่งผลต่อสุขภาพและวิถชี วี ติ ของผูส้ งู อายุในชุมชน การวินจิ ฉัยปัญหาสุขภาพผูส้ งู อายุในชุมชน ความ
ร่วมกับชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ การบริหารจัดการโครงการเกีย่ วกับส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การดูแลรักษาทางกายภาพบ�ำบัด และการฟืน้ ฟูสภาพร่างกายผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยเรือ้ รังในชุมชน
กลุ่มต่างๆ ทั้งในเมืองและตามชนบท ภายใต้การควบคุมดูแลของนักกายภาพบ�ำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ
กายภาพบ�ำบัดและประสบการณ์

วิชาเลือกเสรี…………………………………………………………………………………………………..
PTP 181
		

งานบริการกายภาพบ�ำบัด
1(0-4-2)
(Physical Therapy Services)
งานบริการกายภาพบ�ำบัดรูปแบบต่างๆ ทัง้ ในสถานพยาบาล สถานดูแลสุขภาพ และในชุมชน
ทั้งที่จัดบริการโดยภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน  ฝึกทักษะพื้นฐานสู่การเป็นนักกายภาพบ�ำบัด ที่
สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PTP 182
		

ความรู้เบื้องต้นทางการเคลื่อนไหวของมนุษย์
2(2-0-4)
(Introduction to Human Body Movement)
ศึกษาหลักการพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ ลักษณะ ชนิด และองค์ประกอบ
ศึกษาเกีย่ วกับหลักการและทฏษฎีเบือ้ งต้นของการท�ำงานและการประสานสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกาย
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว รวมถึงการเรียนรู้ปัจจัยอื่นๆ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว
PTP 483
		

ธุรกิจการบริการกายภาพบ�ำบัด
3(1-4-4)
(Business Management in Physical Therapy)
หลักการด้านธุรกิจการบริการ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจการ
บริการทางกายภาพบ�ำบัด การจัดท�ำโครงการธุรกิจการบริการทางกายภาพบ�ำบัด
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PTP 484
		

กายภาพบ�ำบัดทางการกีฬา
3(1-4-4)
(Sport Physical Therapy)
กายภาพบ�ำบัดทางการกีฬา ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และการ
ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สามารถกลับเข้าสู่การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการดูแลด้านร่างกาย และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโภชนาการ และจิตวิทยาด้านการกีฬามาใช้ในวางแผนการฝึกซ้อม ทั้งการดูแล
นักกีฬาเป็นรายบุคคล และการดูแลเป็นทีม โดยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดท�ำโครงการ
กายภาพบ�ำบัดทางการกีฬา
		
PTP 485 การฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
3(1-4-4)
		 (Community Based Rehabilitation)
บทบาทของงานกายภาพบ�ำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนต่างๆในเมืองและ
ตามชนบท สภาพความเป็นอยู่ บทบาทของผู้พิการในชุมชน ความสัมพันธ์ของสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่
ก�ำหนดการด�ำเนินชีวิตและส่งผลต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของผู้พิการในชุมชน บทบาทของชุมชนในการดูแลผู้
พิการ การจัดท�ำโครงการกายภาพบ�ำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน
		
PTP 486 การบริการปฐมภูมิ
3(1-4-4)
		 (Primary Health Care)
บทบาทของงานกายภาพบ�ำบัดในการบริการปฐมภูมิ ในชุมชนต่างๆในเมืองและตามชนบท
สภาพความเป็นอยูข่ องชาวชุมชน ความสัมพันธ์ของสภาพสังคมและวัฒนธรรมทีก่ ำ� หนดการด�ำเนินชีวติ และ
ส่งผลต่อสุขภาพและวิถชี วี ติ ของชุมชน บทบาทของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทัง้ การจัดท�ำโครงการ
กายภาพบ�ำบัดในการบริการปฐมภูมิ
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วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเฉพาะ
BCH 100

ชีวเคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biochemistry)
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลิอิก วิถี
เมตาบอลิซึมต่าง ๆ เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก การควบคุมเมตาบอลิ
ซึม การสังเคราะห์ ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและ การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน ฮอร์โมน
โภชนาการ
		
ORM 101 ชีววิทยาและเภสัชพฤกษศาสตร์
3(2-3-6)
(Biology and Pharmaceutical Botany)
โครงสร้างและการท�ำงานของเซลล์ การเจริญเติบโต วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ โครงสร้าง
และองค์ประกอบของเนื้อเยื่อพืช สัณฐานวิทยา การจ�ำแนกพืชตามหลักอนุกรมวิธาน ชื่อวิทยาศาสตร์ การ
ตรวจเอกลักษณ์ มหาทรรศน์ลักษณะและจุลทรรศน์ลักษณะของพืชสมุนไพร
ORM 102

จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
(Medical Microbiology and Immunology)
ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ก่อโรคและภูมิคุ้มกันวิทยาที่เกี่ยวข้องในทางการแพทย์ ระบบภูมิคุ้ม
กันของมนุษย์ การตอบสนองต่อสิง่ แปลกปลอมและจุลนิ ทรีย์ ความผิดปกติของระบบภูมคิ มุ้ กัน การเชือ่ มโยง
กับการแพทย์แผนตะวันออก และการส่งเสริมสุขภาพ
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ORM 103 พฤกษเคมีพืชสมุนไพร 1
3(2-3-6)
(Phytochemistry of Medicinal Plants I)
การสกัดและการแยกสารส�ำคัญจากพืชสมุนไพร การพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค สารเคมี
ส�ำคัญในพืชสมุนไพร การเรียกชื่อ สมบัติทางเคมีฟิสิกส์และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ท่ีพบในสมุนไพร
สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ การจ�ำแนกสารเคมีส�ำคัญตามโครงสร้างทางเคมี เช่น แอลคาลอยด์ ไกลโคไซด์
ฟลาโวนอยด์ แทนนิน เทอปีนอยด์ ไขมัน โปรตีน กรดอินทรีย์ และสารอื่นๆ การทดสอบทางเคมีเบื้องต้น การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีในการศึกษาสมุนไพรในต�ำรับยาในการแพทย์แผนตะวันออก
ORM 304

ทรัพย์สินทางปัญญาและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1(1-0-2)
(Intellectual Property and Herbal Medicinal Product Registration)
การจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร การขึ้นทะเบียน
ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
PHA 356

เภสัชวิทยาและพิษวิทยาของพืชสมุนไพร
3(3-0-6)
(Pharmacology and Toxicology of Medicinal Plants)
วิชาบังคับก่อน : MDS 101 ร่างกายมนุษย์ 2
: MDS 200 ร่างกายมนุษย์ 3
(ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตและการแพทย์แผนจีนบัณฑิต)
วิชาบังคับ หรือ : TOM 101 บูรณาการร่างกายมนุษย์
(ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก)
หลักการทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสมุนไพร กลไกการออกฤทธิแ์ ละความเป็นพิษ เภสัช
พลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์ การออกฤทธิข์ องสมุนไพรต่อระบบต่างๆ ต่อร่างกายมนุษย์ การเปลีย่ นแปลง
ทางพยาธิวิทยา การประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสมุนไพร
TOM 100

โลกทัศน์เภสัชกรรมแผนตะวันออก
1(0-3-2)
(World View of Oriental Pharmacy)
มุมมองและแนวทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
แผนจีน และ อายุรเวท รวมทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน เรียนรูป้ ระสบการณ์จริงจากผูเ้ ชีย่ วชาญและผูป้ ระกอบการ
ศึกษาดูงานในสถานประกอบการและธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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TOM 101

บูรณาการร่างกายมนุษย์
3(3-0-6)
(Integrated Human Body)
บูรณาการความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ และ สรีรวิทยา หน้าที่ของอวัยวะ การ
เจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ พยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ
TOM 102

ศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออก
3(3-0-6)
(Fundamental Oriental Medicine)
ปรัชญาและหลักการของการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวท สมาธิ
บ�ำบัด ธรรมชาติบ�ำบัด และแมคโครไบโอติกส์
TOM 104

การจัดหาวัตถุดิบพืชสมุนไพร
1(1-0-2)
(Herbal Raw Material Procurement)
หลักการที่ดีในการปฏิบัติทางการเกษตร การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ
หีบห่อ และการเก็บรักษาพืชสมุนไพร
TOM 303

ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมแผนตะวันออก
1(1-0-2)
(Research Methodology in Oriental Pharmacy)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การก�ำหนดปัญหาการวิจัยทางเภสัชกรรมแผนตะวันออก การสืบค้นข้อมูล การทบทวน
วรรณกรรม การอ้างอิง การประเมินคุณค่าของงานวิจัย การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การ
ออกแบบกระบวนการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย และจริยธรรมในงานวิจัย
TOM 405

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1(1-0-2)
(Acts Related to Herbal Products)
พระราชบัญญัตยิ า อาหาร และ เครือ่ งส�ำอาง พระราชบัญญัตมิ าตรฐาน ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
TOM 491

สัมมนาทางเภสัชกรรมแผนตะวันออก
1(1-0-2)
(Seminar in Oriental Pharmacy)
การทบทวนวรรณกรรมและค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ แนวโน้มการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางเภสัชกรรมแผนตะวันออก การน�ำเสนอและอภิปราย การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า
งานวิจัย
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TOM 496

โครงการพิเศษทางเภสัชกรรมแผนตะวันออก
3(0-9-5)
(Special Project in Oriental Pharmacy)
วิชาบังคับก่อน : TOM 303 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมแผนตะวันออก
การจัดท�ำโครงการและการปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมตะวันออกภาย
ใต้การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
กลุ่มวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาสมุนไพรแผนตะวันออก
TOM 103

พฤกษเคมีพืชสมุนไพร 2
3(2-3-6)
(Phytochemistry of Medicinal Plants II)
วิชาบังคับก่อน : ORM 103 พฤกษเคมีพืชสมุนไพร 1
เทคนิคพืน้ ฐานการศึกษาพฤกษเคมีของสารส�ำคัญในพืชสมุนไพร การสกัด การแยก การตรวจ
สอบ และท�ำให้สารบริสุทธิ์ คุณสมบัติและการทดสอบหมู่ฟังก์ชันทางเคมีของสารอินทรีย์ การสังเคราะห์สาร
อินทรีย์ การวิเคราะห์ทางเคมีเบื้องต้นและการหาสูตรโครงสร้างทางเคมี
TOM 111

เภสัชกรรมไทยส�ำหรับเภสัชกรรมแผนตะวันออก 1
3(2-3-6)
(Thai Pharmacy for Oriental Pharmacy I)
วิชาบังคับก่อน : ORM 101 ชีววิทยาและเภสัชพฤกษศาสตร์
ประวัติและพัฒนาการของเภสัชกรรมไทย   จรรยาเภสัช หลักเภสัช 4   เภสัชวัตถุ รสยา
คุณลักษณะ และสรรพคุณของเภสัชวัตถุ ตัวยาใช้แทนกัน และข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร คณาเภสัช  
การจัดหมวดหมู่ยาสมุนไพรไทย  หลักการและวิธีการปรุงยาแผนโบราณ การชั่ง ตวง วัด การค�ำนวณทาง
เภสัชกรรมไทย วิธีการใช้ตัวยาอันตราย ตัวยาที่มีฤทธิ์แรง และกระสายยา
TOM 201

เภสัชวินิจฉัย 1
3(2-3-6)
(Pharmacognosy I)
วิชาบังคับก่อน : ORM 101 ชีววิทยาและเภสัชพฤกษศาสตร์
วิชาบังคับก่อน : TOM 103 พฤกษเคมีพืชสมุนไพร 2
ความรูเ้ บือ้ งต้นและเทคนิคพืน้ ฐานในการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบือ้ งต้น การสกัดและแยก
สารส�ำคัญ การพิสจู น์เอกลักษณ์และโครงสร้างของสารส�ำคัญในพืชสมุนไพรด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปี วิถชี วี
สังเคราะห์ของสารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิในสมุนไพร
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TOM 202

เภสัชวินิจฉัย 2
2(2-0-4)
(Pharmacognosy II)
วิชาบังคับก่อน : TOM 201 เภสัชวินิจฉัย 1
กลไกการออกฤทธิ์และกระบวนการเมทาบอลิซึมของสารส�ำคัญจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ใน
ร่างกายมนุษย์ การจ�ำลองโครงสร้างของสารออกฤทธิใ์ นสมุนไพรโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ประโยชน์
ของสารส�ำคัญในพืชเป็นยา อาหารเสริม เครื่องส�ำอางและผลิภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
TOM 212

เภสัชกรรมไทยส�ำหรับเภสัชกรรมแผนตะวันออก 2
3(2-3-6)
(Thai Pharmacy for Oriental Pharmacy II)
วิชาบังคับก่อน : TOM 111 เภสัชกรรมไทยส�ำหรับเภสัชกรรมแผนตะวันออก 1
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ   ยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณ และ สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน การวิเคราะห์ต�ำรับยา การตั้งต�ำรับยาสมุนไพรที่มีสารส�ำคัญหลัก และสารพิษ หลักการ
ใช้ยาสมุนไพร ความปลอดภัย และข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพรหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน ทะเบียน
ต�ำรับยาสมุนไพร การขออนุญาตผลิต, น�ำเข้า และจ�ำหน่ายยาแผนโบราณ
TOM 213

สมุนไพรจีนและผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Chinese Herbs and Products)
สมุนไพรและต�ำรับยาที่ใช้ในการแพทย์แผนจีน  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพรและ
แร่ธาตุ ส่วนที่ใช้ วิธีการใช้ทางการแพทย์แผนจีนดั้งเดิม หลักการใช้และเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรและแร่
ธาตุที่ใช้ในการแพทย์แผนจีน การเตรียมต�ำรับยาส�ำหรับแต่ละโรค
TOM 214

สมุนไพรอายุรเวทและผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Ayurvedic Herbs and Products)
สมุนไพรและต�ำรับยาทีใ่ ช้ในอายุรเวท  ลกั ษณะทางพฤกษศาสตร์พชื สมุนไพรและแร่ธาตุ ส่วน
ที่ใช้ วิธีการใช้ทางการแพทย์ดั้งเดิม หลักการใช้และเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรและแร่ธาตุที่ใช้ในการแพทย์
อายุรเวท การเตรียมต�ำรับยาส�ำหรับแต่ละโรค
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กลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
TOM 230

พื้นฐานเทคนิคทางเภสัชกรรม
2(1-3-4)
(Fundamental of Pharmaceutical Technology)
นิยาม ศัพท์และหน่วยที่ใช้ในทางเภสัชกรรม การอ่านต�ำรับยา  การค�ำนวณทางเภสัชกรรม
เทคนิคทางเภสัชกรรมส�ำหรับการเตรียมผลิตภัณฑ์สมุนไพร น�ำ 
้ สารช่วยและสารเติมแต่งทางเภสัชกรรม หลัก
การเตรียมผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพและเครือ่ งส�ำอาง  ฉลากผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
TOM 232

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในขั้นอุตสาหกรรม 1
3(2-3-6)
(Industrialization of Herbal Products I)
วิชาบังคับก่อน : TOM 212 เภสัชกรรมไทยส�ำหรับเภสัชกรรมแผนตะวันออก 2
วิชาบังคับก่อน : TOM 230 พื้นฐานเทคนิคทางเภสัชกรรม
การเตรียมวัตถุดบิ สมุนไพร การเตรียมสารสกัดสมุนไพร การตัง้ ต�ำรับและยาเตรียมทีใ่ ช้ในการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และ อายุรเวท ในรูปแบบต่างๆที่เป็นของแข็ง ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน
ยาน�้ำสารละลาย ยาแขวนตะกอน และยาคอลลอยด์ ตามแนวทาง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผน
โบราณ การประเมินคุณภาพยาเตรียม วิธีการบรรจุ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
TOM 234

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
(Herbal Health Supplements)
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารฟังก์ชั่น และ โภชนเภสัชภัณฑ์ แนวโน้มในตลาดโลก สาร
อาหารและสารส�ำคัญทีใ่ ช้ในผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ การประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์โดยอาศัยพืน้ ฐานทาง
วิทยาศาสตร์
TOM 321

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในขั้นอุตสาหกรรม 2
3(2-3-6)
(Industrialization of Herbal Products II)
วิชาบังคับก่อน : TOM 232 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในขั้นอุตสาหกรรม 1
การตั้งต�ำรับและยาเตรียมที่ใช้ในการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และอายุรเวท ที่เป็น
รูปแบบกึง่ แข็งกึง่ เหลว ยาอิมลั ชัน ยาโลชัน ยาทาถูนวด ยาครีม ยาเจล ยาขีผ้ งึ้ ยาเพสต์ ยาเหน็บ ตามแนวทาง
หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด่ ใี นการผลิตยาแผนโบราณ การประเมินคุณภาพยาเตรียม วิธกี ารบรรจุ และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
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TOM 322

เครื่องส�ำอางสมุนไพร
3(1-6-5)
(Phytocosmetics)
วิชาบังคับก่อน : TOM 321 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในขั้นอุตสาหกรรม 2
การตัง้ ต�ำรับผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางสมุนไพรในรูปแบบทีท่ นั สมัยและมีคณ
ุ ภาพสูง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางส�ำหรับการตกแต่งผิวหนังและเส้นผม การควบคุมคุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์
และฉลาก การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
TOM 323

สุคนธบ�ำบัดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(2-3-6)
(Aromatherapy and Product Development)
วิชาบังคับก่อน : TOM 103 พฤกษเคมีพืชสมุนไพร 2
วิชาบังคับก่อน : TOM 321 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในขั้นอุตสาหกรรม 2
ประวัตแิ ละความเป็นมาของสุคนธบ�ำบัด แหล่งทีม่ า การสกัด คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมี
องค์ประกอบทางเคมี การควบคุมคุณภาพ การออกฤทธิต์ อ่ ร่างกายและจิตใจของน�ำ้ มันหอมระเหย ประโยชน์
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยในการใช้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สคุ นธบ�ำบัดรูปแบบต่างๆและการใช้ประโยชน์
การตลาดและโอกาสทางธุรกิจ
TOM 401

การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2(2-0-4)
(Entrepreneurship in Herbal Products)
การประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ การวิเคราะห์แนวโน้มด้านการตลาดออกแบบ
โมเดลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดา้ นสมุนไพรและบริการสุขภาพ กระบวนนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ในวิสาหกิจเริ่มต้น การบริหารเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพ กลยุทธ์การตลาดและการเงิน
ส�ำหรับผู้ประกอบการ
TOM 402

การออกแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1(0-3-2)
(Herbal Product Design)
ความรูพ้ นื้ ฐานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความคิดเชิงสร้างสรรค์จากภูมปิ ญ
ั ญาด้านสมุนไพร
สู่ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยมนุษย์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบสื่อส�ำหรับผลิตภัณฑ์
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กลุ่มวิชาประเมินและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
TOM 231

การประเมินคุณภาพยาสมุนไพร
3(2-3-6)
(Evaluation of Crude Drugs)
วิชาบังคับก่อน : TOM 103 พฤกษเคมีพืชสมุนไพร 2
การประเมินคุณภาพยาสมุนไพรทางมหาทรรศนลักษณะและจุลทรรศนลักษณะ สิ่งปนเปื้อน
เถ้าทัง้ หมด ปริมาณสารสกัด ปริมาณน�ำ้ และสารทีร่ ะเหยได้ น�ำ้ มันระเหยง่าย จุลนิ ทรียท์ เี่ ป็นอันตราย สารโลหะ
หนักและสารกัมมันตรังสี   รูปแบบโครมาโตกราฟีผิวบางของสารสกัด รายละเอียดอื่นๆที่ก�ำหนดในเอกสาร
ขององค์การอนามัยโลก และ ต�ำรายาสมุนไพรของประเทศไทย
TOM 324

การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3(2-3-6)
(Quality Assessment of Herbal Products)
วิชาบังคับก่อน : TOM 231 การประเมินคุณภาพยาสมุนไพร
การประเมินคุณภาพของวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปสมุนไพร วิธีการควบคุม
คุณภาพตามมาตรฐานในต�ำรายาสากล
TOM 325

การประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2(2-0-4)
(Assessment of Efficacy and Safety of Herbal Products)
วิชาบังคับก่อน : PHA 356 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาของพืชสมุนไพร
การประเมินประสิทธิผลและการออกฤทธิ์ของยาสมุนไพร การค�ำนวณค่าดรรชนีในการรักษา
และความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร อันตรกิริยาระหว่างยาและสมุนไพร
กลุ่มวิชาวิจัยและพัฒนาและการปฏิบัติ
TOM 235

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร
2(1-3-4)
(Biological Screening of Herbs)
วิชาบังคับก่อน : PHA 356 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาของพืชสมุนไพร
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร สารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลไก การออก
ฤทธิ์ของสารส�ำคัญในสมุนไพรส�ำหรับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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TOM 236

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2(2-0-4)
(Research and Development of Herbal Products)
วิชาบังคับก่อน : TOM 103 พฤกษเคมีพืชสมุนไพร 2
วิชาบังคับก่อน : TOM 201 เภสัชวินิจฉัย 1
วิชาบังคับก่อน : TOM 235 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในการแพทย์แผนตะวันออกตามแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ขององค์การอนามัยโลก  การประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย การขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
TOM 331

การวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2(2-0-4)
(Clinical Research of Herbal Products)
วิชาบังคับก่อน : PHA 356 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาของพืชสมุนไพร
วิชาบังคับก่อน : TOM 325 การประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์		
สมุนไพร
การทบทวนวรรณกรรมและการสืบค้นสารสนเทศงาน วิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การออกแบบการวิจัยทางคลินิก สถิติที่ใช้ในการวิจัย จริยธรรมและการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
TOM 497

การฝึกปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3(0-9-5)
(Practice on Research and Development of Herbal Products)
วิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม : TOM 236 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม : TOM 321 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในขั้นอุตสาหกรรม 2
การฝึกปฏิบตั งิ านวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในห้องปฏิบตั กิ ารตามหัวข้อทีได้รบั มอบ
หมาย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
TOM 498

การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมแผนตะวันออก
4(0-35-18)
(Training in Oriental Pharmacy)
วิชาบังคับก่อน : TOM 497 การฝึกปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การฝึกปฏิบตั งิ านในสถาบันวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ
ธุรกิจเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและความงามภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ�ำแหล่งฝึก
Training in research and herbal product development in the institutes, manufacturers
and/or health and beauty promotion business  under the supervision of advisors
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กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
TOM 233

โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์แผนตะวันออก
2(2-0-4)
(Clinical Nutrition for Oriental Medicine)
วิชาบังคับก่อน : BCH 100 ชีวเคมีเบื้องต้น
โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์ปจั จุบนั และการแพทย์แผนตะวันออก การจ�ำแนกประเภทของสาร
อาหาร แหล่งที่มา ประโยชน์ของอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพชีวิต การค�ำนวณคุณค่าสารอาหาร
โภชนาการที่จ�ำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย
TOM 332

สปาเพื่อสุขภาพและความงาม
3(1-6-5)
(Spa for Health and Beauty)
หลักการ ประวัตคิ วามเป็นมา องค์ประกอบและชนิดต่างๆ ของสปา ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในสปา กฎ
ระเบียบและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพและความงาม
TOM 333

การส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรจีน
3(2-3-6)
(Chinese Herbs for Health Promotion)
แหล่งที่มาทางธรรมชาติ ลักษณะทางกายภาพ การตรวจสอบคุณลักษณะ คุณสมบัติทางยา
และการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรจีนในอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และยารักษาโรค
TOM 334

การส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรอายุรเวท
3(2-3-6)
(Ayurvedic Herbs for Health promotion)
แหล่งที่มาทางธรรมชาติ ลักษณะทางกายภาพ การตรวจสอบคุณลักษณะ คุณสมบัติทางยา
และการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรอายุรเวทในอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และยารักษาโรค
วิชาเลือกเสรี
TOM 351

หัตถการทางการแพทย์แผนตะวันออก
3(1-6-5)
(Medical Procedures of Oriental Medicine)
ประวัตแิ ละปรัชญาการท�ำหัตถการทางการแพทย์แผนตะวันออก หัตถการทางการแพทย์แผน
ไทย หัตถการทางการแพทย์อายุรเวท และหัตถการทางการแพทย์แผนจีน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
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TOM 352

สุคนธบ�ำบัดทางคลินิก
2(2-0-4)
(Clinical Aromatherapy)
การรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายและจิตใจโดยอาศัยการออกฤทธิข์ องน�ำ้ มันหอมระเหยจาก
พืช วิธกี ารใช้นำ�้ มันหอมระเหยทางคลินกิ การศึกษาวิจยั ทางคลินกิ ของน�ำ้ มันหอมระเหยเพือ่ ศึกษาประสิทธิผล
และความปลอดภัย
TOM 353

ฐานข้อมูลสมุนไพรเพี่อการค้าระหว่างประเทศ
1(1-0-2)
(Medicinal Plants Database for International Trade)
การจัดท�ำฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ โดยเน้นถึงข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศ
TOM 354

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก
1(1-0-2)
(Probiotics Products)
วิชาบังคับก่อน : ORM 102 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์
ประวัตแิ ละนิยม การคัดเลือกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก ประโยชน์ตอ่ สุขภาพและ
การเมินความปลอดภัยของโพรไบโอติก
TTM 107

ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย
2(2-0-4)
(Philosophy in Thai Traditional Medicine)
ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการแพทย์
แผนไทย ศาสนา วัฒนธรรมและความเชื่อที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันออกกับการแพทย์แผนไทย หลักการและวิธี
การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและความเจ็บป่วย และการสร้างเสริมสุขภาพตามกรรมวิธีการแพทย์แผน
ไทย ได้แก่ วิถีชีวิตและการกินการอยู่อย่างไทย อาหารสมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน การอบไอน�้ำสมุนไพร การสูด
ไอน�้ำสมุนไพร การประคบสมุนไพร การนวดตนเอง การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
TTM 205

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฏหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
3(3-0-6)
(Professional Ethics and Laws Related to Thai Traditional Medicine)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระ
ราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
แพทย์แผนไทย
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การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
วิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
MDS 100

ร่างกายมนุษย์ 1
3(2-3-6)
(Human Body I)
โครงสร้างของมนุษย์ วิธีการจ�ำแนกระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อ ฮีสโตโลยีของเนื้อเยื่อเฉพาะ
หน้าที่ของอวัยวะ การเจริญเติบโต การช�ำรุดและการซ่อมแซม ความก้าวหน้าในการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อของ
ร่างกาย สารพันธุกรรม การผสมพันธุ์ การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ORM 301

การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น 1
3(2-3-6)
(Physical Examination and Basic Medical Diagnosis I)
วิชาบังคับก่อน : PAT207 พยาธิสรีรวิทยาพื้นฐาน
: PSO 105 สรีรวิทยาเบื้องต้น
การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทางการแพทย์แผนปัจจุบัน การบันทึกประวัติและข้อมูลคนไข้ การ
ตรวจระบบผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท
และระบบต่อมไร้ท่อ การแปลผลและวิเคราะห์โลหิตวิทยาทางคลินิก
ORM 302

การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น 2
3(2-3-6)
(Physical Examination and Basic Medical Diagnosis II)
วิชาบังคับก่อนหรือวิชาบังคับร่วม : ORM 301 การตรวจร่างกายและการวินจิ ฉัยโรคเบือ้ งต้น 1
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนปัจจุบันของโรคเรื้อรัง โรคทางพันธุกรรม โรคที่ไม่ติดต่อ
และโรคที่พบบ่อยแนวทางการรักษาผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วยร้ายแรง กรณีศึกษาการรักษาและดูแลผู้ป่วย
ด้วยการแพทย์บูรณาการ
ORM 304

ทรัพย์สินทางปัญญาและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1(1-0-2)
(Intellectual Property and Herbal Medicinal Product Registration)
การจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร การขึ้นทะเบียน
ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
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PAT207

พยาธิสรีรวิทยาพื้นฐาน
2(2-0-4)
(Basic Pathophysiology)
วิชาบังคับก่อน : PSO 105 สรีรวิทยาเบื้องต้น
การตอบสนองและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเนื้อเยื่อ เมื่อมีพยาธิสภาพ การบูรณาการ
ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบโลหิต
และต่อมน�้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ รวมทั้งระบบสืบพันธุ์
PHA 356

เภสัชวิทยาและพิษวิทยาของพืชสมุนไพร
3(2-3-6)
(Pharmacology and Toxicology of Medicinal Plants)
วิชาบังคับก่อน : PAT207 พยาธิสรีรวิทยาพื้นฐาน
: PSO 105 สรีรวิทยาเบื้องต้น
(ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตและการแพทย์แผนจีนบัณฑิต)
หรือ :   TOM 101 บูรณาการร่างกายมนุษย์
(ส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก)
หลักการทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสมุนไพร กลไกการออกฤทธิแ์ ละความเป็นพิษ เภสัช
พลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์ การออกฤทธิข์ องสมุนไพรต่อระบบต่างๆ ต่อร่างกายมนุษย์ การเปลีย่ นแปลง
ทางพยาธิวิทยา การประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสมุนไพร
PSO 105

สรีรวิทยาเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Fundamental Physiology)
วิชาบังคับก่อน : MDS 100 ร่างกายมนุษย์ 1
หน้าทีก่ ารท�ำงานในภาวะปกติของระบบต่างๆภายในร่างกายมนุษย์  สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
TTM 100

โลกทัศน์การแพทย์แผนไทย
1(0-3-2)
(World View of Thai Traditional Medicine)
การแพทย์แผนไทยในสถานการณ์ปัจจุบันผ่านความรู้และประสบการณ์จากสถานพยาบาล
การแพทย์แผนไทย และโรงงานผลิตยาสมุนไพร มุมมองใหม่ของการแพทย์แผนไทยในอนาคต
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TTM 101

ชีววิทยาส�ำหรับการแพทย์แผนไทย
2(2-0-4)
(Biology for Thai Traditional Medicine)
โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ องค์ประกอบและหน้าทีข่ องเซลล์ การเจริญเติบโต พันธุ
ศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะและโรคทางพันธุกรรม ชีววิทยาเชิงระบบนิเวศน์ พฤติกรรมและวิวัฒนาการ
TTM 102

เคมีส�ำหรับการแพทย์แผนไทย
2(1-3-4)
(Chemistry for Thai Traditional Medicine)
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี การจ�ำแนกประเภทและการเรียกชือ่ สารอินทรียส์ มบัติ
ทางกายภาพและปฏิกิริยาทางเคมีของสารอินทรีย์ ปริมาณสัมพันธ์ สมดุลเคมี กรดและเบส จลนศาสตร์เคมี
เคมีไฟฟ้า การวิเคราะห์โดยปริมาตร เน้นการไทเตรต กรด-เบสและแบบตกตะกอน การใช้เครื่องมือเพื่อการ
วิเคราะห์เบื้องต้น และเทคนิคการแยก
TTM 103

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
3(2-3-6)
(Ethnobotany)
สัณฐานวิทยา เซลล์พืชและเนื้อเยื่อพืช การจ�ำแนกพืชตามหลักอนุกรมวิธาน ชื่อวิทยาศาสตร์
การตรวจเอกลักษณ์ มหาทรรศน์ลกั ษณะและจุลทรรศน์ลกั ษณะของพืชสมุนไพร พืชทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางยา อาหาร
และการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันของพืชที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
ใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดระบบ
ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชท้องถิ่น
TTM 104

ชีวเคมีส�ำหรับการแพทย์แผนไทย
2(2-0-4)
(Biochemitry for Thai Traditional Medicine)
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลิอิก วิถี
เมตาบอลิซึมต่าง ๆ เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก การควบคุมเมตาบอลิ
ซึม การสังเคราะห์ ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและ การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน ฮอร์โมน
โภชนาการ การประยุกต์ใช้ส�ำหรับการแพทย์แผนไทย
TTM 105

จุลชีววิทยา ปรสิตและภูมิคุ้มกันวิทยาส�ำหรับการแพทย์แผนไทย
3(2-3-6)
(Microbiology Parasitology and Immunology for Thai Traditional Medicine)
รูปร่าง ลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต ที่ท�ำให้เกิดโรคในคน
ภูมิคุ้มกันวิทยา การวินิจฉัยโรค ป้องกัน และการรักษาที่สอดคล้องกับทางการแพทย์แผนไทย
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TTM 106

การแพทย์พื้นบ้าน
1(1-0-2)
(Thai Folk Medicine)
นิยามและประเภทของการแพทย์พนื้ บ้านในประเทศไทย การแพทย์พนื้ บ้านในท้องถิน่   แนวคิด
และกระบวนการรักษา การตั้งต�ำรับยาและการรักษาด้วยการแพทย์พื้นบ้านประจ�ำท้องถิ่น
TTM 107

ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย
1(1-0-2)
(Philosophy and Fundamental of Thai Traditional Medicine)
ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐานของการแพทย์
แผนไทย ศาสนา วัฒนธรรมและความเชื่อที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันออกกับการแพทย์แผนไทย
TTM 201

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาส�ำหรับการแพทย์แผนไทย
1(1-0-2)
(Sociology and Anthropology for Thai Traditional Medicine)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาพื้นฐาน ความแตกต่าง ความเชื่อมโยง และการประยุกต์กับ
การแพทย์แผนไทย ความเชื่อ จิต และจิตวิญญาณเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย การดูแลสุขภาพและการ
ใช้บริการสุขภาพตามแนวทางการแพทย์แผนไทย การสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย
TTM 202

สุขภาพจิต
1(1-0-2)
(Mental Health)
หลักการ แนวคิด และการปฏิบตั ทิ างด้านสุขภาพจิต ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อสุขภาพจิตและพัฒนาการ
ของมนุษย์ บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัญหาสุขภาพจิตในสังคม โรคทางจิตเวชและแนวทางการป้องกัน
รักษา จิตวิทยาคลินิก บทบาทของการแพทย์แผนไทยในการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
TTM 203

เคมีเครื่องยาสมุนไพร
3(2-3-6)
(Chemitry of Materia Medica)
วิชาบังคับก่อน : TTM 101 ชีววิทยาส�ำหรับการแพทย์แผนไทย
: TTM 103 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
สารเคมีสำ� คัญในพืชสมุนไพร การเรียกชือ่ สมบัตทิ างเคมีฟสิ กิ ส์และปฏิกริ ยิ าเคมีของสารส�ำคัญ
ในสมุนไพร การชีวสังเคราะห์ของสารเคมีสำ� คัญในพืชสมุนไพร   การจ�ำแนกสารเคมีสำ� คัญตามโครงสร้างทาง
เคมี  แอลคาลอยด์ ไกลโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ แทนนิน เทอปีนอยด์ ไขมัน โปรตีน กรดอินทรีย์ และสารอื่นๆ ใน
เภสัชวัตถุ การทดสอบทางเคมีเบื้องต้น กลไกการออกฤทธิ์ของสารส�ำคัญจากพืชสมุนไพรในร่างกายมนุษย์
การใช้ประโยชน์ของสารส�ำคัญในพืชเป็นยา อาหารเสริม เครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
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TTM 204

ระบาดวิทยา
2(2-0-4)
(Epidemiology)
แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย ขอบเขตและวิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติของการเกิดโรค
หลักการควบคุมป้องกันโรค การใช้เครือ่ งมือทางระบาดวิทยาวัดการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพ วิธกี ารศึกษา
ทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค การประยุกต์ความรูท้ างระบาดวิทยาในการปฏิบตั งิ านการ
แพทย์แผนไทย
TTM 205

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
2(2-0-4)
(Laws and Professional Ethics of Thai Traditional Medicine)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระ
ราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
แพทย์แผนไทย
TTM 206

ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
3(2-3-6)
(Health System and Health Promotion)
ความหมายและองค์ประกอบของระบบสุขภาพ นโยบายสาธารณสุขและนโยบายรัฐทีเ่ กีย่ วกับ
สุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ การปฏิรปู ระบบสุขภาพ สถานภาพของระบบการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์พนื้ บ้านไทย ศึกษาหลักการและวิธกี ารดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและความเจ็บป่วยและ
การสร้างเสริมสุขภาพตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ
TTM 301

ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
2(2-0-4)
(Research Methodology for Thai traditional medicine)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แนวคิด หลักการและความส�ำคัญของการวิจยั ต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย จรรยาบรรณ
นักวิจยั กระบวนการท�ำวิจยั การตัง้ ประเด็นค�ำถามวิจยั การสืบค้น อ้างอิงและประเมิน วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
การก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิจัยทางคลินิก การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัย
เชิงปริมาณ การจัดท�ำโครงร่างการวิจัย สถิติในการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานการวิจยั การน�ำเสนอผลการวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจยั
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TTM 302

ภาษาต่างประเทศส�ำหรับแพทย์แผนไทย
2(2-0-4)
(International Language of Thai Traditional Medicine)
พื้นฐานภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เน้นทักษะการ
สื่อสารที่จ�ำเป็นส�ำหรับแพทย์แผนไทย
TTM 491

การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย
1(1-0-2)
(Seminar in Thai Traditional Medicine)
ค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่น่าสนใจ หรือเป็นสิ่งใหม่ หรือแนวโน้มในอนาคตทางด้านการแพทย์
แผนไทยทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเป็นระบบจากต�ำรา วารสาร สิง่ ตีพมิ พ์ตา่ ง ๆ และแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ วิเคราะห์ประเมิน
คุณค่าของเรื่องนั้น ๆ และน�ำเสนอส�ำหรับการอภิปราย
TTM 496

โครงงานพิเศษทางการแพทย์แผนไทย
3(0-9-5)
(Special Project in Thai Traditional Medicine)
วิชาบังคับก่อน : TTM 301 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
ฝึกปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย การวิจัยทางคลินิก การพัฒนา
รูปแบบยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร การพัฒนาสูตรต�ำรับ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูแลงานวิจัย
วิชาชีพ
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมไทย
TTM 111

เภสัชกรรมไทย 1
3(2-3-6)
(Thai Pharmacy I)
ประวัติและพัฒนาการของเภสัชกรรมไทย จรรยาเภสัช หลักเภสัช 4 เภสัชวัตถุ รสยา
คุณลักษณะ และสรรพคุณของเภสัชวัตถุ ตัวยาใช้แทนกัน และข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร
TTM 212

เภสัชกรรมไทย 2
3(2-3-6)
(Thai Pharmacy II)
วิชาบังคับก่อน : TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1
คณาเภสัช การจัดหมวดหมู่ยาสมุนไพรไทย หลักการและวิธีการปรุงยาแผนโบราณ การชั่ง
ตวง วัด การค�ำนวณทางเภสัชกรรมไทย วิธีการใช้ตัวยาอันตราย ตัวยาที่มีฤทธิ์แรง และกระสายยา การใช้ยา
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจ�ำบ้านแผนโบราณ และ สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
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TTM 213

เภสัชกรรมไทย 3
3(1-6-5)
(Thai Pharmacy III)
วิชาบังคับก่อน : TTM 212 เภสัชกรรมไทย 2
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ การวิเคราะห์ตำ� รับยา การตัง้ ต�ำรับยาสมุนไพรทีม่ สี ารส�ำคัญ
หลัก และสารพิษ หลักการใช้ยาสมุนไพร ความปลอดภัย และข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร หลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีด่ ใี นการเพาะปลูก เก็บเกีย่ ว และการผลิตยาสมุนไพร มาตรฐานสมุนไพรตามต�ำราสมุนไพรไทย
การขึ้นทะเบียนต�ำรับยาสมุนไพร การขออนุญาตผลิต น�ำเข้า และจ�ำหน่ายยาแผนโบราณ
TTM 314

เภสัชกรรมไทย 4
3(2-3-6)
(Thai Pharmacy IV)
วิชาบังคับก่อน : TTM 213 เภสัชกรรมไทย 3
หลักการและวิธีการผลิตยาแผนไทยในระดับอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับการผลิตที่ดี การ
เก็บและการสกัดตัวยาจากสมุนไพร การผลิตยาแผนไทยประเภทยาน�้ำ  ยากึ่งแข็งกึ่งเหลว และยาของแข็ง
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพยาส�ำเร็จรูป การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการขอ
อนุญาตผลิตและขึ้นทะเบียนต�ำรับยา
กลุ่มวิชาเวชกรรมไทย
TTM 221

เวชกรรมไทย 1
3(2-3-6)
(Thai Medicine I)
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การก�ำเนิดมนุษย์ เบญจขันธ์ มหาภูตรูป สมุฏฐานแห่งโรค ซึง่ สัมพันธ์
กับธาตุ ฤดูกาล อายุ เวลา สถานที่ อาหาร และพฤติกรรม การปรับสมดุลของวาตะ ปิตตะ เสมหะ ตามต�ำรา
เวชศึกษา คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ และคัมภีร์วรโยคสาร
หลักการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการบันทึกประวัติผู้ป่วย
แนวทางการบ�ำบัด การเลือกใช้ยาสมุนไพร การให้ค�ำแนะน�ำ และการส่งต่อผู้ป่วย
TTM 222

เวชกรรมไทย 2
3(2-3-6)
(Thai Medicine II)
วิชาบังคับก่อน : TTM 221 เวชกรรมไทย 1
โรคไข้ต่างๆ ในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์ตักศิลา คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์ โรคในปาก หู คอ
และจมูกในคัมภีรม์ ขุ โรค โรคตาในคัมภีรอ์ ภัยสันตา โรคมารดาและเด็กในคัมภีรป์ ฐมจินดา โรคโลหิตระดูสตรี
ในคัมภีรม์ หาโชตรัตน์ โรคระบบทางเดินปัสสาวะในคัมภีรม์ จุ ฉาปักขันทิกา โรคความเสือ่ มของร่างกายในคัมภีร์
กษัย โรคลมในคัมภีรช์ วดารและคัมภีรม์ ญ
ั ชุสาระวิเชียร โรคระบบทางทางเดินอาหารในคัมภีรธ์ าตุบรรจบและ
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คัมภีร์อุทรโรค โรคฝีภายในในคัมภีร์อติสารและคัมภีร์ทิพยมาลา โรคผิวหนังในคัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์ และ
คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค แนวทางการบ�ำบัด การเลือกใช้ยาสมุนไพร การให้ค�ำแนะน�ำ และการส่งต่อผู้ป่วย
TTM 323

เวชกรรมไทย 3
3(2-3-6)
(Thai Medicine III)
วิชาบังคับก่อน : TTM 222 เวชกรรมไทย 2
บูรณาการความรู้ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินจิ ฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบประสาทและสมอง ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหัวใจและหลอดเลือด การวางแผนการ
รักษา การรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทย และการเทียบเคียงโรคกับการแพทย์แผนปัจจุบนั รวมถึงการให้
ค�ำแนะน�ำ และการส่งต่อผู้ป่วย
TTM 324

เวชกรรมไทย 4
3(1-6-5)
(Thai Medicine IV)
วิชาบังคับก่อน : TTM 323 เวชกรรมไทย 3
บูรณาการความรู้ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค ระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น
และกระดูก ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบผิวหนัง โดยมีการเทียบเคียงโรคกับ
การแพทย์แผนปัจจุบนั การวางแผนการรักษา การรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
อื่นๆ การให้ค�ำแนะน�ำ และการส่งต่อผู้ป่วย
กลุ่มวิชาผดุงครรภ์ไทย
TTM 241

ผดุงครรภ์ไทย 1
3(2-3-6)
(Thai Midwifery I)
กายวิภาคและสรีรวิทยาเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ การปฏิสนธิและการตัง้ ครรภ์ วิธกี ารดูแลมารดา
และทารกก่อนคลอด วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด การอยู่ไฟ และการปฏิบัติตนของหญิงมีครรภ์ วิธี
การดูแลมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์ ระยะก่อนและหลังคลอด การท�ำคลอดตามหลักการแพทย์แผน
ไทย การวิเคราะห์หาความผิดปกติของมารดาและทารก รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา การส่งต่อผู้ป่วย
TTM 342

ผดุงครรภ์ไทย 2
2(1-3-4)
(Thai Midwifery II)
วิชาบังคับก่อน : TTM 241 ผดุงครรภ์ไทย 1
แนวคิดและหลักการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกของการผดุงครรภ์ไทย คติความเชือ่ และ
การปฏิบัติตามองค์ความรู้ตามคัมภีร์ปฐมจินดา ครรภ์ทวารก�ำเนิด ครรภ์รักษา ครรภ์ปริมณฑล ครรภ์วิปลาส
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ครรภ์วาระก�ำเนิด และครรภ์ประสูติ วัฒนธรรมการเกิดและการอยู่ไฟ การนวดไทย การอบประคบสมุนไพร
การทับหม้อเกลือ การนั่งถ่าน การเข้ากระโจม การอาบน�้ำสมุนไพร การพันผ้าหน้าท้อง และการให้ค�ำแนะน�ำ 
ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในมารดาตั้งครรภ์ในระยะตั้งครรภ์ ก่อนคลอดและหลังคลอด
กลุ่มวิชาการนวดไทย
TTM 231

การนวดไทย 1
3(1-6-5)
(Thai Massage I)
ประวัติความเป็นมาของการนวดไทย มารยาทและจรรยาบรรณวิชาชีพการนวดไทย ความ
รู้เบื้องต้นของการนวดไทย ทฤษฎีเส้นประธานสิบ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาส�ำหรับการนวดไทย การ
ฝึกก�ำลังนิ้วมือ ความรู้พื้นฐานการนวดไทยแบบทั่วไปและการนวดไทยแบบราชส�ำนัก เส้นพื้นฐานและจุด
สัญญาณ กายบริหารฤๅษีดัดตน การอบและการประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย วิเคราะห์สาเหตุ วินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทยเทียบเคียงแผนปัจจุบัน การนวดรักษาอาการ
หรือโรคที่พบบ่อย
TTM 232

การนวดไทย 2
3(1-6-5)
(Thai Massage II)
วิชาบังคับก่อน : TTM 231 การนวดไทย 1
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วิเคราะห์สาเหตุ วินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทยเทียบเคียง
แผนปัจจุบัน การนวดรักษาอาการหรือโรคที่พบบ่อย วิธีการและเทคนิคการนวดรักษาโรคทางระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อที่พบบ่อยทางแผนไทยและแผนไทยประยุกต์ การฝึกก�ำลังนิ้วมือ และการแต่งรสมือ การใช้ยา
สมุนไพร การให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับอาหารแสลง และการให้กายบริหาร และการส่งต่ออย่างเหมาะสม
TTM 333

การนวดไทย 3
3(1-6-5)
(Thai Massage III)
การนวดส่งเสริมสุขภาพแบบต่าง ๆ การนวดน�้ำมัน การนวดนักกีฬา การดัดดึง และการนวด
ฝ่าเท้า การให้ค�ำแนะน�ำหลังการรักษา รวมถึงมาตรฐานงานบริการด้านการนวดไทยในระบบโรงพยาบาล
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กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
TTM 451

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
4(0-28-14)
(Professional Training in Thai Pharmacy)
วิชาบังคับก่อน : TTM 314 เภสัชกรรมไทย 4
น�ำความรู้ทักษะที่ได้จากการศึกษาปฏิบัติมาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมไทยใน
สถานพยาบาล สถานทีผ่ ลิตยา และร้านขายยา การพัฒนาทักษะในการสือ่ สารและสัมพันธภาพกับผูใ้ ช้บริการ
สุขภาพ ไม่ต�่ำกว่า 300 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
TTM 452

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
4(0-28-14)
(Professional Training in Thai Medicine)
วิชาบังคับก่อน : TTM 324 เวชกรรมไทย 4
น�ำความรู้ทักษะที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานด้านเวชกรรมไทยในสถาน
พยาบาล การพัฒนาทักษะ ในการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ต�่ำกว่า
400 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
TTM 453

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย
3(0-21-11)
(Professional Training in Thai Massage)
วิชาบังคับก่อน : TTM 232 การนวดไทย 2
TTM 333 การนวดไทย 3
น�ำความรู้ทักษะที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานด้านการนวดไทยขั้นต�่ำ  300
ชัว่ โมงในสถานพยาบาล การพัฒนาทักษะในการสือ่ สารและสัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ยและบุคลากรทางการแพทย์
TTM 454

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย
2(0-14-7)
(Professional Training in Thai Midwifery)
วิชาบังคับก่อน : TTM 342 ผดุงครรภ์ไทย 2
น�ำความรู้ทักษะที่ได้จากการศึกษาปฏิบัติมาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานด้านการผดุงครรภ์ไทย
ขั้นต�่ำ 200 ชั่วโมงในสถานพยาบาล การพัฒนาทักษะในการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์
TTM 497

การฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
(Integrated Professional Training in Thai Traditional Medicine)
วิชาบังคับก่อน : TTM 324 เวชกรรมไทย 4

3(0-21-11)
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TTM 314  เภสัชกรรมไทย 4
TTM 333  การนวดไทย 3
TTM 342  ผดุงครรภ์ไทย 2
TTM 302  การวินิจฉัยโรค 2
น�ำความรู้ทักษะที่ได้จากการศึกษาปฏิบัติมาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
ด้วยการบูรณาการความรู้เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย แก่ผู้ป่วย ภาย
ใต้การควบคุมของอาจารย์แหล่งฝึก ให้การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา และค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพ
และบูรณาการการรักษาร่วมกับวิชาชีพอื่นในสถานพยาบาล

กลุ่มวิชาการสอบประมวลความรู้วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย		
		
TTM 498 สอบประมวลความรู้วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
0(0-0-0)
(Comprehensive Examination in Thai Traditional Medicine)
การทดสอบความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยทั้งทาง
ทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อการประกอบอาชีพการแพทย์แผนไทย ในรูปแบบของการสอบข้อเขียน การปฏิบัติ
หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม
หมวดวิชาเลือกเสรี
TTM 350

การประเมินคุณภาพสมุนไพรและต�ำรับยาสมุนไพร
3(2-3-6)
(Quality Assessment of Herbs and Herbal Products)
วิชาบังคับก่อน : TTM 102 เคมีส�ำหรับการแพทย์แผนไทย
การประเมินคุณภาพสมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ตามแนวทางที่ก�ำหนด โดย
องค์การอนามัยโลก การประเมินโดยประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งวิธีการทางเคมีและฟิสิกส์
TTM 351

โภชนาการทางการแพทย์แผนไทย
3(2-3-6)
(Nutritional for Thai Traditional Medicine)
สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา อาหารแสลง ที่สัมพันธ์กับธาตุเจ้าเรือน ช่วงอายุ วัยตอนต้น
ตอนกลาง และตอนปลาย ตามหลักการแพทย์แผนไทย และศึกษาโภชนาการของโรคระบบต่างๆ ระบบทาง
เดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และกระดูก ระบบประสาท และสมอง ระบบไหล
เวียนโลหิต ระบบทางเดินเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมน ระบบผิวหนัง
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TTM 352

การฟื้นฟูสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ
3(2-3-6)
(Health Rehabilitation for Elderly)
ความเสื่อมและวิธีการดูแลเบื้องต้น ตามหลักการแพทย์แผนไทย เน้นการดูแลสุขภาพของผู้
สูงอายุ ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยใช้อาหาร การออกก�ำลังกาย ฤาษีดัดตน โยคะ นวด พอกยา
สมุนไพร เพื่อปรับสมดุลทางกาย และการใช้สมาธิ เพื่อปรับสมดุลทางใจและจิตวิญญาณ
TTM 353

สุคนธบ�ำบัด
3(2-3-6)
(Aromatherapy)
ประวัตแิ ละความเป็นมาของการใช้นำ�้ มันหอมระเหยเพือ่ สุขภาพ ข้อมูลจ�ำเพาะ กลไกการออก
ฤทธิ์ องค์ประกอบทางเคมี การตรวจคุณภาพ การสกัด การเลือกใช้ หลักการผสม ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาการ
ประยุกต์ใช้ทางคลินิกและผลิตภัณฑ์ ข้อควรระวังและความปลอดภัยของน�้ำมันหอมระเหย การตลาดและ
โอกาสทางธุรกิจ
TTM 354

สปาเพื่อสุขภาพและความงาม
3(2-3-6)
(Spa for Health and Beauty)
วิชาบังคับก่อน : TTM 333 การนวดไทย 3
มาตรฐานบริการต่างๆ ที่ใช้ในสปาเพื่อสุขภาพ การจัดโปรแกรมบริการสุขภาพและความงาม
ผลิตภัณฑ์ในสปา การนวดแบบต่างๆ หลักการบริหารจัดการ การวางแผน งานการตลาดและประชาสัมพันธ์
รวมทัง้ การส่งเสริมขาย หลักการเบือ้ งต้นของโครงสร้างและการท�ำงานของร่างกาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ และ
ความงาม
TTM 355

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน
3(2-3-6)
(Thai Folk Herbal Products)
วิชาบังคับก่อน : TTM314 เภสัชกรรมไทย 4
องค์ความรู้การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
รูปแบบต่างๆ การขึ้นทะเบียน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ แผนการตลาดผลิตภัณฑ์
TTM 356

การประกอบธุรกิจทางการแพทย์แผนไทย
3(3-0-6)
(Entrepreneurship for Thai Traditional Medicine)
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล หลักการลงทุน การบริหารการเงิน การบริหารการตลาดและ
การขาย การวิเคราะห์เชิงปริมาณส�ำหรับการตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และการบริหารโครงการธุรกิจ

919
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
(Basic Anatomy)
โครงสร้างร่างกายมนุษย์ระบบต่างๆ ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ ระบบประสาท และระบบไหล
เวียนโลหิต โดยเน้นการเชือ่ มโยงหน้าทีข่ องอวัยวะต่างๆ ศึกษาภาคปฏิบตั จิ ากร่างอาจารย์ใหญ่ และหุน่ จ�ำลอง
BCH 100

ชีวเคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Biochemistry)
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลิอิก  วิถี
เมตาโบลิสมต่างๆ  เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมันกรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก การควบคุมเมตาโบลิ
สม การสังเคราะห์ ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและการสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน ฮอร์โมน
โภชนาการ
MIC 204

พื้นฐานทางจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
3(2-3-6)
(Basic Microbiology and Immunology)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแบคทีเรีย  รา  ไวรัส  และปรสิต  ที่ส�ำคัญทางการแพทย์  โครงสร้าง  
และหน้าที่  การเพาะเลี้ยง  การสืบพันธุ์  การเจริญเติบโต  เมตาบอลิสม  พันธุศาสตร์  การก่อให้เกิดโรค และ
การตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชื้อ  การควบคุมจุลินทรีย์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย ระบบคอมพลีเมนต์  การตอบสนองทางภูมคิ มุ้ กันของร่างกายต่อสิง่ แปลกปลอมและจุลนิ ทรีย  ์ ความ
ผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน  การเกิดภาวะภูมิไวเกิน  ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  โรคออโตอิมมูน
ปฏิบัติการเทคนิคต่างๆ  ทางจุลชีววิทยาที่ครอบคลุมสาระส�ำคัญของแบคทีเรียวิทยา ไวรัส
วิทยา กิณวิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน
OMD 245

หลักการประเมินผลการตรวจวินิจฉัยโรคและการตรวจสุขภาพ 1
3(2-3-6)
(Principle ofMedical Diagnosis and Health Assessment I)
วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
TCM 101 บูรณาการกายวิภาคศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยอาศัยประวัติการเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาพถ่ายทางการแพทย์ ตลอดจนการประเมินสุขภาพของผู้ป่วย และการเขียน
รายงาน โดยเน้นระบบประสาท หายใจ หลอดเลือด ทางเดินอาหาร และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องและพบบ่อย รวม
ทั้งการบ�ำบัดรักษาโรคแผนปัจจุบันเบื้องต้น
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OMD 346

หลักการประเมินผลการตรวจวินิจฉัยโรคและการตรวจสุขภาพ 2
3(2-3-6)
(Principle of Medical Diagnosis and Health Assessment II)
วิชาบังคับก่อน : OMD245 หลักการประเมินผลการตรวจวินิจฉัยโรคและการตรวจสุขภาพ 1
ต่อเนื่องจากหลักการประเมินผลการตรวจวินิจฉัยโรคและการตรวจสุขภาพ 1: การวินิจฉัย
โรคทางการแพทย์แผนปัจจุบนั โดยอาศัยประวัตกิ ารเจ็บป่วย การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ภาพถ่ายทางการแพทย์ ตลอดจนการประเมินสุขภาพของผู้ป่วย และการเขียนรายงาน โดยเน้นระบบกล้าม
เนื้อและกระดูก ศีรษะและคอ ผิวหนัง สืบพันธ์ และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องและพบบ่อย รวมทั้งการบ�ำบัดรักษา
โรคแผนปัจจุบันเบื้องต้น
OMD 354

พื้นฐานทางการแพทย์แผนจีน
2(2-0-4)
(Fundamental of Traditional Chinese Medicine)
ความรูพ้ นื้ ฐานในการรักษาโรคแบบการแพทย์แผนจีนและประเทศข้างเคียง เช่น เกาหลี ญีป่ นุ่
ประกอบด้วยปรัชญา ทฤษฎีการวินิจฉัยโรค หลักการปรุงยาและหลักการรักษาโรค
OMD 419

ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
(Research Methodology)
ระเบียบวิธีวิจัย ตั้งแต่ การทบทวนวรรณกรรม การตั้งประเด็นปัญหา การตั้งสมมติฐานทาง
วิทยาศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล สรุปผล วิธีการจัดท�ำรายงาน การอ้างอิง การเขียน
บทคัดย่อและการน�ำเสนอผลงานวิจัย
PAT 201

พยาธิวิทยาพื้นฐาน
2(2-0-4)
(Basic Pathology)
วิชาบังคับก่อน : ANA 100กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
หลักพืน้ ฐานทางพยาธิวทิ ยาเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของเซลล์  หรือเนือ้ เยือ่ เมือ่ ได้รบั อันตราย  
การสนองตอบของร่างกาย  ความผิดปกติของระบบภูมคิ มุ้ กัน  การเกิดเนือ้ งอก โรคติดเชือ้   ความผิดปกติทาง
พันธุกรรม  ความไม่สมดุลของสารอาหาร  ความผิดปกติในเด็กแรกเกิด
PMC 100

เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Pharmacology)
ความหมายและความส�ำคัญของยาต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์   การจ�ำแนกประเภทของยา  
แหล่งที่มาของยา  การพัฒนายา  กฎหมายยา  การบริหารยา  ขนาดของยาและแบบแผนการให้ยา  เภสัช
จลนศาสตร์  เภสัชพลศาสตร์  ข้อบ่งใช้  ข้อห้ามใช้  ข้อควรระวัง ผลข้างเคียง  อาการอันไม่พึงประสงค์ของยา  
กลุ่มต่าง ๆ  ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาและกลุ่มยาที่ใช้บ่อย
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PSO 100

สรีรวิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Physiology)
การท�ำงานและหน้าทีข่ นั้ พืน้ ฐานระบบต่างๆภายในร่างกายมนุษย์ เซลล์  ระบบกล้ามเนือ้   ระบบ
ประสาท  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบหายใจ  ระบบขับถ่ายปัสสาวะ  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบต่อม
ไร้ท่อ  ระบบสืบพันธุ์
TCM 100

โลกทัศน์ทางการแพทย์แผนจีน
2(1-3-4)
(Traditional Chinese Medicine Orientation)
โลกทัศน์ภาพรวมศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีนแนวทางการประกอบอาชีพ  การศึกษาดูงาน
ในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลแพทย์แผนจีน  โรงงานผลิตยาสมุนไพร
จีนองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรจีน
TCM 101

บูรณาการกายวิภาคศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
3(2-3-6)
(Integrated Anatomy for Traditional Chinese Medicine)
วิชาบังคับก่อน : ANA100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
บูรณาการของกายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมีและสรีรวิทยาเน้นถึงโครงสร้าง หน้าทีแ่ ละความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ โดยเน้นระบบประสาท
กล้ามเนื้อ และระบบค�้ำจุนร่างกาย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ เพื่อเป็นพื้นฐานส�ำหรับศาสตร์การ
แพทย์แผนจีน
TCM 102
แผนจีน

ภาษาจีนพื้นฐานส�ำหรับนักศึกษาการแพทย์แผนจีน
0(20-0-40)
(Chinese Languagefor Traditional Chinese Medicine Students)
วิชาบังคับร่วม : TCM 103  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวันส�ำหรับนักศึกษาการแพทย์

ภาษาจีนระดับพืน้ ฐาน เรียนรูค้ ำ� ศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 500 ค�ำ ศึกษาส�ำนวนและรูปประโยค
พื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อง่ายๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
TCM 103

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�ำวันส�ำหรับนักศึกษาการแพทย์แผนจีน 0(20-0-40)
(Chinese Language In Daily Life for Traditional Chinese Medicine Students)
วิชาบังคับร่วม : TCM 102 ภาษาจีนพื้นฐานส�ำหรับนักศึกษาการแพทย์แผนจีน
ค�ำศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติมอย่างน้อย 300 ค�ำบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
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TCM 104

ภาษาจีนส�ำหรับการแพทย์แผนจีน 1
0(20-0-40)
(Chinese for Traditional Chinese Medicine I)
วิชาบังคับก่อน : TCM 102 ภาษาจีนพื้นฐานส�ำหรับนักศึกษาการแพทย์แผนจีน
ค�ำศัพท์ภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีนและทางวิชาการสุขภาพทีใ่ ช้เป็นประจ�ำ ประมาณ500ค�ำ

TCM 105

ภาษาจีนส�ำหรับการแพทย์แผนจีน 2
0(20-0-40)
(Chinese for Traditional Chinese Medicine II)
วิชาบังคับร่วม : TCM 104 ภาษาจีนส�ำหรับการแพทย์แผนจีน 1
เพิม่ เติมค�ำศัพท์ภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีน และทางวิชาการสุขภาพอีกประมาณ 300 ค�ำ 
ฝึกอ่านบทความและแปลความหมายทางด้านสุขภาพ
TCM 200

ค�ำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์แผนจีน
1(1-0-2)
(Traditional Chinese Medicine Medical Terminology)
ค�ำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์แผนจีนและทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพประมาณ500 ค�ำ พร้อมทัง้ ฝึก
อ่านบทความทางการแพทย์แผนจีนและด้านสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
TCM 210

เภสัชกรรมไทยส�ำหรับนักศึกษาการแพทย์แผนจีน
3(2-3-6)
(Thai Pharmacy for Traditional Chinese Medicine Students)
หลักเภสัช4 ประการโดยสังเขป หลักการและข้อระมัดระวังในการใช้ยาสมุนไพรและพืชพิษ ยา
จากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาสมุนไพรสามัญประจ�ำบ้าน และสมุนไพรในงานสาธารณสุข
มูลฐาน   เภสัชวัตถุหลักการพิจารณาจัดจ�ำแนกเภสัชวัตถุ ส่วนที่ใช้เป็นยา   ความสัมพันธ์ของรสยาและ
สรรพคุณทางยาในการรักษาโรค รวมทั้งการเตรียมยาแผนโบราณ
TCM 300

คัมภีร์โบราณทางการแพทย์แผนจีน
3(3-0-6)
(Selected Classical Literature of Traditional Chinese Medicine)
การวินจิ ฉัยและการรักษาโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับไข้เฉียบพลันซึง่ เกิดจากความเย็นซางหานลุน่ และ
โรคไข้ตวั ร้อนแบบต่างๆเวินปิง้ ทฤษฎีพนื้ ฐานแพทย์แผนจีนหนานจิงทฤษฎีหยินหยางปัญจธาตุอวัยวะภายใน
เส้นลมปราณจินกุ้ยเย่าเลว่การวินิจฉัยและต�ำรับยาที่รักษาโรคทางอายุรกรรม
TCM 301

จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนจีน
2(2-0-4)
(Professional Ethics and Lawsin Traditional Chinese Medicine)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ  พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  
พระราชบัญญัติยา  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล  หลักเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยและกฎหมายสาธารณสุ
ขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีน หลักจิตวิทยาทางการแพทย์
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TCM 302

ระบบสาธารณสุขไทยและการแพทย์แผนจีน
1(1-0-2)
(Thai Public Health System and Traditional Chinese Medicine)
ความหมายองค์ประกอบของระบบสาธารณสุขไทย นโยบายสาธารณสุขและนโยบายรัฐที่
เกี่ยวกับสุขภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ การปฏิรูประบบสุขภาพ การบูรณาการองค์ความ
รู้ทางการแพทย์แผนจีนดังเดิมและการพัฒนาการแพทย์แผนจีนในทุกสาขาเพื่อแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพ
อนามัยในปัจจุบันและอนาคต
TCM 460

โครงการพิเศษทางการแพทย์แผนจีน
3(0-9-5)
(Traditional Chinese Medicine Special Project)
การค้นหาข้อเท็จจริงของปัญหาทางการแพทย์จีน และหาแนวทางในการแก้ปัญหาผ่านการ
สังเกตการวิจัยและการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงการฝึกการท�ำงานเป็นทีม

วิชาชีพบังคับ
TCM 201

ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน 1
3(3-0-6)
(Traditional Chinese Medicine Theory I)
แนวคิดและพื้นฐานทฤษฎีการแพทย์แผนจีน  ได้แก่   ทฤษฎีหยิน- หยาง  ทฤษฎีปัญจธาตุ  
ลักษณะพิเศษของศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทฤษฎีอวัยวะภายในตันและกลวง(จั้ง- ฝู่)ความสัมพันธ์ระหว่าง
อวัยวะภายใน  สารจ�ำเป็น ลมปราณ เลือดและของเหลวในร่างกาย  เพื่อเป็นพื้นฐานในการการตรวจวินิจฉัย
โรคทางแพทย์แผนจีนต่อไป
TCM 202

ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน 2
3(3-0-6)
(Traditional Chinese Medicine Theory II)
วิชาบังคับก่อนและหรือวิชาบังคับร่วม :
TCM 201 ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน 1
ทฤษฎีระบบเส้นลมปราณความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะภายในกับระบบเส้นลมปราณ  สาเหตุ
การเกิดโรคและการด�ำเนินโรคการเปลีย่ นแปลงของหยินหยางและพยาธิสภาพในร่างกายหลักการรักษาและ
การป้องกันโรค
TCM 211

ยาสมุนไพรจีน 1
4(3-3-8)
(Chinese Herbal Medicine I)
ความรู้ทั่วไป  ลักษณะเฉพาะและฤทธิ์ในการรักษาโรคของสมุนไพรจีนที่ใช้ในการแพทย์แผน
จีนการเข้าสู่เส้นลมปราณ  ความเป็นพิษของยาสมุนไพรจีน การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปสมุนไพร  การปรุง
ต�ำรับยาจีนข้อห้ามใช้ ขนาดยาทีใ่ ช้และการบริหารยาจีนการศึกษาเกีย่ วกับยาทีข่ บั ระบายภายนอก  ยารสเผ็ด

924
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

คุณสมบัติอุ่นช่วยกระจายลมหนาว ยารสเผ็ดคุณสมบัติเย็นช่วยกระจายลมร้อนและ ยาช�ำระร้อนแบบต่างๆ
กลุม่ ยาถ่าย ยาระบายยาขับลมชืน้ ยาสุขมุ หอมกระจายความชืน้ ยาขับน�ำ้ ระบายความชืน้   ยาเพิม่ ความอบอุน่
ภายใน
TCM 212

ยาสมุนไพรจีน 2
4(3-3-8)
(Chinese Herbal Medicine II)
วิชาบังคับก่อนและหรือวิชาบังคับร่วม : TCM 211 ยาสมุนไพรจีน 1
ยาปรับพลังขับลมยาช่วยย่อยอาหารยาฆ่าพยาธิยาห้ามเลือด ยาปรับเลือด ละลายลิ่มเลือด
กลุม่ ยาขับเสมหะแก้ไอ แก้หอบยาบ�ำรุงหัวใจคลายประสาท ยาสงบตับกระตุน้ ประสาทยาบ�ำรุงต่างๆยาฝาด
สมาน ยาใช้ภายนอก
TCM 221

การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีน 1
3(2-3-6)
(Traditional Chinese Medicine Diagnosis I)
หลักการตรวจวินิจฉัย4  ประการ  การมองการดมการฟังเสียงจากการถามและการสัมผัสรวม
ทั้งการดูลิ้น  จับชีพจรหลักการวินิจฉัยโรคแยก  8  กลุ่มอาการหลัก  การวินิจฉัยเเยกกลุ่มอาการตามสาเหตุ
ของโรค  การวินจิ ฉัยเเยกกลุม่ อาการลมปราณและเลือด  การวินจิ ฉัยเเยกกลุม่ อาการของเหลว  การวินจิ ฉัยเเย
กกลุ่มอาการอวัยวะภายในตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน
TCM 222
แผนจีน 1

การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีน 2
3(2-3-6)
(Traditional Chinese Medicine Diagnosis II)
วิชาบังคับก่อน และหรือวิชาบังคับร่วม : TCM 221 การตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์

การวินจิ ฉัยต่อเนือ่ งจากวิชาการตรวจวินจิ ฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีน 1 โดยเเยกกลุม่ อาการ  
6  เส้นลมปราณและกลุม่ อืน่ ๆตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีนการวินจิ ฉัยเเยกกลุม่ อาการเว่ยชีอ่ งิ๋ เลือด การวินจิ
ฉัยเเยกกลุม่ อาการซานเจียว  การวินจิ ฉัยเเยกกลุม่ อาการตามเส้นลมปราณ  รวมทัง้ การฝึกปฏิบตั โิ ดยยึดหลัก
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย์
TCM 230

เภสัชพฤกษศาสตร์ส�ำหรับการแพทย์แผนจีน
2(1-3-4)
(Pharmaceutical Botany forTraditional Chinese Medicine)
รูปพรรณสัณฐานและเนื้อเยื่อของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ การตรวจเอกลักษณ์และ
ประเมินคุณค่าทางเภสัชวินิจฉัยของสมุนไพรจีน
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TCM 260

การผลิตต�ำรับยาสมุนไพรจีนในระดับอุตสาหกรรม
4(3-3-8)
และการบริหารจัดการโรงงาน (Chinese Herbal Product Industry and Unit Management)
หลักการและกระบวนการผลิตต�ำรับยาสมุนไพรจีนในรูปแบบของแข็ง (ยาเม็ด ยาแคปซูลยา
ลูกกลอนยาผง) ของเหลว (ยาน�ำ้ ยาแขวนตะกอน) และกึง่ แข็งกึง่ เหลว (ยาขีผ้ งึ้   เจลครีม) การประเมินคุณภาพ
ยาเตรียมวิธีการบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีน รวมทั้งการบริหารจัดการโรงงานสมุนไพรตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา
TCM 261
จัดการโรงงาน

การประเมินคุณภาพสมุนไพรจีนและต�ำรับยาสมุนไพรจีน
4(3-3-8)
(Quality Assessment of Chinese Herbs and Chinese Herbal Products)
วิชาบังคับก่อน :TCM 260การผลิตต�ำรับยาสมุนไพรจีนในระดับอุตสาหกรรมและการบริหาร

การประเมินคุณภาพสมุนไพรจีนและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนตามแนวทางทีก่ ำ� หนดโดยองค์การ
อนามัยโลกส�ำหรับสมุนไพร และต�ำรับยาสมุนไพร โดยเน้นสมุนไพรจีนและต�ำรับยาจีน การประเมินโดย
ประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งวิธีการทางเคมีและฟิสิกส์
TCM311

เภสัชวิทยาต�ำรับยาจีน 1
4(3-3-8)
(Phamacology of Traditional Chinese Medicine Prescription I)
การพัฒนาต�ำรับยา  ความสัมพันธ์ระหว่างต�ำรับยาจีนกับหลักการรักษา8  วธิ สี ตู รพืน้ ฐานของ
ต�ำรับยา  บทบาทของยาหลัก  ยารอง  ยาช่วยเสริมฤทธิ์หรือช่วยลดพิษของยาบางชนิดในต�ำรับ  ยาที่ช่วยดึง
ยาเข้าสู่เส้นลมปราณ  การเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดชนิดยาหรือปริมาณยาในต�ำรับส�ำหรับคนไข้รายบุคคล รูป
แบบต่างๆของต�ำรับยา วิธีต้มยา การรับประทานยายาระบายต�ำรับยาปรับประสานต�ำรับยากระจายลมร้อน
ต�ำรับยาเพิ่มความอบอุ่น ต�ำรับยาประสานภายในและภายนอกต�ำรับยาบ�ำรุงต�ำรับยาฝาดสมาน ยาบ�ำรุง
หัวใจ คลายอารมณ์
TCM312

เภสัชวิทยาต�ำรับยาจีน 2
4(3-3-8)
(Phamacologyof Traditional Chinese Medicine PrescriptionII)
วิชาบังคับก่อน และหรือวิชาบังคับร่วม : TCM 311 เภสัชวิทยาต�ำรับยาจีน 1
ยากลุ่ม กระทุ้งพิษไข้ขับเหงื่อ ต�ำรับเปิดทวารกระตุ้นประสาทต�ำรับปรับระบบเลือดต�ำรับยา
ขับของคั่งค้างแก้ลมขับความชื้นขับเสมหะขับพยาธิยาท�ำให้อาเจียน ยาแก้พิษ ฝีหนองการเขียนต�ำรับยา
TCM 331

การฝังเข็มและการรมยา 1
3(2-3-6)
(Acupuncture and Moxibustion I)
ทฤษฎีเส้นลมปราณเส้นลมปราณปกติ  12  เส้น เส้นลมปราณพิเศษ  8  เส้นทิศทางการเคลือ่ นที่
ของพลังลมปราณในแต่ละเส้นรวมถึงจุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณจุดพิเศษต่างๆคุณสมบัติในการรักษาโรค  
ทฤษฎีและหลักการของการฝังเข็มและรมยาเข็มชนิดต่างๆจุดของการฝังเข็ม
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TCM 332

การฝังเข็มและการรมยา 2
3(2-3-6)
(Acupuncture and Moxibustion II)
วิชาบังคับก่อน และหรือวิชาบังคับร่วม : TCM 331 การฝังเข็มและการรมยา 1
เทคนิคของการฝังเข็มของเข็มชนิดต่าง ๆเทคนิคการกระตุน้ เข็มการแก้ภาวะแทรกซ้อนในขณะ
ฝังเข็มรวมทั้งการฝังเข็มด้วยเทคนิคสมัยใหม่แบบต่างๆ การน�ำความรู้ต่างๆในการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์
แผนจีนทฤษฎีเส้นลมปราณ จุดฝังเข็มและหลักการในการฝังเข็มและรมยามาใช้ในการรักษาโรค
TCM 333

การฝังเข็มและการรมยา 3
3(2-3-6)
(Acupuncture and Moxibustion III)
		
วิชาบังคับก่อน และหรือวิชาบังคับร่วม : TCM 331 การฝังเข็มและการรมยา 1 และ TCM
332 การฝังเข็มและการรมยา 2
การรักษาโรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อยโดยการฝังเข็ม รวมทั้งปรากฏการณ์ต่างๆของเส้น
ลมปราณและกลไกของการฝังเข็มทีม่ ผี ลกับส่วนต่างๆของมนุษย์การอภิปราย บทความทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการรักษาโรคศึกษางานวิจัย และฝึกปฏิบัติทางคลินิก
TCM 340

ทุยหนา
3(2-3-6)
(Massotherapy)
ความเป็นมาของวิชาทุยหนากลไกของการรักษาหลักการต่างๆและเทคนิคของทุยหนาฝึกวิธี
การเบื้องต้นในการนวดในแต่ละท่าเทคนิคที่ใช้ในการนวดแต่ละส่วนของร่างกายการน�ำทุยหนามารักษาโรค
ทางอายุรกรรมนรีเวชกุมารเวชโรคกระดูกตาหูคอ จมูก
TCM 420

อายุรศาสตร์ภายนอกทางการแพทย์แผนจีน
3(3-0-6)
(Traditional Chinese Medicine External Medicine)
นิยามและขอบเขตของศัลยกรรมทางการแพทย์แผนจีน สภาวะโรคและอาการหลักการวินจิ ฉัย
และรักษาโรคตามหลักการแพทย์แผนจีน
TCM 421

อายุรศาสตร์ภายในทางการแพทย์แผนจีน 1
5(5-0-10)
(Traditional Chinese Medicine Internal Medicine I)
นิยามและขอบเขตของอายุรกรรม ความเข้าใจต่อโรค (ปิ้ง)  สภาวะของโรค(เจิ้ง) และอาการ
(เจิ้ง)การวิเคราะห์โรคและสภาวะของโรค (เปี้ยนเจิ้ง)  หลักการรักษาโรค ขั้นตอนการวินิจฉัยและการรักษา
โรคตามศาสตร์แพทย์แผนจีน โรคที่พบบ่อย โรคในระบบทางเดินหายใจและการรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจโรค
เลือดความผิดปกติในการนอน (การนอนไม่หลับการหลับมากเกินไป)โรคและการรักษาที่เกี่ยวข้องกับสมอง
สติสัมปัชญญะ(อาการซึมเศร้าสมองเสื่อม มึนเวียนศีรษะ ปวดศีรษะโรคอัมพฤกษ์อัมพาตอาการหูอื้อ)
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TCM 422

อายุรศาสตร์ภายในทางการแพทย์แผนจีน 2
5(5-0-10)
(Traditional Chinese Medicine Internal Medicine II)
วิชาบังคับก่อน และหรือวิชาบังคับร่วม :TCM 421 อายุรศาสตร์ภายในทางการแพทย์ 		
แผนจีน 1
โรคทางเดินปัสสาวะโรคบวมน�้ำ  น�้ำกามเคลื่อนหย่อนสมรรถภาพทางเพศโรคทางเดินอาหาร
อาเจียนกระเพาะอาหารท้องเสีย ท้องผูกดีซ่าน  ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและโรคติดเชื้อ(มาเลเรีย  เอดส์)
เบาหวาน โรคมะเร็งการรักษาโรคทางอายุรกรรม
TCM 451

โรคกระดูกและการบาดเจ็บทางการแพทย์แผนจีน
4(4-0-8)
(Traditional Chinese Medicine Orthopedics and Traumatology)
ความเป็นมาของการบาดเจ็บ กลไกการบาดเจ็บหลักการวินิจฉัยการแยกแยะอาการหลัก
การรักษาโรคกระดูกหักกระดูกหรือข้อเคลือ่ นอาการเคล็ดยอกฟกช�ำ้ ภายนอกและภายในสาธิตการรักษาโรค
กระดูกและการบาดเจ็บ
TCM 452

กุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
3(3-0-6)
(Traditional Chinese Medicine Pediatrics)
การพัฒนาการวิชากุมารเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีนการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ
สาเหตุของพยาธิสภาพการตรวจวินจิ ฉัย แยกแยะสภาวะของโรค และการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหารระบบประสาท โรคติดเชื้อ และ โรคต่างๆในเด็กแรกเกิดรวมทั้งการพัฒนาการผิดปกติ
TCM 453

สูตินรีเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน
4(4-0-8)
(Traditional Chinese Medicine Obstetrics and Gynecology)
ลักษณะเฉพาะของโรคสตรีสาเหตุกลไกการเกิดโรคหลักการวินิจฉัยแยกแยะสภาวะโรคการ
รักษาโรคเกี่ยวกับประจ�ำเดือน และอาการตกขาวการรักษาระหว่างตั้งครรภ์ก่อนและหลังคลอดภาวะมีบุตร
ยากภาวะมดลูกหย่อนก้อนในท้อง อาการคันช่องคลอด อารมณ์แปรปรวนในสตรีและสาธิตการรักษาโรคทาง
สูตินรีเวช
TCM 454

โรค ตา หู คอ จมูก ทางการแพทย์แผนจีน
3(3-0-6)
(Traditional Chinese Medicine Ophthamology and Otolaryngology)
ทฤษฎี ประวัติความเป็นมา  การแยกแยะวิเคราะห์  การตรวจวินิจฉัย  กลไกการเกิด  สาเหตุ
และการรักษาโรค ตา หู คอ จมูก ตามแนวทางของการแพทย์แผนจีน
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TCM 455

การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพและ
2(2-0-4)
โภชนบ�ำบัดทางการแพทย์แผนจีน
(Prevention Health Promotion Rehabilitation and Nutritional Therapy in Traditional
Chinese Medicine)
การใช้ความรู้ทางการแพทย์แผนจีน  เช่นอาหาร  ยา  การออกก�ำลังกาย  และการฝึกสมาธิ  
ตลอดจนพืน้ ฐานแนวคิดการแพทย์องค์รวมในการส่งเสริมสุขภาพ และ การฟืน้ ฟูสขุ ภาพในขณะเจ็บป่วยและ
ภายหลังการเจ็บป่วย  ความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ
TCM 580

สัมมนาทางการแพทย์แผนจีน
1(1-0-2)
(Traditional Chinese Medicine Seminar)
น�ำเสนอพร้อมทั้งอภิปรายหัวข้อการวิจัย พัฒนาทางการแพทย์แผนจีน และสาขาที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งกรณีศึกษาจากประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ โดยการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิชาฝึกเวชปฏิบัติ
TCM 571

การปฏิบัติงานคลินิกการแพทย์แผนจีน1
10(0-40-20)
(Traditional Chinese Medicine Clinical Practice I)
การฝึกปฏิบตั ใิ นสถานพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านอายุรกรรมภายในและภายนอก
สูตินรีเวช กุมารเวชศาสตร์ โรคตา หู คอ จมูก กระดูกและการบาดเจ็บ ทุยหนา ฝังเข็มและรมยา การบริหาร
จัดการด้านยาจีน การเลือกฝึกตามความถนัดเฉพาะด้าน
TCM 572

การปฏิบัติงานคลินิกการแพทย์แผนจีน2
10(0-40-20)
(Traditional Chinese Medicine Clinical Practice II)
การฝึกปฏิบตั ใิ นสถานพยาบาลในประเทศไทยฝึกทุกด้านเหมือนการปฏิบตั งิ านทางคลินกิ การ
แพทย์แผนจีน 1 เพื่อให้คุ้นเคยกับคนไข้ในประเทศไทย

หมวดวิชาเลือกเสรี
TCM 190

การชะลอวัยโดยการแพทย์แผนจีน
3(3-0-6)
(Traditional Chinese Medicine for Rejuvenation)
การชะลอวัยโดยการแพทย์องค์รวมโดยเน้นหลักการทางการแพทย์จนี ผสมผสานกับการแพทย์
แผนปัจจุบัน การฝังเข็ม และโภชนาการรวมทัง้ การดูแลสุขภาพจิตใจ น�ำวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

929
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

TCM191

ไทเก๊กและชี่กง
3(2-3-6)
(Thikek and QiGong)
หลักการกติกามารยาท อุปกรณ์และประโยชน์ของการออกก�ำลังกายแบบไทเก๊กและชี่กง      
ฝึกสมาธิ  ทกั ษะพืน้ ฐานได้แก่การยืนการถ่ายน�ำ้ หนักตัว การก้าวเดินการถอยหลังการกระโดดการเคลือ่ นไหว
อวัยวะของร่างกายที่สัมพันธ์กับท่าร�ำมวย  24  ท่าการฝึกการควบคุมการหายใจควบคู่กับการเคลื่อนไหวการ
ออกก�ำลังกาย  การซ่อมแซม  และฝึกสมาธิ
TCM 192

การแพทย์แผนจีนกับความงาม
3(2-3-6)
(Traditional Chinese MedicineAesthetics)
โครงสร้างการท�ำงานของร่างกายระบบผิวหนังและ เนือ้ เยือ่ การไหลเวียนเลือดและน�ำ้ เหลือง
การย่อยอาหารและการขับถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับความงามทางการแพทย์แผนจีน การตรวจวิเคราะห์ การให้ค�ำ
ปรึกษา การจัดโปรแกรมเสริมความงามทางการแพทย์แผนจีน และผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนเพือ่ ความงามเฉพาะ
บุคคล
TCM 193

การดูแลสุขภาพโดยการกระตุ้นจุดสะท้อนที่ใบหู
3(2-3-6)
(Health Care by Auricular Reflexology Acupressure)
ประวัตหิ ลักการและแนวคิดของศาสตร์กดจุดสะท้อนทีใ่ บหู กายวิภาคศาสตร์ของหูความหมาย
ของจุด ประโยชน์ และข้อควรระวังของการกดจุดการฝึกกดจุดสะท้อนที่ใบหูเพือ่ ดูแลสุขภาพและบ�ำบัดเบื้อง
ต้นอาการหรือโรคที่พบบ่อย
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คณะวิทยาศาสตร์ Science
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ANA 100

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (Basic anatomy)
3(2-3-6)
หลักพื้นฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์ เนื้อเยื่อพื้นฐานและ
อวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ การกำ�เนิดของร่างกายมนุษย์ ตั้งแต่เป็นเซลล์สืบพันธุ์จนกระทั่ง
คลอดรวมถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ANA 222 กายวิภาคศาสตร์การเจริญเติบโตสำ�หรับนักศึกษาทันตแพทย์
2(2-0-4)
		 (Developmental Anatomy for Dental Students)
		
วิชาบังคับก่อน: BIO 133 ชีววิทยาทั่วไป 1
การกำ�เนิดและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่ตัวอ่อนเจริญเป็นทารกในครรภ์
มารดาจนกระทั่งคลอด การผสมระหว่างเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่ การเจริญเติบโตของเซลล์ เนื้อเยื่อ และ
อวัยวะ สาเหตุและการเจริญผิดปกติของตัวอ่อนระหว่างการเจริญเติบโตในครรภ์มารดา
ANA 224 จุลกายวิภาคศาสตร์สำ�หรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
3(2-3-6)
		 (Microanatomy for Dental Students)
		
วิชาบังคับก่อน: BIO 133 ชีววิทยาทั่วไป
โครงสร้างและหน้าที่ในระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท เนื้อเยื่อกระดูก กระดูกอ่อน เลือด อวัยวะในระบบปกคลุมร่างกาย ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ำ�เหลือง ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับ
ถ่ายปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์
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ANA 225
		

ประสาทกายวิภาคศาสตร์สำ�หรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
3(2-3-6)
(Neuroanatomy for Dental Students)
ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย โครงสร้างทั่วไป โครงสร้างระดับเซลล์
เนื้อเยื่อประสาท ตัวรับความรู้สึก เส้นทางประสาท การเชื่อมโยงของใยประสาทระหว่างโครงสร้าง ประสาท
ส่วนกลางและประสาทส่วนปลาย อวัยวะแสดงผล อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ หน้าที่ของระบบประสาทส่วน
ต่างๆ การรับความรู้สึก การควบคุมกล้ามเนื้อ ปฏิกิริยาตอบสนองรีเฟล็กซ์ การปรับสมดุลของร่างกายโดย
ระบบประสาท ตัวอย่างโรคและพยาธิสภาพของระบบประสาท อาการและ อาการแสดง หลักการตรวจ
วินิจฉัยหาตำ�แหน่งพยาธิสภาพและสาเหตุของโรคทางระบบประสาท
ANA 227 มหกายวิภาคศาสตร์สำ�หรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 1
2(1-3-4)
		 (Human Gross Anatomy for Dental Students I)
		
วิชาบังคับก่อน: BIO 133 ชีววิทยาทั่วไป
โครงสร้าง หน้าที่ ตำ�แหน่ง และความสัมพันธ์ของร่างกายมนุษย์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
บริเวณด้านหลังของลำ�ตัว แขน อก และอวัยวะภายใน ภาคปฏิบัติศึกษาจากการชำ�แหละร่างมนุษย์ดอง     
ที่อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา โครงกระดูก และหุ่นจำ�ลอง
ANA 228 มหกายวิภาคศาสตร์สำ�หรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 2
4(2-6-7)
		 (Human Gross Anatomy for Dental Students II)
		
วิชาบังคับก่อน: BIO 133 ชีววิทยาทั่วไป
โครงสร้าง หน้าที่ ตำ�แหน่ง และความสัมพันธ์ของร่างกายมนุษย์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
บริเวณศีรษะ คอ ท้อง เชิงกราน และอวัยวะภายใน เน้นรายละเอียดบริเวณศีรษะและคอ ภาคปฏิบัติศึกษา
จากการชำ�แหละร่างมนุษย์ดองที่อุทิศเพื่อการศึกษา โครงกระดูก และหุ่นจำ�ลอง
MDS 100 ร่างกายมนุษย์ 1 (Human body I)
3(2-3-6)
โครงสร้างของมนุษย์ตามหลักพื้นฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ของ
เซลล์ เนื้อเยื่อพื้นฐาน ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย
ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ระบบต่อมไร้ท่อ การกำ�เนิดของร่างกายมนุษย์ ตั้งแต่เป็น
เซลล์สืบพันธุ์จนกระทั่งคลอด รวมถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขี้น
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ชีวเคมี (Biochemistry)
BCH 100 ชีวเคมีเบื้องต้น (Introduction to Biochemistry)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กรดอะมิโน เปบไทด์และโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน กรดนิวคลีอิก จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ เม
ตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน ชีว
สังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรม การควบคุมเมตา
โบลิสม ความสัมพันธ์ ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย การทำ�งานของฮอร์โมน โภชนาการ
BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน (Basic Biochemistry)
4(3-3-8)
		
วิชาบังคับก่อน : เคมีเบื้องต้น CHM 129 เคมีเบื้องต้น
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กรดอะมิโน เปบไทด์และโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน กรดนิวคลีอิก จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ          
เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน                 
ชีวสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรม การควบคุม
เมตาโบลิสม ความสัมพันธ์ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย การทำ�งานของฮอร์โมน
โภชนาการ สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ เจล ฟิลเตรชั่น เอสดีเอส-เพจ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การย่อยอาหาร เม
ตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต เอนไซม์ทรานสไมเนส การแยกสกัดพลาสมิด
BCH 202 ชีวเคมีทางการแพทย์ (Medical Biochemistry)
6(4-6-11)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 135 เคมีอินทรีย์
โครงสร้างและหน้าทีของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กรดอะมิโน เปบไทด์ และโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน กรดนิวคลีอิก จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ
เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน ชีว
สังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรม การควบคุมเมตา
โบลิสม ความสัมพันธ์ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย การทำ�งานของฮอร์โมน โภชนาการ
สเปคโต-โฟโตมิเตอร์ เจล ฟิลเตรชัน เอสดีเอส-เพจ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การย่อยอาหาร เมตาโบลิสม
ของคาร์โบไฮเดรต เอนไซม์ทรานสไมเนส การแยกสกัดพลาสมิด พีซีอาร์
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BCH 203 ชีวเคมี (Biochemistry)
3(2-3-6)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 125 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กรดอะมิโน เปบไทด์และโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน กรดนิวคลีอิก จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ
เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน ชีว
สังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรม การควบคุมเมตา
โบลิสม การทำ�งานของฮอร์โมน โภชนาการ สเปคโฟโตโฟโตมิเตอร์ เอสดีเอส-เพจ เจล ฟิลเตรชั่น จลนศาสตร์
ของเอนไซม์ การย่อยอาหาร เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต การแยกสกัดพลาสมิด เจล อิเลคโตรโฟริสิส
BCH 205 ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry)
4(3-3-8)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กรดอะมิโน เปบไทด์และโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน กรดนิวคลีอิก จลศาสตร์ของเอนไซม์ ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ           
เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน ชีว
สังเคราะห์ ดีเอ็นเออาร์เอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรม การควบคุมเม
ตาโบลิสม การทำ�งานของฮอร์โมน ไวตามิน สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ เจล ฟิลเตรชั่น เอสดีเอส-เพจ จลนศาสตร์
ของเอนไซม์ การย่อยอาหาร เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต เอนไซม์ทรานสไมเนส การแยกสกัดพลาสมิด
BCH 206 ชีวเคมีสำ�หรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Biochemistry for Pharmacy Students) 5(4-3-10)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กรดอะมิโน เปบไทด์และโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน กรดนิวคลีอิก จลศาสตร์ของเอนไซม์ ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ เมตาโบ
ลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน ชีวสังเคราะห์
ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรม การควบคุมเมตาโบลิสม
ความสัมพันธ์ ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื้อต่าง ๆ ในร่างกาย การทำ�งานของฮอร์โมน โภชนาการ สเปค
โตรโฟโตมิเตอร์ เจล ฟิลเตรชัน เอสดีเอส-เพจ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การย่อยอาหาร เมตาโบลิสมของ
คาร์โบไฮเดรต การแยกสกัดพลาสมิด
BCH 212 ชีวเคมีทางการแพทย์ (Medical Biochemistry)
4(3-3-8)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 129 เคมีเบื้องต้น
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กรดอะมิโน เปบไทด์และโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน กรดนิวคลีอิก จลศาสตร์ของเอนไซม์ ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ              
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เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก การควบคุมเมตาโบลิสม ความสัมพันธ์
ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยือต่าง ๆ ในร่างกาย โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน ชีวสังเคราะห์
ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรม เลือด เมตาโบลิสมของของ
ฮีม โปรตีนในพลาสมา กลไกการแข็งตัวของเลือด การทำ�งานของฮอร์โมน โภชนาการ ธาลาสซีเมีย หน้าที่
ของตับ อะปอบโตสิส การต้านอนุมูลอิสระ สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ การแยกฮีโมโกลบินด้วยกระแสไฟฟ้า การ
ทดสอบการทนต่อกลูโคส เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต หน้าที่ของตับ ไต แผนผังของเอนไซม์ตัดจำ�เพาะ
BCH 213 พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ (Medical Genetics)
1(1-0-2)
		
วิชาบังคับก่อน : BCH 212 ชีวเคมีทางการแพทย์
หลักพันธุศาสตร์ โครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์ในระดับยีน
และโครโมโซมการทำ�แผนที่ยีนบนโครโมโซม กลไกการเกิดภาวะผิดปกติและผิดรูปแต่กำ�เนิด โรคที่เกิดจาก
ความผิดปกติของ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความผิดปกติทางเมตาโบลิสม การเกิดเนื้องอกและมะเร็ง
การนำ�ความรู้ทางพันธุศาสตร์มารักษาโรคพันธุกรรม ความสำ�คัญของการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์

BCH 221 ชีวเคมสำ�หรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
3(3-0-6)
		
(Biochemistry for Dental Students)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 128 เคมีพื้นฐานสำ�หรับ น.ศ.ทันตแพทย์		
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กรดอะมิโน เปบไทด์และโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน กรดนิวคลีอิก จลนศาสตร์ของเอนไซม์ ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ           
เมตาโบลิสม ของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน                   
ชีวสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวิศวกรรม การควบคุม
เมตาโบลิสม ความสัมพันธ์ ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย การทำ�งานของฮอร์โมน
โภชนาการ ส่วนประกอบ และ การสร้างเสริมกระดูกและฟัน เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
BCH 222 ปฏิบัติการชีวเคมีสำ�หรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
1(0-3-2)
		 (Biochemistry for Dental Students Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : BCH 221 ชีวเคมีสำ�หรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ เจล ฟิลเตรชั่น จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การย่อยอาหาร เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต
การแยกสกัดพลาสมิด พีซีอาร์
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ชีววิทยา (Biology)
BIO 131

วิชา ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)
3(3-0-6)
อาหารและพลังงานสำ�หรับการดำ�รงชีวิต โครงสร้างและการทำ�งานของเซลล์ เนื้อเยื่อพืช
เนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรมสัตว์
BIO 132

วิชา ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory)
1(0-3-2)
(วิชาบังคับร่วม BIO 131)
วิธกี ารใช้กล้องจุลทรรศน์ วิธกี ารเตรียมสไลด์เพือ่ ศึกษาโครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์   เนือ้ เยือ่
และการแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การคัดเลือกตาม
ธรรมชาติ ระบบนิเวศในแหล่งน้ำ�จืด พฤติกรรมของสัตว์
BIO 135

วิชา ชีววิทยา (Biology)
3(2-3-6)
โครงสร้างและการทำ�งานของเซลล์ การแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต การทำ�งานของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียน
เลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ พฤติกรรมสัตว์และระบบสืบพันธุ์ เน้น
ให้นักศึกษารู้วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ ศึกษาโครงสร้างของเซลล์และการแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ โดยใช้หุ่นจำ�ลอง ตัวอย่าง
สด และสไลด์ถาวร
BIO 136

วิชา หลักชีววิทยา (Principles of Biology)
3(3-0-6)
โครงสร้างและการทำ�งานของเซลล์ การสืบพันธุ์ระดับเซลล์   หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การทำ�งานของระบบประสาท ระบบรับความรู้สึก   ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
ย่อยอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด ระบบขับถ่ายและระบบต่อมไร้ท่อ
BIO 137

วิชา ปฏิบัติการหลักชีววิทยา (Principles of Biology Laboratory)
1(0-3-2)
การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การแบ่ง
เซลล์ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีความสำ�คัญในชีวิตประจำ�วันและ
วิชาชีพ โครงสร้างการทำ�งานของระบบประสาท ระบบรับความรู้สึก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบย่อยอาหาร ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบขับถ่ายและระบบต่อมไร้ท่อ โดยใช้หุ่นจำ�ลอง ตัวอย่างสด และสไลด์ถาวร
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BIO 113

วิชา ชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamental Biology)
3(3-0-6)
โครงสร้าง หน้าที่และความหลากหลายของพืช ลักษณะทางสัณฐาน กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของพืช กลไกและการทำ�งานเบื้องต้นของเซลล์พืช
BIO 114

วิชา ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamental Biology Laboratory)
1(0-3-2)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และความหลากหลายของพืช ลักษณะทางสัณฐาน
กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช กลไกและการทำ�งานเบื้องต้นของเซลล์พืช
BIO 140

วิชา หลักสำ�คัญชีววิทยา (Essential Biology)
3(1-6-5)
โครงสร้างและการทำ�งานของเซลล์ การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
โครงสร้างการทำ�งานของระบบไหลเวียนเลือดและการแลกเปลี่ยนแก๊ส
ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึก และการทำ�งานของเซลล์กล้ามเนื้อ
ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ การเจริญและพัฒนาของเอ็มบริโอ  ระบบต่อมไร้ท่อ ภาคปฏิบัติการ ศึกษา
เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ และปฏิบัติการที่สอดคล้อง สนับสนุนการเรียนการสอนในภาคบรรยาย
BIO 141

วิชา ชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamental Biology)
3(2-3-6)
อาหารและพลังงานสำ�หรับการดำ�รงชีวิต โครงสร้างและการทำ�งานของเซลล์ เนื้อเยื่อพืช
เนื้อเยื่อสัตว์ การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
นิเวศวิทยา พฤติกรรมสัตว์ เน้นวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาโครงสร้างและหน้าที่
ของเซลล์  เนื้อเยื่อและการแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ระบบ
นิเวศในแหล่งน้ำ�จืด พฤติกรรมของสัตว์
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จุลชีววิทยา (Microbiology)
MIC 204
		

พื้นฐานทางจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
3(2-3-6)
(Basic Microbiology & Immunology)
ความรู้พื้นฐานของแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต หลักการพื้นฐาน ของโครงสร้างต่างๆ
ของจุลินทรีย์ การก่อพยาธิสภาพ กลไกการตอบสนองหรือดื้อยาปฏิชีวนะของจุลินทรีย์ และระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย ความสำ�คัญของวิชานี้จะเน้นความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น ไม่เน้นความรู้ ทางด้านคลินิกในเรื่อง
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อ
MIC 211 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-4)
		 (Medical Parasitology)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO131 ชีววิทยาทั่วไป
ศึกษาปรสิตและแมลงที่มีความสำ�คัญทางการแพทย์ รูปร่าง และหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของ
ปรสิต การเจริญและการพัฒนาขั้นต่างๆ การติดต่อสู่คน การป้องกันและการรักษา การตอบสนองของ
ร่างกาย และพยาธิสภาพจากการติดเชื้อปรสิต รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิต
และโรคทางปรสิต
MIC 212 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
4(3-3-6)
		 (Medical Microbiology and Parasitology)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO136 หลักชีววิทยา
		 BIO137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
		 วิชาบังคับร่วม : MIC315 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน
เชื้อแบคทีเรีย รา  ไวรัส และปรสิต ที่มีความสำ�คัญทางการแพทย์ นิเวศวิทยา แหล่งและพาหะ
แพร่เชื้อ รูปร่างลักษณะและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรค การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ แนวทาง
การสืบค้นเชื้อก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในโรคติดเชื้อ การทดสอบความไวของเชื้อต่อ
ยาต้านจุลชีพ ระบาดวิทยา ผลกระทบต่อจิตใจและสังคม การนำ�ความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การดูแลผู้
ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
MIC 300 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)
4(3-3-8)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา
กายวิภาคและสรีรวิทยาของจุลชีพและพยาธิที่เกี่ยวข้องกับการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ ทั้งใน
ทางทีใ่ ห้คณ
ุ และโทษ เน้นการศึกษาจุลชีพ ไวรัส และพยาธิทใ่ี ห้โทษแก่มนุษย์ การระบาด และการติดเชือ้ กลไก
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย การสร้างภูมิต้านทานการติดเชื้อ การป้องกัน การติดเชื้อหรือพยาธิ วิธี
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การควบคุมและทำ�ลายเชื้อ การนำ�จุลินทรีย์มาใช้ในทางเภสัชกรรมในแง่เป็นตัวทดสอบ ตัววิเคราะห์ ตลอด
จนขบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ต่างๆ โดยอาศัยจุลินทรีย์
MIC 301 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical Parasitology)
4(3-3-6)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO131 ชีววิทยาทั่วไป
ปรสิตของมนุษย์ได้แก่ โปรโตซัว หนอนพยาธิและแมลงที่มีความสำ�คัญทางการแพทย์
โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของปรสิต ขั้นตอนการเจริญเติบโต การถ่ายทอดสู่มนุษย์ การป้องกัน
การติดต่อและการรักษา การเกิดพยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและโฮสต์ และ การตอบสนอง
ของโฮสต์ต่อปรสิต ศึกษาตัวอย่างของปรสิตต่างๆ มีการเรียนรู้และฝึกหัดวิธีวินิจฉัยโรคที่เกิดขี้นจากปรสิต
MIC 304

จุลชีววิทยาทางจักษุ (Ocular Microbiology)
4(3-3-8)
ไวรัส แบคทีเรีย รา และจุลินทรีย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ให้เกิดโรคในเนื้อเยื่อตา การตอบ
สนองของเนือ้ เยือ่ เมือ่ เกิดการติดเชือ้ การป้องกันของตาต่อสิง่ แปลกปลอม และการระบาดของสิง่ แปลกปลอม
MIC 305

จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา (Microbiology and Immunology)
4(3-3-8)
โครงสร้างและการก่อโรคจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา ปรสิตวิทยา และไวรัส
การเพาะเลี้ยง การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การควบคุมและการ
ทำ�ลายจุลินทรีย์ การตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชื้อ การเกิดภาวะภูมิไวเกิน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรค
ภูมิคุ้มกันต่อตัวเองและพยาธิสภาพอื่นๆ จากผลการทำ�งานของระบบภูมิคุ้มกัน
MIC 312 พื้นฐานทางจุลชีววิทยา (Fundamental Microbiology)
2(1-3-3)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา
		 วิชาบังคับร่วม : MIC 313 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1และ
		
MIC 314 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
ชีววิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ และความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และ
การเกิดโรค ปฏิบัติการเทคนิคต่างๆ ทางจุลชีววิทยาที่ครอบคลุมสาระสำ�คัญของวิทยาภูมิคุ้มกัน แบคทีเรีย
ไวรัส และกิณวิทยา
MIC 313 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 (Medical Microbiology I)
2(2-0-2)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา
วิชาบังคับร่วม : MIC 312 พื้นฐานทางจุลชีววิทยา และ MIC314 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
ระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน
และแอนติบอดี กลไกการป้องกันของโฮสต์ การควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติทาง
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ภูมิคุ้มกันและองค์ประกอบทางภูมคิ มุ้ กันทีเ่ กีย่ วข้องในโรคติดเชือ้
รูปร่างลักษณะของไวรัสทีม่ คี วามสำ�คัญ
ทางการแพทย์ กลไกการก่อพยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก การระบาด และการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส
MIC 314 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 (Medical Microbiology II)
2(2-0-2)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา
		
วิชาบังคับร่วม : MIC 312 พื้นฐานทางจุลชีววิทยา และ MIC313 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
รูปร่างลักษณะของแบคทีเรียและราที่มีความสำ�คัญทางการแพทย์ ลักษณะทางคลินิก การ
ระบาดและการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียและรา กลไกการก่อพยาธิสภาพ และการตรวจเพื่อวินิจฉัยชนิด
แบคทีเรียและรา
MIC 315 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน (Principles of Immunology)
1(1-0-2)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO136 หลักชีววิทยา
		 BIO137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
วิชาบังคับร่วม : MIC 212 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
องค์ประกอบและกลไกของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการตอบสนองต่อโมเลกุลแปลก
ปลอม จุลชีพและปรสิต กลไกการเกิดความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิต้านทานต่อ
ตัวเอง การสลัดสิ่งปลูกถ่าย และภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ปฏิกิริยาต่างๆ ทางวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อใช้วินิจฉัย
โรค การสร้างเสริมหรือปรับลดการทำ�งานของระบบภูมิคุ้มกัน ผลกระทบจากความผิดปกติทางหลอดเลือด
ระบบไหลเวียน จิตใจและโรคทางระบบอื่นๆ ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ระบาดวิทยา และผลกระทบ
ของโรคต่อจิตใจและสังคม ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค การนำ�ความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก การดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
MIC 321

จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)
3(2-3-6)
คุณลักษณะทั่วไปของแบคทีเรีย รา ไวรัส โปรโตซัว และหนอนพยาธิ โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ การเผาผลาญ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และการก่อให้เกิดพยาธิสภาพ
MIC 322
		

จุลชีววิทยาสำ�หรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
3(3-0-6)
(Microbiology for Dental Students)
เชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส โปรโตซัวและหนอนพยาธิที่ทำ�ให้เกิดโรคติดเชื้อต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
ทั่วไป สุขภาพฟันและสุขลักษณะของฟัน เน้นเรื่องการวินิจฉัย การก่อพยาธิสภาพ การระบาด การป้องกัน
และควบคุมเชื้อก่อโรค
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MIC 323

วิทยาภูมิคุ้มกันทางช่องปาก (Oral Immunology)
2(2-0-4)
ระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน
และแอนติบอดี กลไกการป้องกันของร่างกาย การควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติทาง
ภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันต่อตนเอง ปฏิกิริยาภูมิไวเกินและภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องในโรคติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันใน
ส่วนเยื่อเมือก ภูมิคุ้มกันต่อโรคที่เกิดในช่องปากและโรคเหงือกและฟัน
MIC 324
		

จุลชีววิทยาสำ�หรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
4(3-3-8)
(Microbiology for Dental Students)
คุณลักษณะทั่วไปของแบคทีเรีย รา ไวรัส โปรโตซัวและหนอนพยาธิ โครงสร้างหน้าที่เมตาบอ
ลิสมของเซลล์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การก่อให้เกิดพยาธิสภาพ บทบาทการทำ�ให้เกิดโรค วิธีการควบคุม
และทำ�ลายจุลินทรีย์ โรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัส โปรโตซัวและหนอนพยาธิที่มีผลต่อสุขภาพ
ทั่วไปและสุขภาพในช่องปาก พยาธิกำ�เนิด การวินิจฉัย การป้องกันและควบคุมเชื้อก่อโรค เทคนิคและการ
ทดลองต่างๆ ทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
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กลุ่มวิชาเฉพาะ-บังคับ
BMS 102 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
2(1-3-4)
		 (Basic Knowledge in Biomedical Sciences)
ความรู้ พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว การแพทย์ แ นวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า น
กายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี สรีรวิทยา จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน พยาธิวิทยา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
องค์การและอาชีพความก้าวหน้าทางอาชีพที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์การศึกษาดูงาน
BMS 211 เครื่องมือทางชีวการแพทย์และระบบมาตราฐานสากล
3(2-3-4)
		 (Biomedical Instrumentation and International Organization for Standardization)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 135 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การประยุกต์ใช้และเทคนิคทางปฎิบัติการของเครื่องมือหลักทางชีวการแพทย์ เครื่องวัดคลื่น
แสงอุลตราไวโอเลต เครื่องวัดคลื่นเรืองแสง   เครื่องปั่นความเร็วสูง เครื่องวัดรังสีไอโซโทป เครื่องวัดโลหะ
หนัก เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี เครื่องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูงแยกสารเคมี ภายใต้ความดัน
ของเหลว และเครื่องตัดชิ้นเนื้อตลอดจนทฤษฎีและการปฏิบัติการบูรณาการเชิงระบบ การจัดการด้านระบบ
มาตรฐานสากล
BMS 214 การยศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Ergonomics)
		
วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำ�งานของมนุษย์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
ปัจจัยด้านร่างกาย
ท่าทาง การเคลื่อนไหว สภาพแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ข้อมูล และการ ตอบสนอง ลักษณะการ
ทำ�งานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรกลต่างๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการทำ�งาน
BMS 220 องค์การและการบริหารจัดการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
3(3-0-6)
		 (Medical Science Organization and Management)
องค์การและการบริหารจัดการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทและโครงสร้างการ บริหาร
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ การสื่อสารองค์กร ระบบ
มาตรฐานคุณภาพองค์กร จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์
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BMS 301 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Scientific Communication)
การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านการประชาสัมพันธ์
เพื่อเสนอแนะแนวความคิดทางด้าน
วิทยาศาสตร์สื่อถึงกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชน การตระหนักถึงความสำ�คัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และนำ�กระบวนการคิดไปใช้ในชีวติ ประจำ�วัน
BMS 322 พันธุวิศวกรรม
3(2-3-6)
		 (Genetic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน  
โครงสร้างและหน้าทีข่ องดีเอ็นเอ เทคนิคทางพีซอี าร์ เอ็นไซม์ตดั จำ�เพาะ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการสร้างการรีคอมบิแนนท์พาหะ เทคนิคการขนส่งเข้า สู่เซลล์เจ้าบ้านและการแสดงออกเป็น
โปรตีน การทำ�โปรตีนให้บริสุทธิ์หลักการของการหาลำ�ดับเบสในสายดีเอ็นเอ
BMS 323 ชีวสารสนเทศ
2(1-3-4)
		 (Bioinformatics)
		
วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน
การสืบค้นข้อมูลทางชีวการแพทย์จากอินเตอร์เน็ต สืบค้นและเผยแพร่ขอ้ มูล การวิจยั ทีต่ พี มิ พ์
แล้ว การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล และการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
BMS 325 ระเบียบวิธีการวิจัย
2(1-3-4)
		 (Research Methodology)
หลักการและวิธีการในการทำ�วิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ความสำ�คัญและที่มาของ
ปัญหาที่ทำ�วิจัย วัตถุประสงค์ของงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และความรู้ทางด้าน
ชีวสถิติ การเขียนรายงานและการนำ�เสนอผลงานวิจัย
BMS 326 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
3(1-6-5)
		 (Medical Science Innovations)
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีทางชีวภาพ เพื่อการตรวจ
วินิจฉัยและการรักษา การตรวจวินิจฉัยที่ใช้ดีเอ็นเอ โปรตีนเมทะบอไลต์ หรือการใช้ เมทะบอไลต์เป็นตัวบ่ง
ชี้โรค เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำ�เนิด เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ระบบการนำ�ส่งยา การรักษาด้วยยีน เภสัช
พันธุศาสตร์ ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การจดสิทธิบัตร การสืบค้นวิเคราะห์และการตัดสิน
ใจ โครงงานด้านนวัตกรรมทางการแพทย์
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BMS 327 สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
3(2-3-6)
		 (Medical andPublic Health Social Sciences)
ระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย โครงสร้างประชากร ปัญหาสาธารณสุขและโรคที่พบ
บ่อย การสำ�รวจและเก็บข้อมูลประชากรในชุมชน ระบาดวิทยา การดูแลสุขภาพชุมชนและการปฏิบัติในการ
แก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชนแบบยั่งยืน การป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
BMS 328 เทคนิคพิเศษทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
3(2-3-6)
		 (Special Techniques in Medical Sciences)
หลักการและเทคนิคพิเศษทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี ชีววิทยา
ระดับโมเลกุล สรีรวิทยาจุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
BMS 341 สัมมนา 1
1(0-3-2)
		 (Seminar I)
ฝึกปฏิบัติการให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในกระบวนการนำ�เสนองานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์ การอ่าน วิเคราะห์ ประมวลผลและนำ�เสนอข้อมูลจากงานวิจัย การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
BMS 400 วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ
3(0-9-5)
		 (Integrated Medical Sciences)
การศึกษาโดยใช้ปญ
ั หาเป็นพืน้ ฐานและกรณีศกึ ษาโดยผสมผสานความรูท้ าง  กายวิภาคศาสตร์  
ชีวเคมี  สรีรวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา  จุลชีววิทยา  ปรสิตวิทยา  พยาธิวิทยาและเภสัชวิทยา
BMS 417 การฝึกงาน
2(0-15-8)
		 (Practical Training)
วิชาบังคับก่อน : BMS 324 วิธีการวิจัยในวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ฝึกงานในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ โดยใช้เวลาในการฝึกงานไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์
BMS 418 พิษวิทยา
3(2-3-6)
		 (Toxicology)
		
วิชาบังคับก่อน : PMC 331 เภสัชวิทยาพื้นฐาน
สารพิษและการจำ�แนกชนิด สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
พิษ พิษจลนศาสตร์ พิษพลศาสตร์ แหล่งสารพิษจากอุตสาหกรรม การเกษตร อาหารและยา พืชและสัตว์

944
Rangsit University Bulletin 2021-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

สิ่งแวดล้อม กลไกและพยาธิสภาพการเกิดพิษการทดสอบและการประเมินความเสี่ยงจากสารพิษ องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับพิษวิทยา
BMS 442 สัมมนา 2
1(0-3-2)
		 (Seminar II)
ฝึกปฏิบัติการให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในกระบวนการนำ�เสนองานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์ การอ่าน วิเคราะห์ ประมวลผลและนำ�เสนอข้อมูลจากงานวิจัย การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น โดยจะเน้นให้นักศึกษานำ�เสนอเป็นภาษาอังกฤษ
			
BMS 495 ปริญญานิพนธ์
4(0-12-6)
		 (Senior Project)
		
วิชาบังคับก่อน : BMS 325ระเบียบวิธีการวิจัย
ระเบียบการวิจัย การออกแบบการทดลอง การวิจัย ทฤษฎีวิธีการตรวจวัด การรายงานผล การ
ทดลอง วิเคราะห์ทางสถิติ  สรุป ทำ�รายงานผลการวิจัยการเตรียมผล การวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
BMS 497 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
		 (Cooperative Education)
การปฏิบัติงานที่ได้กำ�หนดขอบเขตของงานไว้แล้วในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์ มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและผู้ดูแลจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจให้คำ� ปรึกษา แนะนำ� 
จัดทำ�และนำ�เสนอรายงาน

กลุ่มวิชาเฉพาะ-เลือก
BMS 215 สรีรวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
		 (Applied Physiology)
		
วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
การทำ�งานเชิง บูร ณาการของระบบอวัยวะภายในร่า งกายมนุษย์ตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึง
ระดับร่างกาย กลไกการปรับตัว การตอบสนองของระบบต่างๆ ให้ร่างกายอยู่ในภาวะธำ�รงดุลเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมนอกร่างกาย
		
BMS 401 กายวิภาคศาสตร์ร่างกายมนุษย์ 1
3(2-3-6)
		 (Human Anatomy I)
		
วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
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หลักการทางมหกายวิภาคศาสตร์และการพัฒนาการของตัวอ่อน: ระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก
ระบบประสาทส่วนปลาย หลอดเลือดของบริเวณหลัง สะบัก หน้าอก หัวไหล่ แขนและมือ คอ ใบหน้า ท้อง
ก้น ขาและเท้าและปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์
BMS 402 กายวิภาคศาสตร์ร่างกายมนุษย์ 2
3(2-3-6)
		 Human Anatomy II)
วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
หลักการทางมหกายวิภาคศาสตร์และการพัฒนาการของตัวอ่อนบริเวณ คอ ศีรษะ อวัยวะใน
ช่องอก อวัยวะในช่องท้อง อวัยวะในช่องเชิงกรานปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์
BMS 403 จุลกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
		 (Microscopic Anatomy)
		
วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
หลักการทางจุลกายวิภาคศาสตร์โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของเซลล์ เยื่อบุผิว เนื้อเยื่อ
เกี่ยวพัน กระดูกอ่อน กระดูก เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาทจุลกายวิภาคศาสตร์ตามระบบ: ระบบ
ปกคลุมร่างกาย ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบ
ต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์
BMS 404 ประสาทวิทยาศาสตร์
3(2-3-6)
		 (Neuroscience)
วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
หลักการทางเซลล์ประสาทและระบบประสาทสารสื่อประสาท
การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์
ประสาท โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง ประสาทสรีรวิทยา ระบบประสาทสั่งการระบบประสาทรับความ
รู้สึก การควบคุมของระบบประสาทในระดับสูง: การเรียนรู้ ความจำ�  การพูดและการใช้ภาษา การหลับ การ
ฝัน อารมณ์ปฏิบัติการทางประสาทวิทยาศาสตร์
BMS 405 อณูชีววิทยา
3(2-3-6)
		 (Molecular Biology)
โครงสร้างหน้าทีแ่ ละการทำ�งานของยีนและโครโมโซม กลไกการควบคุมลักษณะต่างๆ โดยยีน
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พงศาวลีประชากรพันธุศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงออก
ของยีน ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมพันธุ์และสภาวะแวดล้อม การเกิดความผิดปกติในระดับเซลล์และ
โมเลกุล โรคผิดปกติทางพันธุกรรม หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยาเบื้องต้นที่ช่วยสนับสนุนการวินิจฉัย
โรคการให้คำ�ปรึกษาทางพันธุกรรม ฝึกปฏิบัติเทคนิคการสกัดดีเอ็นเอ การตรวจวิเคราะห์โครโมโซม การ
ประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาเพื่อช่วยวินิจฉัยโรค
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BMS 406 เทคโนโลยีของเอนไซม์
3(3-0-6)
		 (Enzyme Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน
หลักการคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียและการผลิตเอ็นไซม์ การสกัดและการทำ�เอ็นไซม์ให้
บริสุทธิ์ หลักการตรึงเอ็นไซม์การประยุกต์ใช้เอ็นไซม์ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุตสาหกรรม
BCH 407
		

เทคโนโลยีของโปรตีน
3(2-3-6)
(Protein Technology)
โครงสร้าง คุณสมบัตทิ างเคมีและฟิสกิ ส์ คุณสมบัตหิ ลักการผลิตและแยกของโปรตีนให้บริสทุ ธิ์
ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย การประยุกต์ใช้โปรตีนในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน
BMS 408 ชีวเคมีประยุกต์
3(3-0-6)
		 (Applied Biochemistry)
		
วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน
หัวข้องานวิจัยทางชีวเคมีโครงสร้าง หน้าที่ การดัดแปลงโปรตีน การควบคุมวิถีเมตาบอลิก
เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์การประยุกต์ใช้ชีวโมเลกุลในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุตสาหกรรม
BMS 409 พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคในมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Pathophysiology of Human Diseases)
		
วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
พยาธิสรีรวิทยาของโรคในระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
BMS 410 สรีรวิทยาการออกกำ�ลังกาย
2(2-0-4)
		 (Exercise Physiology)
		
วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายขณะที่มีการออกกำ�ลังกาย ชนิดต่างๆ ของการ
ออกกำ�ลังกาย การทดสอบแอโรบิกเพาเวอร์ และแอนแอโรบิกเพาเวอร์ ผลของการออกกำ�ลังกายต่อสุขภาพ
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ และรวมทั้งประโยชน์ของการออกกำ�ลังกายต่อสุขภาพที่
ดีของร่างกาย
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BMS 430 หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยา
2(1-3-6)
		 (Current Topics in Physiology)
		
วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
การอภิปรายหัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ แนวคิดและหลักการใหม่ ประโยชน์
ต่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัย
BMS 431 เครื่องมือและเทคนิคทางสรีรวิทยา
2(1-3-6)
		 (Physiology Instrumentations and Techniques)
		
วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
ส่วนประกอบการทำ�งานและเทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิจัยทางสรีรวิทยา การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัยปฏิบัติการทางสรีรวิทยาเพื่อการวิจัยกรณีศึกษา
ศึกษาดูงาน
BMS 319 จุลชีววิทยาประยุกต์
3(2-3-6)
		 (Applied Microbiology)
		
วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
ความรู้และการประยุกต์ทางด้านจุลินทรีย์เพื่อการอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือกและพัฒนา
สายพันธุ์ กระบวนการหมักโดยยีสต์และแบคทีเรีย การผลิตสารเคมี ยาปฏิชีวนะ วิตามินและเอนไซม์ การ
ใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในด้านอุตสาหกรรมยา การเกษตรและสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงาน
BMS 320 วิทยาภูมิคุ้มกัน
3(2-3-6)
		 (Immunology)
		
วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
การตอบสนองทางภูมคิ มุ้ กันแต่ก�ำ เนิดเซลล์และอวัยวะในระบบภูมคิ มุ้ กัน แอนติเจน แอนติบอดี
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยอาศัยสารแอนติบอดีและเซลล์ภาวะทนทางภูมิคุ้มกัน โรคที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะบกพร่องทางภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันบำ�บัดการประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ด้าน
ภูมิคุ้มกันวิทยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกรณีศึกษา
BMS 432 ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Medical Virology and Mycology)
		
วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
การก่อโรคจากไวรัสและเชื้อราทางการแพทย์ชนิดต่างๆโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อ
อุบัติซ้ำ�จากไวรัส ชีววิทยาเชิงโมเลกุลของไวรัส กลไกการเกิดโรคและพยาธิสภาพต่อระบบต่างๆ การติดต่อ
และการระบาด การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยและการรักษากรณีศึกษา
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BMS 433 ปรสิตวิทยาและสัตว์พาหะทางการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Medical Parasitology and Vectors)
		
วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
ลักษณะวงจรชีวิต กลไกการก่อโรค สัตว์พาหะ การระบาด การป้องกัน การวินิจฉัยและเทคนิค
การตรวจพิเศษ การรักษาโรคจากพยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน พยาธิตัวตืด เชื้อโปรโตซัว กรณีศึกษา
BMS 414 นิติเวชวิทยา
3(3-0-6)
		 (Forensic Medicine)
		
วิชาบังคับก่อน : PAT 203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
หลักการทางนิติเวชศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการชันสูตรศพการบาดเจ็บ
และการตายจากสาเหตุต่างๆ การพิสูจน์วัตถุพยาน นิติพิษวิทยา การตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและความเป็น
บิดา-มารดาและบุตร การศึกษาดูงาน
BMS 434 พยาธิวิทยาเขตร้อน
3(3-0-6)
		 (Tropical Pathology)
		
วิชาบังคับก่อน : PAT 203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
โรคที่พบบ่อยในเขตร้อน โรคติดเชื้อในระบบต่างๆ ภาวะความผิดปกติที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การป้องกันโรค กรณีศึกษาและปัญหาพื้นฐาน
BMS 435 พยาธิวิทยาตามระบบ
3(2-3-6)
		 (Systemic Pathology)
		
วิชาบังคับก่อน : PAT 203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
หลักการทางพยาธิวิทยาและกลไกการเกิดโรคต่อระบบ; ระบบประสาท ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำ�ดี ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ปฏิบัติการ กรณีศึกษา
		 
BMS 436 โลหิตวิทยา
3(2-3-6)
		 (Hematology)
		
วิชาบังคับก่อน : PAT203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและระบบการแข็งตัวของเลือด พยาธิสรีรวิทยาของระบบโลหิต
วิทยา ความผิดปกติของระบบเลือด การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทาง
โลหิตวิทยา
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BMS 411 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
3(2-3-6)
		 (Pharmaceutical Biotechnology)
วิชาบังคับก่อน : PMC 331 เภสัชวิทยาพื้นฐาน
การคิดค้นและพัฒนายาใหม่ การศึกษาทดลองยาในมนุษย์ การศึกษาเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบ
ต่างๆ เภสัชภัณฑ์ที่เป็นชีววัตถุ เภสัชภัณฑ์ที่เป็นโปรตีน การพัฒนาระบบการนำ�ส่งยาแบบใหม่ๆการจดสิทธิ
บัตร การขึ้นทะเบียนตำ�รับยา และกฎหมายทางยาปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
BMS 437 เภสัชวิทยาคลินิก
3(2-3-6)
		 (Clinical Pharmacology)
		
วิชาบังคับก่อน : PMC 331 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการรักษาการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเภสัชพันธุศาสตร์
ยาที่รักษาโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคตับและโรคไต โรคของระบบประสาท โรคของระบบ
ภูมิคุ้มกัน โรคของระบบฮอร์โมน โรคของระบบทางเดินอาหาร โรคของระบบทางเดินหายใจ โรคกระดูกและ
ข้อ และโรคติดเชื้อ การใช้ยาในกลุ่มพิเศษ เช่น เด็กแรกเกิด  เด็กทารก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ปฏิกิริยาต่อ
กันระหว่างยา อาการไม่พึงประสงค์ของยา การติดตามการรักษาด้วยยา ยาใหม่กรณีศึกษาการใช้ยาทาง
คลินิก
BMS 438 พิษวิทยาประยุกต์
3(2-3-6)
		 (Applied Toxicology)
วิชาบังคับก่อน : BMS 418 พิษวิทยา
การจําแนกชนิด แหล่งที่มา สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ การประเมินความเป็นพิษ
พิษจลนศาสตร์พิษพลศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิษ พิษวิทยาคลินิก พิษวิทยาอุตสาหกรรม การตรวจ
วิเคราะห์สารพิษด้วยเทคนิคพิเศษ กรณีศึกษา ศึกษาดูงาน
BMS 439 เทคนิคการวิจัยทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
3(1-6-5)
		 (Research Techniques in Pharmacology and Toxicology)
ระเบียบวิธแี ละหลักการวิจยั ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัชพันธุศาสตร์
ประสาทเภสัชวิทยา การทดสอบและประเมินความเป็นพิษ โครงงานวิจัย
			
BMS 421 อาชีวการยศาสตร์
3(2-3-6)
		 (Occupational Ergonomics)
วิชาบังคับก่อน : BMS 214การยศาสตร์
การนำ�ความรู้ทางการยศาสตร์ไปใช้ในการออกแบบหรือแก้ไขสภาพการทำ�งานอย่างเป็น
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ระบบในงานอาชีพต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความเครียดจากปัจจัยภายนอก ลักษณะการ
ทำ�งาน   การจัดการรูปงานและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ การวัดและประเมินจากการตอบ
สนองทางสรีรวิทยา และทางด้านทัศนคติและจิตใจของมนุษย์ จากการทำ�งาน
BMS 440 การปฏิบัติทางการยศาสตร์
3(0-9-5)
		 (Practical Ergonomics)
วิธีการประเมินทางการยศาสตร์ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ลักษณะเฉพาะของมนุษย์
และปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำ�งาน: การประเมินความเครียดด้านจิตใจ การประเมิน สมรรรถ
ภาพร่างกาย การประเมินภาระงานขณะทำ�งาน ผ่านระบบการวิเคราะห์งาน การประเมินสภาพแวดล้อม
ด้านชีวกลศาสตร์ และด้านกายภาพ
BMS 441 ชีวกลศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Biomechanics)
ความหมายของศัพท์ทางชีวกลศาสตร์ หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ เวกเตอร์ กฎของนิว
ตัน สภาวะสมดุล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลของแรงต่อวัตถุ และคุณสมบัติเชิงกลของวัตถุ ชีวกลศาสตร์ พื้น
ฐานของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและการประยุกต์ใช้ในการทำ�งานในชีวิตประจำ�วัน การออกกำ�ลังกายและ
กีฬาที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ   
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พยาธิวิทยา (Pathology)
PAT 200 พยาธิสรีรวิทยา
2 (2-0-4)
		 (Pathophysiology)
		
วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
ภยันตรายต่อเซลล์ การปรับตัวและการตายของเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
พยาธิสภาพจากสิ่งแวดล้อมและภาวะทุพโภชนา เนื้องอก โรคติดเชื้อ ความผิดปกติของระบบไหลเวียน
โลหิต ระบบหายใจ   ระบบประสาท ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินอาหาร ตับและ
ทางเดินน้ำ�ดี

PAT 201 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
2(2-0-4)
		 (Basic Pathology)		
		
วิชาบังคับก่อน : ANA100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
การตายและการปรับตัวของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ เมื่อได้รับภยันตราย การอักเสบและการ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ความผิดปกติจากระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก พยาธิ
สภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและภาวะทุพโภชนา ความผิดปกติจากกระบวนการเมตาบอลิสม และการ
พัฒนาการที่ผิดปกติ

PAT 203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
		 (Basic Pathology)		
		
วิชาบังคับก่อน : ANA100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
การตายและการปรับตัวของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ เมื่อได้รับภยันตราย การอักเสบและการ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ความผิดปกติจากระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก พยาธิ
สภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและภาวะทุพโภชนา ความผิดปกติจากกระบวนการเมตาบอลิสม และการ
พัฒนาการที่ผิดปกติ
PAT 206 พยาธิวิทยา
3(3-0-6)
		 (Pathdogy)
		 วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพี้นฐาน
		 การเปลี่ยนแปลงในระดับเชลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆของร่างกาย เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ
กลไกการเกิดและการเปลี่ยนแปลงการทำ�งานของระบบภูมิต้านทาน ระบบหัวใจและการไหลเวียน ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบประสาท ระบบไต ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก และระบบสืบพันธุ์
PAT 300 พยาธิวิทยาพื้นฐานและตามระบบ
4(3-3-8)
		 (Basic and Systemic Pathology)
		
วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
กลไกการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ เมื่อได้รับภยันตราย รวมทั้งการ
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ตอบสนองของร่างกายต่อภยันตรายนั้นๆ กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก  พยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด  ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบโลหิตและ
ต่อมน้ำ�เหลือง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อ
PAT 311
		

พยาธิวิทยาทั่วไป
(2-3-6)
(General Pathology)
การตายและการปรับตัวของเซลล์เมื่อ ได้รับภยันตราย การอักเสบ ความผิดปกติจากภูมิคุ้มกัน
โรคติดเชื้อ กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก พยาธิสภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม และภาวะทุพโภชนา ความ
ผิด ปกติจากกระบวนการเมตาบอลิสม และการพัฒนาการที่ผิดปกติ

เภสัชวิทยา (Pharmacology)
PMC 100 เภสัชวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Pharmacology)
3(3-0-6)
ความหมาย แหล่งที่มา การจำ�แนกประเภท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา วิธีการบริหารยา
การเก็บรักษา กลไกการออกฤทธิ์และผลทางเภสัชวิทยาโดยสังเขป ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง ผล
ข้างเคียง อาการอันไม่พึงประสงค์ของยากลุ่มต่างๆ และปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา
PMC 101 เภสัชวิทยาสำ�หรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
1(1-0-2)
		 (Pharmacology for Medical Technology Student)
ยาและการแสดงฤทธิข์ องยาต่อเนือ้ เยือ่ ของร่างกาย ต่อระบบการทำ�งานและต่อเชือ้ โรคภายใน
ร่างกาย ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง ผลข้างเคียง อาการอันไม่พึงประสงค์ของยากลุ่มต่างๆและ
ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา
PMC 331 เภสัชวิทยาพื้นฐาน (Basic Pharmacology)
3(3-0-6)
ความหมายและความสำ�คัญของยาต่อการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ การจำ�แนกประเภทของยา
แหล่งที่มาของยา การพัฒนายา กฎหมายยา การบริหารยา ขนาดของยาและแบบแผนการให้ยา เภสัช
จลนศาสตร์เภสัชพลศาสตร์ ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง ผลข้างเคียง อาการอันไม่พึงประสงค์ของยา
กลุ่มต่างๆ ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาและกลุ่มยาที่ใช้บ่อย
PMC 313 หลักเภสัชวิทยา (Principle of Pharmacology)
3(3-0-6)
หลักการใช้ยาป้องกันและรักษาโรค ความสำ�คัญของใบสั่งยาและ การสั่งการรักษา
พระราชบัญญัติยา นโยบายด้านยาแห่งชาติ เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ การบริหารยา กลไกการออก
ฤทธิ์ของยาและผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ผลข้างเคียง อาการไม่พึงประสงค์ของยากลุ่มต่างๆ
ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา สารออตาคอยส์ ยาในระบบประสาทอัตโนมัติ หลักการใช้ยารักษาโรคติดเชื้อ ยา
รักษาโรคมะเร็ง สมุนไพรทางการแพทย์และพิษวิทยา
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สรีรวิทยา (Physiology)
PSO 100

สรีรวิทยาพื้นฐาน (Basic Physiology)
3(3-0-6)
การทำ�งานและหน้าที่พื้นฐานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ เซลล์ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อม
ไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์
PSO 102 ปฏิบัติการสรีรวิทยาพื้นฐาน (Basic Physiology Laboratory)
1(0-3-2)
		
วิชาบังคับร่วม : PSO100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
ปฏิบตั กิ ารทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ การออสโมซิสและการส่งผ่านสาร
ต่างๆผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง การตรวจรีเฟล็กซ์ และการหาเวลาปฏิกิริยาและเวลาการเคลื่อนไหว
การหดตัวของกล้ามเนือ้ โครงร่างในกบ การตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจและการตรวจวัดความดันโลหิต การทดสอบ
สมรรถภาพการทำ�งานของปอด หน้าที่ของไตในการควบคุมสมดุลน้ำ�และเกลือแร่
PSO 103
		

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1
2(2-0-4)
(Fundamentals Anatomy and Physiology I)
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่การทำ�งานของเซลล์ ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อและ
โครงกระดูก ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ บูรณาการความรู้พื้นฐานทางมหกายวิภาค
ศาสตร์ และสรีรวิทยา เพื่ออธิบายถึงความผิดปกติที่พบบ่อยของระบบดังกล่าว
PSO 104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2
2(2-0-4)
		 (Fundamentals Anatomy and Physiology II)
		
วิชาบังคับก่อน : PSO 103 กายวิภาศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าทีก่ ารทำ�งานของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร บูรณาการความรู้พื้นฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์ และ
สรีรวิทยา เพื่ออธิบายถึงความผิดปกติที่พบบ่อยของระบบดังกล่าว
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PSO 201 สรีรวิทยา (Physiology)
5(4-3-10)
		
วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
การทำ�งานและหน้าที่ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ บทนำ�สรีรวิทยาและเซลล์ ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ กลไกการปรับตัวเพื่อการรักษาสภาวะแวดล้อมในร่างกายเมื่อเผชิญ
ภาวะเครียด การปรับตัวของร่างกายต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิภายในร่างกาย ปฏิบัติการสรีรวิทยา
ของเซลล์ ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบหายใจ
PSO 225 สรีรวิทยาสำ�หรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
5(4-3-10)
		 (Physiology for Dental Students)
		
วิชาบังคับก่อน : BCH 221 ชีวเคมีสำ�หรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์
การทำ�งานและหน้าที่ของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ บทนำ�สรีรวิทยาและเซลล์ ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ กลไกการปรับตัวเพื่อการรักษาสภาวะแวดล้อมในร่างกายเมื่อเผชิญ
ภาวะเครียด การปรับตัวของร่างกายต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิภายในร่างกาย ปฏิบัติการสรีรวิทยา
ของเซลล์ ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบประสาท ปฏิบัติการ
สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบหายใจ
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เคมี (Chemistry)
CHM 101 เคมีในชีวิตประจำ�วัน
3(3-0-6)
		 (Chemistry in Everyday Life)
สารเคมีตา่ ง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นชีวติ ประจำ�วัน เช่น น้ำ�  อากาศ อาหาร ยา เครือ่ งสำ�อาง สารเคมีภายในบ้าน
สารลบรอยเปื้อน สี ปุ๋ย ปิโตรเลียม ยาง พอลิเมอร์และพลาสติก
CHM 113 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
		 (Fundamental Chemistry )
ปริมาณมวลสารสัมพันธ์ ทฤษฎีของอะตอมและโครงสร้าง สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง
และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิกและสมดุลกรด-เบส จลนศาสตร์เคมี พันธะเคมี สมบัติของธาตุ
ตามตารางธาตุรีพรีเซนเตทีฟและโลหะทรานซิชัน ไฟฟ้าเคมี ชนิดหรือกลุ่ม และกลไกออกฤทธิของสารเคมี
ทางการเกษตร
CHM 114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-2)
		 (Fundamental Chemistry Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CHM 113 เคมีพื้นฐาน
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การตรวจสอบไอออนบวกและลบ การเตรียมและสมบัติของก๊าซ
โครงสร้างผลึกของแข็ง การหาจุดเยือกแข็งของสารละลาย พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์ การวิเคราะห์ เชิง
ปริมาณ โดยวิธีการไทเทรต สมดุลเคมี และปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน
CHM 115 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(2-3-6)
		 (Basic Organic Chemistry)
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี การเรียกชื่อและปฏิบัติกิริยาในเคมีอินทรีย์ที่สำ�คัญ ได้แก่
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอัลกอฮอล์และฟีนอล สารประกอบกรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์
สารประการคีโตน สารประกอบเอมีน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
CHM 116 เคมีพื้นฐานและเคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
		 (Fundamental Chemistry and Organic Chemistry)
		 โครงสร้างอะตอม ธาตุ ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ เทอร์โมเคมี จลนศาสตร์เคมี
การเรียกชื่อและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ กลุ่มสารสำ�คัญในพืชและสารชีวโมเลกุล
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CHM 124 เคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
		 (Basic Chemistry)
อะตอมและมวลโมเลกุล พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุลเคมี กรดเบส
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน และปฏิบัติการที่สอดคล้อง
CHM 125 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
3-(2-3-6)
		 (Introduction of Organic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : CHM 124 เคมีพื้นฐาน
การเรียกชือ่ และปฏิกริ ยิ าในเคมีอนิ ทรียท์ ส่ี �ำ คัญ ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน อัลกอฮอล์   
และฟีนอล อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
CHM 128 เคมีพื้นฐานสำ�หรับนักศึกษาทันตแพทย์
4(3-3-8)
		 (Essential Chemistry for Dental Students)
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกเคมี สมดุลเคมี กรดและ
เบส ทฤษฎีและสมบัติกายภาพของก๊าซ   ของแข็ง โลหะ ของเหลว และสารละลาย จลนศาสตร์เคมี เคมี
ไฟฟ้า การแบ่งประเภทของสารอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ อะลิฟาติก
ไฮโดรคาร์บอนสารประกอบอะโรมาติก แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์  อัลดีไฮด์  คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิก
สารชีวโมเลกุลและปฏิบัติการเคมี เคมีอินทรีย์เบื้องต้นที่จำ�เป็นสำ�หรับนักศึกษาทันตแพทย์
CHM 129 เคมีเบื้องต้น
4(3-3-8)
		 (Introduction to Chemistry)
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สารละลาย สมดุลเคมี กรดเบส เคมีไฟฟ้า
เคมีอินทรีย์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
CHM 130 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
		 (Fundamental Chemistry)
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ทฤษฎีและสมบัติทางกายภาพของก๊าซ
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส จลนศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า
CHM 131 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
		 (General Chemistry)
สมบัติทางกายภาพของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ทฤษฎี และ
คุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย และเทอร์โมไดนามิกส์เคมี
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CHM 132 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
		 (General Chemistry Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CHM 130 เคมีพื้นฐาน
การทดลองปฏิบัติกิริยาของไอออนบวกและไอออนลบ สมบัติของก๊าช การหามวลโมเลกุล
โดยการลดลงของจุดเยือกแข็ง พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์ การไทเทรต จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน
CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(3-0-6)
		 (Fundamental Organic Chemistry )
		
วิชาบังคับก่อน : CHM130 เคมีพื้นฐาน หรือ CHM131 เคมีทั่วไป
การจำ�แนกและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมี
ของสารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สารไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์และฟีนอล อัลดีไฮด์ และคีโตน  กรด
คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน สารพอลิเมอร์ สารประกอบที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน และลิปิด
CHM 135 เคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
		 (Organic Chemistry )
		
วิชาบังคับก่อน : CHM131 เคมีทั่วไป
การจำ�แนกและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ ศึกษาวิธีการเตรียมสมบัติทั่วไป สเตอริโอ
เคมี และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์ของสารไฮโดรคาร์บอน
แอลกอฮอล์ และฟีนอล อีเทอร์
CHM 136 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1(0-3-2)
		 (Organic Chemistry Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CHM134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน หรือ CHM135 เคมีอินทรีย์
ศึกษาเทคนิคการทำ�สารให้บริสุทธิ์ การทดลองเกี่ยวกับสมบัติของสารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ
การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบและหาหมู่ฟังก์ชันก์นัลของสารอินทรีย์
CHM 231 เคมีฟิสิคัล
2(2-0-4)
		 (Physical Chemistry)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM130 เคมีพื้นฐาน
ก๊าซและทฤษฎีจลน์ของก๊าซ เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี สารละลาย และสมดุลเฟส สมบัติ
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คอลลิเกทีฟของสารละลาย เคมีไฟฟ้า แรงตึงผิวของสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์ว่าด้วย ผิวฟิล์มฉาบผิว
การดูดซับของสารละลาย การดูดซับบนผิวของแข็ง แรงเหวี่ยง แรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าและความหนืด
CHM 233 เคมีวิเคราะห์
3(2-3-6)
		 (Analytical Chemistry)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM124 เคมีพื้นฐาน หรือ CHM129 เคมีเบื้องต้น
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ การประเมินข้อมูลสมดุลเคมีและไอออนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์
โดยอาศัยการชั่งน้ำ�หนักการวัดปริมาตร การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ เช่น โพเทนทิโอเมตรี คัลเลอรีเมตรี
สเปคโตรเมตรีการแยกและการวิเคราะห์ด้วยไฟฟ้าและโครมาโตกราฟี การแลกเปลี่ยนไอออน และการ
ประยุกต์ใช้
CHM 230 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
3(2-3-6)
		 (Basic Analytical Chemistry)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐานและCHM 132 ปฎิบัติการการเคมีพื้นฐาน
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ การเตรียมสารละลายและสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะห์โดย
การวัดปริมาตรในสมดุลเคมีและไอออนต่างๆ การวิเคราะห์โดยน้ำ�หนัก การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ ยูวี/วิสิ
เบิล สเปกโตรสโคปี ก๊าซโครมาโตรกราฟฟี (GC) โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) อะตอมมิก
แอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี ( AAS) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (Applied Chemistry)
CHM 100 คณิตศาสตร์สำ�หรับเคมี
3(3-0-6)
		 (Mathematics for Chemistry)
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำ�หรับเคมี พีชคณิตพื้นฐาน ฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง การดิฟเฟอร์เรนเชียลแบบต่าง ๆ การอินทิเกรต การเขียนกราฟ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์
ในวิชาเคมีหัวข้อเกี่ยวกับเคมีอะตอม การคำ�นวณในเคมีกรด-เบส กฎของก๊าซ เทอร์โมไดนามิกส์ จลนศาสตร์
เคมี สมดุล เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์
CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1
3(3-0-6)
		 (Organic Chemistry I)
		 วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐาน
การจำ�แนก การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทั่วไป สเตอริโอเคมี การเตรียมและ
ปฏิกิริยาที่สำ�คัญของสารประกอบอินทรีย์

959
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

CHM 139 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1(0-3-2)
		 (Organic Chemistry Laboratory I)
		
วิชาบังคับร่วม : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1
ความรูพ้ น้ื ฐาน  การทำ�สารให้บริสทุ ธิ์ การตกผลึก การกลัน่ การสกัดและโครมาโตกราฟฟี การหา
จุดหลอมเหลว สมบัตแิ ละปฏิกริ ยิ าของสารประกอบอินทรียช์ นิดต่างๆ การวิเคราะห์หมูฟ่ งั ก์ชนั ของสารอินทรีย  ์
CHM 211 เคมีชีวภาพ 1
4(3-3-8)
		 (Biological Chemistry I)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐาน
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลชนิดต่างๆ การย่อยและการดูดซึมของสารอาหาร สาร
ตัวกลางในกระบวนการเมตาบอลิซึม กระบวนการสร้างและสลายคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิว
คลีอิก การควบคุมกลไกของฮอร์โมน การสังเคราะห์ DNA และความบกพร่องทางพันธุกรรม สารโภชนาการ
วิตามิน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
CHM 221 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
4(3-3-8)
		 (Fundamental of Analytical Chemistry)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐาน
ปริมาณสารเคมี ความเข้มข้นของสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ เทคนิคและกระบวนการการแยกสาร การเตรียมสารตัวอย่าง  การเลือกกระบวนการแยก และวิธี
การวิเคราะห์สาร
CHM 238 เคมีอินทรีย์ 2
3(3-0-6)
		 (Organic Chemistry II)
		 วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1
สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบคาร์โบไฮเดรต กรด   
อะมิโน  โปรตีน  ลิปิด  กรดนิวคลีอิก  สารประกอบประเภทโพลิเมอร์สังเคราะห์  สารประกอบที่เป็นผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ  
CHM 239 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1(0-3-2)
		 (Organic Chemistry Laboratory II)
		 วิชาบังคับก่อน : CHM 139 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
สมบัติของสารประกอบอินทรีย์ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน ไขมัน การสังเคราะห์
สารอินทรีย์ที่ไม่ซับซ้อนมาก การทดลองเคมีอินทรีย์ประยุกต์ ได้แก่ การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ และ
หาหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ การสกัดสารจากธรรมชาติ เช่น การสกัดคาเฟอีนจากใบชา การสังเคราะห์
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สารประกอบ methyl orange ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน การระเหิดของไอโอดีน สเตอริโอเคมี การกลั่นน้ำ�มัน
หอมระเหยจากพืช เทคนิคทางโครมาโตกราฟฟี ได้แก่ TLC คอลัมน์โครมาโตรกราฟี
CHM 241 เคมีอนินทรีย์ 1
3(3-0-6)
		 (Inorganic Chemistry I)
		 วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐาน
      
โครงสร้างอะตอม สภาวะพลังงานของอะตอม ตารางธาตุเน้นการศึกษาสมบัติของธาตุต่างๆ  
พลังงานและพันธะ สารประกอบไอออนิก พลังงานโครงสร้างผลึก สารประกอบโควาเลนซ์ กฎเลขแปด
ทฤษฎีพันธะวาเลนซ์ ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตอล  ทฤษฎีไฮบริไดเซชันและ ทฤษฎีผลักคู่อิเล็กตรอนในวง
วาเลนซ์  กรด เบส ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า    
CHM 242 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
1(0-3-2)
		 (Inorganic Chemistry Laboratory)
		 วิชาบังคับก่อน : CHM 132 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
		 วิชาบังคับร่วม : CHM 241 เคมีอนินทรีย์ 1
      
การเตรียมและการตรวจสอบสารประกอบอนินทรีย์ และสารประกอบออร์แกโนเมตัลลิก    เทคนิค
ทางเคมีอนินทรีย์ เช่น การสังเคราะห์ด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้า   การสังเคราะห์สารในภาวะแวดล้อมของ
ก๊าซเฉื่อย และกระบวนการทางสเปกโตรสโคปีสำ�หรับสารอนินทรีย์
CHM 243 เคมีอนินทรีย์ 2
3(3-0-6)
		 (Inorganic Chemistry II)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 241 เคมีอนินทรีย์ 1
สมมาตร ทฤษฎีกลุ่ม ตารางลักษณะ ออบิทัลของโมเลกุล โครงสร้าง ไอโซเมอร์ พันธะ ปฏิกิริยา
และกลไกของการเกิดปฏิกิริยาของเคมีโคออร์ดิเนชัน เคมีออร์แกโนเมทัลลิก และตัวเร่งปฏิกิริยาออร์แกโน
เมทัลลิก
CHM 251 เคมีฟิสิกัล 1
3(3-0-6)
(Physical Chemistry I)
		 วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐาน
  
ธรรมชาติของเคมีฟิสิกัล แก๊สและของเหลว สถานะของแข็ง สมมาตร โครงสร้างอะตอมและ
เคมีควอนตัม พันธะเคมี เคมีนิวเคลียร์ กฎของเคมีอุณหพลศาสตร์ พลังงานเสรี และสมดุลเคมี กฎวัฎภาค

961
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

CHM 252
		
		
		

ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1
1(0-3-2)
(Physical Chemistry Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : CHM 132 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
วิชาบังคับร่วม : CHM 251 เคมีฟิสิกัล 1
การหาการละลายของตัวถูกละลายในตัวทำ�ละลายที่ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ความร้อนของ
สารละลาย การดูดซับสารจากสารละลาย การสร้างเฟสไดอะแกรมที่อุณหภูมิคงที่ของระบบที่มีสาร 3 ชนิด
อุณหภูมิวิกฤติของสารละลาย การหาปริมาณโลหะด้วยวิธีการแยกด้วยกระแสไฟฟ้า  
CHM 272 การศึกษาดูงานโรงงาน
1(0-3-2)
		 (Study in Industry)
เยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมี  
นักศึกษาสรุปและส่งรายงานการเยี่ยมชมภายหลังจากการดูงาน
CHM 311 เคมีชีวภาพ 2
3(3-0-6)
		 (Biological Chemistry II)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1 และ CHM 211 เคมีชีวภาพ 1
การสังเคราะห์และปฏิกริ ยิ าสำ�คัญของสารชีวอินทรียต์ า่ งๆ กรดอะมิโนและโพลิเปปไทด์ อนุพนั ธ์
ของน้ำ�ตาล ลิปิดและสารอนุพันธ์ของลิปิด กรดนิวคลีอิก เคมีเอนไซม์ การสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยเอนไซม์
สารโคเอนไซม์ที่สำ�คัญ การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในเทคโนโลยีต่าง ๆ เทคโนโลยีของการหมัก เทคโนโลยีของ
โปรตีน แป้ง และไขมัน วิศวกรรมโปรตีนและพันธุกรรม
CHM 321 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
4(3-3-8)
		 (Instrumental Analysis)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 221 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
เทคนิคการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเคมี เช่น การใช้ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรเมทรี ไออาร์
สเปกโทรเมทรี อะตอมมิกแอบซอร์บชัน สเปกโทรโฟโตเมทรี เฟลมโฟโทเมทรี คัลเลอริเมทรี โพเทนทิโอเมทรี
เทอร์บิดิเมทรี การไทเทรชันโดยวัดการนำ�ไฟฟ้า คูลอมเมทรี การแยกโดยไฟฟ้า โพลาโรกราฟฟี   ก๊าซโครมา
โทกราฟี เอชพีแอลซี และขบวนการแยกอื่น ๆ  
CHM 322 สเปกโทรสโคปีเชิงประยุกต์
3(3-0-6)
		 (Applied Spectroscopy)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 221 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
หลักการและทฤษฎีพน้ื ฐานของการวิเคราะห์สารตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้โดยการวิเคราะห์
โดยสเปกโทรโฟโตเมทรีในช่วงวิสิเบิล ช่วงยูวี ไออาร์ นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์  และแมสสเปกโทสโคปี
การวิเคราะห์สารตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย    
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CHM 331 เคมีพอลิเมอร์
3(3-0-6)
(Polymer Chemistry)
ธรรมชาติของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาและกลไกในการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบขั้นและแบบลูกโซ่  
สารโคพอลิเมอร์   ปฏิกิริยาของสารพอลิเมอร์   คุณสมบัติของสารละลายพอลิเมอร์ การวัดมวลโมเลกุล และ
ตัวอย่างสารพอลิเมอร์ที่สำ�คัญทางการค้า ยาง เส้นใย และพลาสติก
CHM 336 เคมีเครื่องสำ�อาง
3(3-0-6)
		 (Cosmetic Chemistry)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1
สารอินทรีย์ในเครื่องสำ�อาง และส่วนประกอบเครื่องสำ�อาง เช่น อิมัลซิไฟเออร์ สารเพิ่มความ
ชุ่มชื้น สารกันบูด สารเพิ่มความข้น สี น้ำ�หอม และสารคุมค่า พี-เอช การผลิตและการควบคุมคุณภาพ
เครื่องสำ�อาง ผลกระทบบางประการที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมในเครื่องสำ�อาง กฎเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับ
สารเคมีที่ใช้ในเครื่องสำ�อาง
CHM 351 เคมีฟิสิกัล 2
3(3-0-6)
		 (Physical Chemistry II)
		 วิชาบังคับก่อน : CHM 251 เคมีฟิสิกัล 1
กลศาสตร์สถิติ สารละลายนัน-อิเล็กโทรไลต์ และสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เซลล์เคมีไฟฟ้า
จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาเอกพันธ์ โฟโตเคมี ปรากฏการณ์พื้นผิวและการเร่งปฏิกิริยาเคมี ระเบียบวิธีทางเคมี
คอมพิวเตอร์
CHM 352
		
		
		

ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2
1(0-3-2)
(Physical Chemistry Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : CHM 252 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1
วิชาบังคับร่วม : CHM 351 เคมีฟิสิกัล 2
สมดุลเฟส จลนศาสตร์เคมี สมบัติของโพลิเมอร์ ระเบียบวิธีทางเคมีคอมพิวเตอร์   เคมีไฟฟ้า  
สมบัติคอลลิเกทีฟ  ปรากฏการณ์พื้นผิว
CHM 353 คอลลอยด์และวิทยาศาสตร์ของผิวรอยต่อ
3(3-0-6)
		 (Colloid and Interface Science)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 251 เคมีฟิสิกัล 1
คอลลอยด์และสมบัติของสารที่รอยต่อและความเสถียรของคอลลอยด์ ประเภทของสารลด
แรงตึงผิว   สมบัติของสารละลายสารลดแรงตึงผิวและไมเซลล์ การดูดซับที่ผิว เสถียรภาพของคอลลอยด์
ประเภทต่าง ๆ และประโยชน์การใช้งาน ได้แก่ สี หมึกพิมพ์ การเคลือบกระดาษ สารเคมีในทางการเกษตร
ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพผิว เครื่องสำ�อาง น้ำ�ยาทำ�ความสะอาด  

963
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

CHM 361 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ
3(3-0-6)
		 Standard Environmental Management: A System Approach)
ทฤษฎีและปฏิบัติการบูรณาการเชิงระบบ การจัดการด้านคุณภาพตามระบบการจัดการสิ่ง
แวดล้อม ISO 14000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงการป้องกันและ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
CHM 370 งานวิจัยทางเคมี
3(3-0-6)
		 (Research in Chemistry)
การค้นข้อมูลวิจัยทางเคมีจากห้องสมุด และสื่ออื่น ๆ ขั้นตอนและหลักการในการทำ�วิจัย การ
กำ�หนดวัตถุประสงค์ การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงงานวิจัย การออกแบบทดลอง การจัดการข้อมูล
การเขียนผลทดลอง สถิติในงานวิจัย การนำ�เสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์
CHM 372 สัมมนาในทางเคมีประยุกต์
1(0-3-2)
		 (Seminar in Applied Chemistry)
อธิบายและเสนองานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเคมีประยุกต์ โดยการสัมมนาทุกครั้ง
จะมีนักศึกษา และอาจารย์ร่วมให้ข้อคิดเห็น การวิเคราะห์ การวิจารณ์ อภิปรายร่วมกัน และสรุป  
CHM 373 ฝึกงาน
1(0-35-18)
		 (Practical Training)
การลงมือฝึกปฏิบตั เิ กีย่ วกับเคมีประยุกต์ ฝึกงานด้านงานวิจยั หรือฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ในประเทศหรือต่างประเทศ ชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย  240  ชั่วโมง ส่งรายงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
CHM 374 โครงงาน 1
1(0-3-2)
		 (Project I)
การค้ น คว้ า ความรู้ ท างด้ า นเคมี ป ระยุ ก ต์ โ ดยฝึ ก วิ ธี ก ารหาข้ อ มู ล ภายใต้ ก ารแนะนำ � ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
CHM 433 เคมีในกระบวนการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
		 (Industrial Process Chemistry)
ปฏิกิริยาในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี กลไกของปฏิกิริยา และการเปลี่ยนแปลงในการ
ผลิตเคมีภัณฑ์ สมบัติทางเคมีของวัตถุดิบ สารมัธยันต์ และผลิตภัณฑ์สุดท้าย ได้แก่ สบู่ และ ผงซักฟอก
ปุ๋ย น้ำ�ตาล สิ่งทอ และเส้นใย สีและสีย้อม ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเคมีในท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการ
ความรู้
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CHM 461 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย
3(3-0-6)
		 (Pollution Control and Waste Treatment)
มลภาวะสิ่งแวดล้อม มลภาวะจากการใช้พลังงาน การวัดค่ามลพิษและการจัดการมลภาวะ
ในโรงงานอุตสาหกรรม   การออกแบบและการใช้กระบวนการทางเคมีและชีวเคมีเพื่อการจัดการของเสียใน
อุตสาหกรรม  การควบคุมมลภาวะทางอากาศ  น้ำ�เสีย  และขยะของแข็งจากโรงงานอุตสาหกรรม  
CHM 471 หัวข้อพิเศษ
1(1-0-2)
		 (Special Topics)
นำ�เสนอเรื่องที่เป็นที่วิทยาการสมัยใหม่ หรือเป็นที่สนใจ ต่อนักศึกษา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
สาขาต่าง ๆ จากภายนอกมาให้ความรู้  
CHM 472 โครงงาน 2
3(0-9-5)
		 (Project II)
      
งานวิจัยในเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ ภายใต้การควบคุมของที่อาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการวิจัย  
ทำ�การทดลอง และนำ�เสนอผลการทดลอง
CHM 473 สหกิจศึกษา
6(0-35-18)
		 (Cooperative Educationy)
เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเคมีประยุกต์เรียนรู้
ประสบการณ์โดยการทำ�งานในสถานประกอบการของเอกชนหรือของรัฐบาลเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 16  สัปดาห์  
นำ�เสนอผลงานและส่งรายงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
CHM 201 เคมีเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
		 (Ecological Chemistry)
สารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระบบนิเวศต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติและที่เกิดจาก
การกระทำ�ของมนุษย์ ทั้งทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม เช่นแร่ธาตุ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง น้ำ�มัน และสาร
เคมีจากเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่พบในระบบนิเวศของน้ำ�  อากาศ และดิน จากแม่น้ำ�ลำ�คลอง ชายฝั่งทะเล พื้นที่
ทางการเกษตร และป่าไม้ต่าง ๆ
CHM 202 นวัตกรรมทางเคมี
3(3-0-6)
		 (Innovation in Chemistry)
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางเคมี เช่น นวัตกรรมทางด้านนาโนเทคโนโลยี ไมโครชิพ โซล่าร์เซลล์ ไบ
โอเซนเซอร์ ลายนิ้วมือ ก๊าซธรรมชาติและน้ำ�มันดิบ การประยุกต์ของสารสกัดจากธรรมชาติ และเทคโนโลยี
สะอาด เป็นต้น
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CHM 323 วิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร
3(1-6-5)
		 (Food Chemical Analysis)
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ผลขององค์ประกอบต่อสมบัติของอาหาร ปฏิกิริยาเคมีและ
ชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหารระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาแหล่งที่มา
ตลอดจนวิธีเก็บรักษา หลักเบื้องต้นของการควบคุมคุณภาพอาหาร การตรวจเบื้องต้นและเทคนิคพิเศษใน
การตรวจหาสารเคมีที่จะช่วยชี้ถึงการสลายตัวและการพิสูจน์ชนิดของอาหาร สมบัติทางกายภาพและเคมี
ของสารปรุงแต่งในอาหาร สารที่ใช้ปรุงแต่งอาหารและสิ่งปนปลอมในอาหาร รวมถึงการวิเคราะห์หาชนิด
และปริมาณของสารเหล่านี้ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
CHM 324 เคมีประยุกต์ทางยา
3(3-0-6)
		 (Applied Chemistry for Medicine)
วิชาบังคับก่อน :  CHM 130 เคมีพื้นฐาน   CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1  
พื้นฐานเคมีทางยาและอาหารเสริมสุขภาพ คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ ปฏิกิริยา
เคมีของยาขัน้ พืน้ ฐาน โครงสร้างและคุณสมบัตโิ มเลกุลของยาความไวต่อปฏิกริ ยิ าทางชีวภาพของสารอินทรีย์
ยาและกระบวนการในการออกฤทธิ์ การหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของยา   ตาม
มาตรฐานของห้องปฏิบตั กิ ารหรือตามมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมในการวิเคราะห์ยา เช่น การวิเคราะห์
ยาชนิดต่าง ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม
CHM 332 ปิโตรเคมี
3(3-0-6)
		 (Petrochemistry)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1
องค์ประกอบของสารปิโตรเลียม การจำ�แนกชนิดของสารปิโตรเลียม สมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของก๊าซธรรมชาติ น้ำ�มันดิบและสารอนุพันธ์ กระบวนการกลั่นน้ำ�มันดิบ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

CHM 333 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
3(3-0-6)
(Synthetic Organic Chemistry) 		
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 335 กลไกเคมีอินทรีย์
การสังเคราะห์สารประกอบทีส่ �ำ คัญทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้เทคนิคใหม่ ๆ
ที่เน้นเกี่ยวกับกลไกของปฏิกิริยา และสเตอริโอเคมี พื้นฐานโครงสร้างและสมบัติทางอิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งมีผล
ต่อความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลไกและการควบคุมปฏิกิริยาโดยสเตอริโอเคมี   
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CHM 334 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(3-0-6)
		 (Natural Product Chemistry)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1
สารปฐมภูมแิ ละสารทุตยิ ภูมจิ ากพืชและจุลชีพ สมบัตทิ างกายภาพและทางเคมีของสารประกอบ
เทอร์ปีน สเตียรอยด์ ฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์ และอัลคาลอยด์ วิถีสังเคราะห์ของการเกิดสารประกอบเหล่า
นี้ในธรรมชาติ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี
CHM 335 กลไกเคมีอินทรีย์
3(3-0-6)
		 (Mechanistic Organic Chemistry)
		 วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1
สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ปฏิกิริยาการ
แทนที่ ปฏิกิริยาการเติม ปฏิกิริยาการขจัด รวมทั้งปฏิกิริยาเพอริไซเคิล ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
เกิดปฏิกิริยา
CHM 337 เคมีเครื่องหอมและอาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
		 (Perfumes Chemistry and Food for Health)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1
ประวัติ และพัฒนาการของเครื่องหอมและสารให้ความหอม วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่อง
หอม กรรมวิธีการผลิตเครื่องหอม กระบวนการวิเคราะห์ การศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความรู้สึก ความ
สำ�คัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ชนิด โครงสร้างและหน้าที่ของสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ในทางเครื่องสำ�อางและความงาม ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความงามที่ผลิตใน
เชิงการค้า กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพความงาม
CHM 341 วัสดุและเคมีการสึกกร่อน
3(3-0-6)
		 (Materials and Corrosion Chemistry)
		 วิชาบังคับก่อน : CHM 241 เคมีอนินทรีย์ 1
      
วัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น เซรามิกส์ พอลิเมอร์ และโลหะ ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า การทำ�นายการสึก
กร่อนโดยใช้อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ การสึกกร่อนของโลหะในสารนอน-อิเล็กโทรไลต์และสารอิเล็ก
โทรไลต์ กลไกการสึกกร่อนบนชิ้นโลหะหรือโลหะผสม ปัจจัยการสึกกร่อน การสึกกร่อนแบบต่าง ๆ การสึก
กร่อนที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ การควบคุมการสึกกร่อน
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CHM 343 พิษวิทยาและสารพิษ
3(3-0-6)
		 (Toxicology and Toxicants)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1
สารพิษในสิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษของสาร กระบวนการดูดซึมสารพิษในร่างกาย และ
การกำ�จัดสารพิษออกจากร่างกาย สารเคมีที่เป็นพิษ ได้แก่โลหะหนัก สารประกอบกลุ่มโพลีอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน ตัวทำ�ละลายและสารระเหยอินทรีย์ ยาฆ่าแมลง สารพีซีบี สารพิษในบ้าน การจัดการสารพิษ
การป้องกันสารพิษเข้าสู่ร่างกายและการปฐมพยาบาล
CHM 362 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
3(3-0-6)
		 (Applied Computational Chemistry)
การสร้างโครงสร้างเคมีบนคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีพื้นฐานในการหาโครงสร้างที่สภาวะสมดุล กล
ศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์เชิงโมเลกุล การวิเคราะห์และผลการคำ�นวณด้วยเคมีคอมพิวเตอร์
CHM 431 เทคโนโลยียาง
3(3-0-6)
		 (Rubber Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1
   
สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ กระบวนการผลิตยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง
CHM 441 นิติวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Forensic Science)
ความรู้เบื้องต้น ทฤษฎี และหลักการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการสืบสวน
สอบสวน ทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้ในการ
คลี่คลายคดี การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรวบรวมและรักษาวัตถุพยานจากที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์
วัตถุพยานประเภทต่าง ๆ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ เอกสารปลอมแปลง อาวุธปืน วัตถุพยานทางชีววิทยา และยา
เสพติด
CHM 442 เซรามิกส์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
		 (Industrial Ceramic)
หลักการผลิตเซรามิกส์ ได้แก่ การปั้น ฉนวน สารเคลือบ แก้ว ซีเมนต์ และสารขัด รายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เกี่ยวกับวัตถุดิบ องค์ประกอบ รูปทรงและเทคนิคการเผา ทฤษฎีและการทดสอบ
องค์ประกอบทางเคมีและฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
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CHM 443 อัญมณีศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Gemology)
คำ�นิยาม วงจรหิน อัญมณี โครงสร้างผลึก สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางแสงของ
อัญมณี การจำ�แนกและการกำ�เนิดอัญมณี อัญมณีสังเคราะห์ อัญมณีประกบและเลียนแบบ การเพิ่ม
คุณภาพอัญมณี
CHM 444 โคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์
3(3-0-6)
		 (Coordination Polymer)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 241 เคมีอนินทรีย์ 1 CHM 242 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
		 และ CHM 321 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
      
การออกแบบและสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ การใช้รังสีเอ็กซ์พิสูจน์
โครงสร้างผลึกเชิงเดี่ยว การพิสูจน์เอกลักษณ์ของโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคอื่น ๆ เช่น พาวเดอร์เอ็กซ์
เรย์ดิฟแฟรกชัน ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี ยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ สแกนนิง
อิเล็คตรอนไมโครสโกปี/เอ็นเนอร์จีดีสเพอร์ซีฟเอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี เทอร์มัลกราวิเมทริค/ดิฟเฟอร์เรนเที
ยลเทอร์มัล การวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน สมบัติต่าง ๆ ของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน
พอลิเมอร์ เช่น สมบัติแม่เหล็ก การดูดซับ ตัวเร่งปฏิกิริยา การแลกเปลี่ยนระหว่างไอออน และเก็บกักแก๊ส
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น
CHM 451 เคมีของสี
3(3-0-6)
		 (Color Chemistry)
       
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสี ที่ทำ�ให้เกิดสีต่าง ๆ กับสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
เช่น สีจากไฟนีออน พลุ สีย้อมธรรมชาติ สีสังเคราะห์ สีทา และสีจากอัญมณี แสง การดูดและคายของแสง
เคมีของการสร้างภาพสี
CHM 462 เทคโนโลยีสิ่งทอ
3(3-0-6)
		 (Textile Technology)
        
เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ กระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ กระบวนการเตรียม
เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ การวิเคราะห์เส้นใย เส้นด้ายและเสื้อผ้า การผลิตสิ่งทอโดยการทอ
การถัก และกระบวนการอื่น ๆ หลักการย้อม ชนิดสีย้อมสำ�หรับเส้นใย การตกแต่งสิ่งทอ การควบคุมคุณภาพ
เส้นใย เส้นด้าย และสิ่งทอ
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CHM 463 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
		 (Industrial Management)
รูปแบบเฉพาะของการเป็นเจ้าของธุรกิจ การเลือกสถานที่ หลักการจัดการธุรกิจได้แก่ การ
ตลาด การเงินและบัญชี การจัดการบุคลากร ปัจจัยที่มีผลต่อความสำ�เร็จและความล้มเหลวทางธุรกิจ และ
แนวทางการแก้ปัญหาอันจะนำ�ไปสู่การดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม
CHM 464 การแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเคมี
3(3-0-6)
		 (Problem Solving in Chemical Industry)
กรณีศึกษาของปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเคมี การแสดงปัญหา กลยุทธ์การแก้ปัญหาใน
อุตสาหกรรม การใช้วิธีที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น   
CHM 465 เคมีนิวเคลียร์และสารกัมมันตรังสี
3(3-0-6)
		 (Nuclear Chemistry and Radio Nuclide)
ทฤษฎีนิวเคลียร์ ปรากฏการณ์นิวเคลียร์ คุณสมบัติพื้นฐานของนิวเคลียสในอะตอม สาร
กัมมันตภาพรังสี การประยุกต์ใช้งานและการแก้ไขปัญหาทางชีววิทยา เคมี ธรณีวิทยา และทางฟิสิกส์  
เทคนิคการวัดและวิเคราะห์ ปฏิกรณ์นิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์
CHM 466 นาโนเทคโนโลยี
3(3-0-6)
		 (Nanotechnology)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ได้แก่ นิยาม ประวัติ ขอบข่าย ผลกระทบ และการ
พัฒนาเข้าสู่รูปแบบของนาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยี และการประยุกต์
ใช้ การควบคุมและใช้วัสดุขนาดนาโนเมตร การตรวจวิเคราะห์วัสดุขนาดนาโนเมตร รวมทั้งกระบวนต่าง ๆ
ในวัสดุขนาดนาโนได้แก่ ท่อนาโน แท่งนาโน คอลลอยด์ ฟิล์ม และอื่น ๆ    
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ฟิสิกส์ (Physies)
PHY 115
		

ฟิสิกส์สำ�หรับเทคโนโลยีการเกษตร
2(2-0-4)
(Physics for Agricultural Technology)
งาน และเครื่องกลในการเกษตร โมเมนตัมและการอนุรักษ์พลังงาน การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง
กลศาสตร์ของไหล การกระจายของอากาศและน้ำ�ในดิน ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ คลื่นและการสั่น
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ไฟฟ้ากระแสตรงและ กระแสสลับ แสง รังสี นิวเคลียร์ในเกษตร
PHY 121
		

ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I )
ปริมาณหลักมูล ระบบหน่วยในระบบ SI  มิติ และการวิเคราะห์มิติ   การวัดและความคลาด
เคลื่อน  พีชคณิตเวกเตอร์ จลนศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ ของอนุภาคงานและพลังงานกล โมเมนตัม  
ระบบอนุภาค วัตถุเกร็ง  สถิตศาสตร์เบื้องต้น  ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก  กลศาสตร์ของไหล
ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์
PHY 122
		

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I)
วิชาบังคับร่วม PHY 121 ฟิสิกส์ 1
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์กลศาสตร์

1(0-3-2)

PHY 131 ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-6)
		 (Introductory Physics)
		
วิชาบังคับก่อน MAT 132 แคลคูลัสเบื้องต้น
ทำ�ไมเราจึงจำ�เป็นต้องเรียนฟิสิกส์   ฟิสิกส์กับเทคโนโลยี ฟิสิกส์ในชีวิตประจำ�วัน จลนศาสตร์
ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของอนุภาค ทอร์ดและสมดุลของวัตถุ งานพลังงานกล  และกำ�ลัง เครื่องกลอย่าง
ง่าย เมนต้ม ความยืดหยุ่น ความร้อยและอุณหภูมิ  อุณหพลศาสตร์ สถิตศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์ของ
ของไหล และการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแสง  
และทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์ของนิวเคลียส์และกัมมันตรังสี
PHY 132 ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-6)
		 (General Physics)
		
วิชาบังคับก่อน MAT 132 แคลคูลัสเบื้องต้น หรือ MAT 133 แคลคูลัส
จลนศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของอนุภาค งาน พลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค   
วัตถุเกร็ง ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก คลื่นกล กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน ทฤษฎี
จลน์ของแก๊สและอุณหพลศาสตร์ โดยการสอนจะมุ่งสอนหลักการไปสู่การประยุกต์ โดยใช้พีชคณิตและ
แคลคูลัสที่จำ�เป็นเป็นพื้นฐาน
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PHY 133 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
3(2-3-6)
		 (General Physics 2)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 132 ฟิสิกส์ทั่วไป
ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแส ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ�  แม่เหล็กไฟฟ้า   
ไฟฟ้ากระแสสลับ  สารกึ่งตัวนำ�   ไดโอด   ทรานซิสเตอร์   เสียง ทัศนศาสตร์   กลศาสตร์ควันตัม ฟิสิกส์ของ
อะตอม  ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและกัมมันตรังสี  
PHY 135 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science Physics)
3(2-3-6)
		
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หน่วยและการวัดทางชีวภาพ จลนศาสตร์ การเลื่อนตำ�แหน่งและการหมุนและพลศาสตร์   
การเลือ่ นตำ�แหน่งและการหมุนงาน พลังงานและกำ�ลังของร่างกาย คุณสมบัตคิ วามยืดหยุน่ ของโครงกระดูก
และเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้ากฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ฟลัมซ์ไฟฟ้า กฎของเกาส์ พลังงานศักย์ไฟฟ้า เสียงและ
การได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   ฟิสิกส์ของรังสี   ฟิสิกส์ ของ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์   
PHY 136 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science Physics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
หน่วยและการวัดทางชีวภาพ จลนศาสตร์การเลื่นตำ�แหน่งการหมุน และพลศาสตร์การ
เลื่อนตำ�แหน่งและการหมุน งานพลังงานและกำ�ลังของร่างกาย คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูก
และเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่น เสียง
และการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ขอ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
PHY 137 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ระบบหน่วย เวกเตอร์ จลศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาค งาน พลังงานและโมเมนตัม สภาพ
สมดุลและความยืดหยุ่น  กลศาสตร์ของไหล  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้า  แม่
เหล็กไฟฟ้า และฟิสิกส์นิวเคลียร์
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PHY 223 ฟิสิกส์ 2 (Physics II)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน HY 121 ฟิสิกส์ 1
		 วิชาบังคับร่วม PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้ากฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ฟลัมซ์ไฟฟ้า กฎของเกาส์ พลังงานศักย์
ไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า ไดอิเลคตริก ไฟฟ้ากระแส ไฟฟ้ากระแส
ตรง  ตัวนำ�ไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วงจร R-C กระแสตรง  แรงแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำ�
แม่เหล็กไฟฟ้า วัสดุ แม่เหล็ก ฮิสเทรีซีส วงจร R –L,  วงจร L-C  และวงจร R –L-C กระแส  ตรง แหล่งกำ�เนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้า  กระแสสลับทีประกอบด้วย R L  และ C  หม้อแปลงไฟฟ้า คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า
สารกึ่งตัวนำ�   ไดโอด และทรานซิสเตอร์ คลื่นกล เสียง  ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ทัศนศาสตร์ เชิงกายภาพ
ทัศนอุปกรณ์และฟิสิกส์ยุคใหม่
PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (Physics Laboratory II)
		
วิชาบังคับร่วม PHY 223 ฟิสิกส์ 2
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 2  :  สนามและคลื่น

1(0-3-2)
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คณะทัศนมาตรศาสตร์ OPTOMETRY
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
OPM 101 ทัศนมาตรศาสตร์เบื้องต้นและพื้นฐานปฏิบัติงานทางสายตา
3(3-0-6)
		 (Introduction to Optometry and Basic Optometric Practice)
ความหมาย ขอบเขต และข้อจำ�กัดของวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
โดยสังเขปของทัศนมาตรศาสตร์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของประเทศไทย ความเกี่ยวข้องกับบุคลากร
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สายตาปกติ สายตาผิดปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดสายตาผิดปกติและคัดกรอง
เบื้องต้นของผู้ที่มีปัญหาทางตา ทัศนมาตรศาสตร์ปฐมภูมิ ระบบบริการสาธารณสุขและการทำ�เวชปฏิบัติ
ทัศนมาตรศาสตร์ในประเทศไทย
OPM 201 กายวิภาคศาสตร์ทางจักษุ
3(2-3-6)
		 (Ocular Anatomy)
พัฒนาการของตาและส่วนต่างๆของตามนุษย์ มหกายวิภาค โครงสร้าง การทำ�งาน และความ
สัมพันธ์ของอวัยวะภายนอกและภายในตาที่เกี่ยวการมองเห็นและการเพ่งของตา และ รวมทั้งการแสดงทาง
คลินิก
OPM 202 จุลกายวิภาคศาสตร์และคัพภวิทยาทางจักษุ
2(1-2-3)
		 (Ocular Histology and Embryology)
ส่วนประกอบต่างๆระดับเซลล์ของอวัยวะต่างๆของตามนุษย์   เนื้อเยื่อชนิดต่างๆ   ที่เกี่ยวข้อง  
และอวัยวะส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น โดยใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูรายละเอียด กระบวนการ
เจริญวัยของมนุษย์และการพัฒนาการของตาตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อน จนเป็นตาโดยสมบูรณ์
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OPM 203 ทัศนศาสตร์เชิงสรีรวิทยา
3(2-3-6)
		 (Physiological Optics)
ระบบสรีรวิทยาของการมองเห็น กลไกการมองเห็น   การเคลื่อนไหวของตาแบบต่างๆ กลไก
การมองเห็นภาพสามมิติ การปรับสายตาในที่สว่างและมืด การเห็นสี การปรับและการแปลผลภาพ ระบบ
อัตโนมัติของการปรับตัวของตาและรูม่านตาการเพ่งของตาการควบคุมการเคลื่อนไหวแบบคอนเวอร์เจนซ์
แสคคาดิก และเพอร์ซูท  และความสัมพันธ์ของระบบ รีเฟลกซ์ ของตากับระบบการทรงตัวเวสติบู-ล่าร์
OPM 205 สรีรวิทยาทางจักษุ
3(2-3-6)
		 (Ocular Physiology)
การทำ�งานของตา โดยเน้นส่วนประกอบทางเคมี ภาวะโมเลกุลทางเมตาบอลิซึม การควบคุม
สมดุลของเหลวและความดันของตา องค์ประกอบทางทัศนศาสตร์ของตา จอตา สรีรวิทยาของการมองเห็น
และการเคลื่อนไหวของตา
		
OPM 206 ชีวเคมีทางการแพทย์และจักษุวิทยา
2(2-0-4)
		 (Medical and Ocular Biochemistry)
หลักการทั่วไปของชีวเคมีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาในร่างกาย และการมองเห็น
ขบวนการทางชีวเคมีของการเกิดและการรักษาโรคตา รวมทั้งการวิเคราะห์ผลทางเคมีขั้นพื้นฐานจากห้อง
ปฏิบัติการ และอธิบายความสำ�คัญทางคลินิก
OPM 207 ประสาทสรีรวิทยาทางสายตา
2(2-0-4)
		 (Neurophysiology of Vision)
ความรู้พื้นฐานของกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบประสาทเกี่ยวกับการมองเห็นและสมอง
ของมนุษย์ โดยเน้นศึกษาในการแปลผลของการเห็นแบบต่างๆและคุณภาพการเห็น
OPM 208 ประสาทวิทยาศาสตร์
2(2-0-4)
		 (Neuroscience)
ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคของระบบประสาทและสมองของมนุษย์ในส่วนต่างๆ
การทำ�หน้าที่เบื้องต้นเกี่ยวกับการมองเห็นของตา และการเคลื่อนไหวของตา โดยเน้นการวินิจฉัยความผิด
ปกติที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น
OPM 209 ระบาดวิทยาและสาธารณสุขพื้นฐาน
2(2-0-4)
		 (Basic Epidemiology and Public Health)
ความรู้พื้นฐานของการเกิดโรค
ปัญหาสุขภาพและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค
การศึกษาเพื่อยืนยันปัจจัยที่เป็นสาเหตุเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค ปรัชญาเกี่ยวกับการบริหารงาน
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สาธารณสุข การกำ�หนดนโยบาย วางแผนงาน และประเมินผลระบบสาธารณสุข ฝึกวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
พัฒนางานสาธารณสุข
OPM 210 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต 1
3(2-3-6)
		 (Geometric Optic I)
ลักษณะและคุณสมบัติของแสง คลื่น ความเร็ว ความยาวคลื่น ความถี่ ดัชนีการหักเห ความ
สามารถของการรับและหักเหแสงของกระจก เลนส์ และปริซึม
OPM 211 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต 2
3(2-3-6)
		
(Geometrical Optic II)
ศึกษาต่อเนื่องลักษณะ และคุณสมบัติของแสงและคลื่น ความเร็ว ความยาวคลื่น ความถี่
ดัชนีการหักเห ความสามารถของการรับและหักเหแสงของกระจก รวมทั้งเลนส์ชนิดต่างๆ และปริซึม
PAT 300
		

พยาธิวิทยาพื้นฐานและตามระบบ
4(3-3-8)
(Basic and Systemic Pathology)
กลไกการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของร่างกายระดับเซลล์เมื่อได้รับภยันตรายจากสาเหตุ
ต่างๆทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง รวมทั้งการตอบสนองของร่างกายและเซลล์ต่อภยันตรายนั้นๆ ความ
ผิดปกติของเซลล์ในการเจริญเติบโต พยาธิวิทยาของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการทำ�งานของระบบต่างๆ
OPM 301 ทัศนศาสตร์เชิงทฤษฎี
3(2-3-6)
		 (Theoretical Optometry )
พัฒนาการของตาและการมองเห็น ความผิดปกติของการมองเห็น   ความผิดปกติของสายตา
ชนิดต่างๆ อาการแสดง การมองเห็นด้วยตาสองข้างพร้อมกัน ความไม่สมดุลของการเคลื่อนไหวของตา รวม
การวิจัยประยุกต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
		
MIC 304 จุลชีววิทยาทางจักษุ
4(3-3-8)
		 (Ocular Microbiology)
ศึกษาเกี่ยวกับไวรัส แบคทีเรีย รา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ให้เกิดโรคในเนื้อเยื่อตา  
ศึกษาการตอบสนองของเนื้อเยื่อเมื่อเกิดการติดเชื้อ และการป้องกันของตาต่อสิ่งแปลกปลอม   ศึกษาการ
ระบาดของสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารต้าน และทำ�ลายจุลชีพ รวมทั้งวิธีต่างๆ
OPM 401 ชีวสถิติของทัศนมาตรศาสตร์
2(2-0-4)
		 (Biostatistics in Optometry)
หลักการของชีวสถิติทางสาธารณสุข และทัศนมาตรศาสตร์ โดยเน้นคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และ
ความสำ�คัญของการนำ�มาใช้เพื่อแปลผลปรากฏการณ์ที่เกิด การใช้สถิติเพื่อการวิจัยและการแปลผล
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OPM 404 จักษุเภสัชวิทยา
2(2-0-4)
		 (Ocular Pharmacology)
หลักการใช้ยาชนิดต่างๆ การเตรียมและการบรรจุยาที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคตา โดย
เฉพาะยาตาที่เป็นยาขั้นพื้นฐาน การเตรียมยา การดูดซึมผ่านเข้าตา ผลที่มีต่อระบบสายตา และการมอง
เห็น โดยเฉพาะยาตาที่ใช้บ่อยๆ ได้แก่ยาปฏิชีวนะ ยาที่ผสมสเตียรอยด์ ยาชา และยาขยายม่านตา ยาที่ให้
ความชุ่มชื้นและหล่อลื่น ยาน้ำ�ตาเทียม สารที่ใช้ผสมกับยาหยอดตา ยาที่ใช้ในการผ่าตัด และผลข้างเคียง
จากยาชนิดต่างๆที่เกิดในร่างกายและในตา
OPM 407 นโยบายสาธารณสุขด้านทัศนมาตรศาสตร์
2(2-0-4)
		 (Public Health Policy and Optometric Profession)
ความสำ�คัญและหลักการทั่วไปของนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กำ�ลังคนทางด้านสาธารณสุขทางตา อธิบายปัญหาการวางแผนและการดูแลอนามัยชุมชนและ
สังคม โดยเน้นการตรวจวัดสายตา แก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับสายตาอืน่ ๆและคัดกรองโรคตา เน้นความรูเ้ รือ่ งความหมาย
และขอบเขตของทัศนมาตรศาสตร์ในประเทศไทย การมีส่วนร่วมเรื่องการดูแลสุขภาพตาคนไทย เพื่อให้
ความร่วมมือกับจักษุแพทย์ พยาบาลจักษุ และบุคลากรสาธารณสุขทางตาอื่นๆในโครงการป้องกันตาบอด
และส่งเสริมสุขภาพตา
OPM 409 กฎหมายและประเด็นทางวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์
2(2-0-4)
		 (Legal and Professional Aspects of Optometry)
ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมาย และประเด็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับทัศนมาตรศาสตร์ การตัดสินใจใน
ขอบเขตของกฎหมาย และการปฏิบตั ติ นในกรอบของใบประกอบวิชาชีพโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ความผิด
ทางวิชาชีพและบทลงโทษในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับผู้ป่วย การวิจัย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การเก็บ
ค่าบริการในวิชาชีพ การประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีนำ�ไปสู่การปฏิบัติ และนำ�มาประยุกต์กับสถานการณ์
ในปัจจุบัน
OPM 514 ความรู้คู่คุณธรรม
2(2-0-4)
(Knowledge and Morality)
ความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
เรียนรู้ของมนุษย์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาสุขภาพและจิตใจ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำ�รงชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความรู้ความเข้าใจในหลัก
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และรู้จักพึ่งตนเอง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนด้วยตัวเอง อย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
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OPM 516 เศรษฐศาสตร์สังคมด้านทัศนมาตรศาสตร์
2(2-0-4)
		 (Socio-economic Aspects of Optometry)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ความเชื่อมโยงกับกับทัศนมาตรศาสตร์ ใน
การให้บริการผู้ที่มีสายตาผิดปกติ สายตาพิการ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ขอบเขตการ
โฆษณาและการบริหารจัดการทางทัศนมาตรในด้านเศรษฐศาสตร์สังคม
OPM 307 หลักและวิธีการประเมินทางกาย
3(2-3-6)
		 (Principles and Methods of Physical Assessment)
หลักเบื้องต้นของการประวัติของโรค การตรวจทางกายภาพ โดยเน้น ศีรษะ ตา หู คอ จมูก
และการตรวจระบบประสาทและสภาวะความสัมพันธ์ของสายตากับผลของการดูแลอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
การวิเคราะห์ผลทางเคมีขั้นพื้นฐานจากห้องปฏิบัติการ หลักการปฐมพยาบาล สถานการณ์ฉุกเฉินทาง
สายตา รวมถึงการทำ�การช่วยฟื้นคืนชีพ การส่งต่อผู้ป่วยให้กับผู้ให้บริการทางสุขภาพแต่ละสาขาตามข้อบ่ง
ชี้ รวมทั้งการประเมินทางกายของโรคที่พบบ่อย และเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย
OPM 309 ทัศนมาตรศาสตร์การอาชีพและการกีฬา
3(3-0-6)
		 (Occupational and Sport Optometry)
ความรู้ทางทฤษฏีเกี่ยวกับสายตาและแนวทางคัดกรองสายตาในการประกอบอาชีพและการ
เล่นกีฬา  มีความรู้เกี่ยวกับการฝึกสายตาระดับพื้นฐาน และระดับประยุกต์ ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพต่างๆ
และนักกีฬา เพื่อให้การประกอบอาชีพแต่ละประเภทและเล่นกีฬาได้ผล สัมฤทธิ์สูงสุด รวมทั้งมีความรู้ที่จะ
ตรวจคัดกรอง วินิจฉัยเบื้องต้น โรคตาที่เกิดจากการทำ�งานและเล่นกีฬา สามารถดูแลรักษาเบื้องต้น และส่ง
ต่อได้อย่างเหมาะสม นำ�ประสบการณ์มาอภิปรายร่วมกัน เป็นกรณีศึกษา
OPM 310 หลักการซักประวัติผู้รับบริการทางสายตา
3(2-3-6)
		 (Clinical Interview and Health History Taking)
หลักเบื้องต้นของเทคนิคการซักประวัติผู้มารับบริการ การถามข้อมูลทางสุขภาพทั่วไป และ
ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวกับตาและสายตา เทคนิคการซักประวัติผู้ป่วย กลุ่มพิเศษ ศึกษาคำ�ศัพท์ทางการแพทย์
และสายตาเพื่อทำ�บันทึกทางการแพทย์และความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางกฎหมาย  ความสามารถใน
การวินิจฉัยแยกโรคของอาการทางกาย และความผิดปกติทางสายตา
OPM 311 การประเมินทางคลินิก
3(2-3-6)
		 (Clinical Assessment)
ความต่อเนื่องถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในการวินิจฉัยปัญหาทางสายตา การ
ออกแบบ แก้ไข การตรวจวินิจฉัยแยกโรคสำ�หรับความผิดปกติทางสายตาชนิดต่างๆและสภาวะความ
สัมพันธ์ของสายตากับการเจ็บป่วยอื่นๆ เพื่อบันทึกและสรุปผล

978
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-2563

OPM 312 ทัศนศาสตร์ด้านเลนส์สายตา 1
3(2-3-6)
		 (Ophthalmic Optics I)
ทฤษฏีเกี่ยวกับวัสดุชนิดต่างๆการออกแบบและการประยุกต์ใช้วัสดุเลนส์สายตา ลักษณะ
ทางกายภาพ วิธีการคำ�นวณเพื่อหาค่าก่อนนำ�มาใช้ทำ�เลนส์แว่นตา ข้อบ่งใช้และวิธีนำ�วัสดุแต่ละชนิดมาใช้
การเลือกแบบ การเลือกวัสดุให้เหมาะกับกำ�ลังของแว่น ข้อดีและข้อด้อยของเลนส์สายตาที่ชัดที่ระยะเดียว
หรือชัดได้ที่หลายระยะ ผลกระทบและภาวะแทรกซ้อน ปริซึมและเลนส์สายตา เลนส์สายตากรองแสง รวม
ทั้งการประกอบเลนส์และกรอบแว่น
OPM 313 หลักการวินิจฉัยการตรวจสายตา 1
3(1-6-5)
		 (Diagnostic Procedures I)
เทคนิคการตรวจสายตา ทฤษฏีและหลักการประยุกต์ใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ในการตรวจวินิจฉัย วิธี
การตรวจวินิจฉัย โดยเฉพาะการวินิจฉัยแยกโรคสายตาผิดปกติ และความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อตา การ
ดูแลรักษาและการแปลผลที่เหมาะสม
OPM 314 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเจียระไนเลนส์และประกอบแว่นตา
3(2-3-6)
		 (Optical Workshop)
หลักการของเลนส์สายตา  ปริซึม  และอุปกรณ์อื่น ๆ  การทำ�ให้เลนส์เป็นกลาง  การนำ�เลนส์
เข้ากรอบ  และการปฏิบัติการอื่นๆ  เกี่ยวกับการเจียระไนเลนส์
OPM 315 ทัศนศาสตร์ด้านเลนส์สายตา 2
3(2-3-6)
		 (Ophthalmic Optics II)
ทฤษฏีขน้ั สูงเกีย่ วกับวัสดุชนิดต่างๆ การออกแบบและการประยุกต์ใช้วสั ดุเลนส์สายตา ลักษณะ
ทางกายภาพ วิธีการคำ�นวณเพื่อหาค่าก่อนนำ�มาใช้ทำ�เลนส์แว่นตา ข้อบ่งใช้และวิธีนำ�วัสดุแต่ละชนิดมาใช้
การเลือกแบบ การเลือกวัสดุให้เหมาะกับกำ�ลังของแว่น ข้อดีและข้อด้อยของเลนส์สายตาที่ชัดที่ระยะเดียว
หรือชัดได้ที่หลายระยะ ผลกระทบและภาวะแทรกซ้อน ปริซึมและเลนส์สายตา เลนส์สายตากรองแสง
OPM 316 หลักการวินิจฉัยการตรวจสายตา 2
3(1-6-5)
		 (Diagnostic Procedures II)
เทคนิคชั้นสูงของการตรวจสายตา ทั้งในการวินิจฉัย ทฤษฎีและหลักการประยุกต์ใช้อุปการณ์
ต่างๆเพื่อการวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับการตรวจกล้ามเนื้อตาเพื่อการใช้สายตาทั้งสองข้างพร้อมกัน การวินิจฉัย
แยกโรค แปลผลที่เหมาะสม รวมทั้งการดูแลรักษา
OPM 402 โรคตาส่วนหน้าและพยาธิวิทยา
		 (Ocular Diseases and Pathology – Anterior Segment)

3(2-3-6)
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รายละเอียดภาวะความผิดปกติ  อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค วินิจฉัยแยกโรค พยาธิวิทยา
ของโรค ความสัมพันธ์ของโรคในร่างกายที่มีผลต่อตา   และการแก้ไขโรคทางจักษุที่เกิดในตาส่วนหน้า และ
หลักในการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยโรคตาส่วนหน้าที่ควรทราบ โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อสายตา
OPM 403 โรคตาส่วนหลังและพยาธิวิทยา
3(2-3-6)
		 (Ocular Diseases and Pathology – Posterior Segment)
รายละเอียดภาวะความผิดปกติ   อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค วินิจฉัยแยกโรค พยาธิ
วิทยาของโรค ความสัมพันธ์ของโรคในร่างกายที่มีผลต่อตา   และการแก้ไขโรคทางจักษุที่เกิดในตาส่วนหลัง
และระบบประสาท หลักในการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยโรคตาส่วนหน้าที่ควรทราบ โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อ
สายตา
OPM 405 เลนส์สัมผัส
3(2-3-6)
		 (Contact Lens)
ประวัติ นิยาม และ ความรู้พื้นฐานของเลนส์สัมผัส ประเภทของเลนส์สัมผัส การประกอบ
เลนส์สมั ผัส คำ�ศัพท์ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายและของตาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้เลนส์สัมผัส
ข้อดีและข้อเสียของเลนส์สัมผัสแต่ละชนิด หลักการเลือก รวมทั้งความเหมาะสมของผู้ที่จะใช้เลนส์สัมผัส
แต่ละชนิด ข้อบ่งชี้ของการใช้เลนส์สัมผัสและข้อห้ามใช้ รวมทั้งการติดตามปัญหาผลข้างเคียง และผล
แทรกซ้อนหลังการใช้เลนส์สัมผัส ความรับผิดชอบของบุคลากรวิชาชีพทางสายตาระดับต่างๆ
		
OPM 406 คลินิกเลนส์สัมผัส
3(2-3-6)
		 (Contact Lens Clinic)
การดำ�เนินการในคลินิกเลนส์สัมผัส โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ศึกษามา เพื่ออธิบาย
การปรับแก้ไขสายตาผิดปกติชนิดพิเศษต่างๆ และในกลุ่มที่มีปัญหามากยิ่งขึ้น เช่น ผู้ป่วยกระจกตา
โป่ง เลนส์สำ�หรับผู้ที่มีกระจกตาผิดปกติหลังการผ่าตัดการปรับแก้สายตาด้วยแสงเลเซอร์ และกลุ่มผู้ใช้
คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์เพื่อเสริมความงาม รวมทั้งเลนส์ตกแต่งรูปตาและใช้เป็นตาเทียม รวมทั้งมี
ความรู้เกี่ยวกับน้ำ�ยาที่ใช้กับเลนส์สัมผัส ส่วนประกอบทางเคมี และสารที่ผสมเพื่อรักษาคุณสมบัติ
OPM 408 การมองเห็นและปัญหาเรื่องการเรียนรู้
3(3-0-6)
		 (Visual Perception and Learning Disabilities)
บทบาทและความรับผิดชอบของนักทัศนมาตรในการวิเคราะห์และจัดการระบบการเรียนรู้
ทางสายตา การฟื้นฟูสภาพ และให้คำ�ปรึกษาในกลุ่มที่มีความบกพร่องทางสายตา รวมทั้งกลุ่มที่มีปัญหาใน
การรับรู้   เรียนรู้ได้ยาก และมีปัญหาในการอ่านหนังสือ เน้นการทำ�ความเข้าใจกับผู้ปกครอง ครูผู้สอน และ
สาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
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OPM 410 การบำ�บัดสายตาขั้นพื้นฐาน
3(2-3-6)
		 (Basic Visual Therapy)
วิธีการวินิจฉัย การพยากรณ์โรค การฝึกสายตาและกล้ามเนื้อตาขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ไขอาการ
ตาเหล่ และมีความผิดปกติในการใช้ตาสองข้างพร้อมกัน ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกสายตาและ
กล้ามเนื้อตาระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง
		
OPM 411 การมองเห็นด้วยตาทั้งสองข้างและการเคลื่อนไหวของตา
3(2-3-6)
		 (Binocular Vision and Ocular Motility)
กลไกการมองเห็น การมองเห็นด้วยตาทั้งสองข้าง การเห็นภาพสามมิติ รวมทั้งการเคลื่อนไหว
ของตาเพื่อให้เกิดการมองเห็นตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น และความผิดปกติที่ทำ�ให้มอง
ไม่เห็นทั้งสองข้างพร้อมกัน
OPM 494 ปฏิบัติการคลินิกสายตาเบื้องต้น
3(0-9-5)
		 (Introduction to Optometric Clinic)
การปฏิบัติงานในคลินิกสายตา   ฝึกนักศึกษาเป็นนักวิทยาศาสตร์สายตาและนักทัศนมาตรที่
ต้องเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ ความหมายของคลินิก การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เน้นความเที่ยงตรง  และ
ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์การมองเห็น  ขั้นตอนต่างๆ ในการซักประวัติ ตรวจวัดสายตา ตรวจตาอย่างเที่ยง
ตรง การนำ�เสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย การจัดการคลินิกสายตาของภาครัฐและเอกชน
OPM 511 ทัศนมาตรศาสตร์ในเด็ก
3(3-0-6)
		 (Pediatric Optometry)
ความรู้พื้นฐานในการดูแลสายตาในเด็ก การเปลี่ยนแปลงของสายตาตามวัย ความผิดปกติ
ในการใช้สองตาร่วมกัน ให้การดูแลและฟื้นฟูสภาพแบบสหวิทยาการและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รวมทั้ง
ศึกษาการใช้หลักการดูแลรักษาแบบพิเศษสำ�หรับทารกและเด็กที่มีภาวะผิดปกติที่อาจเกี่ยวข้องกับสายตา
เช่นเด็กที่มีความผิดปกติทางการอ่าน หรือการเรียนรู้   สามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นที่เหมาะสมและส่ง
ต่อได้
OPM 512 ทัศนมาตรศาสตร์ในผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
(Geriatric Optometry)
ความรู้พื้นฐาน และการประเมินสายตา ในการดูแลสายตาในผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของ
สายตาตามวัย ให้การดูแลและฟื้นฟูสภาพแบบสหวิทยาการ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เพื่อให้ผู้สูง
อายุมีคุณภาพสายตาเป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวมากที่สุด

981
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2562-2563

OPM 513 สายตาเลือนรางและการฟื้นฟู
3(3-0-6)
		 (Low Vision and Rehabilitation)
นิยาม ความหมาย และเกณฑ์ของสายตาเลือนรางระดับต่างๆ  ระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้อง การ
วินิจฉัย วิธีและเทคนิคการตรวจประเมิน และการดูแลผู้ป่วยที่มีสายตาเลือนราง และการประยุกต์ใช้เครื่อง
มือและอุปกรณ์ทางทัศนมาตรศาสตร์ กฎหมายและสิทธิที่เกี่ยวข้องในการให้บริการฟื้นฟูสภาพสายตา คำ�
แนะนำ�เพือ่ เพิม่ พูนคุณภาพชีวติ แก่ผปู้ ว่ ยและญาติ แนวทางช่วยเหลือของสังคมและชุมชนทัง้ ด้านการศึกษา
และอาชีพ โดยเน้นให้ความเข้าใจกับผู้ปกครอง ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง
OPM 515 จักษุบำ�บัดประยุกต์
3(2-3-6)
		 (Applied Ocular Therapeutics)
การฝึกปฏิบัติขั้นสูงโดยนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ดำ�เนินงานในคลินิก เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้
มีปัญหาสายตา  ทั้งการรักษาปกติและการรักษาพิเศษที่ต้องใช้การทดสอบในผู้ป่วยเพื่อการรักษา อุปกรณ์
การช่วยเห็นและอุปกรณ์อื่นๆ และนำ�ผลการค้นพบมาวิเคราะห์และประเมินผล ซึ่งจะติดตามด้วยการ
สัมมนาเพื่อลงมติในการวินิจฉัยเพื่อให้การรักษา
			
OPM 591 ปฏิบัติการคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายใน 1
3(0-9-5)
		 (Internal Optometric Clinic Externship I)
ปฏิบัติการในคลินิกสายตาภายในมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องจากวิชา OPM 494 ให้เกิดความ
ชำ�นาญในกาตรวจวัดสายตา การวินิจฉัย และดูแลผู้รับบริการ เพื่อใช้สายตาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การ
ทำ�รายงาน และการนำ�เสนอรายงาน รวมถึงให้การส่งต่อผู้รับบริการที่มีปัญหาทางสายตาและโรคตาได้
OPM 592 ปฏิบัติการคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายใน 2
3(0-9-5)
		 (Internal Optometric Clinic Externship II)
ปฏิบัติการต่อเนื่องในคลินิกสายตาภายในมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องจากวิชา OPM 591 โดยเน้น
การดูแลสุขภาพตาแบบองค์รวม นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาสายตา และการทำ�งานร่วมกันของตาทั้ง
สองข้าง  
OPM 593 โครงการพิเศษ: การวิจัยทางทัศนมาตรศาสตร์ 1
2(0-6-3)
		 (Special Project: Optometric Research I)
หลักการในการทำ�วิจัย เขียนโครงการวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล   สรุปผลการวิจัย และ
เปรียบเทียบกับผลการวิจยั ทีเ่ คยทำ�มาก่อน และเขียนผลงานวิจยั เพือ่ ทำ�การลงตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการได้
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OPM 594 โครงงานพิเศษ: การวิจัยทางทัศนมาตรศาสตร์ 2
2(0-6-3)
		 (Special Project: Optometric Research II)
ทำ�การทำ�วิจัย โดยเริ่มต้นจากเขียนโครงการวิจัยทางทัศนมาตรศาสตร์ เก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล การเลือกใช้สถิติที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการวิจัย เขียนผลงานวิจัย และเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่เคย
มีผู้ทำ�มาก่อน เพื่อการนำ�เสนอ และตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
		
OPM 691 ปฏิบัติการทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายนอก
6(0-35-18)
		 (External Optometric Clinic Externship)
ปฏิบตั กิ ารทัศนมาตรศาสตร์ทางคลินกิ ชัน้ สูงเป็นกลุม่ เล็กๆ ในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการวิเคราะห์ทางคลินิกขั้นสูง เช่นคลินิกเลนส์สัมผัส สายตาผิดปกติในเด็ก หรือ
คลินิกกล้ามเนื้อตา นำ�มาเป็นกรณีศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประสบการณ์ทางคลินิก เพื่อความ
มั่นใจ ในการวินิจฉัยและรักษา เป็นวิธีการเพื่อได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากที่เรียนมาในมหาวิทยาลัย
เพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นมืออาชีพในการสอน ฝึกอบรม และทำ�งานในทุกสาขาของทัศนมาตรศาสตร์
OPM 692 ปฏิบัติการเสริมทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายนอก
6(0-35-18)
		 (Extension Optometric Clinic Externship)
ปฏิบัติการทัศนมาตรศาสตร์ทางคลินิกที่สถานพยาบาล หรือสถานบริการในชุมชน   องค์การ
บริหารสุขภาพส่วนท้องถิ่น หรือสถานประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การกีฬา เพื่อทราบ
มาตรฐานและความต้องการทางสายตาของงานแต่ละประเภท วิเคราะห์งานที่ต้องการสายตาในแบบพิเศษ
ทราบอันตรายจากงานแต่ละชนิดและวิธีป้องกัน รวมทั้งดูแลรักษา ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อใช้สายตา
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของผู้มารับบริการ
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คณะนวัตกรรมเกษตร Faculty of Agricultural Innovation
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร Agricultural Innovation
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
AIN 111 หลักเกษตรกรรม
2(2-0-4)
		 (Principles of Agriculture)
		 ความหมายและประวัติของการเกษตร ความส�ำคัญของการเกษตรต่อประเทศไทยและต่อโลก
ความส�ำคัญของการน�ำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมของ
โลก การจ�ำแนกพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ความรู้ทั่วไปด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ และการผลิตพืชน�้ำและ
สัตว์น�้ำ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ระบบการเกษตรแบบต่างๆ การจัดการเกษตรที่ทันสมัยรูปแบบต่างๆ
ในโลก การจัดการฟาร์มด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีด้านต่างๆ องค์ประกอบส�ำคัญตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผน
การผลิตในฟาร์ม จนถึง ผลผลิตสด ผลิตภัณฑ์แปรรูป การบรรจุภัณฑ์และการจัดจ�ำหน่าย การตลาด
AIN 121 หลักสรีรวิทยาพืชปลูก
2(2-0-4)
		 (Principles of Crop Physiology)
		 ความรูพ้ นื้ ฐานของโครงสร้างและหน้าทีใ่ นพืชชัน้ สูง โภชนาการของแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่าง
น�ำ้ และพืช เมแทบอลซึมระดับปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช สรีรวิทยาของพืช
เฉพาะด้าน สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
AIL 121 ปฏิบัติการสรีรวิทยาปลูกพืช
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Crop Physiology)
		 ปฏิบัติการพื้นฐานของโครงสร้างและหน้าที่ในพืชชั้นสูง โภชนาการของแร่ธาตุ ความสัมพันธ์
ระหว่างน�ำ้ และพืช เมแทบอลึซมึ ระดับปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช สรีรวิทยา
ของพืชเฉพาะด้าน สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
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AIN 122 หลักพันธุศาสตร์พืช
1(1-0-2)
		 (Principles of Plant Genetics)
		 กฎของเมนเดล การแบ่งเซลล์และวัฏจักรของเซลล์ โครโมโซม โครงสร้างดีเอ็นเอ การเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอ การถอดรหัสสารพันธุกรรม การแปลรหัสสารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การ กลายพันธุ์ การควบคุมการแสดงออกของยีน และหลักการพันธุวิศวกรรม
AIL 122		 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์พืช
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Plant Genetics)
		 ปฏิบัติการกฎของเมนเดล การแบ่งเซลล์และวัฏจักรของเซลล์ โครโมโซม โครงสร้างดีเอ็นเอ
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ การถอดรหัสสารพันธุกรรม การแปลรหัสสารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม การกลายพันธุ์ การควบคุมการแสดงออกของยีน และหลักการพันธุวิศวกรรม
AIN 123 หลักผลิตพืช
1(1-0-2)
		 (Principles of Crop Production)
		 พื้นฐานของการผลิตพืช การจ�ำแนกพืช ประเภทของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช การขยาย
พันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด และการใช้ส่วนอื่น การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปัจจัยเกี่ยวข้องกับการเจริญ
เติบโตของพืช อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การจัดการวัชพืชและศัตรูพืช การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
AIL 123		 ปฏิบัติการผลิตพืช
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Crop Production)
		 ปฏิบัติการพื้นฐานของการผลิตพืช การจ�ำแนกพืช ประเภทของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด และการใช้ส่วนอื่น การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปัจจัยเกี่ยวข้องกับ
การเจริญเติบโตของพืช อิทธิพลของสิง่ แวดล้อม การจัดการวัชพืชและศัตรูพชื การจัดการก่อนและการเก็บเกีย่ ว
AIN 131 หลักผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
2(2-0-4)
		 (Principles of Economic Livestock Production)
		 หลักพื้นฐานของการผลิตปศุสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์ โภชนศาสตร์สัตว์ สรีรวิทยา การจัดการ สุข
ศาสตร์และการสุขาภิบาล ชนิดของปศุสัตว์เศรษฐกิจ ปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์และโรงเรือนเพื่อการ
ผลิตสัตว์และอาหารสัตว์
AIN 221 หลักวัสดุเครื่องปลูกพืช
2(2-0-4)
		 (Principles of Plant Growth Media)
		 ประเภทของวัสดุปลูกพืช คุณสมบัตขิ องวัสดุปลูกแต่ละชนิด การเลือกใช้วสั ดุปลูกให้เหมาะสม
กับชนิดพืช และการเลือกวัสดุปลูกเพื่อปลูกพืชแบบต่างๆ
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AIL 221 ปฏิบัติการวัสดุเครื่องปลูกพืช
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Plant Growth Media)
		 ปฏิบัติการประเภทของวัสดุปลูกพืช คุณสมบัติของวัสดุปลูกแต่ละชนิด การเลือกใช้วัสดุปลูก
ให้เหมาะสมกับชนิดพืช และการเลือกวัสดุปลูกเพื่อปลูกพืชแบบต่างๆ
AIN 222 หลักสุขภาพพืช
2(2-0-4)
		 (Principles of Plant Health)
		 หลักการดูแลรักษาพืชให้มีความแข็งแรง ต้านทานต่อโรคแมลงและศัตรูพืช การจ�ำแนกชนิด
ศัตรูพืชที่อาศัยอยู่โดยรอบ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้แก่สภาพอากาศ ปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
ความชื้นในดิน การติดตามตรวจสอบความผิดปกติที่พบบนต้นพืชตลอดระยะการเจริญเติบโต ได้แก่ อาการ
ต้นใบเหี่ยว สีเหลือง และกิ่งใบที่แห้งตาย การตรวจนับแมลง โรคและวัชพืชที่อยู่ในบริเวณที่พืชอาศัยอยู่ เน้น
การสร้างภูมิคุ้มกันของพืช มากกว่าการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
AIL 222 ปฏิบัติการสุขภาพพืช
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Plant Health)
		 ปฏิบัติการดูแลรักษาพืชให้มีความแข็งแรง ต้านทานต่อโรคแมลงและศัตรูพืช การจ�ำแนกชนิด
ศัตรูพืชที่อาศัยอยู่โดยรอบ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้แก่สภาพอากาศ ปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
ความชื้นในดิน การติดตามตรวจสอบความผิดปกติที่พบบนต้นพืชตลอดระยะการเจริญเติบโต ได้แก่ อาการ
ต้นใบเหี่ยว สีเหลือง และกิ่งใบที่แห้งตาย การตรวจนับแมลง โรคและวัชพืชที่อยู่ในบริเวณที่พืชอาศัยอยู่ เน้น
การสร้างภูมิคุ้มกันของพืช มากกว่าการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
AIN 223 หลักขยายพันธุ์พืช
2(2-0-4)
		 (Principles of Plant Propagation)
		 หลักและวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปัจจัย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช ระบบน�้ำและสารควบคุมการเจริญเติบโต ฮอร์โมนที่ส่งเสริมให้การ
ขยายพันธุ์พืชประสบผลส�ำเร็จ
AIL 223 ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Plant Propagation)
		 ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช ระบบน�้ำและสารควบคุมการเจริญเติบโต ฮอร์โมนที่ส่งเสริมให้การขยายพันธุ์
พืชประสบผลส�ำเร็จ
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2) วิชาเฉพาะด้าน		
		 ก. กลุ่มวิชาชีพบังคับทางเทคโนโลยี		
			
AIN 224 เทคโนโลยีการจัดการน�้ำเพื่อการเกษตร
1(1-0-2)
		 (Agricultural Water Management Technology)
		 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อการจัดการน�้ำในการเกษตร
ความส�ำคัญของการชลประทาน วัฏจักรของน�้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น�้ำ พืชแหล่งน�้ำชลประทาน การ
ให้น�้ำทางผิวดิน การให้น�้ำทางใต้ผิวดิน การให้น�้ำแบบหยด การให้น�้ำแบบฝนเทียม การก�ำหนดขนาดคลอง
ส่งน�้ำ ท่อส่งน�้ำและอาคารวัดน�้ำ การระบายน�้ำ การเก็บสถิติน้�ำฝน ร้อยละความชื้นในดิน การแพร่กระจาย
ของน�้ำในดิน การไหลซึมของน�้ำในดิน ความต้องการน�้ำของพืช การอุ้มน�้ำของดิน การใช้อุปกรณ์วัดน�้ำ การ
ออกแบบวิธีการให้น�้ำที่มีประสิทธิภาพ
AIL 224		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการน�้ำเพื่อการเกษตร
2(0-4-2)
		 (Laboratory of Agricultural Water Management Technology)
		 ปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อการจัดการน�้ำใน
การเกษตร ความส�ำคัญของการชลประทาน วัฏจักรของน�้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น�้ำ พืชแหล่งน�้ำ
ชลประทาน การให้น�้ำทางผิวดิน การให้น�้ำทางใต้ผิวดิน การให้น�้ำแบบหยด การให้น�้ำแบบฝนเทียม การ
ก�ำหนดขนาดคลองส่งน�้ำ ท่อส่งน�้ำและอาคารวัดน�้ำ การระบายน�้ำ การเก็บสถิติน�้ำฝน ร้อยละความชื้นใน
ดิน การแพร่กระจายของน�้ำในดิน การไหลซึมของน�้ำในดิน ความต้องการน�้ำของพืช การอุ้มน�้ำของดิน การ
ใช้อุปกรณ์วัดน�้ำ การออกแบบวิธีการให้น�้ำที่มีประสิทธิภาพ
AIN 225 เทคโนโลยีภูมิอากาศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการเกษตร
1(1-0-2)
		 (Agricultural Climatology and Meteorology Technology)
		 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมในการใช้ระบบข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจจากปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนความร้อนในระดับผิวดิน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมอิ ากาศ ดินและพืช การตอบสนองของพืชต่อจุลภูมอิ ากาศ
จุลภูมอิ ากาศเพือ่ การผลิตพืช ผลของการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศต่อการผลิตพืช องค์ประกอบอุตนิ ยิ มวิทยา
ทางกายภาพ ได้แก่ ความกดอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น ลม เมฆ หยาดน�้ำฝน ทัศนะวิสัย และแสงแดด ความ
สัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับพื้นโลก มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต การใช้แผนที่พยากรณ์อากาศ คุณลักษณะ
ของบรรยากาศชั้นต่างๆ กิจกรรมของลมฟ้าอากาศเกี่ยวกับการดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย์ การทะลวงผ่าน
การแลกเปลี่ยนความร้อนในบรรยากาศ การส�ำรวจอากาศ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาส�ำหรับการเกษตร
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AIL 225		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิอากาศวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการเกษตร
2(0-4-2)
		 (Laboratory of Agricultural Climatology and Meteorology Technology)
		 ปฏิบตั กิ ารประยุกต์เทคโนโลยีชวี ภาพและเทคนิคอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมในการใช้ระบบข้อมูลเพือ่ การ
ตัดสินใจจากปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนความร้อนในระดับผิวดิน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมอิ ากาศ ดินและพืช การตอบสนองของพืชต่อจุลภูมอิ ากาศ
จุลภูมิอากาศเพื่อการผลิตพืช ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการผลิตพืช องค์ประกอบอุตินิยม
วิทยาทางกายภาพ ได้แก่ ความกด อุณหภูมิ ความชื้น ลม เมฆ หยาดน�้ำฝน ทัศนะวิสัย และแสงแดด ความ
สัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับพื้นโลก มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต การใช้แผนที่พยากรณ์อากาศ คุณลักษณะ
ของบรรยากาศชั้นต่างๆ กิจกรรมของลมฟ้าอากาศเกี่ยวกับการดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย์ การทะลวงผ่าน
การแลกเปลี่ยนความร้อนในบรรยากาศ การส�ำรวจอากาศ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาส�ำหรับการเกษตร
		
AIN 226 เทคโนโลยีโรงเรือนและสถานเพาะช�ำ	
1(1-0-1)
		 (Greenhouse and Nursery Technology)
		 เทคโนโลยีการจัดการโรงเรือนและสถานเพาะช�ำพืชสวน ได้แก่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับเพื่อ
การค้า โครงสร้างพื้นฐานและการด�ำเนินการในโรงเรือน การควบคุมสภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อม การออกแบบ
การสร้าง การวางระบบควบคุมภายในโรงเรือน ระบบควบคุมอุณหภูมิ การให้น�้ำ และปุ๋ย ระบบการระบาย
น�้ำ ระบบการระบายอากาศ การปลูก การอนุบาลต้นกล้า การดูแลรักษา ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการทาง
สรีรวิทยาและการเจริญเติบโตของพืช การจัดการโรงเรือนเชิงธุรกิจ
AIL 226		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีโรงเรือนและสถานเพาะช�ำ	
2(0-4-2)
		 (Laboratory of Greenhouse and Nursery Technology)
		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการโรงเรือนและสถานเพาะช�ำพืชสวน ได้แก่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้
ประดับเพือ่ การค้า โครงสร้างพืน้ ฐานและการด�ำเนินการในโรงเรือน การควบคุมสภาพปัจจัยสิง่ แวดล้อม การ
ออกแบบ การสร้าง การวางระบบควบคุมภายในโรงเรือน ระบบควบคุมอุณหภูมิ การให้นำ�้ และปุย๋ ระบบการ
ระบายน�ำ้ ระบบการระบายอากาศ การปลูก การอนุบาลต้นกล้า การดูแลรักษา ทีม่ ผี ลกระทบต่อกระบวนการ
ทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโตของพืช การจัดการโรงเรือนเชิงธุรกิจ
AIN 227 เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยการเกษตรกรรมแม่นย�ำสูง 1
1(1-0-1)
		 (Crop Production Technology with Precision Agriculture I)
		 การประยุกต์เทคโนโลยีชวี ภาพและเทคนิคอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ผลิตพืชตามหลักเกษตรกรรมแบบ
แม่นย�ำสูง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ผลผลิต ลดการใช้นำ�้ ปุย๋ สารเคมีควบคุมศัตรูพชื และเพิม่ คุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลผลิต การบูรณาการความรูด้ า้ นสรีรวิทยาพืช ปฐพีวทิ ยา ภูมอิ ากาศวิทยา และอุตนุ ยิ มวิทยา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลก ขัน้ ตอนและเครือ่ งมือส�ำหรับเกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูง
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AIL 227 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยการเกษตรกรรมแม่นย�ำสูง 1
2(0-4-)
		 (Laboratory of Crop Production Technology with Precision Agriculture I)
		 ปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อผลิตพืชตามหลัก
เกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการใช้น�้ำ ปุ๋ย สารเคมีควบคุมศัตรูพืช
และเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต การบูรณาการความรู้ด้านสรีรวิทยาพืช ปฐพีวิทยา ภูมิ
อากาศวิทยา และอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ขั้นตอนและเครื่องมือส�ำหรับ
เกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูง
AIL 231		

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานทางการเกษตร
2(0-4-2)
(Computer and Programming in Agriculture)
		 โครงสร้างพืน้ ฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแก้ปญ
ั หา
ด้วยขัน้ ตอนวิธกี ารออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้นด้วยภาษาขัน้ สูง การฝึกปฏิบตั ิ
การโปรแกรมทางการเกษตรด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
AIN 261 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศการเกษตร
1(1-0-2)
		 (Agricultural Geoinformatics Technology)
		 เทคโนโลยีระบบภูมสิ ารสนเทศ แหล่งและวิธรี วบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยต่อการผลิตพืช
การผลิตด้านดิน ปัจจัยกายผลิตด้านภูมอิ ากาศทีพ่ ชื ต้องการ ด้วยวิธกี ารต่างๆ หรือใช้คอมพิวเตอร์ เทคนิคการ
ประยุกต์ใช้ การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ
การออกแบบระบบและการประยุกต์ส�ำหรับเกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูง
AIL 261 ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศการเกษตร
2(0-4-2)
		 (Laboratory of Agricultural Geoinformatics Technology)
		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งและวิธีรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย
ต่อการผลิตพืชการผลิตด้านดิน ปัจจัยการผลิตด้านภูมิอากาศที่พืชต้องการ ด้วยวิธีการต่างๆ21 หรือใช้
คอมพิวเตอร์ เทคนิคการประยุกต์ใช้ การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ โปรแกรมส�ำเร็จรูปทาง
ด้านระบบภูมิสารสนเทศ การออกแบบระบบและการประยุกต์ส�ำหรับเกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูง
AIN 271 มาตรฐานและกฎหมายด้านการเกษตร
2(2-0-4)
		 (Agricultural Standards and Regulations)
		 ความส�ำคัญของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร พระราชบัญญัตทิ สี่ ำ� คัญด้านการเกษตรเกีย่ ว
กับโรคระบาดสัตว์ การกักพืช วัตถุมีพิษ ชลประทาน การขนส่ง และการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร มาตรฐาน
และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าเกษตร ที่ดิน แรงงาน และภาษีศุลกากร
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AIN 321 เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยการเกษตรกรรมแม่นย�ำสูง 2
3(2-3-6)
		 (Crop Production Technology with Precision Agriculture II)
		 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อผลิตพืชตามหลักเกษตรกรรม
แบบแม่นย�ำสูง โดยการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศของแปลงปลูก ก�ำหนดความแปรผันภายในและภายนอก
แปลงปลูก วางแผนจัดการกับความแปรผันของแปลงปลูก ด้วยวิธีการท�ำนายและวิธีการควบคุม ตัดสินใจ
บริหารจัดการปัจจัยการผลิตพืช และประยุกต์หลักปฏิบัติต่างๆ ไปใช้เพื่อจัดการกับความแปรผันของแปลง
ปลูก เกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูงในประเทศต่างๆ และผลกระทบของเกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูง
AIL 321 เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยการเกษตรกรรมแม่นย�ำสูง 2
3(2-3-6)
		 (Crop Production Technology with Precision Agriculture II)
		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อผลิตพืชตามหลักเกษตรกรรม
แบบแม่นย�ำสูง โดยการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศของแปลงปลูก ก�ำหนดความแปรผันภายในและภายนอก
แปลงปลูก วางแผนจัดการกับความแปรผันของแปลงปลูก ด้วยวิธีการท�ำนายและวิธีการควบคุม ตัดสินใจ
บริหารจัดการปัจจัยการผลิตพืช และประยุกต์หลักปฏิบัติต่างๆ ไปใช้เพื่อจัดการกับความแปรผันของแปลง
ปลูก เกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูงในประเทศต่างๆ และผลกระทบของเกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูง
AIN 324 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
1(1-0-1)
		 (Crop Improvement Technology)
		 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุงพืชปลูก ที่ใช้การ
คัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล และการใช้เทคนิคชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช การจ�ำแนกดีเอ็นเอ
ที่ควบคุมลักษณะที่ส�ำคัญ เช่น ต้านทานโรค ทนแล้ง ผลผลิต ให้รสชาติที่ต้องการ ให้คุณค่าอาหาร การใช้
เครื่องหมายเพื่อหาต�ำแหน่งดีเอ็นเอที่แม่นย�ำช่วยให้การผสมพันธุ์พืชได้ลูกผสมที่มีสายพันธุ์ตามที่ต้องการ
AIL 324		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช
2(0-4-2)
		 (Laboratory of Crop Improvement Technology)
		 ปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุงพืชปลูก ที่
ใช้การคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล และการใช้เทคนิคชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช การจ�ำแนก
ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ส�ำคัญ เช่น ต้านทานโรค ทนแล้ง ผลผลิต ให้รสชาติที่ต้องการ ให้คุณค่าอาหาร
การใช้เครื่องหมายเพื่อหาต�ำแหน่งดีเอ็นเอที่แม่นย�ำช่วยให้การผสมพันธุ์พืชได้ลูกผสมที่มีสายพันธุ์ตามที่
ต้องการ
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AIL 325		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเกษตรกรรมในเมือง
2(0-4-2)
		 (Laboratory of Urban Agriculture Technology)
		 ปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบและการ
วางแผนการเกษตรในเมือง การจัดโครงสร้างการท�ำงานการเกษตรในเมืองอย่างเป็นระบบ การฝึกปฏิบัติ
การเกษตรกรรม เช่นการปลูกพืชในเมืองรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคนิคการปลูกพืชไร้ดินต่างๆ และการ
ปลูกพืชแนวตั้ง การจ�ำหน่ายผลผลิต ที่เป็นผลจากการปลูกในอาคารทั้งภายในและภายนอก
AIN 351 เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
1(1-0-2)
		 (Post-harvest Management Technology)
		 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อการเก็บรักษาและยืดอายุของ
ผลผลิตสด ให้คงคุณภาพความสดจนถึงปลายทางผูบ้ ริโภค เทคโนโลยีแมลงและโรคหลังเก็บเกีย่ ว เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมหลังเก็บเกีย่ ว การฝึกปฏิบตั กิ ารด้านเอนไซม์ ชีวโมเลกุล โรงบรรจุผลผลิต ระบบควบคุมความเย็น
ระบบควบคุมคุณภาพ การขนส่งผลผลิต ระบบวิศวกรรมการบรรจุภัณฑ์ผลผลิตสด คุณสมบัติทางกายภาพ
ของผลผลิตเกษตร
AIL 351		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
2(0-4-2)
		 (Laboratory of Post-harvest Management Technology)
		 ปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อการเก็บรักษาและ
ยืดอายุของผลผลิตสด ให้คงคุณภาพความสดจนถึงปลายทางผู้บริโภค เทคโนโลยีแมลงและโรคหลังเก็บ
เกี่ยว เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมหลังเก็บเกี่ยว การฝึกปฏิบัติการด้านเอนไซม์ ชีวโมเลกุล โรงบรรจุผลผลิต
ระบบควบคุมความเย็น ระบบควบคุมคุณภาพ การขนส่งผลผลิต ระบบวิศวกรรมการบรรจุภัณฑ์ผลผลิตสด
คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตร
AIN 361 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการทางการเกษตร
1(1-0-1)
		 (Information Technology for Agricultural Services)
		 เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้วทิ ยาการบริการกับภาคการเกษตร การออกแบบการบริการทางการ
เกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการบริการทางการเกษตรทัง้ แบบ
ดั้งเดิมและแบบแม่นย�ำสูง
AIL 361		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการทางการเกษตร
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Information Technology for Agricultural Services)
		 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้วทิ ยาการบริการกับภาคการเกษตร การออกแบบการบริการ
ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการบริการทางการเกษตร
ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบแม่นย�ำสูง
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AIN 371 เทคโนโลยีระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม
1(1-0-2)
		 (Farm System and Farm Management Technology)
		 การประยุกต์เทคโนโลยีชวี ภาพและเทคนิคอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ การจัดระบบการท�ำฟาร์ม ปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อการท�ำฟาร์ม การท�ำฟาร์มแบบผสมผสาน การจัดการผลิตทีย่ งั่ ยืน การวิเคราะห์และการพัฒนาฟาร์ม
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา และการท�ำบัญชีฟาร์ม
AIL 371 ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Farm System and Farm Management Technology)
		 ปฏิบตั กิ ารประยุกต์เทคโนโลยีชวี ภาพและเทคนิคอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ การจัดระบบการท�ำฟาร์ม
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการท�ำฟาร์ม การท�ำฟาร์มแบบผสมผสาน การจัดการผลิตทีย่ งั่ ยืน การวิเคราะห์และการพัฒนา
ฟาร์ม วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา และการท�ำบัญชีฟาร์ม
AIN 372 เทคโนโลยีการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน
1(1-0-2)
		 (Sustainable Agriculture Management Technology)
		 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อการประยุกต์หลักทฤษฎีของ
เกษตรยัง่ ยืน ความเข้าใจอิทธิพลของเทคนิคส�ำคัญทางการเกษตรและการใช้ทดี่ นิ เพือ่ การผลิตในระบบนิเวศ
เกษตรทีม่ ผี ลต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของคน แบบแผนของเกษตรกรรมทีร่ กั ษาความอุดมสมบูรณ์
ของดิน น�้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพให้ด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืน การรักษาระดับของการผลิตในปริมาณ
และคุณภาพทีเ่ พียงพอต่อความต้องการพืน้ ฐานของเกษตรกรและผูบ้ ริโภค ความมัน่ คงของชุมชนและสังคม
โดยรวม
AIL 372		

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน
1(0-2-1)
(Laboratory of Sustainable Agriculture Management Technology)
		 ปฏิบตั กิ ารประยุกต์เทคโนโลยีชวี ภาพและเทคนิคอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ การประยุกต์หลักทฤษฎี
ของเกษตรยั่งยืน ความเข้าใจอิทธิพลของเทคนิคส�ำคัญทางการเกษตรและการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตในระบบ
นิเวศเกษตรที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคน แบบแผนของเกษตรกรรมที่รักษาความอุดม
สมบูรณ์ของดิน น�้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพให้ด�ำรงอยู่อย่างยั่งยืน การรักษาระดับของการผลิต
ในปริมาณและคุณภาพทีเ่ พียงพอต่อความต้องการพืน้ ฐานของเกษตรกรและผูบ้ ริโภค ความมัน่ คงของชุมชน
และสังคมโดยรวม
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กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี		

		
		 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช และผลิตผลเกษตร		
		
AIN 326 เทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงานทดแทน
2(2-0-4)
		 (Renewable Energy Crops Production Technology)
		 การประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตพืช
พลังงาน ได้แก่ อ้อย มันส�ำปะหลัง ปาล์มน�้ำมัน และอื่นๆ ความส�ำคัญ ถิ่นก�ำเนิดและการกระจายพื้นที่ปลูก
พฤกษศาสตร์และการจ�ำแนกสรีรวิทยา วิธีการปลูก ปฏิบัติดูแล และการเก็บเกี่ยว การควบคุมศัตรูพืช พันธุ์
และการปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาและการตลาดในอนาคต
		
AIL 326 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงานทดแทน
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Renewable Energy Crops Production Technology)
		 ปฏิบตั กิ ารประยุกต์ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีชวี ภาพและเทคนิคอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ การผลิต
พืชพลังงาน ได้แก่ อ้อย มันส�ำปะหลัง ปาล์มน�้ำมัน และอื่นๆ ความส�ำคัญ ถิ่นก�ำเนิดและการกระจายพื้นที่
ปลูก พฤกษศาสตร์และการจ�ำแนกสรีรวิทยา วิธีการปลูก ปฏิบัติดูแล และการเก็บเกี่ยว การควบคุมศัตรูพืช
พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาและการตลาดในอนาคต
AIN 327 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร
2(2-0-4)
		 (Medicinal Crops Production Technology)
		 การประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตพืช
สมุนไพร ความส�ำคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพรไทย ลักษณะ ประเภท และสรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร การดูแลบ�ำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว ขั้นตอนกระบวนการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว
การจัดผลิตผลจ�ำหน่าย
AIL 327 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Medicinal Crops Production Technology)
		 ปฏิบตั กิ ารประยุกต์ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีชวี ภาพและเทคนิคอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ การผลิต
พืชสมุนไพร ความส�ำคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพรไทย ลักษณะ ประเภท และสรรพคุณทางยาของพืช
สมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร การดูแลบ�ำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว ขั้นตอนกระบวนการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว
การจัดผลิตผลจ�ำหน่าย
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AIN 352 เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง
2(2-0-4)
		 (Advanced Post-harvest Management Technology)
		 เทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลพืชก่อนและหลังเก็บเกี่ยวทั้งในระดับที่มีการน�ำมาใช้
งานจริงและในระดับงานวิจัย ได้แก่ การใช้พันธุวิศวกรรมปรับปรุงคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลสด การเก็บ
รักษาผลิตผลด้วยการปรับสภาพบรรยากาศ และการควบคุมโรคเน่าหลังการเก็บเกี่ยวโดยวิธีชีวภาพ การ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพิเศษส�ำหรับผลิตผลสดบางชนิด ระบบประกันคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับ
ผลิตผลเกษตรจากแปลงสู่ผู้บริโภค
AIL 352 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวขั้นสูง
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Advanced Post-harvest Management Technology)
		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลพืชก่อนและหลังเก็บเกี่ยวทั้งในระดับที่มี
การน�ำมาใช้งานจริงและในระดับงานวิจยั ได้แก่ การใช้พนั ธุวศิ วกรรมปรับปรุงคุณภาพหลังเก็บเกีย่ วผลิตผล
สด การเก็บรักษาผลิตผลด้วยการปรับสภาพบรรยากาศ และการควบคุมโรคเน่าหลังการเก็บเกี่ยวโดยวิธี
ชีวภาพ การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพิเศษส�ำหรับผลิตผลสดบางชนิด ระบบประกันคุณภาพและการตรวจ
สอบย้อนกลับผลิตผลเกษตรจากแปลงสู่ผู้บริโภค
AIN 353 กัญชาศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Knowledge of Cannabis)
		 ความส�ำคัญ ประโยชน์ และโทษของพืชกัญชา กฎหมายกัญชา การขอใบอนุญาตปลูก สัณฐาน
วิทยา การจ�ำแนกพันธุ์ การขยายพันธ์ การปลูกและการดูแลบ�ำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว ขั้นตอนกระบวนการ
ดูแลหลังการเก็บเกี่ยว
AIN 354 เทคโนโลยีการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางยา
3(3-0-6)
		 (Medicinal Cannabis Production Technology)
		 เทคโนโลยีการผลิตกัญชาเพือ่ ใช้ทางยาแบบแม่นย�ำสูง การเลือกและการใช้อปุ กรณ์ตรวจวัดที่
เหมาะสม รูปแบบและวิธกี ารติดตัง้ ตัวตรวจวัด การเชือ่ มต่อการใช้งานตัวตรวจวัดในลักษณะของเครือข่ายใน
สภาพแวดล้อมจริง เพื่อควบคุมและจัดการฟาร์มกัญชาอัจฉริยะ เช่น ระบบให้น�้ำและปุ๋ย ระบบตรวจวัดและ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนปิด เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
เทคโนโลยีการเก็บรักษา
		
AIN 355 เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ทางยา
2(2-0-4)
		 (Varity Medicinal Cannabis Improvement Technology)
		 การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์กัญชา ที่ใช้
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การคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล และการใช้เทคนิคชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช การจ�ำแนก
ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะสารส�ำคัญทางการแพทย์ที่ส�ำคัญ เช่น สาร CBD (Cannabidiol) และ สาร THC
(Tetrahydrocannabinol) การใช้เครื่องหมายเพื่อหาต�ำแหน่งดีเอ็นเอที่แม่นย�ำช่วยให้การผสมพันธุ์พืชได้
ลูกผสมกัญชาที่มีสายพันธุ์ทางยาที่ต้องการ
				
AIL 355 ปฏิบัติการปรับปรุงพันธ์กัญชาเพื่อใช้ทางยา
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Varity Medicinal Cannabis Improvement Technology)
		 ปฏิบัติการการปรับปรุงพันธุ์กัญชา ที่ใช้การคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล และการใช้
เทคนิคชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช การจ�ำแนกดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะสารส�ำคัญทางการแพทย์ที่
ส�ำคัญ เช่น สาร CBD (Cannabidiol) และ สาร THC (Tetrahydrocannabinol) การใช้เครื่องหมายเพื่อหา
ต�ำแหน่งดีเอ็นเอที่แม่นย�ำช่วยให้การผสมพันธุ์พืชได้ลูกผสมกัญชาที่มีสายพันธุ์ตามทางยาที่ต้องการ
AIN 421 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนประดับ
2(2-0-4)
		 (Ornamental Crops Production Technology)
		 การประยุกต์ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีชวี ภาพและเทคนิคอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ การผลิตพืชสวน
ประดับสายพันธุ์ใหม่ เทคโนโลยีการปลูกและขยายพันธุ์รวมทั้งเทคนิคพันธุกรรมเชิงโมเลกุลและพืชตัดแต่ง
พันธุกรรม การประยุกต์ทฤษฎีเบื้องหลังเทคนิคใหม่ๆ ในกรอบของพืชศาสตร์ การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
ชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการผลิตพืชและศักยภาพในการใช้เทคนิคดังกล่าวเพื่อการผลิตพืชในอนาคต
AIL 421		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชสวนประดับ
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Ornamental Crops Production Technology)
		 ปฏิบตั กิ ารเการประยุกต์ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีชวี ภาพและเทคนิคอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ การ
ผลิตพืชสวนประดับสายพันธุใ์ หม่ เทคโนโลยีการปลูกและขยายพันธุร์ วมทัง้ เทคนิคพันธุกรรมเชิงโมเลกุลและ
พืชตัดแต่งพันธุกรรม การประยุกต์ทฤษฎีเบื้องหลังเทคนิคใหม่ๆ ในกรอบของพืชศาสตร์ การใช้ความรู้ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการผลิตพืชและศักยภาพในการใช้เทคนิคดังกล่าวเพื่อการผลิตพืชใน
อนาคต
AIN 422 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
		 (Economic Horticultural Crops Production Technology)
		 การประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตพืช
สวนเศรษฐกิจโดยการปลูกพืชแบบประณีตแบ่งเป็นพืชอาหาร ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล เห็ด พืชสมุนไพร เครื่อง
เทศ และพืชเพื่อความสวยงาม ได้แก่ ไม้ดอก ไม้ประดับ สนามหญ้า ตัวอย่างการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจและ
การผลิตเพื่อการค้าที่ส�ำคัญ
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AIL 422 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจ
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Economic Horticultural Crops Production Technology)
		 ปฏิบตั กิ ารประยุกต์ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีชวี ภาพและเทคนิคอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ การผลิต
พืชสวนเศรษฐกิจโดยการปลูกพืชแบบประณีตแบ่งเป็นพืชอาหาร ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล เห็ด พืชสมุนไพร เครือ่ ง
เทศ และพืชเพื่อความสวยงาม ได้แก่ ไม้ดอก ไม้ประดับ สนามหญ้า ตัวอย่างการผลิตพืชสวนเศรษฐกิจและ
การผลิตเพื่อการค้าที่ส�ำคัญ
AIN 423 เทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์
2(2-0-4)
		 (Organic Crops Production Technology)
		 การประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตพืช
อินทรีย์ หลักการของเกษตรอินทรีย์ การจัดการดิน น�้ำ และศัตรูพืช การขยายและปรับปรุงพันธุ์ การจัดการ
ปัจจัยแวดล้อม การจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในระบบต่างๆ รวมทั้งระบบเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตรอินทรีย์
AIL 423 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Organic Crops Production Technology)
		 ปฏิบตั กิ ารประยุกต์ความรูท้ างด้านเทคโนโลยีชวี ภาพและเทคนิคอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ การผลิต
พืชอินทรีย์ หลักการของเกษตรอินทรีย์ การจัดการดิน น�ำ้ และศัตรูพชื การขยายและปรับปรุงพันธุ์ การจัดการ
ปัจจัยแวดล้อม การจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในระบบต่างๆ รวมทั้งระบบเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลเกษตรอินทรีย์
AIN 451 เทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อผลิตผลสด
2(2-0-4)
		 (Information Technology for Agribusiness Management)
		 นวัตกรรมด้านการบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับผลผลิตสดการเกษตร ได้แก่ ฟิล์มที่มีอัตราการซึมผ่าน
ก๊าซเหมาะสม แนวคิดการปรับการใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส�ำหรับพืชที่แตกต่างกัน เพื่อความสะดวก
เหมาะสมสู่ผู้บริโภค รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายและน�ำกลับมาใช้อีกได้
AIL 451 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อผลิตผลสด
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Information Technology for Agribusiness Management)
		 ปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมด้านการบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับผลผลิตสดการเกษตร ได้แก่ ฟิลม์ ทีม่ อี ตั ราการ
ซึมผ่านก๊าซเหมาะสม แนวคิดการปรับการใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส�ำหรับพืชที่แตกต่างกัน เพื่อความ
สะดวกเหมาะสมสู่ผู้บริโภค รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายและน�ำกลับมาใช้อีกได้
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AIN 464 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร
1(1-0-1)
		 (Information Technology for Agribusiness Management)
		 ความส�ำคัญของระบบสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจเกษตร ประเภทและแหล่งของสารสนเทศ
ธุ ร กิ จ เกษตร การจัด การระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร ธุรกรรมอิเ ล็กทรอนิกส์และระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสารสนเทศส�ำนักงาน สารสนเทศทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
AIL 464 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Information Technology for Agribusiness Management)
		 ปฏิบตั กิ ารระบบสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจเกษตร ประเภทและแหล่งของสารสนเทศธุรกิจ
เกษตร การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการสารสนเทศส�ำนักงาน สารสนเทศทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
AIN 472 มาตรฐานและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับผลิตผลสด
2(2-0-4)
		 (Standards and Regulations for Fresh Produce)
		 พระราชบัญญัตมิ าตรฐานสินค้าเกษตรและเกณฑ์กำ� หนดทัว่ ไปต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย
และสุขอนามัยสินค้าเกษตรและอาหาร เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการควบคุมและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มคี ณ
ุ ภาพ
เป็นไปตามมาตรฐาน เพือ่ ความปลอดภัยและคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และระบบการตรวจสอบรับรองให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานระหว่างประเทศ ภายใต้องค์การการค้าโลก
AIL 472 ปฏิบัติการมาตรฐานและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับผลิตผลสด
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Standards and Regulations for Fresh Produce)
		 ปฏิบตั กิ ารมาตรฐานสินค้าเกษตรและเกณฑ์กำ� หนดทัว่ ไปต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยสินค้าเกษตรและอาหาร เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการควบคุมและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มคี ณ
ุ ภาพเป็น
ไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค และระบบการตรวจสอบรับรองให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระหว่างประเทศ ภายใต้องค์การการค้าโลก
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กลุ่มเวิชาทคโนโลยีการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ		
AIN 362 เทคโนโลยีการตรวจวัดระยะใกล้และไกลเพื่อการเกษตร
2(1-0-2)
		 (Proximal and Remote Sensing Technology for Agriculture)
		 เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้การตรวจวัดระยะใกล้และระยะไกล ประเภทและหลักการท�ำงาน
พื้นฐานของระบบตรวจวัดระยะใกล้และระยะไกล ระบบตรวจวัดระยะใกล้และระยะไกลที่ใช้ในเกษตรกรรม
แบบแม่นย�ำสูง การเลือกและการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่เหมาะสม รูปแบบและวิธีการติดตั้งตัวตรวจวัด การ
เชื่อมต่อการใช้งานตัวตรวจวัดในลักษณะของเครือข่ายในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อควบคุมและจัดการฟาร์ม
อัจฉริยะ เช่น ระบบให้นำ�้ และปุย๋ ระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก ระบบควบคุมสภาพ
แวดล้อมในโรงเรือนปิด
AIL 362 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจวัดระยะใกล้และไกลเพื่อการเกษตร
2(0-2-1)
		 (Laboratory of Proximal and Remote Sensing Technology for Agriculture)
		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้การตรวจวัดระยะใกล้และระยะไกล ประเภทและหลัก
การท�ำงานพื้นฐานของระบบตรวจวัดระยะใกล้และระยะไกล ระบบตรวจวัดระยะใกล้และระยะไกลที่ใช้ใน
เกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูง การเลือกและการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่เหมาะสม รูปแบบและวิธีการติดตั้งตัว
ตรวจวัด การเชื่อมต่อการใช้งานตัวตรวจวัดในลักษณะของเครือข่ายในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อควบคุมและ
จัดการฟาร์มอัจฉริยะ เช่น ระบบให้นำ�้ และปุย๋ ระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก ระบบ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนปิด
AIN 363 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายเพื่อการเกษตร
1(1-0-2)
		 (Data Communication and Network Technology for Agriculture)
		 เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ข้อมูลสื่อสารเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรโตคอล และการ
เชือ่ มโยงแบบจุดถึงจุด การควบคุมในการส่งข้อมูล ระบบความปลอดภัยข้อมูล ภาพรวมระบบการสือ่ สารแบบ
ไร้สาย โครงข่ายการสื่อสารไร้สายแบบต่างๆ ความปลอดภัยในโครงข่ายไร้สาย การสื่อสารดาวเทียม ระบบ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายระดับแปลงปลูกและระดับฟาร์มเพื่อเกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูง
AIL 363		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายเพื่อการเกษตร
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Data Communication and Network Technology for griculture)
		 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลสือ่ สารเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรโตคอล
และการเชื่อมโยงแบบจุดถึงจุด การควบคุมในการส่งข้อมูล ระบบความปลอดภัยข้อมูล ภาพรวมระบบ
การสื่อสารแบบไร้สาย โครงข่ายการสื่อสารไร้สายแบบต่างๆ ความปลอดภัยในโครงข่ายไร้สาย การสื่อสาร
ดาวเทียม ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายระดับแปลงปลูกและระดับฟาร์มเพื่อเกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูง
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AIN 364 เทคโนโลยีประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพเพื่อการเกษตร
1(1-0-2)
		 (Image Processing and Analysis Technology for Agriculture)
		 เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้สเปคตรัมของแสงทั้งที่มองเห็นได้ อินฟราเรด คลื่นยาว ปานกลาง
และสั้น และอัลตราไวโอเลต ธรรมชาติของแสง ความส�ำคัญของเทคโนโลยีตัวรับแสง การท�ำงานของตัวรับ
แสง เทคนิคมัลติสเปคตรัม การแปลงภาพถ่ายเป็นข้อมูลดิจติ ลั การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
เทคนิคการแปลผลภาพ
AIL 364 ปฏิบัติการเทคโนโลยีประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพเพื่อการเกษตร 2(0-2-1)
		 (Laboratory of Image Processing and Analysis Technology for Agriculture)
		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้สเปคตรัมของแสงทั้งที่มองเห็นได้ อินฟราเรด คลื่นยาว
ปานกลาง และสั้น และอัลตราไวโอเลต ธรรมชาติของแสง ความส�ำคัญของเทคโนโลยีตัวรับแสง การท�ำงาน
ของตัวรับแสง เทคนิคมัลติสเปคตรัม การแปลงภาพถ่ายเป็นข้อมูลดิจติ ลั การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูป เทคนิคการแปลผลภาพ
AIN 374 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการเกษตร
1(1-0-2)
		 (Internet of Things in Agriculture)
		 หลักเบื้องต้นและแนวคิดในเรื่องอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง(ไอโอที) เทคโนโลยีประกอบการ
ท�ำงานของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อทางคอมพิวเตอร์ การเชื่องโยง
สื่อสารผ่านระบบริการอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการเกษตร ความปลอดภัย
ของระบบ
AIL 374 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการเกษตร
2(0-2-1)
		 (Laboratory of Internet of Things in Agriculture)
		 ปฏิบัติการเบื้องต้นและแนวคิดในเรื่องอินเตอร์เน็ตของทุกสรรสิ่ง(ไอโอที) เทคโนโลยีประกอบ
การท�ำงานของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การออกแบบและสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อทางคอมพิวเตอร์ การเชื่อง
โยงสือ่ สารผ่านระบบริการอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้อนิ เตอร์เน็ตของสรรพสิง่ ในการเกษตร ความปลอดภัย
ของระบบ
AIN 461 การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร
1(1-0-2)
		 (Computer Applications for Agriculture)
		 การใช้ประโยชน์ของโปรแกรมส�ำเร็จรูปบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลือ่ นที่ เพือ่ ใช้บริหาร
จัดการ 4 ด้าน คือ ฟาร์ม มาตรฐานการผลิตและผลผลิต การลดความเสีย่ งจากผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพอากาศและศัตรูพืช และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตการเกษตร การประมวลผล บันทึก
ผล และจัดท�ำรายงานผลด้านการเกษตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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AIL 461		 ปฏิบัติการประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Computer Applications for Agriculture)
		 ปฏิบัติการประยุกต์การใช้ประโยชน์ของโปรแกรมส�ำเร็จรูปบนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เพื่อใช้บริหารจัดการ 4 ด้าน คือ ฟาร์ม มาตรฐานการผลิตและผลผลิต การลดความเสี่ยงจากผลกระ
ทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศและศัตรูพชื และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทีส่ นับสนุนการผลิตการเกษตร
การประมวลผล บันทึกผล และจัดท�ำรายงานผลด้านการเกษตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
AIN 462 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจส�ำหรับการเกษตร
2(2-0-4)
		 (Decision Support System for Agriculture)
		 เทคนิคการเก็บข้อมูลปฐมภูมทิ เี่ กีย่ วข้องกับการใช้ตวั ตรวจวัดหรือการบันทึกข้อมูลจากพืน้ ทีจ่ ริง
โดยมีการพิจารณาปัจจัยเงือ่ นไขเวลาประกอบ การจัดระบบและการแยกประเภทข้อมูล ได้แก่ ภูมอิ ากาศ ดิน
พันธุ์พืช ระบบสื่อสารและบันทึกข้อมูล การคาดการณ์จากข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมเพือ่ สร้างแบบจ�ำลองส�ำหรับการท�ำนายผลผลิต สภาพอากาศและภัยพิบตั ธิ รรมชาติทมี่ ผี ลกระ
ทบต่อการผลิต และการระบาดของศัตรูพืช
AIL 462		 ปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจส�ำหรับการเกษตร
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Decision Support System for Agriculture)
		 ปฏิบตั กิ ารเก็บข้อมูลปฐมภูมทิ เี่ กีย่ วข้องกับการใช้ตวั ตรวจวัดหรือการบันทึกข้อมูลจากพืน้ ทีจ่ ริง
โดยมีการพิจารณาปัจจัยเงือ่ นไขเวลาประกอบ การจัดระบบและการแยกประเภทข้อมูล ได้แก่ ภูมอิ ากาศ ดิน
พันธุ์พืช ระบบสื่อสารและบันทึกข้อมูล การคาดการณ์จากข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมเพือ่ สร้างแบบจ�ำลองส�ำหรับการท�ำนายผลผลิต สภาพอากาศและภัยพิบตั ธิ รรมชาติทมี่ ผี ลกระ
ทบต่อการผลิต และการระบาดของศัตรูพืช
AIN 463 เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเกษตรกรรมแม่นย�ำสูง
1(1-0-2)
		 (Farm Machinery for Precision Agriculture)
		 ความส�ำคัญของเครือ่ งจักรกลและเครือ่ งทุนแรงทางการเกษตร เครือ่ งจักรกลก่อนการเก็บเกีย่ ว
เพือ่ เตรียมดิน ปลูกและหว่านเมล็ด ให้นำ�้ ให้ปยุ๋ และป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื เครือ่ งจักรกลเพือ่ การเก็บเกีย่ วและ
หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อเก็บเกี่ยวพืชเฉพาะต่างๆ คัดแยก และขนถ่าย เครื่องจักรกลที่ปรับแต่งได้ตามความ
แปรผันของแปลงปลูกเพื่อเกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูง วิธีใช้และบ�ำรุงรักษา
AIL 463		 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเกษตรกรรมแม่นย�ำสูง
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Farm Machinery for Precision Agriculture)
		 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรงทางการเกษตร เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อ
เตรียมดิน ปลูกและหว่านเมล็ด ให้นำ�้ ให้ปยุ๋ และป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื เครือ่ งจักรกลเพือ่ การเก็บเกีย่ วและหลัง
การเก็บเกีย่ ว เพื่อเก็บเกี่ยวพืชเฉพาะต่างๆ คัดแยก และขนถ่าย เครื่องจักรกลที่ปรับแต่งได้ตามความแปรผัน
ของแปลงปลูกเพื่อเกษตรกรรมแบบแม่นย�ำสูง วิธีใช้และบ�ำรุงรักษา
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตร		
AIN 373 การจัดการและพัฒนาธุรกิจเกษตร
2(2-0-4)
		 (Agribusiness Management and Development)
		 ความหมาย ความส�ำคัญ ประเภทและรูปแบบของธุรกิจเกษตร องค์การธุรกิจเกษตรของไทย
หน้าที่พื้นฐานในการจัดการธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร การจัดการผลิต การจัดการการตลาด การบัญชี
และการจัดการทางการเงิน นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจเกษตร ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขระบบธุรกิจเกษตร แผนธุรกิจเกษตร วิเคราะห์กรณีตวั อย่างทางด้านธุรกิจเกษตร โครงการธุรกิจ
เกษตร การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
AIL 373 ปฏิบัติการการจัดการและพัฒนาธุรกิจเกษตร
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Agribusiness Management and Development)
		 ปฏิบัติการธุรกิจเกษตร องค์การธุรกิจเกษตรของไทย หน้าที่พื้นฐานในการจัดการธุรกิจเกษตร
ระบบธุรกิจเกษตร การจัดการผลิต การจัดการการตลาด การบัญชีและการจัดการทางการเงิน นโยบายของ
รัฐบาลและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบธุรกิจเกษตร ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบธุรกิจเกษตร แผนธุรกิจ
เกษตร วิเคราะห์กรณีตัวอย่างทางด้านธุรกิจเกษตร โครงการธุรกิจเกษตร การจัดการธุรกิจขนาดย่อย
AIN 464 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร
1(1-0-2)
		 (Information Technology for Agribusiness Management)
		 ความส�ำคัญของระบบสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจเกษตร ประเภทและแหล่งของสารสนเทศ
ธุ ร กิ จ เกษตร การจัด การระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร ธุรกรรมอิเ ล็กทรอนิกส์และระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสารสนเทศส�ำนักงาน สารสนเทศทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
AIL 464 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Information Technology for Agribusiness Management)
		 ปฏิบตั กิ ารระบบสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจเกษตร ประเภทและแหล่งของสารสนเทศธุรกิจ
เกษตร การจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจเกษตร ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการสารสนเทศส�ำนักงาน สารสนเทศทางการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
AIN 471 เศรษฐศาสตร์การจัดการฟาร์ม
2(2-0-4)
		 (Economics of Farm Management)
		 ระบบเศรษฐศาสตร์การเกษตรและกระบวนการตัดสินใจ การจัดเก็บข้อมูลและการท�ำบัญชี
เพื่อประเมินธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์การลงทุนและการวางแผนงบประมาณ การจัดฟาร์มภายใต้เงื่อนไข
ของความเสี่ยง กลยุทธ์ในการลดต้นทุนโดยค�ำนึงถึงสมดุลทางธรรมชาติทั้งในรูปแบบของฟาร์มขนาดเล็ก
และระบบธุรกิจฟาร์ม
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AIN 473 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานผลิตผลสด
2(2-0-4)
		 (Fresh Produce Logistics and Supply Chain Management)
		 บทบาทเชิงกลยุทธ์ของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในระบบธุรกิจการเกษตร ความ
สามารถของระบบห่วงโซ่อปุ ทานกับกลยุทธ์ธรุ กิจ การจัดการด้าน การจัดหา การผลิต สินค้าคงคลัง คลังสินค้า
การกระจายสินค้า
AIL 473 ปฏิบัติการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานผลิตผลสด
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Fresh Produce Logistics and Supply Chain Management)
		 ปฏิบตั กิ ารโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อปุ ทานในระบบธุรกิจการเกษตร ความสามารถของระบบ
ห่วงโซ่อปุ ทานกับกลยุทธ์ธรุ กิจ การจัดการด้าน การจัดหา การผลิต สินค้าคงคลัง คลังสินค้า การกระจายสินค้า
ACC 111 การบัญชีส�ำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
3(3-0-6)
		 (Accounting for Non-Accountant)
		 กระบวนการทางบัญชี งบการเงินของกิจการบริการ กิจการพาณิชยกรรม และ กิจการผลิต
สินค้า ต้นทุนการผลิตสินค้าและการควบคุม การบัญชีต้นทุนงานสั่งท�ำและต้นทุนงานช่วง การบัญชีต้นทุน
มาตรฐาน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและต้นทุนส่วนเพิ่ม การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
DMR 201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
		 (Principle of Marketing)
		 ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีการตลาด เครื่องมือที่ใช้ในการท�ำการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายและการก�ำหนดต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม
ผู้บริโภค การบริหารการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์และ
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคา การเลือกช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การส่งเสริมการ
ตลาด และจริยธรรมทางการตลาด
AIN 473 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานผลิตผลสด
2(2-0-4)
		 (Fresh Produce Logistics and Supply Chain Management)
		 บทบาทเชิงกลยุทธ์ของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในระบบธุรกิจการเกษตร ความ
สามารถของระบบห่วงโซ่อปุ ทานกับกลยุทธ์ธรุ กิจ การจัดการด้าน การจัดหา การผลิต สินค้าคงคลัง คลังสินค้า
การกระจายสินค้า

1002
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

AIL 473 ปฏิบัติการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานผลิตผลสด
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Fresh Produce Logistics and Supply Chain Management)
		 บทบาทเชิงกลยุทธ์ของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานในระบบธุรกิจการเกษตร ความ
สามารถของระบบห่วงโซ่อปุ ทานกับกลยุทธ์ธรุ กิจ การจัดการด้าน การจัดหา การผลิต สินค้าคงคลัง คลังสินค้า
การกระจายสินค้า

กลุ่มวิชา เทคโนโลยีชีวภาพด้านนวัตกรรมเกษตร
AIN 331 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
2(2-0-4)
		 (Introduction to Biotechnology)
		 ค�ำจ�ำกัดความ ความหมายและความส�ำคัญของเทคโนโลยีชวี ภาพ โครงสร้างและองค์ประกอบ
ภายในเซลล์ของโพรคาริโอตและยูคาริโอต สารพันธุกรรม ; ดีเอ็นเอ, โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี
ของดีเอ็นเอ การจ�ำลองตัวเองของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ, โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของอาร์เอ็นเอ การ
สังเคราะห์ อาร์เอ็นเอ ความหมายของยีโนม การควบคุมการแสดงออกของยีน
AIL 331 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Biotechnology)
		 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีชวี ภาพ โครงสร้างและองค์ประกอบภายในเซลล์ของโพรคาริโอตและยูคา
ริโอต สารพันธุกรรม ; ดีเอ็นเอ, โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การจ�ำลองตัวเองของดีเอ็น
เอ อาร์เอ็นเอ, โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของอาร์เอ็นเอ การสังเคราะห์ อาร์เอ็นเอ ความหมายของ
ยีโนม การควบคุมการแสดงออกของยีน
AIN 332 พื้นฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
2(2-0-4)
		 (Principles of Molecular Biology and Genetic Engineering)
		 ค�ำจ�ำกัดความ ความหมายของชีววิทยาระดับโมเลกุล เทคนิคชีววิทยาโมเลกุล การสกัดดีเอ็นเอ
การแยกสารพันธุกรรมด้วยวิธีอิเล็กโตรโพรีซีส การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค พีซีอาร์ การเพิ่มปริมาณ
ดีเอ็นเอในเซลแบคทีเรีย ค�ำจ�ำกัดความ ความหมาย และความส�ำคัญของพันธุวิศวกรรม กระบวนการสร้าง
ดีเอ็นเอสายผสม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
AIL 332		 ปฏิบัติการพื้นฐานชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Molecular Biology and Genetic Engineering)
		 ปฏิบัติการค�ำจ�ำกัดความ ความหมายของชีววิทยาระดับโมเลกุล เทคนิคชีววิทยาโมเลกุล
การสกัดดีเอ็นเอ การแยกสารพันธุกรรมด้วยวิธีอิเล็กโตรโพรีซีส การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค พีซีอาร์
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การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในเซลแบคทีเรีย ค�ำจ�ำกัดความ ความหมาย และความส�ำคัญของพันธุวิศวกรรม
กระบวนการสร้างดีเอ็นเอสายผสม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
AIN 333 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น
2(2-0-4)
		 (Introduction to Plant Tissue Culture)
		 ความหมาย ประวัติ และความส�ำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือพืช และอุปกรณ์ อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคปลอดเชื้อ ประเภทของการเพาะเลี้ยง ชิ้นส่วน
พืชที่ใช้ เพาะเลี้ยง ขั้นตอนหลักในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
AIL 333		 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น
1(0-2-1)
		 (Laboratory of Plant Tissue Culture)
		 ปฏิบตั กิ ารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช ห้องปฏิบตั กิ ารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือพืช และอุปกรณ์ อาหารเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคปลอดเชื้อ ประเภทของการเพาะเลี้ยง ชิ้นส่วนพืชที่ใช้ เพาะเลี้ยง ขั้นตอนหลักในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
AIN 334 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์เบื้องต้น
2(2-0-4)
		 (Principles of Microbial Biotechnology)
		 เทคนิคการคัดเลือกจุลนิ ทรียแ์ ละผลผลิตของจุลนิ ทรีย์ การแยกจุลนิ ทรียบ์ ริสทุ ธิ์ การเพิม่ ปริมาณ
จุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเลือก จุลินทรีย์ในการเกษตรยั่งยืน จุลินทรีย์ในทางอาหารและเครื่องดื่มจุลินทรีย์ด้าน
พลังงานทดแทน จุลนิ ทรียแ์ ละเทคโนโลยีชวี ภาพสิง่ แวดล้อมเทคโนโลยี เทคโนโลยีการหมัก และการวิเคราะห์
ผลผลิต
AIL 334		 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์เบื้องต้น
1(1-0-1)
		 (Laboratory of Microbial Biotechnology)
		 ปฏิบตั กิ ารคัดเลือกจุลนิ ทรียแ์ ละผลผลิตของจุลนิ ทรีย์ การแยกจุลนิ ทรียบ์ ริสทุ ธิ์ การเพิม่ ปริมาณ
จุลินทรีย์สายพันธุ์คัดเลือก จุลินทรีย์ในการเกษตรยั่งยืน จุลินทรีย์ในทางอาหารและเครื่องดื่มจุลินทรีย์ด้าน
พลังงานทดแทน จุลนิ ทรียแ์ ละเทคโนโลยีชวี ภาพสิง่ แวดล้อมเทคโนโลยี เทคโนโลยีการหมัก และการวิเคราะห์
ผลผลิต
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กลุ่มวิชาโครงงาน
AIN 391 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อการเกษตร
1(1-0-2)
		 (Research and Statistical Methods for Agriculture)
		 หลักและระเบียบวิธกี ารวิจยั ทางด้านการเกษตร การวิเคราะห์ปญ
ั หาเพือ่ ก�ำหนดหัวข้องานวิจยั
การวางแผนการทดลอง วิธกี ารรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลทางสถิติ การรายงานผลและวิจารณ์
ผลการวิจัยเพื่อการน�ำเสนอในการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์บทความวิชาการ
AIL 391		 ปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อการเกษตร
2(1-4-2)
		 (Laboratory of Research and Statigical Methods for Agriculture)
		 ปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางด้านการเกษตร การวิเคราะห์ปญ
ั หาเพือ่ ก�ำหนดหัวข้องานวิจยั การวางแผน
การทดลอง วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลทางสถิติ การรายงานผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
เพื่อการน�ำเสนอในการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์บทความวิชาการ
AIN 392 โครงร่างงานวิจัย
1(0-2-1)
		 (Project Proposal)
		 การค้นคว้าเอกสารในหัวข้อทีม่ คี วามน่าสนใจทางเทคโนโลยีการเกษตรและเรียบเรียงเขียนเป็น
โครงร่างงานวิจัย เป็นงานค้นคว้าด้วยตนเองหรือปฏิบัติการตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์
AIN 493 สัมมนาด้านนวัตกรรมเกษตร
1(0-2-1)
		 (Seminar in Agricultural Innovation)
		 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล ปัญหาทางด้านการเกษตรแล้วน�ำมาเรียบเรียงเสนอรายงานเป็นราย
บุคคล การอภิปรายกลุ่ม กรรมวิธีการสืบค้นข้อมูลแบบต่างๆ ลักษณะและการตีความเอกสารในเชิงวิชาการ
การเรียบเรียงข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ทางการเกษตร การรวบรวม
ข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของประเทศไทย และ/หรือของต่างประเทศ
		

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต
ก. แผนการศึกษาปกติ 		

				
AIN 393 การคิดเชิงระบบและแผนผังความคิดส�ำหรับนวัตกรรมเกษตร
1(0-2-1)
		 (System Thinking and Mind Mapping for Agricultural Innovation)
		 การออกแบบกระบวนการคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อน�ำไปปรับใช้ในการวิเคราะห์
ออกแบบธุรกิจเกษตรแม่นย�ำสูง
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AIT 491		 การฝึกงานทางนวัตกรรมเกษตร
2(0-35-18)
		 (Agricultural Innovation Training)
		 นักศึกษาจะต้องผ่านการปฏิบัติการในสถานศึกษา สถาบันวิจัยหรือสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเป็นเวลาอย่างน้อย 300 ชั่วโมง
AIN 492 โครงการพิเศษ
2(0-6-3)
		 (Special Project)
		 วิชาบังคับก่อน : AIT 392 โครงร่างงานวิจัย
		 ศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเกษตร รายงาน
ค้นคว้าของนักศึกษาจากการทดลองหรือการทดลองพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
การออกแบบสอบถาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเสนอเป็นรายงาน ภายใต้การควบคุมและ
แนะน�ำขออาจารย์ที่ปรึกษา
		

ข. แผนสหกิจศึกษา

AIN 394
		

เตรียมงานสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Preparation for Cooperative Education)
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
		 หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา
		 การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการไปท�ำงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ประกอบด้วยหัวข้อที่ส�ำคัญ ได้แก่ หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเขียน
และน�ำเสนอรายงาน
AIN 495 โครงงานสหกิจศึกษาส�ำหรับนวัตกรรมเกษตร
1(0-2-1)
		 (Cooperative Project for Agricultural Innovation)
		 วิชาบังคับก่อน : AIT 394 เตรียมงานสหกิจศึกษา
		 ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของงานตามที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานและที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำ นักศึกษาต้องจัดท�ำ
รายงานฉบับสมบูรณ์ทแี่ สดงถึงรายละเอียดการปฏิบตั งิ านสหกิจ ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา เพือ่ น�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ

1006
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

AIN 496 สหกิจศึกษาส�ำหรับนวัตกรรมเกษตร
3(0-35-16)
		 (Cooperative Education for Agricultural Innovation)
		 วิชาบังคับร่วม : AIT 495 โครงงานสหกิจส�ำหรับนวัตกรรมเกษตร
		 การฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเกษตร โดยปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงาน
ประจ�ำของหน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ให้ปฏิบตั ใิ ห้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาฝึกงาน นักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์และต้องผ่านการ
ประเมินของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
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คณะเทคโนโลยีอาหาร Food Technology
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
BCH 203 ชีวเคมี
3(2-3-6)
		 (Biochemistry)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 125 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กรดอะมิโน เปบไทด์และโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน กรดนิวคลิอกิ จลศาสตร์ของเอนไซม์ ไบโอเอนเนอจีตคิ ส์และออกซิเดชั่น วิถเี มตาโบลิสมต่างๆ เมตาโบ
ลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน ชีวสังเคราะห์
ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุวศิ วกรรม การควบคุมเมตาโบลิสม การ
ท�ำงานของฮอร์โมน โภชนาการ สเปคโฟโตมิเตอร์เอสดี เอสดีเอส เพจ เจล ฟิลเตรชั่น จลศาสตร์ของเอนไซม์
การย่อยอาหาร เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การแยกสกัดพลาสมิด เจลอิเลคโตรโฟริสิส
BIO 141
		

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-2-6)
(General Biology)
อาหารและพลังงานส�ำหรับการด�ำรงชีวติ โครงสร้างและการท�ำงานของเซลล์ เนือ้ เยือ่ พืช เนือ้ เยือ่
สัตว์ การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา
พฤติกรรมสัตว์ เน้นวิธกี ารใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์เพือ่ ศึกษาโครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์  เนือ้ เยือ่
และการแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม   ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ระบบนิเวศในแหล่งน�้ำ
จืด พฤติกรรมของสัตว์
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CHM 124 เคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
		 (Basic Chemistry)
อะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุลเคมี กรดเบสปฏิกิริยาออกซิเดชัน
รีดักชัน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
CHM 125 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
3(2-3-6)
		 (Introduction to Organic Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : CHM 124 เคมีพื้นฐาน
การเรียกชือ่ และปฏิกริ ยิ าในเคมีอนิ ทรียท์ สี่ ำ� คัญ ได้แก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอ
บอัลกอฮอล์และฟีนอล  สารประกอบกรดคาร์บอกซิลิก  และอนุพันธ์  สารประกอบอัลดีไฮด์  สารประกอบคี
โตน  สารประกอบเอมีน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
CHM 233 เคมีวิเคราะห์
3(2-3-6)
		 (Analytical Chemistry)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 124 เคมีพื้นฐาน
ขัน้ ตอนของการวิเคราะห์การประเมินข้อมูล สมดุลเคมีและไอออนแบบต่างๆ การวิเคราะห์โดย
อาศัย การชั่งน�้ำหนัก การวัดปริมาตร การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ เช่น โพแทนทิโอเมตรี คัลเลอรีเมตรี สเปค
โตรเมตรี การแยกและการวิเคราะห์ดว้ ยไฟฟ้าและโครมาโตกราฟี การแลกเปลีย่ นไอออนและการประยุกต์ใช้
FTH 108
		

ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีอาหาร 1
1(1-0-2)
(Introduction to Food Technology I)
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร บูรณาการความรู้พื้นฐาน
ด้านความปลอดภัยของอาหาร โภชนาการอาหาร การเน่าเสียของอาหาร และ การทดสอบทางประสาทสัมผัส
กับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
อาหารประเทศไทย
FTH 109
		

ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีอาหาร 2
1(1-0-2)
(Introducton to Food Technology II)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและอาหารประเภทต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์เมล็ด
ถั่ว นัต พืชหัวและผลิตภัณฑ์ ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ ไข่และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ สัตว์น�้ำและ
ผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์ ไขมัน น�้ำมันและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์   ลูก
กวาดและช็อกโกแลต และอาหารหมัก
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FTH 222 จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
		 (General Microbiology)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO 141 ชีววิทยาทั่วไป
ความรู้พื้นฐาน โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ความส�ำคัญ   การเพาะ
เลีย้ งจุลนิ ทรีย  ์ เมตาบอลิซมึ ของจุลนิ ทรีย  ์ พันธุศาสตร์ของจุลนิ ทรีย  ์ บทบาทของจุลนิ ทรียท์ มี่ คี วามส�ำคัญต่อ
อุตสาหกรรมอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั จุลนิ ทรียท์ งั้ ด้านประโยชน์และโทษ การควบคุมจุลนิ ทรีย์
การแยกและเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีคุณค่าทางอุตสาหกรรม
FTH 231 เคมีเชิงฟิสิกส์ส�ำหรับเทคโนโลยีอาหาร
2(2-0-4)
		 (Physical Chemistry for Food Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 124 เคมีพื้นฐาน
ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับสมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของเทอโมไดนามิกส์ ความ
จุความร้อน เอนทาลปี เอนโทรปี กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ได้เอง กฎวัฏภาคและสมดุลระหว่างวัฏภาค สมดุลเคมี
จลนพลศาสตร์เคมี สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ พันธะและแรงอันตรกิริยา สมบัติด้านวิทยากระแส
ปรากฎการณ์บนพื้นผิว แรงตึงผิว และแรงตึงระหว่างผิว
FTH 391
		

วิธีวิจัยและการวางแผนการทดลอง
3(3-0-6)
(Research Methodology and Experimental Design)
ระเบียบวิธีวิจัยตั้งแต่แนวคิดการท�ำวิจัย การตั้งปัญหางานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
สมมุติฐานการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ การวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประมวล
ผลข้อมูล รูปแบบการเขียน และ การน�ำเสนองานวิจัย
GEN 134 เขียนแบบวิศวกรรม
1(0-2-1)
		 (Engineer Drawing)
มาตรฐานงานเขียนแบบ การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพตัด และ การ
ก�ำหนดขนาด
MAT 133
		

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
(Calculus I)
แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ ฟังก์ชั่นมาตรฐาน เรขาคณิตวิเคราะห์เกี่ยวกับเส้นตรงและภาพตัด
กรวย ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ เวกเตอร์และการประยุกต์ ลิมติ ของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์และความชันของ
เส้นโค้ง ค่าสูงสุด/ต�่ำสุดและการประยุกต์ ล�ำดับและอนุกรม การอินทิเกรต วิธีหาอนุพันธ์ และอินทิกรัลโดย
กระบวนการเชิงตัวเลข
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MAT 141
		

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ความน่าจะ
เป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น แบบต่อเนือ่ งและไม่ตอ่ เนือ่ ง การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบ
สมมุติฐาน
PHY 132 ฟิสิกส์ทั่วไป: กลศาสตร์ ความร้อน และของไหล
3(2-3-6)
		 (General Physics: Mechanics, Heat and Fluid)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 133 แคลคูลัส 1
จลนศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของอนุภาค งาน พลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค
วัตถุแข็งเกร็งและความยืดหยุน่ การเคลือ่ นทีแ่ บบฮาร์โมนิก คลืน่ กล กลศาสตร์ของของไหล ความร้อน ทฤษฏี
จลน์ของก๊าซ อุณหพลศาสตร์ โดยการสอนจะมุง่ สอนหลักการทางฟิสกิ ส์ไปสูก่ ารประยุกต์ โดยการใช้พชี คณิต
และแคลคูลัสเบื้องต้นเป็นพื้นฐาน

วิชาชีพ

วิชาชีพบังคับ
FIB 342		
		

ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Agricultural and Food Industry Business)
ภาพรวมของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโลก การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร นวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การส่งเสริม และสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรและอาหาร ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ หน้าทีแ่ ละกระบวนการต่างๆของการท�ำธุรกิจ
เช่น การตลาด การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการ ควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนองค์ประกอบที่ส�ำคัญของ
การท�ำแผนธุรกิจ
FTH 211
		

เคมีอาหาร 1
3(2-3-6)
(Food Chemistry I)
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ได้แก่ น�้ำ  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามินและเกลือแร่
คุณสมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ รงควัตถุและเอนไซม์ในอาหาร
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FTH 281
		

กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 1
3(2-3-6)
(Industrial Food Processing I)
เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมอาหาร วัตถุดิบอาหารและคุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงและการ
จัดการวัตถุดบิ หลังการเก็บเกีย่ วการเสือ่ มเสียของอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทต่างๆ การผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตส่วนผสมส�ำคัญในการแปรรูปอาหาร
ได้แก่ แป้ง ผลผลิตจากการย่อยแป้ง แป้งดัดแปร น�้ำตาล น�้ำมันและไขมัน และโปรตีน

FTH 313 เคมีอาหาร 2
3(2-3-6)
		 (Food Chemistry II)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 211 เคมีอาหาร 1
ปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร ระหว่างการ
แปรรูปและการเก็บรักษา รวมถึงการป้องกัน สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ลักษณะทางเคมีของอาหารเฉพาะ
กลุ่ม เช่น นม เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ธัญชาติและแป้ง และชาและกาแฟ วัตถุเจือปนอาหาร ได้แก่ วัตถุกัน
เสีย สารกันหืน สารปรับความเป็นกรด อิมัลซิไฟเออร์ สารให้ความคงตัว สีผสมอาหาร สารเสริมกลิ่นรส สาร
ให้ความหวาน และสารเสริมสุขภาพ รวมทั้งสารพิษที่ตกค้างในอาหาร ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ
เติมลงในผลิตภัณฑ์อาหาร
FTH 314
		

การวิเคราะห์อาหาร
3(2-3-6)
(Food Analysis)
หลักการวิเคราะห์อาหาร การสุ่ม การเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธี การประเมินผลข้อมูล วิธีการ
วิเคราะห์อาหารแบบดั้งเดิมและแบบใช้เครื่องมือ วิธีการวิเคราะห์ การแยกและการศึกษาคุณลักษณะของ
องค์ประกอบอาหาร การวิเคราะห์อาหารเฉพาะกลุ่ม และการวัดคุณสมบัติของอาหารด้วยเครื่องมือ
FTH 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3-6)
		 (Food Microbiology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 222 จุลชีววิทยาทั่วไป
บทบาทของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร
จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนและท�ำให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ก่อโรคและโรคระบาดเนื่องจากอาหาร การท�ำลาย
จุลนิ ทรียใ์ นอาหาร จุลนิ ทรียท์ เี่ กีย่ วกับการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร วิธเี ก็บตัวอย่างจุลนิ ทรียจ์ ากพืน้ ผิวอุปกรณ์
เครื่องมือ และมือผู้ที่เกี่ยวกับการผลิตอาหาร จุลินทรีย์ดัชนี มาตรฐานทางจุลชีววิทยา การตรวจวิเคราะห์
จุลินทรีย์ในอาหารโดยใช้วิธีมาตรฐาน วิธีที่รวดเร็ว และชุดทดสอบ

1012
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

FTH 333
		

วิศวกรรมอาหาร
12(2-0-4)
(Food Engineering I)
หน่วยและการแปลงหน่วย สมดุลมวลและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล การถ่ายโอนความร้อน
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์ท�ำความเย็น การถ่ายโอนมวล

FTH 334
		

วิศวกรรมอาหาร 2
2(2-0-4)
(Food Engineering II)
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยที่ส�ำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การอบแห้ง การกรอง การตก
ตะกอน การตกผลึก การเหวี่ยงแยก การระเหย การกลั่น และการสกัดด้วยตัวท�ำละลาย เทคโนโลยีควบคุม
การผลิตแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีสะอาดส�ำหรับการแปรรูปอาหาร
FTH 336

ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวน การแปรรูปอาหาร
1(0-3-2)
(Food Process Engineering Laboratory)
		
วิชาบังคับก่อน :FTH 333 วิศวกรรมอาหาร 1
		 วิชาบังคับร่วม : FTH 334 วิศวกรรมอาหาร 2
การทดลองเกี่ยวกับการประยุกต์หลักวิศวกรรมที่ส�ำคัญเข้ากับกระบวนการแปรรูปอาหาร ได้แก่
การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน การระเหย การท�ำแห้ง การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง การลดขนาด การร่อน การตก
ตะกอน การกรอง การกลั่น และการสกัด
FTH 342
		

เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
3(3-2-6)
(Food Biotechnology)
กิจกรรมและบทบาทที่ส�ำคัญของจุลินทรีย์หัวเชื้อและเอนไซม์ในกระบวนการหมัก การพัฒนา
คุณภาพอาหารด้วยพันธุวิศวกรรม  การตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหารด้วยเทคนิค  พันธุศาสตร์  การศึกษา
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส�ำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ สารประกอบเชิงหน้าที่ สารไบโอแอคทีฟ พรีโพรและซินไบโอติกส์ที่ส�ำคัญต่อการผลิตอาหารในอนาคตในกลุ่มอาหารป้องกันและรักษาโรค อาหารเพื่อผู้
สูงอายุ และอาหารเพื่อสุขภาพเฉพาะด้าน รวมถึงศึกษาการใช้ประโยชน์จากแบคเทอริโอซิน สารต้านจุลชีพ
และไบโอโพลิเมอร์จากธรรมชาติในกระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารที่ช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษา
พร้อมกับป้องกันการเสื่อมเสียทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย์ของอาหารที่ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
FTH 352
		

การประกันคุณภาพอาหาร
3(2-3-6)
(Food Quality Assurance)
คุณภาพของอาหาร ปัจจัยคุณภาพของอาหาร การตรวจวัดคุณภาพอาหารด้วยวิธที างประสาท
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สัมผัสและด้วยเครือ่ งมือ หลักการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร เครือ่ งมือส�ำหรับควบคุมคุณภาพอาหาร
สถิตเิ พือ่ การควบคุมคุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ข้อก�ำหนดและการจัดท�ำระบบระบบการจัดการด้าน
คุณภาพของอาหาร
FTH 353
		

มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
1(1-0-2)
(Food Standards and Regulations)
หน่วยงานด้านมาตรฐานและกฎหมายอาหาร พระราชบัญญัตอิ าหารและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมของไทย มาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี มาตรฐานการส่งออกและน�ำเข้าอาหารของไทย
และสากล ข้อบังคับเกี่ยวกับฉลาก วัตถุเจือปน สารก่อภูมิแพ้ อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อาหารฉายรังสี อาหารดัดแปลงพันธุกรรม อาหารเกษตรอินทรีย์ บรรจุภัณฑ์ การรับผิดชอบต่อความเสียหาย
จากอาหารที่ไม่ปลอดภัย และการปกป้องอาหาร
FTH 356

ความปลอดภัยของอาหาร และการสุขาภิบาล
3(3-0-6)
(Food Safety and Sanitation)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร
อันตรายของอาหารและมาตรการควบคุม หน่วยงานด้านความปลอดภัยของอาหาร การรับรอง
มาตรฐาน การออกแบบเครือ่ งจักรอุปกรณ์และสถานทีผ่ ลิตทีส่ อดคล้องกับหลักสุขาภิบาล ข้อก�ำหนดและการ
จัดท�ำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร การ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ไอเอสโอ 22000 มาตรฐานบีอาร์ซี ไอเอสโอ 17025 มาตรฐาน
อาหารฮาลาล และการวิเคราะห์ความเสี่ยง
FTH 361
		

โภชนาการอาหาร
2(2-0-4)
(Food Nutrition)
คุณสมบัติโภชนาการของอาหาร การย่อยอาหาร การดูดซึมและเมแทบอลิซึมของสารอาหาร
ความต้องการพลังงาน ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับต่อวันและแนวทางการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี
โภชนาการแต่ละช่วงอายุ การประเมินภาวะโภชนาการ การขาดสารอาหารและโรคที่เกิดจากโภชนาการผิด
ปกติ นิสัยและพฤติกรรมการบริโภค ฉลากโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
3(2-3-6)
		 (Industrial Food Processing II)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 281 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 1
หลักการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ การถนอมอาหารด้วยความ
ร้อน เอ็กซ์ทรูชั่น การท�ำแห้ง การทอด การให้ความร้อนอาหารโดยตรง การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง การแยก
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การท�ำให้เข้มข้น การลดขนาด การฉายรังสี การแปรรูปที่ใช้ความร้อนน้อยที่สุด การแปรรูปที่ไม่ใช้ความร้อน
เทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอื่นๆ
FTH 382 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 3
3(2-3-6)
		 (Industrial Food Processing III)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ นม เนื้อและสัตว์ปีก สัตว์น�้ำ ผักและ
ผลไม้ ลูกกวาดและช็อกโกแลต ธัญชาติและแป้ง และกาแฟ การใช้วัตถุเจือปนอาหารและสารเสริมสุขภาพ
ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการแปรรูปอาหาร การจัดการน�้ำและ        
ของเสีย
FTH 383
		

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากข้าว
3(2-3-6)
(Rice Product Technology)
ประวัติที่มาและลักษณะที่ส�ำคัญของพันธุ์ข้าวไทย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าว การตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพข้าว มาตรฐานข้าว และ การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้าวในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารต่างๆได้แก่ แป้งข้าวในอุตสาหกรรมเบเกอรี ข้าวเสริมวิตามิน ข้าวนึ่ง ข้าว
หุงสุกเร็ว ข้าวบรรจุกระป๋อง ข้าวแช่เยือกแข็ง อาหารเช้าธัญพืช อาหารทารก ผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากข้าว
อาหารว่าง น�้ำส้มสายชู ผลิตภัณฑ์จากแกลบ และ ผลิตภัณฑ์จากร�ำข้าว เช่น น�้ำมันร�ำข้าว อาหารเสริมจาก
ร�ำและจมูกข้าว
FTH 384
		

เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
1(1-0-2)
(Food Packaging Technology)
ความส�ำคัญของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพอาหาร ประเภทของการบรรจุ วัสดุที่ใช้ในการบรรจุ
อาหาร เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และไม้ การออกแบบภาชนะบรรจุ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
บรรจุอาหาร เช่น การบรรจุแบบปลอดเชื้อ ฟีล์มที่บริโภคได้ การบรรจุสุญญากาศ การบรรจุในบรรยากาศ
ดัดแปลง การบรรจุแบบแอคทีฟ การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ และการบรรจุแบบอินเทลลิเจนท์
FTH 451
		

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2(1-2-4)
(Food Product Development)
วิชาบังคับก่อน : FTH 382 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 3
ขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การวิเคราะห์ความคิด และการเลือกแนวความ
คิด การออกแบบและการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ตลาดและความส�ำเร็จในการตลาด
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FTH 491
		

ปฏิบัติการภาคสนาม
1(0-3-2)
(Field Study)
การศึกษาดูงานที่โรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหาร เพื่อเรียนรู้ถึงกระบวนต่างๆ ที่ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม และมีการส่งรายงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษานอกสถานที่

FTH 492 สัมมนา
1(0-2-1)
		 (Seminar)
		
เงื่อนไขของวิชา : ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
การน�ำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีอาหาร อภิปรายในหัวข้อที่สนใจจาก
รายงานการวิจยั ในวารสารวิทยาศาสตร์ การอภิปรายร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒใิ นหัวข้อต่างๆในด้านความก้าวหน้า
ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร
FTH 493 โครงการพิเศษ 1
1(0-3-2)
		 (Special Project I)
		
เงื่อนไขของวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ระเบียบวิธีวิจัย ตั้งแต่การก�ำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การค้นคว้าเอกสาร การเขียนโครง
ร่างงานวิจัย การวางแผนการวิจัย และเทคนิคการด�ำเนินการทดลอง ฝึกปฏิบัติการวิจัยในสาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพเป็นงานเฉพาะตัวของนักศึกษา โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานวิจัยนั้น นักศึกษาจะต้อง
ส่งโครงร่างงานวิจัยเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
FTH 494
		

โครงการพิเศษ 2
2(0-6-3)
(Special Project II)
วิชาบังคับก่อน : FTH 493 โครงการพิเศษ 1
		 เงื่อนไขของวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาลงมือท�ำการทดลองตามโครงร่างงานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติ ภายใต้การควบคุมดูแล
จากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนั้น และส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
FTH 495 การฝึกงานทางเทคโนโลยีอาหาร
1(0-35-18)
		 (Food Technology Training)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร, FTH 313 เคมีอาหาร 2
		
และ FTH 382 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 3
นักศึกษาต้องฝึกงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีอาหาร ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
เพื่อให้เกิดความช�ำนาญและความมั่นใจในตนเองก่อนที่จะประกอบอาชีพจริงเมื่อจบการศึกษา
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FTH 497 สหกิจศึกษาส�ำหรับเทคโนโลยีอาหาร
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education for Food Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร, FTH 313 เคมีอาหาร 2
		 และ FTH 382 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 3
เงื่อนไขของวิชา : ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาจะฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดความช�ำนาญและความมั่นใจในตนเองก่อนจะ
ประกอบอาชีพจริงเมื่อจบการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปัญหาหรือหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอาหาร
เพือ่ ฝึกท�ำวิจยั โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาและ/หรือนักเทคโนโลยีอาหารในหน่วยงานดังกล่าวเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา
นักศึกษาจะต้องค้นคว้าข้อมูล วางแผนการทดลอง ส่งโครงร่างงานวิจัย และส่งรูปเล่มและน�ำเสนอผลงาน
ต่อกรรมการโครงการสหกิจศึกษาเมื่อสิ้นสุดการวิจัย

วิชาชีพเลือก
FTH 171
		

ทิศทางของอาหารและการบริโภคในอนาคต
3 (3-0-6)
(Future Trends in Food and Diet)
แนวโน้ม ความส�ำคัญ และความเป็นไปได้ของอาหารอนาคต ได้แก่ อาหารปลอดภัยอาหาร
สุขภาพ อาหารทางการแพทย์ และอาหารใหม่ เทคโนโลยีการผลิต และความปลอดภัยของอาหารอนาคต
ทิศทางการบริโภคอาหารในอนาคตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ
FTH 375
		

เทคโนโลยีอาหารทางเลือกและอาหารทดแทน
3 (2-3-6)
(Alternative and Replacement Food Technology)
การอุบัติใหม่ของอาหารดั้งเดิมและอาหารที่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย วัตถุเจือปนอาหารจาก
ธรรมชาติ การแบ่งประเภทอาหารตามแนวคิดโนวา อาหารปราศจากกลูเตน อาหารลดและปราศจากไขมัน
ซินไบโอติกในอาหาร อาหารทีเ่ สริมองค์ประกอบทีท่ ำ� หน้าทีพ่ เิ ศษ ผลิตภัณฑ์ทดแทนมือ้ อาหาร อาหารเฉพาะ
โรค อาหารสุขภาพและอาหารทางการแพทย์จากกัญชาและกัญชง อาหารนาโน บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลากอาหาร
ทางเลือก
FTH 376
		

อาหารสุขภาพและโภชนาเภสัชเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
3 (2-3-6)
(Functional Foods and Nutraceuticals for Well-being)
ความส�ำคัญ ความหมาย และประเภทของอาหารสุขภาพและโภชนเภสัช อาหารสุขภาพต่างๆ
ที่มีผลต่อสุขภาพกายและใจ รวมถึงโภชนเภสัชที่ส�ำคัญที่มีผลต่อการป้องกันโรคต่างๆ เทคโนโลยีที่ใช้ใน
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กระบวนการผลิต ความปลอดภัยและความเป็นพิษ แนวคิดและการพัฒนาอาหารสุขภาพและโภชนเภสัช
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
FTH 377
		

โปรตีนทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
3(3-2-6)
(Alternative Proteins for Food Security)
โปรตีนดั้งเดิมและโปรตีนทางเลือก ความหมาย ที่มา และความส�ำคัญของโปรตีนทางเลือก
พืชที่ใช้ทดแทนโปรตีนจากสัตว์ เช่น ธัญชาติ ถั่ว ผักและผลไม้ โปรตีนทางเลือกที่ผ่านการแปรรูป เช่น เต้าหู้
กลูเตน โปรตีนเกษตร โปรตีนจากเห็ดและรา โปรตีนทางเลือกชนิดใหม่ เช่น โปรตีนเซลล์เดียว แมลง โปรตีน
สกัดจากใบพืช เนื้อเทียมจากพืช และเนื้อสัตว์ปลูก โปรตีนสมบูรณ์ เปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนทางเลือก ความท้าทาย ความยัง่ ยืนและผลกระทบของการใช้โปรตีนทางเลือกต่อ
โภชนาการ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม อาการแพ้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากโปรตีนทาง
เลือก
FTH 378
		

เทคโนโลยีเอนไซม์อาหาร
3 (2-3-6)
(Technology of enzyme in foods)
เอนไซม์ทมี่ อี ยูใ่ นอาหารตามธรรมชาติ สมบัตแิ ละประเภทของเอนไซม์ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อกิจกรรม
ของเอนไซม์ การผลิตและการท�ำเอนไซม์ให้บริสทุ ธิ์ ผลของเอนไซม์ตอ่ คุณภาพอาหาร การพัฒนาวัตถุเจือปน
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้เอนไซม์
FTH 442 การออกแบบและการจัดการโรงงานอาหาร
3(2-3-6)
		 (Food Plant Design and Management)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 333 วิศวกรรมอาหาร 1
		 และ FTH 356 ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล
หลักการออกแบบโรงงานอาหาร ได้แก่ การเลือกที่ตั้ง การประมาณก�ำลังการผลิตและความ
ต้องการวัตถุดิบ การเลือกอุปกรณ์การผลิต การวางผังกระบวนการผลิตและโรงงานตามหลักสุขาภิบาล การ
จัดตารางการผลิต การจัดองค์กรและอัตราก�ำลัง การค�ำนวณต้นทุน และจุดคุ้มทุน การจัดการโรงงานอาหาร
ข้อบังคับเกี่ยวกับสุขอนามัย แรงงาน การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
FTH 452
		

มาตรฐานการให้บริการผลิตภัณฑ์ฮาลาล
3(3-0-6)
(Standard Service for Halal Products)
ข้อก�ำหนดของอาหารฮาลาล และเงื่อนไขตามหลักการอิสลาม การน�ำความรู้ด้านอาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปใช้ในการบริโภคตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาวะที่ดี ฝึกปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
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สถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาล แนวปฏิบัติการขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลไทย ตามข้อบังคับของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำเมนูอาหารฮาลาล รวมทัง้
การให้บริการด้านอาหารฮาลาลในห้องอาหาร โรงแรม และร้านค้าปลีก แสดงตัวอย่างการท�ำอาหารฮาลาล
และสูตรอาหารฮาลาล
FTH 453
		

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล
3(3-0-6)
(Halal Product Standard)
ความหมายของฮาลาล และฮารอมในอิสลาม ข้อก�ำหนดของอาหารฮาลาล และเงื่อนไขตาม
หลักการอิสลาม การผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ฮาลาล ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การเชือดสัตว์ เพื่อประกอบ
อาหารฮาลาล องค์ประกอบของอาหารต้องห้าม และอนุญาต กระบวนการผลิต การติดฉลาก และการจัดการ
ผลิตอย่างถูกต้อง กฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วอาหารฮาลาล การจัดจ�ำหน่ายอาหารฮาลาลภายประเทศไทย
และการส่งออก ขั้นตอนการขอใบรับรองเครื่องหมายฮาลาลของประเทศไทย และโอกาสทางธุรกิจส�ำหรับ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์ฮาลาล
FTH 462
		

เทคโนโลยีผักและผลไม้
3(2-3-6)
(Fruit and Vegetable Technology)
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของผักผลไม้ การเปลีย่ นแปลงและการสูญเสียคุณภาพของผัก
ผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว แล้วน�ำไปประยุกต์ใช้กับการแปรรูป ตลอดจนเทคนิค และกระบวนการผลิตผัก
และผลไม้บรรจุกระป๋อง ผักผลไม้แช่แข็ง ผักผลไม้อบแห้ง และผลิตภัณฑ์จากผักผลไม้อื่นๆ ในอุตสาหกรรม
FTH 463 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
3(2-3-6)
		 (Dairy Product Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบและคุณค่าทางอาหารของนมและผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานและการตรวจสอบ
คุณภาพ กรรมวิธีการผลิตน�้ำนมปราศจากเชื้อและพาสเจอไรส์ และผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ตลอดจนการเสื่อม
เสียและการเก็บรักษา
FTH 472
		

เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์น�้ำ	
(Meat and Fishery Technology)
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2

3(2-3-6)
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หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
โครงสร้างและองค์ประกอบของกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น�้ำ  การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของ
กล้ามเนือ้ ภายหลังการตายของสัตว์ วิธกี ารตัดแต่งเนือ้ สัตว์แบบสากล ปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพของเนือ้
สัตว์ การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ การถนอมรักษาและการแปรรูปเนื้อสัตว์ วัตถุเจือปนอาหารและสารปรุงแต่ง
ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้จากสัตว์
FTH 465 เทคโนโลยีขนมหวาน
3(2-3-6)
		 (Confectionery Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ ชนิดและคุณสมบัติของส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ การบรรจุและการเก็บรักษา
FTH 466 เทคโนโลยีไขมันและน�้ำมัน
3(2-3-6)
		 (Fat and Oil Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 313 เคมีอาหาร 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ส่วนประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติทางกายภาพของน�้ำมัน ไขมัน และอาหารประเภทไข
มัน วัตถุดิบที่ใช้และวิธีการแปรรูปไขมันต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร
FTH 467 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3(2-3-6)
		 (Beverage Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
เครื่องดื่มต่างๆ ทั้งประเภทอัดลมและไม่อัดลม เครื่องดื่มประเภทที่มีและไม่มีอัลกอฮอล์เป็น
ส่วนผสม อาหารเหลวอืน่ ๆ บทบาทของเครือ่ งดืม่ ต่อชีวติ ประจ�ำวัน การผลิตให้ได้ทงั้ ด้านปริมาณและคุณภาพ
ด้านโภชนาการ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
FTH 468 เทคโนโลยีแป้ง
3(2-3-6)
		 (Starch Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 313 เคมีอาหาร 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
โครงสร้าง องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของแป้ง การผลิตแป้งจากวัตถุดบิ ต่างๆ เทคนิคการ
วิเคราะห์คณ
ุ สมบัตแิ ละคุณภาพของแป้ง การผลิตแป้งดัดแปรและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ
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FTH 469 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(2-3-6)
		 (Bakery Product Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบและคุณภาพของเครื่องปรุงแต่งต่างๆที่ใช้ในการท�ำผลิตภัณฑ์ขนมอบ กรรมวิธี
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ สาเหตุของการเสื่อมเสีย การเก็บรักษาเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีคุณภาพดี
FTH 470
		

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-6)
(Post Harvest Technology)
วิชาบังคับก่อน : FTH 281 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 1
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และสรีรวิทยาของผลิตผลเกษตรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพและ
อายุของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งศึกษาการปฏิบัติและการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรหลังการ
เก็บเกี่ยว การเสื่อมเสีย การป้องกัน การบรรจุ และการขนส่ง เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพดีก่อนน�ำเข้าสู่
โรงงานแปรรูปต่อไป
FTH 471
		

เทคโนโลยีชาและกาแฟ
(Tea and Coffee Technology)
ความเป็นมาและความส�ำคัญของชาและกาแฟ ชนิดของชาและกาแฟ องค์ประกอบทางเคมีใน
ชาและกาแฟที่มีผลต่อสุขภาพ สมบัติทางกายภาพและเคมีของชาและกาแฟ หลักการและกรรมวิธีการผลิต
ชาและกาแฟชนิดต่างๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตชาและกาแฟ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับชาและกาแฟ
FTH 473 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3(2-3-6)
		 (Industrial Microbiology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 222 จุลชีววิทยาทั่วไป
กระบวนการอุตสาหกรรมที่ใช้จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ การคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์ เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมการหมัก วัตถุดิบที่ใช้เป็นสูตรอาหารแก่จุลินทรีย์ บทบาทหน้าที่ของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
อาหารและการผลิตสารเคมี เช่น เอนไซม์ วิตามิน เครือ่ งดืม่ ทีม่ อี ลั กอฮอล์ กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน ยาปฏิชวี นะ
โดยเน้นการสังเคราะห์ทางชีวภาพและกลไกการควบคุมการสังเคราะห์
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FTH 474
		

วัตถุเจือปนอาหาร
3(2-3-6)
(Food Additives)
วิชาบังคับก่อน : FTH 313 เคมีอาหาร 2
ชนิดและความส�ำคัญของวัตถุเจือปนในอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การใช้กรดอะมิโน
สารกันหืน และสารถนอมอาหาร หรือการใช้เอนไซม์ พอลีแซคคาไรด์ต่างๆ สารให้กลิ่น รส ที่ได้จากธรรมชาติ
หรือจากการสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของอาหาร เป็นต้น
FTH 475 การบรรจุอาหาร
3(2-3-6)
		 (Food Packaging)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
คุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เช่น แก้ว แผ่นเหล็ก
เคลือบดีบุก ฟิล์มพลาสติก กระดาษ อลูมิเนียมฟอยด์ เทคนิคการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ของภาชนะ
บรรจุอาหาร การเลือกใช้ภาชนะบรรจุให้เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ
แนวโน้มของการพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารใหม่ๆ
FTH 477
		

การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-6)
(Energy Management in Food Industry)
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานใน
องค์กร การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน ISO50001 เทคนิคการประเมินและการจัดการเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบท�ำความเย็น ระบบท�ำความร้อน
ระบบอัดอากาศ
FTH 478
		

เทคโนโลยีการผลิตอาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท
3(2-3-6)
(Hermetically Sealed Food Production Technology)
ข้อบังคับการบรรจุในภาชนะปิดสนิท หลักการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อน ชนิดของเครือ่ งฆ่าเชือ้ ส่วน
ประกอบของเครื่องฆ่าเชื้อ  ภาชนะบรรจุอาหาร การปิดผนึกภาชนะบรรจุอาหาร หลักการระบบปลอดเชื้อ
ระบบการบรรจุปลอดเชื้อ ระบบการบันทึกข้อมูลในกระบวนการผลิต การออกแบบกระบวนการฆ่าเชื้อ น�้ำที่
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตอาหารภายใต้สภาวะสุญญากาศในภาชนะบรรจุปิดสนิท
FTH 486 นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3(3-0-6)
		 (Innovative Food Processing Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
ภาพรวมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
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อุตสาหกรรมอาหารในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการวัตถุดิบ การถนอมและแปรรูปอาหาร การบรรจุและเก็บ
รักษาอาหาร และการควบคุมกระบวนการผลิต หลักการและการประยุกต์ใช้งาน ความล�้ำหน้าเมื่อเปรียบ
เทียบกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต
FTH 485
		

เทคโนโลยีการท�ำแห้ง
3(2-3-6)
(Dehydration Technology)
อาหารแห้งประเภทต่างๆ และกรรมวิธีการผลิต บทบาทของอาหารแห้งต่อชีวิตประจ�ำวัน
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพด้านโภชนาการและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

FTH 498
		

หัวข้อที่เลือกสรรทางเทคโนโลยีอาหาร
3(3-0-6)
(Selected Topics in Food Technology)
เรื่องราววิทยาการที่แสดงถึงความก้าวหน้าและน่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร หัวข้อจะ
เปลี่ยนไปตามความเหมาะสมทุกปี

วิชาเลือกเสรี
FTH 101
		

เทคโนโลยีอาหารส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
3(3-0-6)
(Food Technology for Living)
เงื่อนไขของวิชา : ยกเว้นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร
หลักการเบื้องต้นในการถนอมและแปรรูปอาหาร เช่น นม เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ น�้ำผลไม้ ไวน์
น�ำ้ ส้มสายชูหมัก และขนมอบ ความรูท้ างเทคโนโลยีชวี ภาพและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ความ
สัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กบั อาหารในชีวติ ประจ�ำวัน ผูเ้ รียนสามารถน�ำความรูน้ ไี้ ปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้
เช่น เลือกซื้ออาหาร เก็บรักษาอาหาร เลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์
FTH 103 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
		 (Beverage Production Technology)
		
เงื่อนไขของวิชา : ยกเว้นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและองค์ประกอบที่ส�ำคัญของเครื่องดื่มหลากชนิด
ได้แก่ เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ เบียร์ เหล้า ไวน์ เครือ่ งดืม่ ประเภทนม โยเกิรต์ พร้อมดืม่ น�ำ้ ผักผลไม้ ชา กาแฟ
น�้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ให้พลังงาน เครื่องดื่มสุขภาพ และเครื่องดื่มอื่นๆ การควบคุมคุณภาพ สาเหตุของการเสื่อม
เสีย การเก็บรักษา หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
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FTH 104
		

ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(3-0-6)
(Introduction to Bakery Product Technology)
เงื่อนไขของวิชา : ยกเว้นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร
การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ขนมอบ ส่วนผสมและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภท
ต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพ วิธีการเก็บรักษาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีคุณภาพดี
FTH 107
		

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนมและผลิตภัณฑ์นม
3(3-0-6)
(Introduction to Milk and Milk Products)
ทีม่ าของน�ำ้ นมดิบต่างๆ เช่น นมวัว นมแพะ นมควาย มาตรฐาน คุณภาพ และองค์ประกอบของ
น�้ำนมดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เช่น นมสดพาสเจอร์ไรซ์ นมสเตอร์ไรเซชัน นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ไอศกรีม
เนย นมผง และเบเกอรี่

3.1.5.4 หมวดวิชาโท		
				
ส�ำหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ ที่ต้องการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารเป็นวิชาโท ให้เลือกเรียน
จากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
FTH 101
		

เทคโนโลยีอาหารส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
3(3-0-6)
(Food Technology for Living)
หลักการเบื้องต้นในการถนอมและแปรรูปอาหาร เช่น นม เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ น�้ำผลไม้ ไวน์
น�ำ้ ส้มสายชูหมัก และขนมอบ ความรูท้ างเทคโนโลยีชวี ภาพและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ความ
สัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กบั อาหารในชีวติ ประจ�ำวัน ผูเ้ รียนสามารถน�ำความรูน้ ไี้ ปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้
เช่น เลือกซื้ออาหาร เก็บรักษาอาหาร เลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์
FTH 103
		

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
(Beverage Production Technology)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและองค์ประกอบที่ส�ำคัญของเครื่องดื่มหลากชนิด
ได้แก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เบียร์ เหล้า ไวน์ เครื่องดื่มประเภทนม โยเกิร์ตพร้อมดื่ม น�้ำผักผลไม้ ชา
กาแฟ น�ำ้ ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีใ่ ห้พลังงาน เครือ่ งดืม่ สุขภาพ และเครือ่ งดืม่ อืน่ ๆ การผลิตเครือ่ งดืม่ บางชนิดในโรงงาน
ต้นแบบ เช่น ไวน์ เบียร์ คูลเลอร์ น�้ำผักผลไม้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การควบคุมคุณภาพ สาเหตุของการเสื่อม
เสีย การเก็บรักษา หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต การศึกษาดูงานโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียง
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FTH 104
		

ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(3-0-6)
(Introduction to Bakery Product Technology)
การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ขนมอบ ส่วนผสมและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภท
ต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพ วิธีการเก็บรักษาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีคุณภาพดี
FTH 107
		

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนมและผลิตภัณฑ์นม
3(3-0-6)
(Introduction to Milk and Milk Products)
ทีม่ าของน�ำ้ นมดิบต่างๆ เช่น นมวัว นมแพะ นมควาย มาตรฐาน คุณภาพ และองค์ประกอบของ
น�้ำนมดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เช่น นมสดพาสเจอร์ไรซ์ นมสเตอร์ไรเซชัน นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ไอศกรีม
เนย นมผง และเบเกอรี่

FTH 150
		

ความรู้เบื้องต้นทางการควบคุมคุณภาพอาหาร
3(3-0-6)
(Introduction to Food Quality Control)
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร วิธีประเมินคุณภาพอาหารด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และ
ประสาทสัมผัส การควบคุมคุณภาพอาหารให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี เป็นไปตามมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค

FTH 151
		

ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายอาหารและการตลาดส�ำหรับอาหาร
3(3-0-6)
(Introduction to Food Law and Food Marketing)
กฎหมายและข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร ข้อบังคับใหม่ๆ ที่ก�ำลังได้รับความสนใจใน
อุตสาหกรรมอาหารของไทยและภูมิภาคอื่นๆ หลักการตลาดส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ การจ�ำหน่าย
การกระจายสินค้า การตัง้ ราคา และการส่งเสริมการขาย ปัญหาด้านการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารประเภท
ต่างๆ
FTH 152
		

ความรู้เบื้องต้นทางการสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
3(3-0-6)
(Introduction to Food Safety and Sanitation)
ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับจุลนิ ทรียช์ นิดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร จุลนิ ทรียท์ กี่ อ่ ให้เกิดโรคและโรค
ระบาดที่เกิดจากอาหาร มาตรการควบคุมการปนเปื้อน วิธีการท�ำลายจุลินทรีย์ในอาหาร อันตรายจากความ
ปลอดภัยของอาหาร หลักการพืน้ ฐานของระบบจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ประกอบด้วยระบบ 5-ส
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
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FTH 153
		

ความรู้เบื้องต้นทางกระบวนการแปรรูปอาหาร
3(3-0-6)
(Introduction to Food Processing)
หลักการพื้นฐานของการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม วัตถุดิบอาหารและการเตรียม
วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนและความเย็น บรรจุภัณฑ์อาหาร วัตถุเจือปนอาหาร
และการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆ ได้แก่ ผักและผลไม้ นม เนื้อสัตว์ ขนมอบ ลูกกวาดและช็อกโกแลต และ
อาหารหมัก
FTH 171
		

ทิศทางของอาหารและการบริโภคในอนาคต
3 (3-0-6)
(Future Trends in Food and Diet)
แนวโน้ม ความส�ำคัญ และความเป็นไปได้ของอาหารอนาคต ได้แก่ อาหารอินทรีย์ อาหาร
สุขภาพ อาหารทางการแพทย์ และอาหารใหม่ เทคโนโลยีการผลิต และความปลอดภัยของอาหารอนาคต
ทิศทางการบริโภคอาหารในอนาคตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ
FTH 201
		

เคมีของอาหารและการวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Chemistry of Foods and Food Analysis)
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร เช่น นม เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ ธัญชาติและแป้ง โครงสร้าง
และคุณสมบัตทิ างเคมีขององค์ประกอบในอาหาร การเปลีย่ นแปลงทางเคมีระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษา
อาหารรวมทัง้ วิธปี อ้ งกัน หลักการและวิธวี เิ คราะห์องค์ประกอบของอาหาร สิง่ เจือปน และวัตถุเจือปนอาหารง
FTH 202
		

จุลชีววิทยาและสุขลักษณะของอาหาร
3(3-0-6)
(Microbiology and Food Hygiene)
ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโต ยับยั้ง และท�ำลายจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ท�ำให้อาหารเสื่อม
เสีย จุลนิ ทรียก์ อ่ โรคในอาหาร จุลนิ ทรียด์ ชั นีดา้ นสุขลักษณะอาหาร จุลนิ ทรียท์ ใี่ ช้เพือ่ แปรรูปอาหาร การตรวจ
หาจุลินทรีย์ในอาหาร มาตรฐานด้านจุลชีววิทยาของอาหาร อันตรายของอาหารและมาตรการควบคุม ข้อ
ก�ำหนดวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะส�ำหรับอาหารกึ่งสุกและอาหารสุกในการจัดอาหารบริการคนจ�ำนวนมาก
ข้อก�ำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารส�ำหรับโรงแรม โรงอาหาร โรงครัว และร้านอาหาร ข้อก�ำหนดการให้บริการ
อาหารฮาลาล
FTH 301
		

การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-6)
(Food Processing I)
วัตถุดิบอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหาร การเสื่อมเสียและการถนอมอาหาร หลักการถนอม
อาหารทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารส�ำหรับผลิตภัณฑ์ นม ผลิตภัณฑ์เนื้อและ
สัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ และผลิตภัณฑ์จากน�้ำมันและอื่นๆ
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FTH 302
		

การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3-6)
(Food Processing II)
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารส�ำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ลูกกวาด ผลิตภัณฑ์ธัญชาติและ
แป้ง เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์หมัก วัตถุเจือปนอาหารและสารเสริมสุขภาพ การบรรจุอาหาร ฉลากอาหาร
การแปรรูปอาหารและโภชนาการมนุษย์และอื่นๆ
FTH 401
		

การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
(Food Quality Control and Product Development)
คุณภาพของอาหารและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพอาหาร วิธคี วบคุมและประกัน
คุณภาพอาหาร การวัดคุณภาพอาหารโดยการประเมินทางประสาทสัมผัสและการใช้เครื่องมือ ขั้นตอนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การสร้างและการคัดเลือกแนวความคิด การออกแบบและการประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์ตลาดและความส�ำเร็จในการตลาด
FTH 452
		

มาตรฐานการให้บริการผลิตภัณฑ์ฮาลาล
3(3-0-6)
(Standard Service for Halal Products)
ข้อก�ำหนดของอาหารฮาลาล และเงื่อนไขตามหลักการอิสลาม การน�ำความรู้ด้านอาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปใช้ในการบริโภคตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาวะที่ดี ฝึกปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน
สถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาล แนวปฏิบัติการขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลไทย ตามข้อบังคับของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำเมนูอาหารฮาลาล รวมทัง้
การให้บริการด้านอาหารฮาลาลในห้องอาหาร โรงแรม และร้านค้าปลีก แสดงตัวอย่างการท�ำอาหารฮาลาล
และสูตรอาหารฮาลาล
FTH 462 เทคโนโลยีผักและผลไม้
3(2-3-6)
		 (Fruit and Vegetable Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
โครงสร้างทางเคมีและกายภาพของผักผลไม้ การเปลีย่ นแปลงและการสูญเสียคุณภาพของผัก
ผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยว แล้วน�ำไปประยุกต์ใช้กับการแปรรูป ตลอดจนเทคนิค และกระบวนการผลิตผัก
และผลไม้บรรจุกระป๋อง ผักผลไม้แช่แข็ง ผักผลไม้อบแห้ง และผลิตภัณฑ์จากผักผลไม้อื่นๆ ในอุตสาหกรรม
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FTH 463 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
3(2-3-6)
		 (Dairy Product Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบและคุณค่าทางอาหารของนมและผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานและการตรวจสอบ
คุณภาพ กรรมวิธีการผลิตน�้ำนมปราศจากเชื้อและพาสเจอไรส์ และผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ตลอดจนการเสื่อม
เสียและการเก็บรักษา
FTH 472
		

เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์น�้ำ	
3(2-3-6)
(Meat and Fishery Technology)
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
โครงสร้างและองค์ประกอบของกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น�้ำ  การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของ
กล้ามเนือ้ ภายหลังการตายของสัตว์ วิธกี ารตัดแต่งเนือ้ สัตว์แบบสากล ปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพของเนือ้
สัตว์ การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์ การถนอมรักษาและการแปรรูปเนื้อสัตว์ วัตถุเจือปนอาหารและสารปรุงแต่ง
ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้จากสัตว์
FTH 465 เทคโนโลยีขนมหวาน
3(2-3-6)
		 (Confectionery Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ ชนิดและคุณสมบัติของส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต
กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ การเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ การบรรจุและการเก็บรักษา
FTH 466 เทคโนโลยีไขมันและน�้ำมัน
3(2-3-6)
		 (Fat and Oil Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 313 เคมีอาหาร 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ส่วนประกอบ โครงสร้าง และคุณสมบัติทางกายภาพของน�้ำมัน ไขมัน และอาหารประเภทไข
มัน วัตถุดิบที่ใช้และวิธีการแปรรูปไขมันต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร
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FTH 467 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
3(2-3-6)
		 (Beverage Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
เครื่องดื่มต่างๆ ทั้งประเภทอัดลมและไม่อัดลม เครื่องดื่มประเภทที่มีและไม่มีอัลกอฮอล์เป็น
ส่วนผสม อาหารเหลวอืน่ ๆ บทบาทของเครือ่ งดืม่ ต่อชีวติ ประจ�ำวัน การผลิตให้ได้ทงั้ ด้านปริมาณและคุณภาพ
ด้านโภชนาการ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
FTH 468 เทคโนโลยีแป้ง
3(2-3-6)
		 (Starch Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 313 เคมีอาหาร 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
โครงสร้าง องค์ประกอบทางกายภาพและเคมีของแป้ง การผลิตแป้งจากวัตถุดบิ ต่างๆ เทคนิคการ
วิเคราะห์คณ
ุ สมบัตแิ ละคุณภาพของแป้ง การผลิตแป้งดัดแปรและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ
FTH 469 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(2-3-6)
		 (Bakery Product Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : FTH 381 กระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม 2
		 หรือ ดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบและคุณภาพของเครื่องปรุงแต่งต่างๆที่ใช้ในการท�ำผลิตภัณฑ์ขนมอบ กรรมวิธี
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ สาเหตุของการเสื่อมเสีย การเก็บรักษาเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีคุณภาพดี
FTH 471
		

เทคโนโลยีชาและกาแฟ
(Tea and Coffee Technology)
ความเป็นมาและความส�ำคัญของชาและกาแฟ ชนิดของชาและกาแฟ องค์ประกอบทางเคมีใน
ชาและกาแฟที่มีผลต่อสุขภาพ สมบัติทางกายภาพและเคมีของชาและกาแฟ หลักการและกรรมวิธีการผลิต
ชาและกาแฟชนิดต่างๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตชาและกาแฟ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับชาและกาแฟ
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สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
วิชาเฉพาะพื้นฐาน
FIB 104		 วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
1(1-0-2)
		 (Introduction to Science)
		
วิชาบังคับร่วม: FLB 104 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
ความรูเ้ บือ้ งต้นด้าน เคมี ชีววิทยา และ ฟิสกิ ส์ ได้แก่ ปริมาณสารสัมพันธ์ การเรียกชือ่ สาร ตาราง
ธาตุ   กรดเบส  สารอินทรีย์ และสารชีวเคมี กฎและสมการที่จ�ำเป็นของฟิสิกส์ การจ�ำแนกลักษณะของสิ่งมี
ชีวิต โครงสร้างและการท�ำงานของเซลล์ การแบ่งเซล และ พันธุศาสตร์เบื้องต้น
FLB 104
		

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
2(0-4-2)
(Laboratory of Introduction to Science)
ปฏิบตั กิ ารความรูเ้ บือ้ งต้นด้าน เคมี ชีววิทยา และ ฟิสกิ ส์ ได้แก่ ปริมาณสารสัมพันธ์ การเรียกชือ่
สาร ตารางธาตุ  กรดเบส  สารอินทรีย์ และสารชีวเคมี กฎและสมการที่จ�ำเป็นของฟิสิกส์ การจ�ำแนกลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและการท�ำงานของเซลล์ การแบ่งเซล และ พันธุศาสตร์เบื้องต้น
ACC 111 การบัญชีส�ำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
3(3-0-6)
		 (Accounting for Non-Accountant)
                     กระบวนการทางบัญชี    งบการเงินของกิจการบริการ  กิจการพาณิชยกรรม และ กิจการผลิต
สินค้า  ต้นทุนการผลิตสินค้าและการควบคุม   การบัญชีต้นทุนงานสั่งท�ำและต้นทุนงานช่วง  การบัญชีต้นทุน
มาตรฐาน   การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและต้นทุนส่วนเพิ่ม  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
DMR 201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
		 (Principles of Marketing)
ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีการตลาด เครื่องมือที่ใช้ในการท�ำการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายและการก�ำหนดต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม
ผู้บริโภค การบริหารการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์และ
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคา การเลือกช่องทางการจัดจ�ำหน่าย การส่งเสริมการ
ตลาด และจริยธรรมทางการตลาด
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FIB 202		
		

สถิติพื้นฐานส�ำหรับการวิจัย
3(3-0-6)
(Basic Statistics for Research)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แนะน�ำโปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่อการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และ การประยุกต์ใช้สถิตใิ นการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ระเบียบวิธวี จิ ยั ตัง้ แต่
แนวคิดการท�ำวิจัย การวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และ การน�ำ
เสนองานวิจัย
		
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี		
		
FIB 105		 จุลชีววิทยาเบื้องต้นส�ำหรับผู้ประกอบการ
1(1-0-2)
		 (Introduction to Microbiology for Entrepreneur)
		
วิชาบังคับร่วม: FLB 105 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้นส�ำหรับผู้ประกอบการ
การจัดจ�ำแนกจุลินทรีย์ ลักษณะและโครงสร้างของแบคทีเรีย   การศึกษาจุลินทรีย์ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ อาหารเลีย้ งเชือ้ และการเพาะเลีย้ งจุลนิ ทรีย์ เมแทบอลิซมึ ของจุลนิ ทรีย  ์ การควบคุมจุลนิ ทรีย์
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ทั้งด้านประโยชน์และโทษ
		
FLB 105 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้นส�ำหรับผู้ประกอบการ
2(0-4-2)
		 (Laboratory of Introduction to Microbiology for Entrepreneur)
ปฏิบัติการการจัดจ�ำแนกจุลินทรีย์ ลักษณะและโครงสร้างของแบคทีเรีย  การศึกษาจุลินทรีย์
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อาหารเลี้ยงเชื้อและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์   การควบคุม
จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ทั้งด้านประโยชน์และโทษ
FTH 108
		

ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีอาหาร 1
1(1-0-2)
(Introduction to Food Technology I)
พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร บูรณาการความรู้พื้นฐาน
ด้าน ความปลอดภัยของอาหาร โภชนการอาหาร การเน่าเสียของอาหาร และ การทดสอบทางประสาทสัมผัส
กับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
อาหารประเทศไทย
FTH 109
		

ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีอาหาร 2
1(1-0-2)
(Introduction to Food Technology II)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบและอาหารประเภทต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ เมล็ด
ถั่ว นัต พืชหัว และผลิตภัณฑ์ ธัญชาติ และผลิตภัณฑ์ ไข่และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์, สัตว์น�้ำและ
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ผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์, ไขมัน น�้ำมัน และผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลูก
กวาดและช็อกโกแลต และอาหารหมัก
MGT 202
		

องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
   แนวคิดพืน้ ฐานและลักษณะองค์การ หลักการจัดการ และหน้าทีห่ ลักในการจัดการ ได้แก่การ
วางแผน การจัดองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ การชีน้ ำ 
� และการควบคุม รวมถึงกระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อม
ทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
CIT 206
		

การเริ่มต้นธุรกิจนและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation and Startup)
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี การน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปสูเ่ ชิงพาณิชย์ ศูนย์บม่ เพาะทางธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การระดมเงินทุนเพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเป็นผูป้ ระกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การตลาดสาหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
FIB 211		 เคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหารเบื้องต้น
1(1-0-2)
		 (Introduction to Food Chemistry and Analysis)
		
วิชาบังคับร่วม : FLB 211 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหารเบื้องต้น
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ได้แก่ น�้ำ  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามินและเกลือแร่
คุณสมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ รงควัตถุและเอนไซม์ในอาหาร ปฏิกิริยาทาง
เคมีและชีวเคมีทเี่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงคุณภาพของอาหาร ระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา หลัก
การวิเคราะห์อาหาร วิธกี ารวิเคราะห์ การแยกและการศึกษาคุณลักษณะขององค์ประกอบอาหาร การวิเคราะห์
อาหารเฉพาะกลุ่ม และการวัดคุณสมบัติของอาหารด้วยเครื่องมือ
		
FLB 211 ปฏิบัติการเคมีอาหารและการวิเคราะห์อาหารเบื้องต้น
2(0-4-2)
		 (Laboratory of Introduction to Food Chemistry and Analysis)
ปฏิบัติการองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ได้แก่ น�้ำ  คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน
และเกลือแร่ คุณสมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ รงควัตถุและเอนไซม์ในอาหาร
ปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร ระหว่างการแปรรูปและการ
เก็บรักษา หลักการวิเคราะห์อาหาร วิธีการวิเคราะห์ การแยกและการศึกษาคุณลักษณะขององค์ประกอบ
อาหาร การวิเคราะห์อาหารเฉพาะกลุ่ม และการวัดคุณสมบัติของอาหารด้วยเครื่องมือ
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FIB 222		
		

จุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Introduction to Food Microbiology)
วิชาบังคับร่วม : FLB 222 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น
จุลินทรีย์ที่มีความส�ำคัญต่อกระบวนการผลิตและการเน่าเสียของอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและรอด
ชีวิตของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาในอาหาร การเน่าเสียของอาหาร อาหารหมัก การป้องกันและควบคุมการเน่า
เสียของอาหารด้วยเทคโนโลยีผสมผสาน จุลนิ ทรียก์ อ่ โรคทีส่ ำ� คัญในอาหาร การควบคุมการปนเปือ้ นเพือ่ ความ
ปลอดภัยของอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหารด้วยวิธีเคมี จุลชีววิทยา และกายภาพ
FLB 222
		

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารเบื้องต้น
2(0-4-2)
(Laboratory of Introduction to Food Microbiology)
ปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความส�ำคัญต่อกระบวนการผลิตและการเน่าเสียของอาหาร ปัจจัยที่
มีผลต่อการเจริญและรอดชีวิตของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมาในอาหาร การเน่าเสียของอาหาร อาหารหมัก การ
ป้องกันและควบคุมการเน่าเสียของอาหารด้วยเทคโนโลยีผสมผสาน จุลินทรีย์ก่อโรคที่ส�ำคัญในอาหาร การ
ควบคุมการปนเปื้อนเพื่อความปลอดภัยของอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหารด้วยวิธีเคมี จุลชีววิทยา
และกายภาพ
FTH 353

มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
1(1-0-2)
(Standards and Food Regulations)
หน่วยงานด้านมาตรฐานและกฎหมายอาหาร พระราชบัญญัตอิ าหารและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมของไทย มาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี มาตรฐานการส่งออกและน�ำเข้าอาหารของไทย
และสากล ข้อบังคับเกี่ยวกับฉลาก วัตถุเจือปน สารก่อภูมิแพ้ อาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อาหารฉายรังสี อาหารดัดแปลงพันธุกรรม อาหารเกษตรอินทรีย์ บรรจุภัณฑ์ การรับผิดชอบต่อความเสียหาย
จากอาหารที่ไม่ปลอดภัย และการปกป้องอาหาร
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วิชาเฉพาะด้าน

		
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา

FIB 253		 ความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
1(1-0-2)
		 (Food Safety and Standard Hygiene)
		
วิชาบังคับร่วม : FLB 253 ปฏิบัติการความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับจุลนิ ทรียช์ นิดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร จุลนิ ทรียท์ กี่ อ่ ให้เกิดโรคและโรค
ระบาดที่เกิดจากอาหาร มาตรการควบคุมการปนเปื้อน วิธีการท�ำลายจุลินทรีย์ในอาหาร อันตรายจากความ
ปลอดภัยของอาหาร หลักการพืน้ ฐานของระบบจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ประกอบด้วยระบบ 5-ส
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
FIB 253		
		

ปฏิบัติการความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร
2(0-4-2)
(Laboratory of Food Safety and Standard Hygiene)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการปนเปื้อน วิธีการท�ำลายจุลินทรีย์ในอาหาร อันตราย
จากความปลอดภัยของอาหาร หลักการพืน้ ฐานของระบบจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ประกอบด้วย
ระบบ 5-ส และหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิต มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
FIB 283		
		

การแปรรูปอาหาร 1
1(1-0-2)
(Food Processing I)
วิชาบังคับร่วม: FLB 283 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
คุณสมบัตขิ องอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร การดูแลรักษาและการขนส่งวัตถุดิบ การคัดเลือกและการท�ำความสะอาดวัตถุดิบ การลดขนาด การ
แยกและการให้อาหารเข้มข้น วัตถุเจือปนทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมอาหาร น�ำ้ และไอน�ำ้ ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
การแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อนจากไอน�้ำและน�้ำร้อน การศึกษาหาเวลาในการฆ่าเชื้ออาหารภาชนะ
ปิดสนิท กระบวนการแปรรูปปลอดเชื้อ
FLB 283
		

ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
2(0-4-2)
(Laboratory of Food Processing I)
ปฏิบัติการคุณสมบัติของอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การเตรียมวัตถุดิบที่ใช้
ในอุตสาหกรรมอาหาร การดูแลรักษาและการขนส่งวัตถุดิบ การคัดเลือกและการท�ำความสะอาดวัตถุดิบ
การลดขนาด การแยกและการให้อาหารเข้มข้น วัตถุเจือปนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร น�้ำและไอน�้ำที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อนจากไอน�้ำและน�้ำร้อน การศึกษาหาเวลาในการ
ฆ่าเชื้ออาหารภาชนะปิดสนิท กระบวนการแปรรูปปลอดเชื้อ
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FIB 342		
		

ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Agricultural and Food Industry Business)
ภาพรวมของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโลก การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร นวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การส่งเสริม และสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรและอาหาร ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ หน้าทีแ่ ละกระบวนการต่างๆ ของการท�ำธุรกิจ
เช่น การตลาด การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการ ควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนองค์ประกอบที่ส�ำคัญของ
การท�ำแผนธุรกิจ
FIB 343		
		

การจัดการการด�ำเนินงานธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
(Operations Management of Food Business)
หน้าทีข่ องการผลิตและการด�ำเนินงาน กลยุทธ์การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการคุณภาพ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการในธุรกิจอาหาร กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการโล
จิสติกส์และโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการด�ำเนินงาน การจัดการสินค้าคงเหลือ การผลิตแบบทัน
เวลาพอดี  การตัดสินใจตามหลักจริยธรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
FLB 343
		

ปฏิบัติการการการจัดการการด�ำเนินงานธุรกิจอาหาร
2(0-4-2)
(Laboratory of Operations Management of Food Business)
ปฏิบตั กิ ารการผลิตและการด�ำเนินงาน กลยุทธ์การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการคุณภาพ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการในธุรกิจอาหาร กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการด�ำเนินงาน การจัดการสินค้าคงเหลือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี  การ
ตัดสินใจตามหลักจริยธรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
FIB 344		
		

ปฏิบัติการการจัดการนวัตกรรมอาหาร
2(0-4-2)
(Laboratory of Food Innovation Management)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการนวัตกรรมส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร  เริ่มต้นจากการ
สร้างแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือการบริการที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่า หรือการปฏิบัติที่ดี
ขึ้น และการสร้างธุรกิจเพื่อท�ำตลาดให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ การบริการธุรกิจร้านอาหาร
FIB 352		
		

การประกันคุณภาพอาหาร
1(1-0-2)
(Food Quality Assurance)
วิชาบังคับร่วม : FLB 352 ปฏิบัติการประกันคุณภาพอาหาร
คุณภาพของอาหารและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพอาหาร วิธกี ารควบคุมคุณภาพ
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ของอาหารและกระบวนการประกันคุณภาพอาหาร ตั้งแต่การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารและการยอมรับ
หลักและวิธกี ารตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพอาหารโดยใช้ประสาทสัมผัสและควบคุมกระบวนการ
ผลิตเพื่อให้อาหารที่ผลิตขึ้นนั้น มีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามสุขลักษณะและปลอดภัยต่อการบริโภค
FLB 352
		

ปฏิบัติการประกันคุณภาพอาหาร
2(0-4-2)
(Laboratory of Food Quality Assurance)
ปฏิบัติการคุณภาพของอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหาร วิธีการ
ควบคุมคุณภาพของอาหารและกระบวนการประกันคุณภาพอาหาร ตั้งแต่การสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร
และการยอมรับ หลักและวิธีการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพอาหารโดยใช้ประสาทสัมผัสและ
ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้อาหารที่ผลิตขึ้นนั้น มีคุณภาพได้มาตรฐานถูกต้องตามสุขลักษณะและ
ปลอดภัยต่อการบริโภค
		
FTH 361 โภชนาการอาหาร
2(2-0-4)
		 (Food Nutrition)
คุณสมบัติโภชนาการของอาหาร การย่อยอาหาร การดูดซึมและเมแทบอลิซึมของสารอาหาร
ความต้องการพลังงาน ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับต่อวันและแนวทางการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี
โภชนาการแต่ละช่วงอายุ การประเมินภาวะโภชนาการ การขาดสารอาหารและโรคที่เกิดจากโภชนาการผิด
ปกติ นิสัยและพฤติกรรมการบริโภค ฉลากโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
FIB 382		 การแปรรูปอาหาร 2
1(1-0-2)
		 (Food Processing II)
		
วิชาบังคับก่อน : FIB 283 การแปรรูปอาหาร 1
		 วิชาบังคับร่วม: FLB 382 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบต่างๆ เช่น การอบแห้ง การใช้อุณหภูมิสูง  การใช้อุณหภูมิต�่ำ การท�ำให้เข้ม
ข้น เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์ การใช้ผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร
เทคโนโลยีสะอาด การวางผังโรงงาน
FLB 382 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
2(0-4-2)
		 (Laboratory of Food Processing II)
		
วิชาบังคับก่อน : FLB 283 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบต่างๆ เช่น การอบแห้ง การใช้อุณหภูมิสูง  การใช้
อุณหภูมิต�่ำ  การท�ำให้เข้มข้น เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์ การใช้ผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูป
อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีสะอาด การวางผังโรงงาน
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FTH 384
		

เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร
1(1-0-2)
(Food Packaging Technology)
ความส�ำคัญของบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพอาหาร ประเภทของการบรรจุ วัสดุที่ใช้ในการบรรจุ
อาหาร เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก และไม้ การออกแบบภาชนะบรรจุ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
บรรจุอาหาร เช่น การบรรจุแบบปลอดเชื้อ ฟีล์มที่บริโภคได้ การบรรจุสุญญากาศ การบรรจุในบรรยากาศ
ดัดแปลง การบรรจุแบบแอคทีฟ การบรรจุในบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ และการบรรจุแบบอินเทลลิเจนท์
FIB 392		
		

การฝึกงานด้านธุรกิจอาหาร I
2(0-35-18)
(Practical Training in Food Business I)
เงื่อนไขของวิชา: ผ่านวิชาเฉพาะพื้นฐานไม่ต�่ำกว่า 15 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องฝึกปฏิบตั งิ านเพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ นในฐานะพนักงานของธุรกิจบริการ
ด้านอาหาร หรือในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไม่นอ้ ยกว่า 200 ชัว่ โมง เพือ่ ฝึกความอดทน ความมีวนิ ยั ทักษะ
การท�ำงานและความมั่นใจในตัวเอง ในการเป็นพนักงานที่ดีต่อไป
		
FIB 393		 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1(1-0-2)
		 (Food Product Development)
วิชาบังคับร่วม: FLB 393 ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ขัน้ ตอนในการท�ำวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การวิเคราะห์ความคิด และการเลือก
แนวความคิด การออกแบบ เช่น การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์
ตลาดและความส�ำเร็จในการตลาด
FLB 393
		

ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2(0-4-2)
(Laboratory of Food Product Development)
ปฏิบตั กิ ารขัน้ ตอนในการท�ำวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การวิเคราะห์ความคิด และ
การเลือกแนวความคิด การออกแบบ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ตลาดและความส�ำเร็จในการตลาด
FIB 443		
		

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
(Food Business Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : FIB 342 ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
		 วิชาบังคับร่วม : FLB 443 ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
ความหมาย ความส�ำคัญ ความสามารถ แนวความคิด ประเภท กลยุทธ์ ทรัพยากร สภาพ
แวดล้อม และคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดและโอกาสในการท�ำธุรกิจ การออกแบบสตาร์ท
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อัพหรือธุรกิจที่ตนเองสนใจและท�ำได้จริง การจัดหาทุนหรือผู้สนับสนุน การเขียนแผนธุรกิจ องค์ประกอบ
ของแผนธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ประวัติโดยย่อของกิจการ (ถ้ามี) การวิเคราะห์สถานการณ์
แผนการตลาด แผนการผลิตและการด�ำเนินงาน แผนการจัดการและก�ำลังคน แผนการเงิน และแผนฉุกเฉิน
และการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
FLB 443
		

ปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
2(0-4-2)
(Laboratory of Food Business Entrepreneurship)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดและโอกาสในการท�ำธุรกิจ การออกแบบ
สตาร์ทอัพหรือธุรกิจทีต่ นเองสนใจและท�ำได้จริง การจัดหาทุนหรือผูส้ นับสนุน การเขียนแผนธุรกิจ องค์ประกอบ
ของแผนธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ประวัติโดยย่อของกิจการ (ถ้ามี) การวิเคราะห์สถานการณ์
แผนการตลาด แผนการผลิตและการด�ำเนินงาน แผนการจัดการและก�ำลังคน แผนการเงิน และแผนฉุกเฉิน
และการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
		
FIB 493		 ปฏิบัติการภาคสนาม
1(0-3-2)
		 (Field Study)
การศึกษาดูงานทีโ่ รงงานซึ่งเกีย่ วข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเทคโนโลยีอาหาร เพือ่ เรียนรู้
ถึงกระบวนต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการและมีการส่งรายงานทุกครั้งหลังจาก
เสร็จสิ้นการศึกษานอกสถานที่
		
FIB 494		 สัมมนา
1(1-0-2)
		 (Seminar)
		
เงื่อนไขของวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
การสัมมนาทางวิชาการด้านธุรกิจ หรือ ด้านการจัดการ ทีเ่ กีย่ วข้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
อาหารโดยมีผรู้ บั เชิญพิเศษและนักศึกษาเป็นผูพ้ ดู สัมมนา ตลอดจนมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
		
FIB 496		 การฝึกงานด้านธุรกิจอาหาร 2
3(0-35-18)
		 (Practical Training in Food Business II)
		
วิชาบังคับก่อน : FIB 392 การฝึกงานด้านธุรกิจอาหาร 1
นักศึกษาต้องฝึกปฏิบตั งิ าน เพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการ และเกีย่ วข้องกับการใช้ความรู้
ด้านเทคโนโลยีอาหารในธุรกิจบริการ หรือ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพือ่ ให้รมู้ คี วามเข้าใจในเรือ่ งวัตถุดบิ
กระบวนการผลิต และ การควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์อาหารไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง  
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วิชาโครงงาน
FIB 394		 การค้นคว้าอิสระ 1
1(1-0-2)
		 (Independent Study I)
		
เงื่อนไขของวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ก�ำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การค้นคว้าเอกสาร การเขียนโครงร่าง การวางแผนศึกษา และ
เทคนิคการด�ำเนินการทดลอง โดยมีอาจารย์เป็นทีป่ รึกษาและควบคุมงานวิจยั นัน้ นักศึกษาจะต้องส่งโครงร่าง
งานวิจัยเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
FIB 395		
		

การค้นคว้าอิสระ 2
2(2-0-4)
(Independent Study II)
วิชาบังคับก่อน : FIB 394 การค้นคว้าอิสระ 1
		 เงื่อนไขของวิชา : อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาลงมือท�ำการทดลองตามแนวคิดด้านธุรกิจ หรือ การจัดการ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
อาหาร และผ่านการอนุมตั จิ ากคณะ ภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ทปี่ รึกษางานวิจยั นัน้ และส่งรูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
		

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
FIB 498		
		

สหกิจศึกษาส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
3(0-35-18)
(Cooperative Education for Food Business Entrepreneur)
นักศึกษาจะฝึกงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีอาหารและการบริหารจัดการใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ ในหน่วยงานธุรกิจบริการอาหารไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดความ
ช�ำนาญและความมั่นใจในตนเองก่อนจะประกอบอาชีพจริงเมื่อจบการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปัญหาหรือ
หัวข้อวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอาหาร หรือ การจัดการในโรงงานอาหาร เพือ่ ฝึกท�ำวิจยั โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษา
และ/หรือผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา นักศึกษาจะต้องค้นคว้าข้อมูล วางแผนการ
ทดลอง ส่งโครงร่างงานวิจัย และส่งรูปเล่มและน�ำเสนอผลงานต่อกรรมการโครงการสหกิจศึกษาเมื่อสิ้นสุด
การวิจัย
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15       หน่วยกิต
ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารโดยให้นกั ศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทสาขาใด
สาขาหนึ่งตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทสาขานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

วิชาโท

หมวดวิชาเลือกเสรี		
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต
ส�ำหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชา หรือต่างวิทยาลัย/คณะ/สถาบันที่ต้องการจะศึกษาสาขาวิชา
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เป็นวิชาโท ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
FIB 342		
		

ธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3(3-0-6)
(Agricultural and Food Industry Business)
ภาพรวมของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารโลก การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร นวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร การส่งเสริม และสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรและอาหาร ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ หน้าทีแ่ ละกระบวนการต่างๆ ของการท�ำธุรกิจ
เช่น การตลาด การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการ ควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนองค์ประกอบที่ส�ำคัญของ
การท�ำแผนธุรกิจ
FIB 461		
		

เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
3(2-3-6)
(Technology and Business Management of Beverage Product)
ความส�ำคัญของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กระบวนการผลิตเครื่องดื่มต่างๆ ทั้งประเภทอัดลม
และไม่อัดลม เครื่องดื่มประเภทที่มีและไม่มีอัลกอฮอล์เป็นส่วนผสม อาหารเหลวอื่นๆ การควบคุมคุณภาพ  
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กระบวนการสร้างธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
FIB 462		
		

เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ
3(2-3-6)
(Technology and Business Management of Bakery Product)
ศึกษาองค์ประกอบและคุณภาพของเครื่องปรุงแต่งต่างๆที่ใช้ในการท�ำผลิตภัณฑ์ขนมอบ
กรรมวิธกี ารผลิตผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ขนมอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ดี กระบวนการสร้างธุรกิจและ การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ
FIB 464		
		

เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นม
3(2-3-6)
(Technology and Business Management of Dairy Product)
องค์ประกอบและคุณค่าทางอาหารของนมและผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานและการตรวจสอบ
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คุณภาพ กรรมวิธกี ารผลิตน�ำ้ นมปราศจากเชือ้ และพาสเจอไรส์ และผลิตภัณฑ์นมอืน่ ๆกระบวนการสร้างธุรกิจ
และ การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์นม
FIB 468		
		

เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้สด และแปรรูป
3(2-3-6)
(Technology and Business Management of Fresh and Processed
Vegetable and Fruit)
ความส�ำคัญของผักผลไม้ในธุรกิจการเกษตร องค์ประกอบทางเคมี และ โภชนาการของผักผล
ไม้ ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสีย  เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการกับผักผลไม้สด เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา การ
แปรรูปผักผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น�้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์กระป๋อง การท�ำแห้ง การแช่อิ่ม การทอด การ
บรรจุภัณฑ์ การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สด และ แปรรูป
		
FIB 470		 เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น�้ำ	
3(2-3-6)
		 (Technology and Business Management of Meat and Fishery Product)
โครงสร้างและองค์ประกอบของกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น�้ำ  การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของ
กล้ามเนือ้ ภายหลังการตายของสัตว์ วิธกี ารตัดแต่งเนือ้ สัตว์แบบสากล ปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพของเนือ้
สัตว์ การเสือ่ มเสียของเนือ้ สัตว์ การถนอมรักษาและการแปรรูปเนือ้ สัตว์ วัตถุเจือปนอาหารและสารปรุงแต่งที่
ใช้ในผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้จากสัตว์ กระบวนการสร้างธุรกิจและ การจัดการธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
FIB 473		
		

เทคโนโลยีและการบริหารธุรกิจชาและกาแฟ
3(2-3-6)
(Technology and Business Management of Tea and Coffee)
ความเป็นมาและความส�ำคัญของชาและกาแฟ ชนิดของชาและกาแฟ องค์ประกอบทางเคมีใน
ชาและกาแฟที่มีผลต่อสุขภาพ สมบัติทางกายภาพและเคมีของชาและกาแฟ หลักการและกรรมวิธีการผลิต
ชาและกาแฟชนิดต่างๆ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตชาและกาแฟ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับชาและกาแฟ และ กระบวนการสร้างธุรกิจและ การจัดการธุรกิจชาและกาแฟ
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วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
College of Digital Innovation and Information Technology
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
CIT 101
		

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
(Programming 1)
หลักการพืน้ ฐานของการสร้างล�ำดับการแก้ปญ
ั หาด้วยการเขียนโปรแกรมตามไวยากรณ์ภาษา
ที่ก�ำหนด การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ
ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล ค�ำสั่งควบคุมและค�ำสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร ตัวชี้ และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจ�ำ ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน แถว
ล�ำดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ สตริง แฟ้มข้อมูล การสร้างโปรแกรมที่เสถียรและการบูรณาการการสร้าง
แอพพลิเคชันเบื้องต้น
CIT 102		 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
		 (Programming 2)
		
วิชาบังคับก่อน : CIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Programming I) หรือ ขึ้นอยู่กับ
		 ดุลยพินิจของสาขาวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน แนวคิดการเขียนภาษาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
คลาสและอ็อบเจกต์ การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับค�ำสัง่ วนซ�ำ 
้ แนะน�ำโครงสร้างข้อมูลเบือ้ งต้น ประเภท
ของการจัดระบบแฟ้มข้อมูล เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย การประมวลผลแฟ้มข้อมูล แบบซีเค
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วนเชียล การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล การเขียนโปรแกรมทีใ่ ช้งานได้จริงในงานวิจยั บันเทิง
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
CIT 103		
		

ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
แนวคิดของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล และการค้นหาข้อมูลระบบฐาน   
ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและระบบแฟ้มข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลแบบเชิงชั้น แบบข่ายงาน และแบบเชิงสัมพันธ์การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน ภาษาที่ใช้บรรยาย
ข้อมูล การส�ำรองข้อมูล การรักษาความมั่นคง ความน่าเชื่อถือและความคงสภาพของข้อมูล ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบฐานข้อมูล
CIT 104		
		

กระบวนการธุรกิจส�ำหรับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Business Process for Information Systems)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ, โครงสร้างองค์กรทางธุรกิจ, สภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ, ความส�ำคัญของระบบสารสนเทศในกระบวนการทางธุรกิจ, เอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม,
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, กระบวนการผลิต, กระบวนการหลังกระบวนการผลิต, กระบวนการบูรณาการ,
และบทบาทของเอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มในกระบวนการทางธูรกิจ ข้อมูลและกระแสข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
CIT 105		
		

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Network Systems)
หลักการของการส่งข้อมูล สัญญาณ สื่อ ตัวน�ำ  การตรวจสอบความผิดพลาด โปรโตคอล ตัว
แบบอ้างอิงของโอเอสไอ ลักษณะโทโพโลยีของเครือข่าย  ขั้นตอนวิธีการเชื่อมต่อเส้นทาง จุดปลายทาง การ
โอนไฟล์ โปรโตคอลส�ำหรับงานระยะไกล การส่งข้อมูลเป็นแพคเก็ต การออกแบบระบบเครือข่าย การจัดการ
ระบบเครือข่าย และโปรโตคอลที่มีความเร็วสูง
CIT 205		
		

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information System Analysis and Design)
องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ และเครื่องมือ
สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค ทางปฏิบตั ิ และทางเศรษฐกิจ
การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับ
ข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การท�ำเอกสารประกอบ และการน�ำเสนอผล
งาน ฝึกวิเคราะห์และออกแบบจากกรณีศึกษา
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CIT 206		
		

การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovative and Startup)
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี การน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปสูเ่ ชิงพาณิชย์ ศูนย์บม่ เพาะทางธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การระดมเงินทุนเพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเป็นผูป้ ระกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การตลาดส�ำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

วิชาชีพ-บังคับ

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
CSC 487 กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
		 (Laws and Ethics in Information Technology)
กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้าและการพาณิชย์ การใช้
งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด เรื่องเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางสังคม เสรีภาพในการพูด ความเป็นส่วนตัว
ความเสี่ยงในระบบคอมพิวเตอร์ ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์   การละเมิด
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ กฎหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวงจรรวม กฎหมาย
โทรคมนาคม กฎหมายการค้าระหว่างประเทศส�ำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายว่าด้วยพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 13 หน่วยกิต
CSC 472
		

ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
หลักการปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์แบบมีนส์เอน ปัญญาประดิษฐ์ดั้งเดิม การประยุกต์ใช้
เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวติ ประจ�ำวัน การค้นหาโดยไม่มกี ารชีแ้ นะ การค้นหาโดยมีเชาวน์ปญ
ั ญาช่วย
การค้นหาเมือ่ มีคปู่ รปักษ์ การเล่นเกม ตรรกะเงือ่ นไข ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญโดยใช้กฎ การจัดการความไม่แน่นอน
ในระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ ตรรกะคลุมเครือ เครือข่ายใยประสาทเทียม ขัน้ ตอนวิธเี จเนติก การโปรแกรมเจเนติก การ
ท�ำเหมืองข้อมูล
CSC 491
		

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
1(0-3-2)
(Computer Science Project I)
โครงงานเฉพาะเรื่องส่วนที่ 1 เป็นการท�ำงานกลุ่มหรือเดี่ยวภายใต้ค�ำแนะน�ำของ

1044
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

อาจารย์ ที่ปรึกษา นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องท�ำการศึกษาปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เลือกไว้อย่าง
เป็นระบบ โครงงานทีท่ ำ� จะต้องเป็นโครงงานทีใ่ ช้ความรูพ้ นื้ ฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการประยุกต์
ใช้แนวคิดและเทคนิคที่เคยเรียนมา
CSC 492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3(0-9-5)
		 (Computer Science Project II)
		
วิชาบังคับก่อน : CSC 491 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
วิชานีเ้ ป็นวิชาต่อเนือ่ งจากโครงงานเฉพาะเรือ่ งส่วนที่ 1 (CSC 491) นักศึกษาต้องเขียนโปรแกรม
ให้เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบ และติดตั้งระบบ ส่งเอกสารประกอบ และต้องผ่านการสอบปากเปล่าและการน�ำ
เสนอโครงงานโดยนักศึกษาจะท�ำงานดังกล่าวภายใต้ค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา
CSC 498 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
		 (Co-operative Education)
		
เงื่อนไขรายวิชา : ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป
การปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางการปฏิบัติและทักษะต่างๆ ในการ
ท�ำงานในวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ การรายงานผลการปฏิบัติ
งานที่ได้จากสถานประกอบการ

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต
CSC 250
		

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
(Object-Oriented Programming)
กรอบความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ แอบสแตรกดาด้าไทพ์ คลาส สมาชิกของ
คลาส การซ้อนข้อมูล การห่อหุ้ม อินสแท็นซ์ เรฟเฟอเร็นซ คลาสอ็อบเจกต์ การโหลดคลาส ช่วงชีวิต และกฎ
ของขอบเขต คอนสทรัดทเตอร์ การสืบทอด การบดบัง โพลิมอฟิซึม ข้อตกลงของคลาสอ็อบเจกต์เจนเนอริค
คลาสนามธรรม อินเตอร์เฟส คลาสที่ช้อนในคลาส คลาสที่ไม่มีชื่อ อินเตอร์เฟสป้าย ตัวเชื่อมต่อ โรงงาน อีนู
เมอร์ชัน ไอเทอเรเตอร์ วัตถุฟังก์ชัน และโครสเซอร์
CSC 350 การเขียนโปรแกรมเทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
		 (Web Programming)
          
เอซทีทีพี โปโตคอล เอสทีเอ็มแอล จาวาสคริปต์ เอแจ็กซ์ ซีเอสเอส เอ็กซ์เอสแอลที เจสัน การ
เขียนโปรแกรมเครือ่ ข่ายด้วยซอคเก็ท เว็บเซิฟเวอร์ เว็บแอพพลิเคชัน เซิฟเล็ด คุกกี้ การติดตามเซสชัน ตัวกรอง
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ลิสเซินเนอร์ เจเอลพี เจเอสทีแอล เอ็มวีซีเว็บแอพพลิเคชัน เว็บแอพพลิเคชันเฟรมเวิร์ก เว็บเซอร์วิส โซพ และ
เรสฟูลเว็บแอพ
CSC 475
		

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3(3-0-6)
(Big Data Analytics)
แนวคิดพืน้ ฐานของขัน้ ตอนวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เครือข่าย
สังคม แพลตฟอร์มขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การโปรแกรมแมพรีดิว
กรอบแนวคิดการค�ำนวณเชิงแมพรีดิว ขั้นตอนวิธีทั่วไปส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้มและการตรวจจับ
ได้โดยทันทีทนั ใดจากสายข้อมูลเครือข่ายสังคม การศึกษาเชิงปฎิบตั เิ พือ่ การท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
โดยใช้ภาษาการโปรแกรมและเครื่องมือที่เลือก
CSC 480
		

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
( Software Engineering )
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น กระบวนการของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของ
ซอฟต์แวร์ โมเดลระบบ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกส์กบั ผูใ้ ช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
การทดสอบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจ
สอบความสมเหตุสมผล การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ โมเดลการปรับปรุง
กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์
CSC 485
		

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นส�ำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Introduction to Research Methodology for Computer Science)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ ความหมายและความส�ำคัญของการวิจัย
กระบวนการด�ำเนินการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ การค้นคว้า/ศึกษาวิธีวิจัยแบบต่างๆในสาขา
วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  การสามารถเชือ่ มโยงองค์ความรูส้ าขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ไปสูก่ ารท�ำงานวิจยั   
การอธิบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องจริยธรรมในแง่ของการออกแบบวิจัยตลอดถึงกระบวนการ
ด�ำเนินการวิจัย จนถึงการเขียนเอกสารวิจัย  การฝึกฝนท�ำโครงงานเล็กๆเพื่อสร้างความเข้าใจในการท�ำงาน
วิจัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12 หน่วยกิต
CSC 360
		

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
(Data Structures and Algorithms)
โครงสร้างข้อมูลประเภทข้อมูลแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น โครงสร้างแบบแบบคงที่และ
แบบพลวัต ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี รายการโยง กองซ้อน แถวคอย โครงสร้าง
แบบต้นไม้ กราฟ ฮีปทวิภาค การจัดการข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียงล�ำดับ และการค้นหาแบบต่างๆ ตาราง
แฮช การประยุกต์ความรู้แบบบูรณาการ เช่นการบีบอัดข้อมูล การจับคู่สตริง เป็นต้น
CSC 420 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
		 (Operating Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : CSC 331 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
วิธกี ารท�ำงานและส่วนประกอบของโปรแกรมควบคุมระบบการท�ำงานทีละโปรแกรม  การท�ำงาน
พร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา ระบบหน่วยความจ�ำชัว่ คราว การจัดการทรัพยากรของระบบซึง่
รวมถึงหน่วยความจ�ำ โปรเซสเซอร์ อุปกรณ์ และแฟ้มข้อมูล ปัญหาพื้นฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการท�ำงานของ
โปรแกรมควบคุมระบบ เช่น จังหวะ ประสานงาน การรอค้าง ภาวะอดอยาก ภาวะพร้อมกัน   การก�ำหนด
ล�ำดับชิ้นงาน การแบ่งหน่วยความจ�ำแบบเสมือน ปัญหารักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว    การ
ท�ำงานแบบขนานทั้งแบบแน่นและแบบหลวม ระบบงานสายท่อ  การสร้างระบบงานแบบทนความผิดพร่อง
CSC 451
		

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Computer Graphics Programming)
ภาษาและเครื่องมือส�ำหรับการวาดกราฟิกส์ การวาดรูปกราฟิกส์เรขาคณิต การวาดกราฟิกส์
ด้วยฟังค์ชนั่ ทางคณิตศาสตร์ รูปแบบและคุณลักษณะของการวาดกราฟิกส์ กราฟิกส์ตวั อักษร สี องค์ประกอบ
การควบคุมการวาดกราฟิกส์ การวาดกราฟิกส์ดว้ ยการเรียกซ�ำ 
้ การใช้อนิ พุทของผูใ้ ช้ควบคุมการวาด กราฟิก
ส์ของการเคลื่อนที่ การเปลี่ยนสภาพรูปทรงและสี การสร้างภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ ไฟล์รูปภาพ การจัดการ
กับข้อมูลของรูปภาพ การใช้ตัวกรอง กราฟิกส์สามมิติ การเปลี่ยนสภาพอย่างสามมิติ แฟร็กทัล และ ระบบ
โกลาหล
and chaos systems
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CSC 454
		

ภาษาการโปรแกรม
3(3-0-6)
(Programming Languages)
ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการของภาษาโปรแกรม ไวยากรณ์ และความหมายของภาษาโปรแกรม ไวยา
กรณ์แบคคัสนาวร์ (BNF)  และไดอาแกรมไวยากรณ์ ตัวแปรและคุณสมบัตขิ องตัวแปร ชนิดข้อมูล ประโยคค�ำ
สัง่ ต่างๆ โปรแกรมย่อยและการท�ำงานในการด�ำเนินการกับโปรแกรมย่อย  การสร้างและการก�ำหนดไวยากรณ์
ของภาษา รวมถึงหลักการการเขียนโปรแกรมแปลภาษาต่างๆ คุณสมบัติ ลักษณะของภาษาในแนวคิดแบบ
ต่างๆ ได้แก่ แบบโครงสร้าง แบบฟังก์ชัน แบบอ็อบเจกต์

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
CSC 331
		

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Architecture)
โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผลกลางและหลักการ
ท�ำงานของหน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจ�ำ ระบบตัวเลข      การท�ำงานระบบปฏิบัติการ  รูปแบบและ
ชนิดค�ำสัง่ ในภาษาเครือ่ ง  ภาษาแอสแซมบลี  พนื้ ฐานของระบบปฏิบตั กิ าร  เช่น การขัดจังหวะประสาน  มลั ติ
โปรแกรมมิ่ง เทคนิคหน่วยความจ�ำเสมือน

3) วิชาชีพ-เลือก 6 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียน 2 รายวิชาจากรายวิชาดังต่อไปนี้
CSC 437
		

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information System Security)
หลักการความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ การก�ำหนดนโยบายความมัน่ คง การรักษาความลับ
ภาวะส่วนตัว การลบเลือนสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ การป้องกันการเข้าถึงสารสนเทศโดยผูไ้ ม่ได้รบั อนุญาต
การแก้ไขข้อมูล การท�ำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ การเข้ารหัสลับ ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม
และการวางแผนการกู้คืนเมื่อเกิดหายนะ
CSC 440
		

การเขียนโปรแกรมกราฟิกส์ส่วนเชื่อมประสาน
3(2-2-5)
(Graphics User Interface Programming)
การสร้างโปรแกรมทีม่ จี ยี ไู อ วินโดว์ เฟรม แอปเพล็ต พาเนล คอนเท็นเนอร์ วัตถุอเี ว้นท์ อินเตอร์
เฟสลิสเซินเนอร์ การจัดการกับอีเว้นท์ เลย์เอ้าท์ ลาเบิล บัทเทล เท็คท์ฟิลด์ อิมเมดวิว เมาส์และคีย์บอรด์อีเว้
นท์ การจัดการกับการวาดและวินโดว์อีเว้นท์ เพน สพลิทเพน แท็บเป็ดเพน ดาด้าโมเดล และคอนโทรลเลอร์
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ตาราง ต้นไม้ เมนู ไดอะล็อก การจัดการเทรด คิวของอีเว้นท์ระบบ การส่งอีเว้นท์ ตัวตั้งเวลา การจัดการกับอี
เว้นท์อย่างอัตโนมัติ
CSC 452
		

การเขียนโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
(Mobile Programming)
เครือ่ งมือ และสภาพแวดล้อมส�ำหรับการสร้างโปรแกรมโมบายล์ โครงงานของแอพพลิเคชัน่ การ
สร้างหีบห่อและการติดตัง้ โปรแกรม ตัวจ�ำลอง ร้านค้าแอพพลิเคชัน่ ส่วนประกอบของแอพพลิเคชัน่ ส่วนแสดง
ผล ตัวควบคุมการแสดงผล ตัวจัดเรียง จียูไออีเว้นท์ กราฟิกส์ รูปภาพ การแสดงภาพเคลื่อนไหว ทรัพยากร
การจัดการกับเสียงและภาพ การถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว ช่วงชีวิตของแอพพลิเคชั่น การจัดการกับการ
หมุนเครือ่ ง และข้อก�ำหนดตอนท�ำงาน เทรด และการท�ำงานไอโอ บริการ การแจ้งเตือนผูใ้ ช้ การอ่านค่าตัวรับ
รู้ การรับรู้ต�ำแหน่ง การเก็บข้อมูลอย่างถาวร แหล่งให้บริการข้อมูล การเชื่อมต่อทางเครือข่าย และการเข้าใช้
เว็บเซอร์วิส
CSC 456 การสร้างคอมไพเลอร์
3(3-0-6)
		 ( Compiler Construction )
		
วิชาบังคับก่อน : CSC 454 ภาษาการโปรแกรม
หลักการเกีย่ วกับคอมไพเลอร์  ขนั้ ตอนต่างๆในกระบวนการสร้างคอมไพเลอร์ ได้แก่ lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, code generation เป็นต้น  คุณสมบัตแิ ละลักษณะของภาษาแบบ
ต่างๆ  และการเขียนโปรแกรมแปลภาษาโปรแกรมเหล่านัน้ รวมถึงเทคนิค เครือ่ งมือในการสร้างคอมไพเลอร์
CSC 460 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
		 (Design and Analysis of Algorithms)
		
วิชาบังคับก่อน : CSC 360โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ปัญหาทางการค�ำนวณ การวิเคราะห์ความซับซ้อน เซตและกราฟ ขั้นตอนวิธีการค้นหา ขั้นตอนวิธีการเรียง
ล�ำดับ แนวทางการแบ่งแล้วเข้ายึดเพื่อการแก้ปัญหา ประสิทธิภาพเชิงเส้นก�ำกับของขั้นตอนวิธี ทฤษฏี
มาสเตอร์ การวิเคราะห์ถัวเฉลี่ย การหาค่าเหมาะที่สุดของขั้นตอนวิธีโดยใช้ก�ำหนดการพลวัตและขั้นตอนวิธี
แบบละโมบ ต้นไม้แบบแผ่กว้างที่เล็กที่สุด ปัญหาแบบสมบูรณ์เอ็นพี
CSC 473 ระบบการตัดสินใจประยุกต์
3(3-0-6)
		 (Applied Decision System)
  
การพยากรณ์ โดยใช้กระบวนการมาคอฟ การเรียนรู้โดยใช้กฎของเบส์  ข่ายงานความเชื่อของ
เบย์ ต้นไม้การตัดสินใจ การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยการเรียนรู้แบบมีการสอนและไม่มีการสอน  การจัดกลุ่มโดย
ใช้โครงข่ายประสาทเทียม   วิธีค่าเฉลี่ยเค  วิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด วิธีการรวมกลุ่มแบบอโกรเมอเลทีฟ การหา
ค่าที่ดีที่สุดโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
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CSC 474
		

การออกแบบและก�ำหนดค่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Network Design and Configuration)
การท�ำงานของฮับ สวิทช์ เราเตอร์ ชนิดของสายสัญญาน การก�ำหนดไอพีแอดเดรส  การแบ่ง
เครือข่ายย่อย  เอ็กเซสคอนโทรลลิสต์  เครือข่ายเสมือน  เราติ้งโปโตคอลประเภท ริป ไอจีอาร์พี  โอเอสพีเอฟ  
อีไอจีอาร์พี
CSC 483 การโปรแกรมเว็บบริการ
3(3-0-6)
		 (Web Services Programming)
		
วิชาบังคับก่อน : CSC 360 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
หลักการและโครงสร้างของเว็บบริการ  มาตรฐานเว็บบริการที่ใช้ภาษาเอกซ์เอ็มแอล เช่น เอส
โอเอพี ดับเบิลยูเอสดีแอล และยูดดี ไี อ คอมโพเนนต์ตา่ งๆ การพัฒนาและติดตัง้ โปรแกรมประยุกต์เว็บบริการ
CSC 486
		

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental of Geographic Information Systems)
ระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้นและฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงสร้างของข้อมูลในระบบ
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ เทคนิคการน�ำเข้าและจัดเก็บข้อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การประยุกต์
ใช้ในงานต่างๆ
CSC 488
		

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computer Science I)
หัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการ
ศึกษาที่เปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ�้ำได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม
CSC 489
		

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computer Science II)
หัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการ
ศึกษาที่เปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ�้ำได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม
CSC 490
		

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
3(3-0-6)
(Selected Topic in Computer Science III)
หัวข้อวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุในภาคการ
ศึกษาที่เปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ�้ำได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม
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CSC 493
		

ระบบสารสนเทศแบบกระจาย
3(3-0-6)
(Distributed Information Systems)
ระบบสารสนเทศแบบกระจายและแบบปัจจัยทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ที่ท�ำ ให้มี
การใช้อย่างแพร่หลาย สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจายทีใ่ ช้กนั โดยทัว่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสือ่ สาร
ภายในขบวนการ การเรียกใช้โปรซีดทางไกล ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย การบริการแฟ้มข้อมูล การตั้งชื่อ
ในระบบแบบกระจาย การออกแบบโปรแกรมของเครือข่ายให้บริการ การควบคุมแบบพร้อมกัน การกู้ระบบ
และการทนต่อความผิดพลาด การท�ำส�ำเนาและการท�ำงานพร้อมกัน ระบบความปลอดภัยและกรณีศึกษา
CSC 494
		

การท�ำเหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Mining)
การท�ำเหมืองข้อมูลและแมชชีนเลอร์นนิงเบื้องต้น แนวคิด ข้อมูลเชิงรายการ ตัวแปรข้อมูล วิธี
การจ�ำแนกข้อมูล ต้นไม้ช่วยตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพและ ความน่าเชื่อถือของโมเดล การประเมิน
ประสิทธิภาพด้วยลิฟท์และต้นทุน การเตรียมข้อมูลเพื่อการค้นหาความรู้ การจัดกลุ่มข้อมูล การหากฎความ
สัมพันธ์ การแสดงข้อมูลภาพ การสรุปข้อมูล การหาแนวโน้มทีผ่ ดิ ปกติ การประยุกต์กบั การตลาดแบบเจาะจง
และโมเดลลูกค้า การประยุกต์กับการวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์ การประยุกต์กับเรื่องอื่นๆ ผลกระทบต่อ
สังคมของการท�ำเหมืองข้อมูลกับแนวโน้มในอนาคต และหัวข้อเหมืองข้อมูลขั้นสูง
CPE 336 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3(3-0-6)
		 (Microprocessor Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 218 การออกแบบวงจรดิจิทัล
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของโมโครโปรเซสเซอร์ การก�ำหนดต�ำแหน่ง
ของข้อมูล ชุดค�ำสัง่ ต่างๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี ไทมิง่ ไดอะแกรม การเชือ่ มต่อกับหน่วยความ
จ�ำและหน่วย อินพุท/เอาท์พุท การอินเตอร์รัพท์ กระบวนการเข้าถึงหน่วยความจ�ำโดยตรง ซิปสนับสนุนต่างๆ
แนะน�ำไมโครคอนโทรเลอร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานต่างๆ
CPE 451 ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
3(3-0-6)
		 (Fuzzy Logic)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 231 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้สอนชุดของตรรกแบบคลุมเครือ ตัวเลขแบบคลุมเครือ ความ
สัมพันธ์แบบคลุมเครือ หน้าที่แบบคลุมเครือ สมการแบบคลุมเครือ การวัดแบบคลุมเครือ โอกาสและความ
น่าจะเป็น การประยุกต์ตรรกแบบคลุมเครือในการควบคุม การตรวจสอบ และการจดจ�ำรูปแบบลักษณะ
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CPE 474
		

วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Robotics)
วิชาบังคับก่อน : CPE 308 สัญญาณและระบบ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
ส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งประกอบเป็นเครื่องจักรอันชาญฉลาด เช่น หุ่นยนต์ ส�ำหรับงาน อุตสาหกรรม เช่น
เครื่องรับรู้แบบภายนอกและภายใน ตัวขับ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงด้านจลศาสตร์และ
พลศาสตร์ของหุ่นยนต์ ด้วย
EIS 205		
		

ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
3(3-0-6)
(Enterprise Resource Planning Systems)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (อีอาร์พี) กระบวนการทางธุรกิจ การ
ผสานกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โมดูลหลักของระบบอีอาร์พี วงจรชีวิตของการน�ำอีอาร์พี ไปใช้งานโดยใช้
ซอฟต์แวร์อีอาร์พี ผู้ค้าหลักของระบบอีอาร์พี และทิศทางในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับการน�ำระบบอีอาร์พี
ไปใช้งาน การใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
หน่วยกิต
ส�ำหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชา หรือต่างวิทยาลัย/คณะ/สถาบันที่ต้องการจะศึกษาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิชาโท ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�ำนวน 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโท 15

CIT 101		
		

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
(Programming I)
หลักการพืน้ ฐานของการสร้างล�ำดับการแก้ปญ
ั หาด้วยการเขียนโปรแกรมตามไวยากรณ์ภาษา
ที่ก�ำหนด การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ
ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล ค�ำสั่งควบคุมและค�ำสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร ตัวชี้ และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจ�ำ ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน แถว
ล�ำดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ สตริง แฟ้มข้อมูล การสร้างโปรแกรมที่เสถียรและการบูรณาการการสร้าง
แอพพลิเคชันเบื้องต้น
CIT 103		
		

ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
แนวคิดของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล และการค้นหาข้อมูลระบบฐาน   
ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและระบบแฟ้มข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลแบบเชิงชั้น แบบข่ายงาน และแบบเชิงสัมพันธ์การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน ภาษาที่ใช้บรรยาย
ข้อมูล การส�ำรองข้อมูล การรักษาความมั่นคง ความน่าเชื่อถือและความคงสภาพของข้อมูล ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบฐานข้อมูล
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CSC 360
		

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
(Data Structures and Algorithms)
โครงสร้างข้อมูลประเภทข้อมูลแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น โครงสร้างแบบแบบคงที่และ
แบบพลวัต ขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี รายการโยง กองซ้อน แถวคอย โครงสร้าง
แบบต้นไม้ กราฟ ฮีปทวิภาค การจัดการข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียงล�ำดับ และการค้นหาแบบต่างๆ ตาราง
แฮช การประยุกต์ความรู้แบบบูรณาการ เช่นการบีบอัดข้อมูล การจับคู่สตริง เป็นต้น
CSC 472
		

ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
หลักการปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์แบบมีนส์เอน ปัญญาประดิษฐ์ดั้งเดิม การประยุกต์ใช้
เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวติ ประจ�ำวัน การค้นหาโดยไม่มกี ารชีแ้ นะ การค้นหาโดยมีเชาวน์ปญ
ั ญาช่วย
การค้นหาเมือ่ มีคปู่ รปักษ์ การเล่นเกม ตรรกะเงือ่ นไข ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญโดยใช้กฎ การจัดการความไม่แน่นอน
ในระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ ตรรกะคลุมเครือ เครือข่ายใยประสาทเทียม ขัน้ ตอนวิธเี จเนติก การโปรแกรมเจเนติก การ
ท�ำเหมืองข้อมูล
CSC 475
		

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3(3-0-6)
(Big Data Analytics)
แนวคิดพืน้ ฐานของขัน้ ตอนวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เครือข่าย
สังคม แพลตฟอร์มขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การโปรแกรมแมพรีดิว
กรอบแนวคิดการค�ำนวณเชิงแมพรีดิว ขั้นตอนวิธีทั่วไปส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้มและการตรวจจับ
ได้โดยทันทีทนั ใดจากสายข้อมูลเครือข่ายสังคม การศึกษาเชิงปฎิบตั เิ พือ่ การท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
โดยใช้ภาษาการโปรแกรมและเครื่องมือที่เลือก
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
CIT 101		
		

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
(Programming I)
หลักการพืน้ ฐานของการสร้างล�ำดับการแก้ปญ
ั หาด้วยการเขียนโปรแกรมตามไวยากรณ์ภาษา
ที่ก�ำหนด การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ
ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล ค�ำสั่งควบคุมและค�ำสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร ตัวชี้ และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจ�ำ  ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน แถว
ล�ำดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ สตริง แฟ้มข้อมูล การสร้างโปรแกรมที่เสถียรและการบูรณาการการสร้าง
แอพพลิเคชันเบื้องต้น
CIT 102		
		

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
(Programming II)		
วิชาบังคับก่อน: CIT101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Programming I)
หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน แนวคิดการเขียนภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส
และออบเจ๊กต์ การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับค�ำสัง่ วนซ�ำ 
้ แนะน�ำโครงสร้างข้อมูลเบือ้ งต้น ประเภทของ
การจัดระบบแฟ้มข้อมูล เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย การประมวลผลแฟ้มข้อมูล แบบซีเควน
เชียล การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงานวิจัย บันเทิง
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
CIT 103		
		

ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
แนวคิดของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล และการค้นหาข้อมูลระบบฐาน   
ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและระบบแฟ้มข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลแบบเชิงชั้น แบบข่ายงาน และแบบเชิงสัมพันธ์การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน ภาษาที่ใช้บรรยาย
ข้อมูล การส�ำรองข้อมูล การรักษาความมั่นคง ความน่าเชื่อถือและความคงสภาพของข้อมูล ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบฐานข้อมูล
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CIT 104		
		

กระบวนการธุรกิจส�ำหรับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Business Process for Information Systems)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ, โครงสร้างองค์กรทางธุรกิจ, สภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ, ความส�ำคัญของระบบสารสนเทศในกระบวนการทางธุรกิจ, เอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม,
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, กระบวนการผลิต, กระบวนการหลังกระบวนการผลิต, กระบวนการบูรณาการ,
และบทบาทของเอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มในกระบวนการทางธูรกิจ ข้อมูลและกระแสข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
CIT 105		
		

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Network Systems)
หลักการของการส่งข้อมูล สัญญาณ สื่อ ตัวน�ำ  การตรวจสอบความผิดพลาด โปรโตคอล ตัว
แบบอ้างอิงของโอเอสไอ ลักษณะโทโพโลยีของเครือข่าย  ขั้นตอนวิธีการเชื่อมต่อเส้นทาง จุดปลายทาง การ
โอนไฟล์ โปรโตคอลส�ำหรับงานระยะไกล การส่งข้อมูลเป็นแพคเก็ต การออกแบบระบบเครือข่าย การจัดการ
ระบบเครือข่าย และโปรโตคอลที่มีความเร็วสูง
CIT 205		
		

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information System Analysis and Design)
องค์ประกอบของระบบ วัฎจักรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ และเครื่องมือ
สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค ทางปฏิบตั ิ และทางเศรษฐกิจ
การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับ
ข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การท�ำเอกสารประกอบ และการน�ำเสนอผล
งาน ฝึกวิเคราะห์และออกแบบจากกรณีศึกษา
CIT206		
		

การเริ่มต้นธุรกิจนและวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation and Startup)
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี การน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปสูเ่ ชิงพาณิชย์ ศูนย์บม่ เพาะทางธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การระดมเงินทุนเพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเป็นผูป้ ระกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การตลาดส�ำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ITE 111		
		

ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Information Systems)
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ
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สารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์  ขอ้ มูลการจัดระเบียบและข้อมูลความ
รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบSDLC  อินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ตความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  สารสนเทศและระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  การจัดการความรู้และจริยธรรมในสังคมสารสนเทศ
ITE 122		
		

การออกแบบเว็บและสื่อประสมเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamentals of Web and Multimedia Design)
การออกแบบและสร้างสือ่ ประสม การผสมผสานสือ่ ด้วย ข้อความ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว และ
เสียงการประมวลผล การปรับแต่ง การจัดเก็บ ความเข้าใจเกีย่ วกับเว็บไซต์ การวิเคราะห์และวางแผนเว็บไซต์
การออกแบบเว็บเพจ การจัดเตรียมเนือ้ หา การโปรแกรมเว็บเพจ การองค์ประกอบเชิงปฏิสมั พันธ์ การทดสอบ
และการอัพโหลด การโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต์ อาทิ HTML, CSS, XML, JavaScript และซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้อง
ITE 141		
		

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มการประมวลผล
3(3-0-6)
(Computing Platform Technology)
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการประกอบ
ด้วย ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วย
ความจ�ำ หน่วยเก็บบันทึกข้อมูลระบบปฏิบตั กิ าร เป็นต้น ส่วนประกอบและหน้าทีภ่ ายในระบบปฏิบตั กิ าร โดย
ใช้กรณีศกึ ษาระบบปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ในปัจจุบนั การฝึกปฏิบตั ิ หลักการ และการฝึกหัดด้านการบริหารระบบ เช่น
การจัดการบัญชีผู้ใช้ บริการการพิมพ์ การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกข้อมูล การเฝ้าสังเกตและการแก้ไขปัญหา
MAT 153
		

คณิตศาสตร์ส�ำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Mathematics for Information Technology)
การแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง   ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม   การ
ประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน  การถดถอยเชิงเส้น และสหสัมพันธ์   สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การใช้
โปรแกรมส�ำเร็จเพือ่ ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลพีชคณิตบูลนี และวงจรตรรก  พีชคณิต ของเซตและสายอักขระ  
กลุ่มและกลุ่มย่อย  แบบชนิดของข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง พีชคณิต  ความสัมพันธ์สมมูลและฟังก์ชัน ฟังก์ชัน
เวียน  บังเกิด  แบบจ�ำลอง คณิตศาสตร์ ส�ำหรับเครื่องสถานะจ�ำกัด
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วิชาชีพ

วิชาชีพ – บังคับ
ITE 213		
		

กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Laws and Ethics)
ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับกฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การป้องกันซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
การเข้าถึงและการควบคุมสารสนเทศ สิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัย กฏหมายอินเทอร์เน็ต และ
กฏหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมทางจริยธรรม จริยธรรมส�ำหรับคนท�ำงานและ/หรือผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ จริยธรรมกับสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพในการใช้
ข้อความ ทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมขององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITE 416		 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
		 (Information System Project Management)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ปัจจัยทีจ่ ำ� เป็นต่อการบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ประสบผลส�ำเร็จ การบริหาร โครงการ
ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงพฤติกรรม การบริหารวงจรระบบ การก�ำหนดความต้องการ การออกแบบเชิงตรรกะ
การออกแบบเชิงกายภาพ การทดสอบระบบ การอนุวตั ระบบงาน  การบูรณาการระบบและฐานข้อมูล เกณฑ์
ประเมินการบริหารโครงการ การประเมินการด�ำเนินงานของระบบ การบริหารความคาดหวังของกลุ่มคนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ใช้ และกลุ่มคณะท�ำงาน การก�ำหนดคุณสมบัติด้านทักษะของผู้ร่วม
จัดท�ำโครงการและการจัดระบบระเบียบเกี่ยวกับพนักงานในโครงการ  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุน
เทคนิคการรายงานและการน�ำเสนอ

ITE 417		 แผนกลยุทธ์และการจัดการระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
		 (Information System Management and Strategy)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
หลักการวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    การวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  อิทธิพลที่ส�ำคัญในการพัฒนาแผนเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มียุทธวิธี การก�ำหนดบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน�ำมาใช้สนับสนุนการด�ำเนินงานทางธุรกิจให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง กา
รบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกลยุทธ์ขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ส่วนของงบประมาณ การติดตามและควบคุม และการจัดซือ้   การประเมินจุดวิกฤติของการปฏิบตั งิ านในการ
วางแผนกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ  การวางแผนการฟืน้ ฟูสภาพจากเหตุรา้ ยและด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อ
เนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดความส�ำเร็จของการแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

ITE 225		 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-5)
		 (Web Application Development)		
		
วิชาบังคับก่อน : ITE 122 การออกแบบเว็บและสื่อประสมเบื้องต้น
หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บเบื้องต้น การท�ำงานชนิดข้อมูลและตัวด�ำเนินการส�ำหรับ
โปรแกรมประยุกต์เว็บ การใช้งานฟังก์ชนั และโครงสร้างการควบคุมส�ำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บ การท�ำงาน
ของเว็บฟอร์มและคอนโทรลต่างๆ การผสมข้อมูลด้วยข้อความและอะเรย์ รู้จักการจัดผิดโปรแกรมและการ
ควบคุมข้อผิดพลาด การท�ำงานกับระบบฐานข้อมูลและภาษาสอบถามข้อมูล การผสมข้อมูลจากระบบฐาน
ข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์เว็บ การจัดการสารสนเทศของสถานะและความปลอดภัย การออกแบบเว็บไซต์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บด้วยแนวความคิดเชิงวัตถุ

ITE 232		 การจัดการระบบฐานข้อมูลส�ำหรับองค์กร
3(2-2-5)
		 (Database Management Systems for organization)		
		
วิชาบังคับก่อน : CIT 103 ระบบฐานข้อมูล หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
การสร้างแบบจ�ำลองข้อมูลโดยใช้ความสัมพันธ์เอนทิตรี นุ่ (ER)การปรับปรุงความสัมพันธ์เอนทิ
ตีรุ่น (EER)แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์และข้อ จ�ำกัด ของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์การอ้างอิงการท�ำงานและ
บรรณทัดฐานส�ำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เทคนิคการควบคุมภาวะพร้อมกัน XML: Extensible Markup Languageภาษาของแบบสอบถามทีม่ โี ครงสร้าง  ภาษากระบวนการและโครงสร้างภาษาของแบบสอบถาม:ความ
รูพ้ นื้ ฐานของ PL / SQLการควบคุมโครงสร้างคอลเลกชันและระเบียน, PL/SQL cursor, procedure, function
and packageจัดการข้อผิดพลาดของ PL / SQL และ โปรแกรมย่อย

ITE 327		 การอนุวัตระบบสารสนเทศและการจัดการ
3(3-0-6)
		 (Information System Implementation and Management)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
การอนุวัตและการจัดการระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ ได้แก่การพัฒนาลักษณะเฉพาะของฟัง
ก์ชนั่ ต่างๆ การอนุวตั ระบบ พัฒนาส่วนเชือ่ มโยงกับผูใ้ ช้  พฒ
ั นาอินพุทเอาท์พทุ และรายงานการพิจารณาความ
มัน่ ของของระบบ การประเมินความต้องการและการประเมินผลของระบบสารสนเทศวิธกี ารและเกณฑ์ในการ
ประเมินระบบ การนิยามคุณสมบัติและความต้องการของผู้ใช้ การประเมินระบบโดยพิจารณาที่ประโยชน์
การทดสอบและใช้ระบบหลักวิธีเชิงปริมาณและเครื่องมือสําหรับการ วิเคราะห์การติดตั้งใช้งานการบริหาร
ด้านเอกสารและการเขียนเอกสารประกอบ
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ITE 491		 ปริญญานิพนธ์ 1
3(0-6-3)
		 (Senior Project I)		
		
วิชาบังคับก่อน : ITE394 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจและ / หรือ
จ�ำนวนหน่วยกิตรายวิชาชีพสะสมไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต
การก�ำหนดหัวข้อปริญญานิพนธ์, การเขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์ การอ้างอิงและการเขียน
รายการอ้างอิง การเขียนบทน�ำปริญญานิพนธ์ การรวบรวมเรียบเรียงกรอบแนวคิดทฤษฏีและงานเดิมและ/
หรือวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การเขียนระเบียบวิธกี ารด�ำเนินงานปริญญานิพนธ์ การจัดท�ำและน�ำเสนอตัวแบบจ�ำลอง
และ/หรือเครื่องมือในการด�ำเนินงาน การสอบป้องกันโครงร่างปริญญานิพนธ์

ITE 492		 ปริญญานิพนธ์ 2
3(0-6-3)
		 (Senior Project II)		
		
วิชาบังคับก่อน : ITE 491 ปริญญานิพนธ์ 1
การพัฒนาปริญญานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ มาตรฐานการจัดพิมพ์ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเต
รียมตัวสอบรวบยอดปริญญานิพนธ์ การสอบรวบยอดปริญญานิพนธ์
ITE 498		
		

สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Co-operation Education)
การปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการไม่ตำ�่ กว่า 4 เดือน การประสานความความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพือ่ พัฒนานักศึกษาให้มคี วามรูเ้ ชิงปฏิบตั แิ ละทักษะต่างๆ ในการท�ำงาน
ในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจเยีย่ มสถานประกอบการ การายงานผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้จาก
สถานประกอบการ

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
ITE 224		
		

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม
3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ สตริง อาร์เรย์ เรคคอร์ด พอยเตอร์ลงิ ค์ลสิ ต์
โครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก โครงสร้างข้อมูลแบบคิว โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ
โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ การเวียนเกิด อัลกอริทึมที่ใช้ในการค้นหา อัลกอริทึมที่ใช้ในการเรียงล�ำดับ และ
การวิเคราะห์อัลกอริทึม
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ITE 394		 การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Information Technology and Business Research)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความหมายการวิจัย ความส�ำคัญของการวิจัย กระบวนการวิจัย วิธีปฏิบัติและบทบาทในการ
วิจัยการค้นหาวรรณกรรม การทบทวนวรรณกรรม และการอ่านวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ การอ้างอิงและ
การอ้างถึง เทคนิคการพิมพ์รายงาน การเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ การสร้างข้อเสนองานวิจยั การเขียน
รายงานวิจัย การตีพมิ พ์ผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีวจิ ัยสถิตสิ ำ� หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานระบบ
ITE 344		 ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
		 (Information System Security)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศเบื้องต้น การวางแผนส�ำหรับความมั่นคง การ
วางแผนเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง นโยบายความมั่นคงทางสารสนเทศ การพัฒนาแผนงานด้านความ
มั่นคง แม่แบบการจัดการความมั่นคง การด�ำเนินการบริหารจัดการความมั่นคง การจัดการความเสี่ยง กลไก
ต่างๆในการป้องกัน ความเป็นส่วนตัว จริยธรรมพรบ.ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ITE 455		 ระบบจัดการเนื้อหาดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Content Management Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
การบริหารระบบการจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสาร สารสนเทศ และสื่อ
ความรู้ขององค์กร ศึกษาขั้นตอนการท�ำงาน และเทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
มุ่งเน้นให้เข้าใจถึง ความส�ำคัญและประโยชน์ของระบบในด้านการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ศึกษาแนวโน้ม
สภาพแวดล้อม และผลกระทบต่างๆ ในการพัฒนาและการใช้ระบบ เช่น การบริหารสิทธิ์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและใช้ระบบ
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วิชาชีพ – เลือก

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

ITE 100		
		

การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Literacy)
ส�ำหรับนักศึกษาภายนอกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ�ำวัน   การเข้าถึงอย่างรู้ทันในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้นและใช้งานข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม  การเลือกและใช้เครื่องมือ
สื่อสารข้อมูลในสังคมยุคดิจิทัล  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ�ำวันร่วมกับงานในสาขา
วิชาชีพต่าง ๆ   การใช้เทคโนโลยีสังคมเครือข่าย  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีเสมือน  การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม และการศึกษาแนวโน้มทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ITE 451		 การจัดการบริการสารสนเทศ
3(3-0-6)
		 (Management of Information Services)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
หลักการจัดการบริการสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ต่างๆ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสารสนเทศ  กลยุทธ์การใช้สารสนเทศในองค์กร  การออกแบบการจัดการ
และการประเมินทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้และองค์กร  การใช้เครือ่ งมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับเพื่อการจัดการบริการสารสนเทศ และการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ITE 452		 กลยุทธ์การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอก
3(3-0-6)
		 (Strategic Outsourcing in Information Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
วิวัฒนาการและรูปแบบของการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร
เหตุผลและกระบวนการในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร การเตรียมความ
พร้อมขององค์กรในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร การตัดสินใจและเตรียมแผน
งานในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร การคัดเลือกผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การก�ำกับดูแลโครงการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร การใช้บริการ
งานโปรแกรมประยุกต์จากแหล่งภายนอกองค์กร การใช้บริการงานกระบวนการทางธุรกิจจากแหล่งภายนอก
องค์กร และการวัดความส�ำเร็จในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งภายนอกองค์กร
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ITE 453		 ระบบสนับสนุนการจัดการ
3(3-0-6)
		 (Management Support Systems)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการสนับสนุนการจัดการ  บทบาทของระบบสนับสนุนการจัดการ  ระบบ
สารสนเทศส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS)  คลังข้อมูล  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  การจัดท�ำแบบจ�ำลอง
การตัดสินใจ  ฐานความรู้ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  การค้นพบแนวทางตัดสินใจ

ITE 454		 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
3(3-0-6)
		 (Enterprise Resource Planning Systems)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
พื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) แนวคิดเกี่ยวกับ ERP
Package และพัฒนาการจากอดีตจนปัจจุบัน ภาพรวมตลาดกลาง ERP Package สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์ และแบบจ�ำลองกระบวนการของระบบ ERP การบริหารห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งการวางแผนขั้นสูง
และการก�ำหนดตารางการปฏิบตั กิ าร การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์กบั หุน้ ส่วน
ทางการค้า การปฏิบัติงานจริงของระบบ ERP เทคนิคบางประการเกี่ยวกับ ERP การบูรณาการมิดเดิลแวร์
และระบบ การรื้อปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการในบริบทของ ERP การศึกษาและประเด็นเชิงกลยุทธ์

ITE 456		 ระบบการจัดการความรู้
3(3-0-6)
		 (Knowledge Management Systems)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ เกีย่ วกับการจัดการความรู  ้ การจัดการความรูใ้ นภาคธุรกิจ  การจัด การ
ความรูใ้ นมิตทิ างเทคโนโลยี  การจัดการความรูใ้ นมิตขิ องกระบวนการ  การจัดการความรูใ้ นมิตขิ องระบบการ
เรียนรู้ การจัดการความรู้ในภาคการตลาด  การพัฒนาบริษัทความรู้  การจัดการความรู้ในมิติอื่น การจัดการ
ความรู้ในทรรศนียมิติของปัจเจกบุคคล  การจัดการความรู้ในอนาคต

ITE 457		 หลักการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
		 (Principles of Electronic Business)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ความเข้ า ใจภาษาทางธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์   การเข้าถึงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านต่าง ๆ  เช่น บริษัทด๊อท-คอม และองค์การธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โอกาสทางธุรกิจและการออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐาน การวิเคราะห์การแก้ปญ
ั หาทางธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเปลี่ยนข้อมูลเป็นสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยทางธุรกิจ และกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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ITE 458		 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
		 (Management Information System)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
ระบบสารสนเทศในองค์กร  เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ  ระบบการจัดการและระบบสนับสนุนในองค์กร  
ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ  การวางแผนระบบสารสนเทศ   และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
ITE 226		 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานและการท�ำงานกับผู้ใช้
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความเหมาะสมต่อการใช้งานของระบบตอบสนอง แนวทางการน�ำหลักการและทฤษฎีมาใช้
กระบวนการควบคุมการออกแบบ การประเมินการออกแบบส่วนเชื่อมประสานการท�ำงาน การแสดงผลให้
สอดคล้องกับการกระท�ำของผู้ใช้และสภาพแวดล้อมเสมือนจริง การออกแบบเมนู ฟอร์มกรอกข้อมูล กล่อง
ข้อความ ค�ำสั่งและภาษาธรรมชาติ อุปกรณ์การตอบบสนอง ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อสื่อสังคม
คุณภาพของการบริการ ความสมดุลระหว่างการท�ำงานและการตามแฟชั่น การเตรียมเอกสารส�ำหรับผู้ใช้
ความช่วยเหลือออนไลน์ ส่วนค้นหาสารสนเทศ การแสดงผลข้อมูลในเชิงกราฟฟิก
ITE 460		 อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), ความส�ำคัญของ IoT ต่อสังคม องค์ประกอบที่
ส�ำคัญของอุปกรณ์ IoT โดยทั่วไป ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ IoT ข้อจ�ำกัดและการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อุปกรณ์ IoT และโลกทางกายภาพ การเลือกใช้ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ องค์ประกอบที่ส�ำคัญของ
เครือข่ายที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ IoT และอินเตอร์เน็ต และแนวโน้มของ IoT ในอนาคต

ITE 461		 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Human Computer Interaction)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
นิยามความหมายของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์
ความรู้ต่างๆ ปรากฏการณ์และทฤษฎีของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์การศึกษาและแปล
พฤติกรรมมนุษย์ ด้านกายศาสตร์ภาษาศาสตร์การสื่อสารและการโต้ตอบของมนุษย์ เทคนิคการสังเกตการ
ออกแบบแบบสอบถามและการวัดผล การน�ำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมของผูใ้ ช้ การวิเคราะห์งาน
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เทคนิคการจ�ำลองทางวิศวกรรมการประยุกต์ใช้ในการออกแบบขัน้ ตอนการอินเตอร์เฟสระหว่างคอมพิวเตอร์
และผูใ้ ช้ การเลือกค�ำอุปมา วิธกี ารน�ำเสนอการอินเตอร์เฟสและเครือ่ งมือสร้างต้นแบบการศึกษาเกีย่ วกับการ
เรียนรู้ การจดจ�ำการน�ำไปใช้ในการแก้ปัญหาการอินเตอร์เฟสและวัดประสิทธิภาพความสามารถในการใช้
อินเตอร์เฟส

ITE 462		 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
		 (Electronic Commerce System Development)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
แนวทางและประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาระบบ Web Server เพือ่ สนับสนุนระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ Web Server  การพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ Web-based e-Commerce
เทคนิคการพัฒนา Web application เทคนิคการเขียน CGI Script การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลผ่านเว็บ การ
ควบคุมระบบเครื่องแม่ข่ายระยะไกล การใช้ภาษา XML ในการสร้างเอกสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ITE 463		 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย
3(3-0-6)
		 (Multimedia Application Development)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
แนวคิดหลักเบือ้ งต้นเกีย่ วกับเทคโนโลยีมลั ติมเี ดียดิจทิ ลั มัลติมเี ดีย เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย แนวคิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์กราฟิก เวกเตอร์กราฟิก บิตแม็ปอิมเมจ สีตวั อักษรและอักษรต่างๆ โครงร่าง ไฮเปอร์เท็กซ์
วีดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง การบูรณาการสื่อ โดยผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมในการพัฒนาสื่อโต้ตอบ เช่น
โปรแกรม Photoshop, Illustrator, Flash และ Movie Maker
ITE 464		
		

การโปรแกรมประยุกต์การเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Based Learning Application)		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
การวางแผนบทเรียนออนไลน์/การแพร่กระจายหลักสูตร  การประเมิน ความต้องการของผูเ้ รียน
การพัฒนาระบบสนับสนุน การพัฒนาผูส้ อนเน้นบทบาททีเ่ ปลีย่ นไปของนักการศึกษาออนไลน์ การออกแบบ
บทเรียนต่าง ๆ และหลักสูตรการคัดเลือกเครื่องมือเพื่อการสื่อสารบทเรียน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ITE 465		 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(3-0-6)
		 (Mobile Application Development)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ค�ำศัพท์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
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การพัฒนา การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งานเบื้องต้น โครงสร้างของโปรแกรมประยุกต์ ล�ำดับชั้นของการแสดง
ผล (วิว) แบบของคอมโพเนนต์ และการจัดการเหตุการณ์การเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์เคลือ่ นทีโ่ ดยใช้ฐานข้อมูล
และคุณสมบัติของส่วนติดต่อของโปรแกรม(API) โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถใช้งานร่วม
กับคอมโพเนนต์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ท�ำการเรียกใช้งานข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้บริการระบุ
สถานทีแ่ ละส่วนติดต่อของโปรแกรมของสังคมเครือข่าย ท�ำการติดตัง้ และกระจายโปรแกรมประยุกต์บนเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์

ITE 466		 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเดสก์ท็อป
3(3-0-6)
		 (Desktop Application Development)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการพัฒนาโปรแกรมบนเครือ่ งคอมพิวเตอร์การออกแบบและพัฒนา
ส่วนติดต่อผู้ใช้งานการจัดการเหตุการณ์ตัวแปร ค่าคงที่และการค�ำนวณเงื่อนไขและการตัดสินใจเมนู กรอก
ข้อความที่ใช้ร่วมกันและเมธอด และ/หรือ หลากหลายฟอร์ม ลิงคคอนโทรล และ การพิมพ์ อะเรย์และวัตถุ
ของกลุ่มข้อมูล โปรแกรมระบบฐานข้อมูลส�ำหรับโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์ข้อมูล ความคิดเบื้อง
ต้นเกี่ยวกับ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงและ การลากวางคอนโทรล การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์

ITE 467		 สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
		 (Seminar in Information Technology)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ประเด็นการสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้น การท�ำงานกลุ่ม  การประชุม การ
อภิปราย  การโต้แย้งแสดงเหตุผล  การเขียนรายงานการประชุม การเขียนโครงการ การน�ำเสนอ การสัมมนา
และการประเมินผลกิจกรรมการสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
ITE 329		
		

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ภาพรวมส่วนประกอบของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์ การ
สร้างซอฟต์แวร์ที่มีความน่าเชื่อถือ กรณีศึกษาวิศวกรรมระบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ แนวคิด
สถาปัตยกรรม ระเบียบวิธเี ชิงวัตถุ การประเมิน/ทดสอบระบบ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์
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ITE 470		 วิทยาการข้อมูล
3(3-0-6)
		 (Data Science)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับวิทยาการข้อมูล กระบวนการในการจัดการข้อมูล โครงสร้างข้อมูลส�ำหรับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ การแสดงข้อมูล การประยุกต์ใช้การเรียน
รู้ของเครื่อง การประยุกต์ใช้การท�ำเหมืองข้อความ และการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
ITE 471		 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล
3(3-0-6)
		 (Object – oriented System Analysis and Design with UML)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์เบื้องต้น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ แนวคิดเชิงอ็อบ
เจกต์ อ็อบเจกต์และส่วนประกอบ ยูเอ็มแอล โมเดลยูสเคส โมเดลคลาส โมเดลพฤติกรรม ความต้องการเชิง
อ็อบเจกต์ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ ออกแบบแผนภูมิและกรณีศึกษา

ITE 472		 การบริหารและจัดการระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
		 (Database System Administration and Management)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
โครงสร้างหน่วยความจ�ำฐานข้อมูลกระบวนการจัดการการจัดการหน่วยความจ�ำ   จัดการผู้ใช้
และการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล  การด�ำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดการข้อมูลการวินิจฉัย
การจัดการแฟ้มควบคุมข้อมูลการจัดการรีดูล็อก การจัดการแอคชีฟรีดูล็อกเทเบิลสเปซ ดาต้าไฟล์ เทมไฟล์
และอันดูสเปซ
ITE 473		 คลังข้อมูลและการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์
3(3-0-6)
		 (Data Warehouse and Online Analytical Processing)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยว กับคุณลักษณะของดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง อุปสรรคและข้อดีของดาต้าแวร์
เฮ้าส์ซิ่งสถาปัตยกรรมของดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง การออกแบบข้อมูลภายในดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่งโครงสร้างการจัด
เก็บข้อมูลภายในดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่งการรวมข้อมูลเพื่อจัดเก็บในดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง ความซับซ้อนและเทคนิค
การสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพ ดาต้ามาร์ท ดาต้ามายนิ่ง ดาต้าเว็บเฮ้าส์ซิ่งเว็บมายนิ่ง  โดยใช้โปรแกรมในการ
ออกแบบและสร้างดาต้าแวร์เฮ้าส์ซงิ่ และคิว ของ OLAP  ตลอดจนการการดึงข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร การค้นหาข้อมูล ROLAP ด้วย SQL และการใช้ MDX ดึงข้อมูลจาก OLAP
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ITE 474		 การท�ำเหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
		 (Data Mining)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
แนวคิดเบือ้ งต้นเกีย่ วเกีย่ วกับการท�ำเหมืองข้อมูลประเภทของเหมืองข้อมูล สถาปัตยกรรมของ
ระบบการท�ำเหมืองข้อมูล  การเตรียมข้อมูล การบรรยายลักษณะของข้อมูล การเตรียมข้อมูลการบรรยาย
ลักษณะของข้อมูลการค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการจ�ำแนกประเภทข้อมูล  การจัดกลุม่ ข้อมูล
การท�ำเหมืองข้อมูลที่มีความซับซ้อน การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลแนวโน้มของการท�ำเหมืองข้อมูล, การท�ำ
เหมืองข้อมูลตัวอักษร และ เว็บไซร์, โดยใช้โปรแกรมในการท�ำวิเคราะห์เหมืองข้อมูลเช่น WEKA, SAS เป็นต้น

ITE 475		 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(3-0-6)
		 (Business Intelligence)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
แนวคิดระบบข่าวสารทางธุรกิจความต้องการส�ำหรับระบบธุรกิจอัฉริยะอุปสรรคและข้อดีของ
ระบบข่าวสารทางธุรกิจสถาปัตยกรรมของระบบข่าวสารทางธุรกิจ ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบข่าวสารทางธุรกิจ
การออกแบบรายงานขัน้ สูง  เว็บอัจฉริยะ  เดสทอปอัจฉริยะ   ตลอดจน การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำ� หรับ ระบบ
ข่าวสารทางธุรกิจเช่น Business Objects, Cognos, Oracle, SQL server เป็นต้น ศึกษาเกีย่ วกับ ระบบวัดผล
เชิงดุลภาพและการก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

ITE 476		 การส�ำรองข้อมูล การกู้คืนและระบบฐานข้อมูลการปรับแต่ง
3(3-0-6)
		 (Backup Recovering and Tuning Database Systems)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
การพิจารณาส�ำรองและกูค้ นื การส�ำรองข้อมูลและการตัง้ ค่าการกูค้ นื โครงสร้างการส�ำรองข้อมูล
และกระบวนการโครงสร้างและกระบวนการกูค้ นื การส่งออกและน�ำเข้าฐานข้อมูลปรับแต่งประสิทธิภาพของ
ภาพรวม  ปญ
ั หาประสิทธิภาพการท�ำงานการวางแผนและการจัดการกระบวนการปรับการปรับแต่งด้วย SQL
or PL/SQL  การปรับแต่งโดยผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล  วินิจฉัยและเครื่องมือการปรับแต่งการตรวจสอบและ
ปรับแต่งฐานข้อมูลที่มีอยู่

ITE 477		 ระบบค้นคืนสารสนเทศ
3(3-0-6)
		 (Information Retrieval Systems)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับระบบค้นคืนสารสนเทศ  ตัวแบบระบบการค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้น  การ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบค้นคืนสารสนเทศ  การแทนข้อมูลแบบตัวอักษร  กระบวนการ
และภาษาค�ำถาม  การจัดกลุม่ และประเภทของข้อมูลแบบตัวอักษร  การท�ำดรรชนีและการค้นคืนสารสนเทศ
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แบบตัวอักษร  แนวคิดเกี่ยวกับระบบค้นคืนสารสนเทศบนเวปเครือข่ายหรือ Search engine และการท�ำงาน
เบื้องต้นของ Google Search
ITE 478		
		

สถาปัตยกรรมวิทยาการบริการและเว็บบริการ
3(3-0-6)
(Web Service and Service Oriented Architecture)		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความรู้เบื้องต้นของสถาปัตยกรรมด้านวิทยาการบริการ ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมด้าน
วิทยาการบริการ ความหมาย Enterprise Service Bus (ESB) กระบวนการ Service connection methods
มาตรฐานของภาษา Extensible Markup Language (XML) โครงสร้าง Component Business Modeling
(CBM) ภาษา Business Process Execution Language (BPEL) หลักการโครงสร้างของเว็บบริการ ดับเบิล
ยูเอสดีแอล ยูดีดีไอ และโปรโตคอล เอสโอเอพีการพัฒนาและติดตั้งเว็บบริการ

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานระบบ

ITE 244		 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล
3(3-0-6)
		 (Computer Network and Internet Protocols)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลการจัดส่งข้อมูล Host-to– Host : Internetworking, Addressing, and
Routing  โปรโตคอลชั้นเครือข่าย: ARP, IPv4, ICMP, IPv6 and ICMPv6  การติดต่อแบบ Unicast and
Multicast Routing: Routing Protocols;Process-to-Process Delivery: UDP and TCP การควบคุมความ
แออัดและคุณภาพของบริการระบบชื่อโดเมน (DNS) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (SMTP) และถ่ายโอนไฟล์
(FTP)  HTTP and WWW ความปลอดภัยของข้อความตรวจสอบผูใ้ ช้และการจัดการคียโ์ ปรโตคอลรักษาความ
ปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต
ITE 481		 การออกแบบและการจัดการเครือข่าย
3(3-0-6)
		 (Network Design and Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
การวิเคราะห์เป้าหมายทางธุรกิจและข้อจ�ำกัด  การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป้าหมายและข้อจ�ำกัด,
การอธิบายคุณลักษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีม่ อี ยูแ่ ล้ว การอธิบายคุณลักษณะของเครือข่ายการจราจร,
การออกแบบโครงสร้างเครือข่ายการ ออกแบบโมเดลส�ำหรับทีอ่ ยูแ่ ละการตัง้ ชือ่ , เลือกโพรโทคอลและเปลีย่ น
เส้นทาง, การพัฒนากลยุทธ์ความปลอดภัยเครือข่ายโครงการพัฒนายุทธศาสตร์   การจัดการเครือข่าย การ
เลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำ� หรับเครือข่ายวิทยาเขตการเลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำ� หรับเครือข่ายองค์กร
เอกสารการออกแบบเครือข่าย
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ITE 482		 การสื่อสารและเครือข่ายแบบไร้สาย
3(3-0-6)
		 (Wireless Communication and Network)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
สภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีไร้สาย  ความรู้พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล  เครือข่ายการสื่อสาร
โปรโตคอลTCP/IPSuiteการสื่อสารดาวเทียมการสื่อสารไร้สายเซลลูลาร์ โครงสร้างเครือข่ายมือถือโพรโทคอ
ลมือถือเทคโนโลยีแลนไร้สาย   มาตรฐาน IEEE 802.11แลนไร้สายบลูทธู เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย
แบบไร้สาย
ITE 483		 ความมั่นคงบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
		 (Computer Network Security)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ เมตริกซ์ควบคุมการเข้าถึง ผลลัพธ์พื้นฐาน
นโยบายความมั่นคง การเข้ารหัสพื้นฐาน การพิสูจน์ตัวตน หลักการออกแบบ กลไลควบคุมการเข้าถึง ปัญหา
การกักกัน การด�ำเนินการรับรองเบื้องต้น ตรรกะประสงค์ร้าย การวิเคราะห์ช่องโหว่ ความมั่นคงทางเครือข่าย
ระบบการประเมินผล กฎหมายและจริยธรรม
ITE 484		 โครงสร้างพื้นฐานระบบเสมือนและการให้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6)
		 (Cloud Services and Virtual System Infrastructure)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับการประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ และเทคโนโลยีการจ�ำลองระบบเสมือน เช่น
เซิรฟ์ เวอร์เวอร์ชวั ไลเซชัน่ เนตเวิรค์เวอร์ชวั ไลเซชัน่ คลาวด์คอมพิวติงซึง่ เป็นโมเดลรูปแบบใหม่ของเทคโนโลยี
สารสนเทศในการให้บริการงานสารสนเทศทั้งบนอินทราเนตและอินเทอร์เน็ตโดยใช้แนวคิดของการแชร์
ทรัพยากรร่วมกัน และจัดสรรทรัพยากรของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น หน่วยประมวลผล พื้นที่การเก็บข้อมูล
ระบบปฎิบัติการ การจัดการช่องสัญญาณ การให้บริการซอฟท์แวร์
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กลุ่มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ

ITE 493		 การศึกษาหัวข้ออิสระ
3(3-0-6)
		 (Independents study)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
นักศึกษาเลือกหัวข้อเฉพาะเรื่องในการศึกษาภายใต้การดูแลของ คณาจารย์ ในสาขาฯ หัวข้อ
ที่เลือกศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITE 494		 พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว
3(3-0-6)
		 (Fundamentals of Embedded Computer System)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร์ฝงั ตัว การเขียนโปรแกรมแบบฝังลงในฮาร์ดแวร์เพือ่
ท�ำภารกิจต่างๆ เช่น การเข้าถึง การด�ำเนินการ และการควบคุมข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย
การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวในชีวิตประจ�ำวันโดยอุปกรณ์หลายๆ ตัว เช่น ไมโครเวฟ เครื่องคิดเลข
รีโมทคอนโทรลทีวี ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านและระบบควบคุมการจราจรบริเวณใกล้เคียง

ITE 495		 การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์
3(3-0-6)
		 (Robotics Programming)		
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการการเขียนโปรแกรมส�ำหรับหุ่นยนต์ เฟรมเวอร์ค Robot Operating
System (ROS) ส�ำหรับการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ การควบคุมอุปกรณ์ระดับต�่ำ การใช้งานเซ็นเซอร์และตัว
กระตุ้น และการจ�ำลองแบบจ�ำลองหุ่นยนต์ 3 มิติ
ITE 496		 การรับรู้ของหุ่นยนต์
3(3-0-6)
		 (Robot Perception)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรู้ของหุ่นยนต์ แบบจ�ำลองมาตรฐานของกล้องที่ใช้ส�ำหรับการ
รับรู้ของหุ่นยนต์ การรับรู้รูปทรงเลขาคณิตในมุมมองเชิงลึก การวิเคราะห์หาลักษณะเด่นและการประมาณ
การต�ำแหน่งและการจัดวางของวัตถุในรูปแบบ 3 มิติ และการอ้างอิงต�ำแหน่งของวัตถุด้วยการอ้างอิงจาก     
วัตถุอื่นๆ

1071
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

ITE 497		 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
3(3-0-6)
		 (Machine learning)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องจักร ความส�ำคัญของการเรียนรู้ของเครื่องจักรใน
สังคม การท�ำเหมืองข้อมูล การรู้จ�ำแบบทางสถิติ กรณีศึกษาและการใช้งานของการเรียนรู้ของเครื่องจักร ขั้น
ตอนวิธีส�ำหรับการสร้างหุ่นยนต์อัจฉริยะ การเข้าใจข้อความ และวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์
ITE 499		 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Information Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
ศึกษาถึงพัฒนาการใหม่ๆ ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะท�ำการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ

1072
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
(Computer Game Multimedia)

วิชาเฉพาะพื้นฐาน		
MAT 100
		

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Foundation of Mathematics)
ศึกษาเกี่ยวกับเซต ระบบจํานวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์
กําหนดการเชิงเส้น
PHY 137
		

ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(2-3-6)
(Fundamental Physics)
ระบบหน่วย เวคเตอร์ จลศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาค งานพลังงานและโมเมนตัม สภาพ
สมดุลและความยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ความร้อน อุณหพลศาสตร์ไฟฟ้า แม่
เหล็กไฟฟ้า และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์
CIT 101
		

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
(Programming I)
หลักการพืน้ ฐานของการสร้างล�ำดับการแก้ปญ
ั หาด้วยการเขียนโปรแกรมตามไวยากรณ์ภาษา
ที่ก�ำหนด การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ
ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล ค�ำสั่งควบคุมและค�ำสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร ตัวชี้ และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจ�ำ ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน แถว
ล�ำดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ สตริง แฟ้มข้อมูล การสร้างโปรแกรมที่เสถียรและการบูรณาการการสร้าง
แอพพลิเคชันเบื้องต้น
CIT 102		
		

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
(Programming II)
วิชาบังคับก่อน : CIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 หรือขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของสาขาวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทีซ่ บั ซ้อน แนวคิดการเขียนภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส
และออบเจ๊กต์ การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับค�ำสัง่ วนซ�ำ 
้ แนะน�ำโครงสร้างข้อมูลเบือ้ งต้น ประเภทของ
การจัดระบบแฟ้มข้อมูล เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย การประมวลผลแฟ้มข้อมูล แบบซีเควน
เชียล การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงานวิจัย บันเทิง
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
CIT 206		
		

การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation and Startup)
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี การน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีไปสูเ่ ชิงพาณิชย์ ศูนย์บม่ เพาะทางธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพือ่ การพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การระดมเงินทุนเพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเป็นผูป้ ระกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การตลาดส�ำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
CGM 110 พื้นฐานการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
1(1-0-2)
(Foundation of Computer Graphics Design)
		
วิชาบังคับร่วม : CGL 110 ปฏิบัติการพื้นฐานการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
หลักการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบภาพเคลือ่ นไหว ชนิดของคอมพิวเตอร์
กราฟิกต่าง ๆ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานออกแบบด้านดิจิทัล
CGL 110

ปฏิบัติการพื้นฐานการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
2(0-4-2)
(Foundation of Computer Graphics Design Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CGM 110 พื้นฐานการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและงานออกแบบภาพเคลือ่ นไหว
และใช้ซอฟต์แวร์ในงานออกแบบด้านดิจิทัล
CGM 121 พื้นฐานการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ
1(1-0-2)
		 (Foundation of 2D Animation)
		
วิชาบังคับร่วม : CGL 121 ปฏิบัติการพื้นฐานการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ
การพัฒนาภาพเคลื่อนไหวที่มีมาจากอดีตถึงปัจจุบัน จากตัวอย่างการเรียนในส่วนแนวความ
คิด ลักษณะบุคลิกภาพตัวละคร ชุดท่าทางการเดิน ชุดท่าทางการวิ่ง ชุดท่าทางการกระโดด และท่าทางการ
ต่อสู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาเกมและภาพเคลื่อนไหว โดยการพัฒนาโครงงานของนักศึกษาจะได้สร้างองค์ประ
กอบบต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวจากเทคนิคแบบดั้งเดิมไปจนถึงเทคนิคการสร้างงานด้วยคอมพิวเตอร์
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CGL 121 ปฏิบัติการพื้นฐานการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ
2(0-4-2)
		 (Foundation of 2D Animation Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CGM 121 พื้นฐานการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างลักษณะบุคลิกภาพตัวละคร ชุดท่าทางการเดิน ชุดท่าทางการ
วิ่ง ชุดท่าทางการกระโดด และท่าทางการต่อสู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาเกมและภาพเคลื่อนไหว
CGM 122 พื้นฐานการสร้างแบบจ�ำลอง 3 มิติ
1(1-0-2)
		 (Foundation of 3D Modeling)
วิชาบังคับร่วม : CGL 122 ปฏิบัติการพื้นฐานการสร้างแบบจ�ำลอง 3 มิติ
การสร้างภาพในลักษณะ 3 มิติ โดยการฝึกสร้างหุ่น 3 มิติ การจัดฉาก การจัดมุมกล้อง เพื่อเป็น
พื้นฐานน�ำไปประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 3 มิติ ในการสร้างภาพ 3 มิติ
CGL 122
		

ปฏิบัติการพื้นฐานการสร้างแบบจ�ำลอง 3 มิติ
2(0-4-2)
(Foundation of 3D Modeling Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : CGM 122 พื้นฐานการสร้างแบบจ�ำลอง 3 มิติ
ฝึกปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการสร้างภาพในลักษณะ 3 มิติ โดยการฝึกสร้างหุน่ 3 มิติ การจัดฉาก การ
จัดมุมกล้อง เพื่อเป็นพื้นฐานน�ำไปประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 3 มิติ ในการสร้างภาพ 3 มิติ

CGM 209 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีส�ำหรับเกม
1(1-0-2)
(Data Structures and Algorithms for Game)
		
วิชาบังคับร่วม : CGL 209 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีส�ำหรับเกม
               โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น เช่น แสตค คิว และแบบโครงสร้างข้อมูลแบบไม่ใช่เส้นตรง เช่น
โครงสร้างต้นไม้ กราฟ การออกแบบและวิเคราะห์อลั กอริธมึ การวิเคราะห์ ค้นหา จัดเรียงอย่างมีประสิทธิภาพ
และเทคนิคการจัดการประยุกต์กับการพัฒนาเกม
CGL 209

ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีส�ำหรับเกม
2(0-4-2)
(Data Structures and Algorithms for Game Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CGM 209 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีส�ำหรับเกม
               ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น เช่น แสตค คิว และแบบโครงสร้างข้อมูล
แบบไม่ใช่เส้นตรง เช่น โครงสร้างต้นไม้ กราฟ การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริธึม การวิเคราะห์ ค้นหา     
จัดเรียงอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคนิคการจัดการประยุกต์กับการพัฒนาเกม
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CGM 212 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 1
1(1-0-2)
		 (Web Design and Development I)
วิชาบังคับร่วม : CGL 212 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บ 1
การออกแบบและการพัฒนาเว็บ ด้วยภาษา HTML, CSS และ XML ทฤษฎีพื้นฐานของการ
พัฒนาเว็บไซต์ เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบและพัฒนาเว็บ
CGL 212 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บ 1
2(0-4-2)
		 (Web Design and Development Laboratory I)
		
วิชาบังคับร่วม : CGM 212 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 1
ฝึกปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการออกแบบและการพัฒนาเว็บ ด้วยภาษา HTML, CSS และ XML การ
ใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบและพัฒนาเว็บ

วิชาเฉพาะด้าน		

กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยี		
CGM 100 การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
		 (Creative Thinking and Writing)
การสร้างสรรค์อารมณ์รว่ มในชิน้ งาน วิธกี ารต่าง ๆ ในการสร้างการคิดเชิงสร้างสรรค์ และวิจารณ์
เทคนิคความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก นวัตกรรมการคิด กระบวนทัศน์ในการคิด ความคิดอเนกนัย แผนที่
ความคิด เครือ่ งมือช่วยในการจับประเด็น เทคนิคการคิดแบบตัง้ ค�ำถาม การระดมสมอง การใช้ความคิดแบบ
ทฤษฎีหมวกหกใบ กลยุทธ์ในการคิด วงจรการปฏิบตั งิ าน พี-ดี-ซี-เอ การพัฒนาเรือ่ งราวเป็นซอฟต์แวร์เกม การ
ฝึกเขียนเรือ่ งราวในเกม การเขียนเรือ่ งแนวแฟนตาซีเพือ่ การออกแบบเกม การเขียนเรือ่ งนวนิยายวิทยาศาสตร์
เพือ่ การออกแบบเกม การเขียนเรือ่ ง สารคดีเพือ่ การออกแบบเกม การเขียนเรือ่ งแอนนิเมชันเพือ่ การออกแบบ
เกม (การเล่าเรื่องราวจากสตอรี่บอร์ด
		
CGM 104 พื้นฐานการออกแบบ
1(1-0-2)
		 (Foundation of Design)
วิชาบังคับร่วม : CGL 104 ปฏิบัติการพื้นฐานการออกแบบ
พื้นฐานทฤษฎีการออกแบบ วิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของการออกแบบและ
ความสัมพันธ์ของการสร้างเอกลักษณะที่สอดคล้องกับสุนทรียศาสตร์ การวิเคราะห์หลักของการออกแบบ
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CGL 104 ปฏิบัติการพื้นฐานการออกแบบ
2(0-4-2)
		 (Foundation of Design Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CGM 104 พื้นฐานการออกแบบ
ฝึกปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับพืน้ ฐานการออกแบบ วิธกี ารใช้ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของการ
ออกแบบและความสัมพันธ์ของการสร้างเอกลักษณะทีส่ อดคล้องกับสุนทรียศาสตร์ การวิเคราะห์หลักของการ
ออกแบบ
CGM 105 การวาดเส้นเบื้องต้น
1(1-0-2)
(Basic Drawing)
		
วิชาบังคับร่วม : CGL 105 ปฏิบัติการการวาดเส้นเบื้องต้น
การวาดภาพจากแบบจ�ำลองร่างกายคนและตัวอย่างโครงสร้างกายวิภาคศาสตร์ สัดส่วนมนุษย์
พัฒนาการร่างภาพเพือ่ แสดงส่วนรายละเอียดร่างกายมนุษย์  โดยเริม่ ต้นจากการวาดท่าทางทีส่ อื่ ความหมาย
ท�ำการค้นคว้าความสัมพันธ์ของระบบโครงสร้างกล้ามเนือ้ โครงสร้างกระดูก ลักษณะการส�ำแดงแสงและเงา
รูปทรงและการเคลือ่ นไหวในระนาบสองมิติ การแปลความเข้าใจไปสูค่ ณ
ุ ลักษณะสามมิตดิ ว้ ยการปัน้ ดินน�ำ้ มัน
CGL 105

ปฏิบัติการการวาดเส้นเบื้องต้น
2(0-4-2)
(Basic Drawing Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CGM 105 การวาดเส้นเบื้องต้น
ฝึกปฏิบัติการวาดภาพจากแบบจ�ำลองร่างกายคนและตัวอย่างโครงสร้างกายวิภาคศาสตร์
สัดส่วนมนุษย์ พัฒนาการร่างภาพเพื่อแสดงส่วนรายละเอียดร่างกายมนุษย์  โดยเริ่มต้นจากการวาดท่าทาง
ที่สื่อความหมาย ท�ำการค้นคว้าความสัมพันธ์ของระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อ โครงสร้างกระดูก ลักษณะการ
ส�ำแดงแสงและเงารูปทรงและการเคลื่อนไหวในระนาบสองมิติ การแปลความเข้าใจไปสู่คุณลักษณะสาม
มิติด้วยการปั้นดินน�้ำมัน
CGM 106 ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการออกแบบเกม
3(3-0-6)
(Art History for Game Design)
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์เพือ่ การออกแบบเกม ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ ยุคเมโสโปเตเมีย ยุคอียปิ ต์ ยุค
กรีก-โรมัน ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ยุคโกธิค ยุคบาโรค-รอคโคโค ศิลปะยุคใหม่ ศิลปะของเอเชีย
CGM 211 การออกแบบและการผลิตเกม
1(1-0-2)
		 (Game Design and Production)
		
วิชาบังคับร่วม : CGL 211 ปฏิบัติการการออกแบบและการผลิตเกม
               ทิศทางอุตสาหกรรมการพัฒนาเกม ประวัตคิ วามเป็นมาของการพัฒนาเกม ต�ำแหน่งและความ
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รับผิดชอบของผูพ้ ฒ
ั นาเกมและกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้อง การสร้างสรรค์เอกสารการออกแบบเกม และเอกสารการออกแบบ
ทางเทคนิค การสร้างสรรค์เกมจากงานเขียน การผลิตเกมโดยใช้เครือ่ งมือและภาษาโปรแกรมอย่างง่าย
CGL 211 ปฏิบัติการการออกแบบและการผลิตเกม
2(0-4-2)
		 (Game Design and Production Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CGM 211 การออกแบบและการผลิตเกม
               ฝึกปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการสร้างเอกสารการออกแบบเกม และเอกสารการออกแบบทางเทคนิค
การสร้างสรรค์เกมจากงานเขียน การผลิตเกมโดยใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรมอย่างง่าย
CGM 222 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ
1(1-0-2)
		 (Computer 2D Animation)
		
วิชาบังคับร่วม : CGL 222 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ
ระบบการเคลื่อนไหวของสัตว์สี่ขา การเคลื่อนไหวของสัตว์เลื้อยคลาน การเคลื่อนไหวของสัตว์
ปีก การเคลื่อนไหวของวัตถุที่เป็นเส้น และการเคลื่อนไหวของพลังงาน
CGL 222 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ
2(0-4-2)
		 (Computer 2D Animation Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CGM 222 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ
ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการเคลื่อนไหวของสัตว์สี่ขา การเคลื่อนไหวของสัตว์เลื้อยคลาน
การเคลื่อนไหวของสัตว์ปีก การเคลื่อนไหวของวัตถุที่เป็นเส้น และการเคลื่อนไหวของพลังงาน
CGM 237 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ
1(1-0-2)
		 (Computer 3D Animation)
		
วิชาบังคับร่วม : CGL 237 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ
การสร้างภาพ  3  มิติ  และภาพเคลื่อนไหวที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน  การสร้างภาพ  3  มิติใน
รูปแบบต่าง ๆ   ซึ่งจะท�ำให้สามารถออกแบบวัตถุต่าง ๆ  อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการสร้างภาพเพื่อให้
เกิดการสื่อสารในสิ่งที่ต้องการจะแสดงออก  ผ่านทางภาพได้เป็นอย่างดี
CGL 237
		

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ
2(0-4-2)
(Computer 3D Animation Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : CGM 237 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ
ฝึกปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการสร้างภาพ  3  มติ   ิ และภาพเคลือ่ นไหวทีม่ โี ครงสร้างสลับซับซ้อน  การ
สร้างภาพเคลื่อนไหว  3  มิติในรูปแบบต่าง ๆ   
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CGM 244 การพัฒนาเกม 2 มิติ
1(1-0-2)
		 (2-Dimensional Game Development)
วิชาบังคับร่วม : CGL 244 ปฏิบัติการการพัฒนาเกม 2 มิติ
การเตรียมสไปร์ต(รูปภาพ) การน�ำเข้าสไปร์ต การจัดการสไปร์ต การแก้ไขสไปร์ต การสร้างฉาก
การจัดมุมกล้อง การควบคุมตัวละคร การใช้งานระบบฟิสิกส์ และการแสดงผลเกมแบบ 2 มิติ
CGL 244 ปฏิบัติการการพัฒนาเกม 2 มิติ
2(0-4-2)
		 (2-Dimensional Game Development Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CGM 244 การพัฒนาเกม 2 มิติ
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการเตรียมสไปร์ต (รูปภาพ) การน�ำเข้าสไปร์ต การจัดการสไปร์ต การแก้ไขส
ไปร์ต การสร้างฉาก การจัดมุมกล้อง การควบคุมตัวละคร การใช้งานระบบฟิสิกส์ และการแสดงผลเกมแบบ
2 มิติ
CGM 245 การพัฒนาเกม 3 มิติ
1(1-0-2)
		 (3-Dimensional Game Development)
		
วิชาบังคับร่วม : CGL 245 ปฏิบัติการการพัฒนาเกม 3 มิติ
การเตรียมโมเดล(รูปทรง 3 มิติ) การตั้งค่าการน�ำเข้าโมเดล การจัดการโมเดล การสร้างฉาก
การจัดมุมกล้อง การควบคุมตัวละคร การใช้งานระบบฟิสิกส์ และการแสดงผลเกมแบบ 3 มิติ
CGL 245 ปฏิบัติการการพัฒนาเกม 3 มิติ
2(0-4-2)
		 (3-Dimensional Game Development)
		
วิชาบังคับร่วม : CGM 245 การพัฒนาเกม 3 มิติ
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการเตรียมโมเดล (รูปทรง 3 มิต)ิ การตัง้ ค่าการน�ำเข้าโมเดล การจัดการโมเดล
การสร้างฉาก การจัดมุมกล้อง การควบคุมตัวละคร การใช้งานระบบฟิสิกส์ และการแสดงผลเกมแบบ 3 มิติ
CGM 495 สัมมนาด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
(Seminar in Computer Games and Multimedia)
อภิปรายประเด็นปัญหา ประเด็นปัจจุบนั และเทคโนโลยีทางด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมเี ดีย
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสัมมนา บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา งานเอกสารส�ำหรับการจัด สัมมนา
กระบวนการจัดสัมมนา การด�ำเนินการจัดสัมมนา เทคนิคการจัดสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา และขัน้
ตอนการเตรียมการจัดสัมมนา สือ่ ทีใ่ ช้ในการสัมมนา บทบาทหน้าทีข่ องผูจ้ ดั งานสัมมนาและผูด้ ำ� เนินการสัมมนา
เขียนโครงการสัมมนาและจัดประชุมเชิงสัมมนาอย่างเป็นทางการ เรียนรูป้ ระสบการณ์ และความคิดเห็นของผู้
เชีย่ วชาญ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นต่าง ประเมินผลการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาอย่างเป็นระบบ
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กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี
CGM 132 การออกแบบตัวละคร
3(3-0-6)
(Character Design)
พื้นฐานวาดรูป, พื้นฐานการวาดรูปคน, การก�ำหนดสไตร์การออกแบบตัวละคร, แนวความคิด
การออกแบบตัวละคร, การหาแรงบรรดาลใจในการออกแบบ, การออกแบบตัวละครเพือ่ ใช้ในงานโปรดักชัน,
การเลือกใช้สเี พือ่ สือ่ ความหมาย, การออกแบบตัวละครในรูปแบบพิกเซลกราฟฟิก, การออกแบบตัวละครใน
รูปแบบเวกเตอร์กราฟฟิก, การออกแบบตัวละครมาสคอต, กรณีศึกษาตัวอย่างออกแบบตัวละคร
CGM 208 การโปรแกรมสื่อด้วยภาพ
3(1-4-4)
		 (Visual Programming)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโปรแกรมสื่อด้วยภาพ  หน้าที่ของการโปรแกรมสื่อด้วยภาพ เช่น  
การสร้าง การลบ การย้าย การนิยามคุณลักษณะการควบคุม การโปรแกรมขับเคลื่อนเหตุการณ์ ชนิดของ
ข้อมูล ตัวแปร การควบคุมกระบวนการ หน้าที่ พารามิเตอร์ การโปรแกรมฐานข้อมูลด้วยการควบคุมข้อมูล
และการปฏิบัติการด้านไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์
CGM 213 การออกแบบและการผลิตสื่อประสม
3(3-0-6)
		 (Multimedia Design and Production)
หลักการในการผลิตสือ่ ประสม ขัน้ ตอนในการพัฒนาสือ่ ประสม การสร้างภาพและการปรับแต่ง
ภาพ การน�ำเสียงและภาพเคลื่อนไหว มาใช้ในงานผลิตสื่อประสม
CGM 216 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา
3(1-4-4)
		 (Mobile Device Application Development)
เทคโนโลยี ทีใ่ ช้ในเครือ่ งมือสือ่ สาร อาทิ โทรศัพท์มอื ถือ อุปกรณ์พกพา, Pocket pc, PDA ศึกษา
แนวทางการออกแบบ และพัฒนา เกม และโปรแกรมประยุกต์ บันเทิง เนื้อหาที่สวยงาม บนอุปกรณ์พกพา
CGM 223 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
3(3-0-6)
		 (Interactive Multimedia Design)
การออกแบบระบบปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ การพัฒนาระบบปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในพัฒนาการน�ำเสนอ ตัวหนังสือ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และภาพ
เคลื่อนไหวในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
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CGM 239 ปัญญาประดิษฐ์ส�ำหรับเกมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
		 (Artificial Intelligence for Computer Games)
องค์ประกอบและการออกแบบปัญญาประดิษฐ์ขนั้ พืน้ ฐาน เครือ่ งจักรสถานะจ�ำกัด การไล่และ
หลบเลีย่ ง รูปแบบการเคลือ่ นไหว การจับกลุม่ การค้นหาเส้นทางและต�ำแหน่ง การค้นหาเส้นทางด้วยขัน้ ตอน
วิธี A* ตรรกศาสตร์คลุมเครือ การจ�ำลองฝูงชน โครงข่ายใยประสาทเทียม และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
CGM 251 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
		 (Computer Networks Programming)
		
วิชาบังคับก่อน : CIT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 หรือขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของสาขาวิชา
แนะน�ำเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น พื้นฐานโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียน
โปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม Socket การเขียนโปรแกรมแบบไคลเอน/เซิร์ฟเวอร์ การ
เขียนโปรแกรมเครือข่ายแบบ Peer to peer ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
CGM 275 การออกแบบกลไกในเกม
3(1-4-4)
		 (Game Engine Design)
การสร้างกลไกด้านการจัดแสงและการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนค�ำสัง่ เกมเทคนิคการ ปรับ
เปลี่ยน วัตถุประเภทบิตแมปให้เหมาะสมเพื่อน�ำไปใช้ในการจัดความหยาบละเอียดวัตถุสองมิติ
CGM 276 เทคนิคการอนุวัตเกม
3(1-4-4)
		 (Game Implementation Techniques)
การเขียนโปรแกรมเกมด้วยเทคนิค Coroutine, Delegate และ Object pooling   การใช้ประยุกต์
และใช้งานเทคนิค Level of detail, Occlusion culling, Lightmapping, Light probes, Navigation และ
Pathfinding
CGM 318 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมกราฟิก 3 มิติ
3(1-4-4)
		 (Foundation of 3D Graphics Programming)
การใช้กราฟิก API ขั้นสูง เพื่อจะที่ใช้ฮาร์ดแวร์เร่งภาพกราฟิก การท�ำให้ 3 มิติเหมาะสมที่สุด
และการรวมระหว่าง ส่วนกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ การพัฒนาเกมส�ำหรับการสร้างของกลไก 3 มิติ
CGM 320 การออกแบบตามประสบการณ์ผู้ใช้
3(1-4-4)
		 (User Experience Design)
การค้นหาความต้องการของผู้ใช้ การค้นหาปัญหาของผู้ใช้ระบบ การจัดกลุ่มการ์ด การสร้าง
กลุ่มตัวแทนของผู้ใช้ การเขียนความต้องการของผู้ใช้ระบบ การเขียนภาพร่างของระบบ การเขียนโครงร่าง
ของระบบ การสร้างแบบจ�ำลองของระบบ การทดสอบความสามารถในการใช้งานของระบบ
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CGM 338 การพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
3(1-4-4)
		 (iOS Game Development)
พื้นฐานการพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส เช่นเครื่องไอโฟน ไอพอด
และไอแพด ภาษา Objective-C การสร้างอินเตอร์เฟส การสร้างเมนู การแสดงผลภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหว
สองมิติ การบันทึกข้อมูล เสียง และเอฟเฟค
CGM 341 การสร้างภาพและแสง 3 มิติ
3(1-4-4)
		 (3D Rendering and Lighting)
พื้นฐานการจัดแสงและเงา เมนเทิลเรย์เบื้องต้น การจัดแสงและเงาด้วยเมลเทิลเรย์ การสร้าง
แสงสว่างธรรมชาติบนโลก การจัดแสงโดยอ้อม การจัดแสงพระอาทิตย์และท้องฟ้า การประมวลภาพในช่วง
ไดนามิกสูง การฉายภาพจากกล้อง การประมวลผลภาพแบบแยกส่วน การรวมภาพ
CGM 351 วิชวลเอฟเฟคเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Basic Visual Effects)
วิธีการผสมภาพและซ้อนภาพจากการถ่ายท�ำกับภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคนิค      
ต่าง ๆ เช่น การใช้เลเยอร์ การคีย์ การใช้แมทท์ ตลอดจนการใช้เอฟเฟกต์ต่าง ๆ การในการตกแต่งภาพ การ
แต่งสี เพื่อสร้างผลงานที่มีความกลมกลืนและสมจริง
CGM 352 กระบวนการหลังการถ่ายท�ำงานวีดิทัศน์
3(1-4-4)
		 (Video Post-Production Process)
ขั้นตอนการท�ำงานหลักการถ่ายท�ำงานวีดิทัศน์ ระบบงานวีดิทัศน์ บุคลากรด้านการผลิตหลัง
การถ่ายท�ำงานวีดิทัศน์ การใช้ซอฟต์แวร์ส�ำหรับงานตัดต่อ การตัดต่องานวีดิทัศน์ การปรับแต่งสีให้มีความ
สมจริง หรือเหมาะสมกับการสือ่ เรือ่ งราวภายในงาน  วธิ กี ารน�ำเสนองานวีดทิ ศั น์บนรูปแบบของสือ่ ต่าง ๆ เช่น
VCD, DVD และระบบอื่นที่ได้รับความนิยม
CGM 353 ประติมากรรมดิจิทัล 3 มิติ
3(1-4-4)
		 (3D Digital Sculpting)
การขึน้ โมเดล 3 มิตดิ ว้ ยเทคนิคการการปัน้ ศึกษาสรีระของมนุษย์เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการขัน้ รูปตัว
ละคร การขึ้นรูปจากโมเดลพื้นฐาน และการขึ้นรูปและเพิ่มรายละเอียดจากโมเดลที่มีโพลีกอนต�่ำ เทคนิคการ
retopology เพื่อสร้างโมเดลที่มีโครงสร้างโพลีกอนที่สามารถน�ำไปใช้งานได้สะดวกการใช้งาน กระบวนการ
การใช้งานโปรแกรมปฏิมากรรมดิจิทัล 3 มิติ ร่วมกับโปรแกรม 3 มิติพื้นฐานอื่น ๆ
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CGM 354 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล
3(1-4-4)
		 (Digital Filmmaking)
การถ่ายท�ำภาพยนต์ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ขั้นตอนการผลิตภาพยนต์ หลักการถ่ายท�ำ
ภาพยนต์ และ ภาษาภาพยนต์ บุคลากรด้านการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล การเขียนบท การก�ำกับและการสร้าง
ภาพยนต์ การจัดแสง การถ่ายท�ำ การบันทึกเสียง และการตัดต่อ
CGM 356 การออกแบบเกมเชิงปฏิบัติการ
3(3-0-6)
		 (Game Design Workshop)
การออกแบบเกมประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจาก คอมพิวเตอร์เกม เช่น เกมกระดาน เกมการ์ด
การวางแผนและด�ำเนินโครงการผลิตเกม หลักการรออกแบบกลไกของเกม การทดสอบเกมและการวิเคราะห์
ข้อดีข้อเสียของเกม การออกแบบเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้เล่นประเภทต่าง ๆ เข้าใจเรื่องการวางแผนเชิงธุรกิจ
CGM 361 นักเล่นเกมมืออาชีพและนักกีฬาอีสปอร์ต
3(3-0-6)
		 (Professional Gamer and E-Sport Athlete)
การเตรียมตัวเป็นนักกีฬา การวางแผนสร้างทีม การฝึกซ้อมเทคนิคในการเล่นเกม การพัฒนา
บุคลิกภาพ การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจส�ำหรับนักกีฬาอีสปอร์ต การเข้าร่วมแข่งขัน การสร้างแฟนคลับ
การหาผู้ให้การสนับสนุน การหารายได้
CGM 362 การสร้างสื่อดิจิทัลส�ำหรับนักพากษ์เกม
3(3-0-6)
		 (Digital Content Creation for Game Broadcaster)
การวางแผนและการเตรียมการก่อนถ่ายท�ำ  การถ่ายท�ำ  การตัดต่อวิดีโอ การใส่วิชวลเอฟเฟค
ในวิดีโอ เทคนิคในการสื่อสารและดึงดูดความสนใจของผู้ชม เทคนิคการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ
Twitch.tv การหารายได้จากการการพากษ์เกมและการถ่ายทอดสด
CGM 363 การบริหารและจัดการงานแสดงเกม
3(3-0-6)
		 (Management and Organization for Game Event)
การวางแผนงาน การติดต่อประสานงาน การเตรียมงาน การบริหารจัดการคนและทรัพยากร
ส�ำหรับงานเปิดตัวเกม งานแสดงเกม งานแข่งขันอีสปอร์ต และงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกม
CGM 364 การตลาดของเกมและสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Game and Digital Media Marketing)
ปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาดของเกมและสือ่ ดิจติ อล การวางแผนการตลาด การ
ก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์และประเมินความน่าสนใจของ
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ตลาด การก�ำหนดโปรแกรมการตลาด การควบคุมการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ด้านการตลาดกับการบริหารเทคโนโลยี การตลาดโดยการอาศัยสื่อการแสดงผล สื่อสังคม อุปกรณ์
เคลื่อนที่
CGM 365 ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
3(3-0-6)
		 (Game and E-Sport Business)
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกม ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอีสปอร์ต ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมใน
ประเทศไทยและทั่วโลก ขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัท การบริหารจัดการงานภายในบริษัทเบื้องต้น แนวโน้ม
ธุรกิจเกมและอีสปอร์ตในปัจจุบันและอนาคต
CGM 412 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 2
3(1-4-4)
		 (Web Design and Development II)
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ ด้วยภาษา JavaScript, PHP, ASP หรือ
JSP การพัฒนาเว็บแบบ AJAX การเชื่อมต่อเว็บกับฐานข้อมูล เช่น MySQL, MS Access, MS SQL เป็นต้น
CGM 413 เทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์
3(3-0-6)
		 (Interactive Media Technology)
พื้นฐานสื่อมัลติมีเดียที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ ทฤษฎีของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีความรู้ความ
เข้าใจทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ศึกษาการรับรู้ การเข้าใจ และการสื่อสาร มาตรฐานการออกแบบสื่อ
มัลติมีเดีย การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียทั้งภาพ เสียง วีดิโอ ลิขสิทธิ์ และจริยธรรม
CGM 414 การบริหารโครงการเกม
3(3-0-6)
		 (Game Project Management)
กระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ เ กม ที ม พั ฒ นาเกม การเก็ บ ความต้ อ งการของระบบเกม
กระบวนการออกแบบเกม การวิเคราะห์ความเสี่ยง การค�ำนวณงบประมาณ การประกันคุณภาพ และการ
ทดสอบระบบเกม
CGM 499 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย    
3(3-0-6)
               (Special Topics in Computer Games and Multimedia)
ประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
Current issues in computer games and multimedia both theoretical and practical
topics.
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กลุ่มวิชาโครงงาน
CGM 391 โครงการเกม 1
3(0-6-3)
(Game Project I)
วิชาบังคับก่อน: CGM 211 การออกแบบและการผลิตเกม
โครงการกลุม่ น�ำเกมทีม่ อี ยูใ่ นอดีตมาสร้างใหม่ ให้เหมือนเกมต้นแบบทีเ่ ลือก, ขัน้ ตอนการพัฒนา
เกม, ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์เกม, การสร้างตัวละคร, การก�ำหนด สไตร์งานออกแบบและการตลาด, เนื้อ
เรื่องส�ำหรับเกม, ซีเรียสเกม, วิชวลคัลเจอร์
CGM 392 โครงการเกม 2
3(0-6-3)
(Game Project II)
		
วิชาบังคับก่อน: CGM 391 โครงการเกม 1
โครงการกลุ่ม พัฒนาเกมขึ้นมาใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์, การท�ำเอกสารน�ำเสนอโครงการ, การ
วิเคราะห์คุณภาพเกม, พื้นฐานการออกแบบเกม, การออกแบบฉากเกม, การออกแบบแอปพลิเคชันเกมและ
แคชชวลเกม, การออกแบบเกมส�ำหรับผูเ้ ล่นหลายคน, การออกแบบเกมกีฬา, การออกแบบเกมซิมเู ลชัน, การ
ออกแบบเกมแอคชัน, การออกแบบเกมวางแผนการรบ, การตลาดส�ำหรับเกม

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท�ำงาน

CGM 492 การฝึกงานวิชาชีพ
3(0-30-15)
		 (Internship)
เงือ่ นไขรายวิชา: หน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะพืน้ ฐานครบ 30 หน่วยกิต และรายวิชาเฉพาะ
ด้านไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
นักศึกษาฝึกงานตามสายวิชาชีพในสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง โดยมี
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจากคณะอาจารย์ และการประเมินผลการฝึกงานจากสถานที่ฝึกงาน
CGM 496 ปริญญานิพนธ์
3(0-12-6)
		 (Senior Project)
เงือ่ นไขรายวิชา : หน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะพืน้ ฐานครบ 30 หน่วยกิต และรายวิชาเฉพาะ
ด้านไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
                การจัดท�ำเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และการสอบป้องกันปริญญา
นิพนธ์ ที่มีประเด็นสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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CGM 497 สหกิจศึกษา
6(0-36-18)
(Co-operative Education)
เงือ่ นไขรายวิชา: หน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะพืน้ ฐานครบ 30 หน่วยกิต และรายวิชาเฉพาะ
ด้านไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่ต�่ำกว่า 16 สัปดาห์ การประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพือ่ พัฒนานักศึกษาให้มคี วามรูท้ างปฏิบตั แิ ละทักษะต่าง ๆ ในการท�ำงาน
ในวิชาชีพด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมเี ดีย การตรวจเยีย่ มสถานประกอบการ  การรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ที่ได้จากสถานประกอบการ  
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
Creative Media Technology

หมวดวิชาเฉพาะ		

วิชาเฉพาะพื้นฐาน		
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

MAT 100
		

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Foundation of Mathematics)
ศึกษาเกี่ยวกับเซต ระบบจํานวนจริง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์
กําหนดการเชิงเส้น
PHY 137

ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(2-3-6)
(Fundamental Physics)
ระบบหน่วย เวคเตอร์ จลศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาค งานพลังงานและโมเมนตัม สภาพ
สมดุลและความยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ความร้อน อุณหพลศาสตร์ไฟฟ้า แม่
เหล็กไฟฟ้า และ ฟิสิกส์นิวเคลียร์
CIT 101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
(Programming I)
หลักการพืน้ ฐานของการสร้างล�ำดับการแก้ปญ
ั หาด้วยการเขียนโปรแกรมตามไวยากรณ์ภาษา
ที่ก�ำหนด การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ ตัวแปร ตัวปฏิบัติการ
ฟังก์ชันและหน่วยรับเข้า/ส่งออกข้อมูล ค�ำสั่งควบคุมและค�ำสั่งปฏิบัติการทางภาษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร ตัวชี้ และการใช้เนื้อที่ในหน่วยความจ�ำ ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน แถว
ล�ำดับประเภทมิติเดียวและสองมิติ สตริง แฟ้มข้อมูล การสร้างโปรแกรมที่เสถียรและการบูรณาการการสร้าง
แอพพลิเคชันเบื้องต้น
CIT 102
		

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
(Programming II)
วิชาบังคับก่อน : CIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Programming I) หรือขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของสาขาวิชา
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การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน แนวคิดการเขียนภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและ
ออบเจ๊กต์ การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับค�ำสัง่ วนซ�ำ 
้ แนะน�ำโครงสร้างข้อมูลเบือ้ งต้น ประเภทของการ
จัดระบบแฟ้มข้อมูล เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย การประมวลผลแฟ้มข้อมูล แบบซีเควนเชีย
ล การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงานวิจัย บันเทิง ธุรกิจ
และอุตสาหกรรม
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
CMT 100 เทคโนโลยีสื่อเบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Media Technology)
รูปแบบของเทคโนโลยีสอื่ สร้างสรรค์ในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทั้งในด้านธุรกิจ โฆษณา และด้านสังคม รูปแบบเทคโนโลยีที่ถูกใช้   ผลกระทบที่สื่อเทคโนโลยีมีต่อผู้ใช้และ
สังคม
CMT 101 การสื่อสารด้วยภาพ
3(3-0-6)
		 (Visual Communication)
หลักการ ทฤษฎี และภาษาในการสือ่ สารด้วยภาพ ทฤษฎีสี วิธใี นการสร้างการสือ่ สารด้วยภาพ
เช่น การวาดภาพ การสร้างแผนภูมิ การวาดภาพประกอบ การใช้รูปภาพ และการใช้ตัวอักษรร่วมกับรูปภาพ
เพื่อการสื่อสารตัวสารไปยังผู้ชม
CMT 104 แนวความคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
		 (Creative Concept and Writing for Communication)
การสร้างสรรค์แนวความคิดที่สามารถจะน�ำเสนอเป็นการสื่อสารถึงผู้ชมทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร
และการบันเทิง พื้นฐานทักษะการเล่าเรื่อง การระดมแนวคิดและการสร้างสรรค์ การแสดงเหตุผล การวาง
โครงเรื่อง บทสนทนา และการใช้ภาษาที่เหมาะสม ปรัชญาและแนวคิดเบื้องหลังชิ้นงาน การใช้ประโยชน์
จากสัญลักษณ์ รูปแบบกราฟิก และวัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวิตส�ำหรับลักษณะสื่อที่หลากหลายและ
แตกต่างกัน และการอภิปรายให้เป็นโครงงานที่ประสบความส�ำเร็จในการสื่อสาร
CMT 120 ภาพดิจิทัล
1(1-0-2)
(Digital Imagery)
		
วิชาบังคับร่วม : CML 120 ปฏิบัติการภาพดิจิทัล
หลักการถ่ายภาพดิจทิ ลั ด้วยอุปกรณ์ทงั้ ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี ทฤษฎีการ
ถ่ายภาพ กระบวนการและขั้นตอนการสร้างภาพดิจิทัล เทคนิค อุปกรณ์ต่างๆ
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CML 120

ปฏิบัติการภาพดิจิทัล
2(0-4-2)
(Digital Imagery Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CMT 120 ภาพดิจิทัล
ปฏิ บัติการถ่ายภาพดิจิทัล ด้วยอุปกรณ์ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี
กระบวนการและขัน้ ตอนการสร้างภาพดิจทิ ลั โครงงานด้านภาพดิจทิ ลั ทีต่ อ้ งใช้ทงั้ กระบวนการ เทคนิค อุปกรณ์
ต่างๆ
CMT 121 พื้นฐานสื่อเคลื่อนไหว
1(1-0-2)
(Introduction to Motion Media)
		
วิชาบังคับร่วม : CML 121 ปฏิบัติการพื้นฐานสื่อเคลื่อนไหว
พื้นฐานการออกแบบสื่อ 2 มิติ และหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ เพื่อใช้ในการ
สื่อสารเบื้องต้น โดยเน้นให้สื่อสามารถถูกน�ำไปใช้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการ
ของโจทย์ได้ครบถ้วน
CML 121

ปฏิบัติการพื้นฐานสื่อเคลื่อนไหว
2(0-4-2)
(Introduction to Motion Media Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CMT 121 พื้นฐานสื่อเคลื่อนไหว
ปฏิบัติการพื้นฐานการออกแบบสื่อ 2 มิติ และสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ เพื่อใช้ในการ
สื่อสารเบื้องต้น โดยเน้นให้สื่อสามารถถูกน�ำไปใช้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการ
ของโจทย์ได้ครบถ้วน
CIT 206

การเริ่มต้นธุรกิจและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation and Startup)
      ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี การน�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ การแสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การระดมเงินทุนเพือ่ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเป็นผูป้ ระกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การตลาดส�ำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
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วิชาเฉพาะด้าน

ก. กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยี		
			
CMT 222 แอนิเมชันเบื้องต้น
1(1-0-2)
		 (Introduction to Animation)
		
วิชาบังคับร่วม : CML 222 ปฏิบัติการแอนิเมชันเบื้องต้น
หลักการท�ำงาน การสร้างงานแอนิเมชันเบื้องต้น คีย์เฟรม เฟรมทวีน การเคลื่อนไหว การเร่ง
ความเร็ว และยืดและหด การสร้างฉาก การโรโตสโคป ความเข้าใจเรือ่ งเวลาและพืน้ ทีข่ องงานแอนิเมชัน การ
ชมและวิเคราะห์วิจารณ์งานแอนิเมชันที่น่าสนใจ
CML 222 ปฏิบัติการแอนิเมชันเบื้องต้น
2(0-4-2)
		 (Introduction to Animation Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CMT 222 แอนิเมชันเบื้องต้น
กระบวนการท�ำงาน เทคนิคและการฝึกท�ำการสร้างงานแอนิเมชันเบื้องต้น การสร้างคีย์เฟรม
การสร้างเฟรมทวีน การเคลือ่ นไหว การเร่งความเร็ว และยืดและหด การสร้างฉาก การโรโตสโคป ความเข้าใจ
เรื่องเวลาและพื้นที่ของงานแอนิเมชัน
CMT 223 โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ
1(1-0-2)
(3D Graphic Application)
วิชาบังคับร่วม : CML 223 ปฏิบัติการโปรแกรมกราฟิก 3 มิติ
แนวความคิดการสร้างแบบจ�ำลอง 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ การสร้างลักษณะ
พื้นผิว การจัดแสงและการเรนเดอร์ภาพ รวมถึงหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
CML 223

ปฏิบัติการโปรแกรมกราฟิก 3 มิติ
2(0-4-2)
(3D Graphic Application Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CMT 223 โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ
ปฏิบัติการการสร้างแบบจ�ำลอง 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ การสร้างลักษณะ
พื้นผิว การจัดแสงและการเรนเดอร์ภาพ รวมถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
CMT 234 การออกแบบอินเตอร์เฟซส�ำหรับสื่อปฏิสัมพันธ์
1(1-0-2)
		 (User Interface Design for Interactive Media)
		
วิชาบังคับร่วม : CML 234 ปฏิบัติการการออกแบบอินเตอร์เฟซส�ำหรับสื่อปฏิสัมพันธ์
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หลักการพัฒนาสือ่ ปฏิสมั พันธ์ แผนผังทางความคิด หลักการออกแบบแผนผังการท�ำงานสือ่ ปฏิสมั พันธ์  
การสร้างกระดานรวมแรงบันดาลใจ การจัดองค์ประกอบ การออกแบบสัญลักษณ์ การใช้งานตัวอักษร การ
ออกแบบวิธกี ารทดสอบและวัดผลประสิทธิภาพของผลงาน และวัดผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้สอื่
CML 234 ปฏิบัติการการออกแบบอินเตอร์เฟซส�ำหรับสื่อปฏิสัมพันธ์
2(0-4-2)
		 (User Interface Design for Interactive Media Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CMT 234 การออกแบบอินเตอร์เฟซส�ำหรับสื่อปฏิสัมพันธ์
ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ การสร้างแผนผังทางความคิด การออกแบบแผนผังการ
ท�ำงานสือ่ ปฏิสมั พันธ์  การสร้างกระดานรวมแรงบันดาลใจ การจัดองค์ประกอบ การออกแบบสัญลักษณ์ การ
ใช้งานตัวอักษร การโปรแกรมการท�ำงานของอินเตอร์เฟซ
CMT 241 การพัฒนาสื่อออนไลน์
1(1-0-2)
(Online-Media Development)
		
วิชาบังคับร่วม : CML 241 ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อออนไลน์
หลักทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยวิธกี ารและเทคนิคทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในขณะนัน้ หลัก
การในการผลิตสือ่ ประสม วงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ประเภทสือ่ การพัฒนาสือ่ ด้วยการเขียนโปรแกรม เพือ่ งาน
ภาพเคลื่อนไหว
CML 241

ปฏิบัติการการพัฒนาสื่อออนไลน์
2(0-4-2)
(Online-Media Development Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : CMT 241 การพัฒนาสื่อออนไลน์
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยวิธีการและเทคนิคที่เป็นที่นิยมในขณะนั้น การใช้
เครื่องมือช่วยในการออกแบบและพัฒนาเว็บ การพัฒนาสื่อด้วยการเขียนโปรแกรม เพื่องานภาพเคลื่อนไหว
การแปลงข้อมูลทั้งภาพและเสียงไปใช้บนเว็บ
CMT 242 แนวคิดเครือข่ายสังคมและการปฏิบัติ
1(1-0-2)
(Social Network Concepts and Practice)
		
วิชาบังคับร่วม : CML 242 ปฏิบัติการแนวคิดเครือข่ายสังคมและการปฏิบัติ
ประวัติ แนวคิดและวิธีการของเครือข่ายสังคม หลักการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อประโยชน์
และข้อเสียของเครือข่ายสังคมแต่ละประเภท หลักการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายสังคมเพื่อประโยชน์ทางการ
ตลาดและทางสังคม
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CML 242

ปฏิบัติการแนวคิดเครือข่ายสังคมและการปฏิบัติ
2(0-4-2)
(Social Network Concepts and Practice Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : CMT 242 แนวคิดเครือข่ายสังคมและการปฏิบัติ
ปฏิบัติการเข้าร่วมในเครือข่ายประเภทต่างๆ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อประโยชน์และข้อเสีย
ของเครือข่ายสังคมแต่ละประเภท การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายสังคมเพื่อประโยชน์ทางการตลาดและทาง
สังคม การสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมเบื้องต้น
CMT 243 ระบบการจัดการเนื้อหา
1(1-0-2)
(Content Management System)
วิชาบังคับร่วม : CML 243 ปฏิบัติการระบบการจัดการเนื้อหา
ทฤษฎีระบบการจัดการเนื้อหาเบื้องต้น การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างระบบการจัดการ
เนื้อหา การจัดการผู้ใช้งาน การจัดรูปแบบของเนื้อหา การจัดองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น เพจ เมนู การน�ำทาง,
การจัดการคอมโพเนนท์ โมดูล ปลั๊กอิน, ความมั่นคงปลอดภัยในระบบการจัดการเนื้อหา
CML 243

ปฏิบัติการระบบการจัดการเนื้อหา
2(0-4-2)
(Content Management System Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CMT 243 ระบบการจัดการเนื้อหา
ปฏิบตั กิ ารระบบการจัดการเนือ้ หาเบือ้ งต้น การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างระบบการจัดการ
เนื้อหา การจัดการผู้ใช้งาน การจัดรูปแบบของเนื้อหา การจัดองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น เพจ เมนู การน�ำทาง,
การจัดการคอมโพเนนท์ โมดูล ปลั๊กอิน, ความมั่นคงปลอดภัยในระบบการจัดการเนื้อหา
CMT 323 งานวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
1(1-0-2)
(Digital Video)
วิชาบังคับร่วม : CML 323 ปฏิบัติการงานวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
หลักการพืน้ ฐานการสร้างภาพยนตร์ กฎและเทคนิคในงานสือ่ วีดทิ ศั น์ การจัดแสง  หลักการตัด
ต่อแบบไม่ใช่เชิงเส้น (Non-Linear Editing) รูปแบบต่างๆ รวมถึงข้อจ�ำกัดของการใช้งานสื่อวีดิทัศน์ทั้งในรูป
แบบของงานออนไลน์ และงานออฟไลน์
CML 323

ปฏิบัติการงานวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
2(0-4-2)
(Digital Video Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CMT 323 งานวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล
ปฏิบัติการพื้นฐานการสร้างภาพยนตร์ เทคนิคในงานสื่อวีดิทัศน์ การจัดแสง  การตัดต่อแบบ
ไม่ใช่เชิงเส้น (Non-Linear Editing) รูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้งานสือ่ วีดทิ ศั น์ทงั้ ในรูปแบบของงานออนไลน์
และงานออฟไลน์
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MMD 324 เสียงส�ำหรับงานมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
		 (Audio for Multimedia)
หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการท�ำงานด้านเสียง การบันทึกเสียง การตัดต่อเสียง และ
การน�ำเสียงไปประยุกต์ใช้ในงานมัลติมีเดีย
CMT 351 การพัฒนาเกมเบื้องต้น
1(1-0-2)
		 (Basic Game Development)
		
วิชาบังคับร่วม : CML 351 ปฏิบัติการการพัฒนาเกมเบื้องต้น
ประเภทของเกม หลักการออกแบบเกม และกลุม่ เป้าหมาย การออกแบบเกมผ่านการวิเคราะห์
การระดมสมอง และการประชุมกลุ่มเพื่อก�ำหนดฉากของเกม ความท้าทาย ความขัดแย้ง และรางวัลในเกม
การใช้งานเกมในสื่อออนไลน์ และการใช้งานเกมเพื่อการส่งเสริมการขาย
CML 351

ปฏิบัติการการพัฒนาเกมเบื้องต้น
2(0-4-2)
(Basic Game Development Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CMT 351 การพัฒนาเกมเบื้องต้น
กระบวนการการออกแบบเกม การพัฒนาเกมในสือ่ ออนไลน์ และออฟไลน์ และการพัฒนาเกม
เบื้องต้นด้วยการใช้เครื่องมือและเอนจิน
CMT 361 การตลาดสื่อดิจิทัล
1(1-0-2)
		 (Digital Media Marketing)
		
วิชาบังคับร่วม : CML 361 ปฏิบัติการการตลาดสื่อดิจิทัล
หลักพื้นฐานทางการตลาด เครื่องมือทางการตลาด การสร้างตราสินค้า แผนกลยุทธ์ทางการ
ตลาด หลักการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในงานด้านการตลาด เครื่องมือในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล
ส�ำหรับนักการตลาด
CML 361 ปฏิบัติการการตลาดสื่อดิจิทัล
2(0-4-2)
		 (Digital Media Marketing Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CMT 361 การตลาดสื่อดิจิทัล
ปฏิบตั กิ ารทางการตลาด การใช้เครือ่ งมือทางการตลาด การสร้างตราสินค้า แผนกลยุทธ์ทางการ
ตลาด การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในงานด้านการตลาด เครื่องมือและการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อม
แบบดิจิทัลส�ำหรับนักการตลาด
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CMT 495 สัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
1(1-0-2)
(Seminar in Creative Media Technology)
วิชาบังคับร่วม : CML 495 ปฏิบัติการสัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
หลักและแนวคิดว่าด้วยการสัมมนา รูปแบบการสัมมนา การจัดตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนา
การก�ำหนดประเด็นการสัมมนาเกีย่ วกับเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ หลักการเขียนรายงานการประชุม การเขียน
โครงการสัมมนา การน�ำเสนอโครงการ การจัดสัมมนาและการประเมินผลกิจกรรมการสัมมนาทัง้ ในและนอก
สถานที่
		
CML 495 ปฏิบัติการสัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
2(0-4-2)
(Seminar in Creative Media Technology Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CMT 495 สัมมนาด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
ปฏิบตั กิ ารสัมมนา การจัดตัง้ คณะกรรมการจัดสัมมนา การก�ำหนดประเด็นการสัมมนาเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ การท�ำงานเป็นทีม การฝึกประชุม อภิปราย โต้แย้งแสดงเหตุผล การเขียนรายงาน
การประชุม การเขียนโครงการสัมมนา การน�ำเสนอโครงการ การจัดสัมมนาและการประเมินผลกิจกรรมการ
สัมมนาทั้งในและนอกสถานที่

ข. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี		
CIT 103		
		

ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
แนวคิดของระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล และการค้นหาข้อมูลระบบฐาน   
ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและระบบแฟ้มข้อมูลเพื่อสร้างฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลแบบเชิงชั้น แบบข่ายงาน และแบบเชิงสัมพันธ์การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน ภาษาที่ใช้บรรยาย
ข้อมูล การส�ำรองข้อมูล การรักษาความมั่นคง ความน่าเชื่อถือและความคงสภาพของข้อมูล ฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบฐานข้อมูล
CMT 201 การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
		 (Graphic Design for Communication)
หลักการ ทฤษฎี ในการสื่อสารด้วยการออกแบบกราฟิกบนสื่อมัลติมีเดีย สื่อปฏิสัมพันธ์ทั้ง
ออนไลน์ และออฟไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สามารถสร้างสรรค์ถ่ายทอดอัตลักษณ์ตราสินค้าได้อย่างชัดเจน
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CMT 212 การโปรแกรมเชิงปฏิสัมพันธ์
3(1-4-4)
		 (Interactive Programming)
การเขียนโปรแกรมเพือ่ พัฒนาสือ่ ปฏิสมั พันธ์ดว้ ยภาษาสคริปต์ การรับข้อมูลจากคียบ์ อร์ด การ
รับข้อมูลจากเมาส์ การวาดภาพ การควบคุมออปเจ็ค การควบคุมเวลา  การควบคุมเสียง การควบคุมวิดีโอ
เพื่อให้ผู้ใช้ มีความรู้ความเข้าใจทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์
CMT 244 การพัฒนาเว็บส�ำหรับอุปกรณ์พกพา
3(1-4-4)
(Web Development for Mobile Device)
มาตรฐานการพัฒนาเว็บ และการออกแบบเว็บส�ำหรับ เว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์พกพาทีห่ ลาก
หลาย ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพา การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้
การควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก โดยการใช้ภาษา HTML5 CSS JQuery Mobile และ
JavaScript
CMT 324 การออกแบบสื่อเคลื่อนไหว
3(1-4-4)
		 (Motion Media Design)
กระบวนการออกแบบสื่อเคลื่อนไหว การเตรียมการท�ำงานและการท�ำบอร์ดในรูปแบบต่างๆ
การน�ำเสนองานออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การทรานซิชัน การแอนิเมท และเสียงประกอบ
CMT 325 แอนิเมชัน 3 มิติ ขั้นสูงส�ำหรับงานปฏิสัมพันธ์
3(1-4-4)
(Advanced 3D Animations for Interactive Media)
การสร้างภาพ 3 มิติ สร้างการควบคุมโครงสร้างกระดูกตัวละคร การสร้างแอนิเมชัน ให้ได้การ
เคลือ่ นไหวพืน้ ฐานต่างๆ เช่น การเคลือ่ นทีข่ องลูกบอล การเดินและวิง่ ของตัวละคร การสร้างแอนิเมชันสัน้ เพือ่
น�ำเสนอเรื่องราว
CMT 334 การออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์
3(3-0-6)
		 (Interactive Design for Instructional Application)
การออกแบบภาพ ทดสอบการใช้งาน และสร้างบทเรียนที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้ดว้ ยตนเอง แนวโน้มและมาตรฐานในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้การพัฒนาของวัตถุการเรียนรูน้ ำ� มาใช้
ใหม่โดยใช้ซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย
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CMT 335 การออกแบบงานทดลองด้านสื่อปฏิสัมพันธ์
3(1-4-4)
(Experimental Interaction Design)
การสร้างสรรค์งานปฏิสมั พันธ์โดยเน้นการทดลอง โดยลดข้อจ�ำกัดของการท�ำงานภายใต้โลกของ
ความเป็นจริงและเน้นการใช้จนิ ตนาการในการสร้างสรรค์งานทัง้ ในวิธกี ารติดต่อกับผูใ้ ช้ และการแสดงผล
CMT 336 เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ส�ำหรับงานปฏิสัมพันธ์
3(1-4-4)
(Sensor Technology for Interactive)
การใช้งานอุปกรณ์ต่างที่สามารถประยุกต์ใช้เป็นตัวรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์เช่นเซ็นเซอร์ กล้อง สวิตซ์ เป็นต้น การโปรแกรมและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการต่อเชื่อมอุปกรณ์เหล่า
นั้นเข้ากับคอมพิวเตอร์ การออกแบบสภาพแวดล้อมส�ำหรับงานปฏิสัมพันธ์ที่ใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้น
CMT 337 เทคโนโลยีใหม่ในสื่อปฏิสัมพันธ์
3(3-0-6)
		 (Emerging Technology in Interactive Media)
เทคโนโลยีเกิดใหม่ เทคโนโลยีทอี่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนาหรือจะถูกพัฒนาในอนาคต ใน 5 ถึง 10 ปี
ข้างหน้า ในแวดวงสือ่ ปฏิสมั พันธ์ เช่น เทคโนโลยี Personal Cloud เทคโนโลยีการค�ำนวณบนเมฆ การจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีศนู ย์ขอ้ มูลเสมือน การแสดงผลการสือ่ สารระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ การน�ำ
เอาแนวความคิดจากเทคโนโลยีเกิดใหม่ในการพัฒนาโครงงาน
CMT 345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา
3(1-4-4)
(Mobile Device Application Development)
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา เทคโนโลยีทใ่ี ช้ในเครือ่ งมือสือ่ สาร
โทรศัพท์มอื ถือ อุปกรณ์พกพา การสร้างส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ การควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การเชือ่ มต่อเน็ตเวิรก์
CMT 438 การออกแบบตามประสบการณ์ผู้ใช้
3(3-0-6)
		 (User Experience Design)
กระบวนการและวิธกี ารสร้างงานปฏิสมั พันธ์โดยยึดหลักการเข้าใจในการสือ่ สารและแสดงออก
ของผู้ใช้ โดยออกแบบโครงสร้างและวิธีการใช้งานที่ให้ความส�ำคัญกับผู้ใช้สูงสุด
CMT 439 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ส�ำหรับงานนิทรรศการ
3(3-0-6)
		 (Interactive Design for Exhibition)
กระบวนการออกแบบสือ่ ปฏิสมั พันธ์สำ� หรับงานนิทรรศการ โดยใช้ผสมผสานเทคนิคของการน�ำ
เข้าข้อมูล การแสดงผล การโปรแกรม การออกแบบสถาพแวดล้อมเพื่อน�ำเสนอข้อมูลและประสบการณ์แก่ผู้
ใช้ วิธีการในการสร้างชิ้นงานและข้อจ�ำกัดต่างๆ ของงานนิทรรศการ
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CMT 462 การเตรียมผลงานด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์3(3-0-6)
		 (Creative Media Portfolios)
การรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ เพือ่ น�ำเสนอเป็นผลงาน เพือ่ แสดงถึงความสามารถ
ด้านการคิดสร้างสรรค์และการใช้งานเทคโนโลยี การน�ำเสนอผลงาน การแนะน�ำตัวเอง การจัดท�ำประวัติย่อ
นามบัตร การน�ำเสนอผลงานส่วนตัวบนโลกอินเทอร์เน็ต
CMT 464 วัฒนธรรม กฎหมาย จริยธรรมและลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Culture, Law, Ethics and Copyright in the Digital Age)
กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ท รวมไปถึงความปลอดภัยในข้อมูล ความเป็นส่วน
ตัว ทรัพย์สินทางปัญญา การซื้อขายออนไลน์ การก�ำกับดูแล และการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสาธารณะ
CMT 499 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Special Topics in Creative Media Technology)
ประเด็นใหม่ๆ เกีย่ วกับเทคโนโลยีสอื่ สร้างสรรค์ ทัง้ ในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ การใช้เครือ่ งมืออุปกรณ์
ทัง้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทีม่ คี วามต้องการจากภาคอุตสาหกรรม ผูป้ ระกอบการด้านดิจทิ ลั คอนเทนต์
CGM 251 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
		 (Computer Networks Programming)
              ความรูเ้ บือ้ งเกีย่ วกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล การเข้ารหัสข้อมูล การเขียน
โปรแกรมผ่านโปรโตคอลแบบ TCP/IP หรือ UDP บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมแบบ SOCKET
และเครือข่าย LAN WAN
CGM 338 การพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
3(1-4-4)
		 (iOS Game Development)
พื้นฐานการพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส เช่น เครื่องไอโฟน และไอแพด ภาษา
Objective-C การสร้างอินเตอร์เฟส การสร้างเมนู การแสดงผลภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหวสองมิติ การบันทึก
ข้อมูล เสียง และเอฟเฟค
CGM 351 วิชวลเอฟเฟคเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Basic Visual Effects)
วิธกี ารผสมภาพและซ้อนภาพจากการถ่ายท�ำกับภาพทีส่ ร้างจากคอมพิวเตอร์ ด้วยเทคนิคต่างๆ
เช่น การใช้เลเยอร์ การคีย์ การใช้แมทท์ ตลอดจนการใช้เอฟเฟกต์ตา่ งๆ การในการตกแต่งภาพ การแต่งสี เพือ่
สร้างผลงานที่มีความกลมกลืนและสมจริง

1097
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

CGM 353 ประติมากรรมดิจิทัล 3 มิติ
3(1-4-4)
		 (3D Digital Sculpting)
การขึน้ โมเดล 3 มิตดิ ว้ ยเทคนิคการการปัน้ ศึกษาสรีระของมนุษย์เพือ่ เป็นพืน้ ฐานในการปัน้ รูปตัว
ละคร การขึ้นรูปจากโมเดลพื้นฐาน และการขึ้นรูปและเพื่มรายละเอียดจากโมเดลที่มีโพลีกอนต�่ำ เทคนิคการ
retopology เพื่อสร้างโมเดลที่มีโครงสร้างโพลีกอนที่สามารถน�ำไปใช้งานได้สะดวกการใช้งาน กระบวนการ
การใช้งานโปรแกรมปฏิมากรรมดิจิทัล 3 มิติ ร่วมกับโปรแกรม 3 มิติพื้นฐานอื่นๆ
CGM 356 การออกแบบเกมเชิงปฏิบัติการ
3(3-0-6)
		 (Game Design Workshop)
การออกแบบเกมประเภทต่างๆ นอกเหนือจาก คอมพิวเตอร์เกม เช่น เกมกระดาน เกมการ์ด
การวางแผนและด�ำเนินโครงการผลิตเกม หลักการรออกแบบกลไกของเกม การทดสอบเกมและการวิเคราะห์
ข้อดีข้อเสียของเกม การออกแบบเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้เล่นประเภทต่างๆ เข้าใจเรื่องการวางแผนเชิงธุรกิจ
CGM 499 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Games and Multimedia)
ประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ

ค. กลุ่มวิชาโครงงาน		

		
CMT 352 โครงงานเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
3(1-4-4)
		 (Creative Media Project)
การวางแผนโครงงาน น�ำความรูค้ วามเข้าใจและทักษะทีไ่ ด้รบั จากวิชาพืน้ ฐานทางสือ่ สร้างสรรค์
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์โครงการสือ่ สร้างสรรค์ ในสภาพงานใกล้เคียงกับโจทย์งานจริงในสาย
วิชาชีพ     การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนเล่มโครงการ
CMT 463 การบริหารโครงงานและการประกอบการ
3(1-4-4)
		 (Project Management and Entrepreneurship)
การจัดระบบ วางแผน และควบคุมโครงงาน บริหารขอบเขตการท�ำงานของโครงงาน แผนการ
ท�ำงาน และทรัพยากร รวมไปถึงการวางวงจรชีวิตของโครงงาน การแจงรายละเอียดของงาน การท�ำแผนภูมิ
แกนต์ การวางเครือข่าย การเทคนิคการวางแผนการท�ำงาน  การท�ำงานและการส่งเสริมการเป็นที่รู้จักของ
กิจการ การเตรียมตัวส�ำหรับการท�ำงานและการเป็นเจ้าของธุรกิจส�ำหรับธุรกิจยุคปัจจุบัน การวางแผนธุรกิจ
การรับงาน ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า เอเจนซี่ การแก้ปัญหาการท�ำงาน การจ่ายค่าตอบแทน การท�ำก�ำไร
และโครงสร้างการท�ำงานและหน้าที่ต่างๆ ในธุรกิจสื่อสร้างสรรค์
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3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท�ำงาน
6 หน่วยกิต
นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา CMT 496 ปริญญานิพนธ์ ต้องเรียนวิชา CMT 492 การฝึกงานวิชาชีพ แต่ไม่ต้อง
ลงเรียนวิชา CMT 498 สหกิจศึกษา รวมจ�ำนวน 6 หน่วยกิต
CMT 492 การฝึกงานวิชาชีพ
3(0-40-20)
		 (Internship)
เงื่อนไขรายวิชา : หน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะพื้นฐานครบ 30 หน่วยกิต, รายวิชาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยีไม่ต�่ำกว่า  30 หน่วยกิต
นักศึกษาฝึกงานตามสายวิชาชีพในสถานประกอบการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง โดยมี
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจากคณะอาจารย์ และการประเมินผลการฝึกงานจากสถานที่ฝึกงาน
CMT 496 ปริญญานิพนธ์
3(0-12-6)
		 (Senior Project)
เงื่อนไขรายวิชา : หน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะพื้นฐานครบ 30 หน่วยกิต, รายวิชาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยีไม่ต�่ำกว่า  30 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโครงงานครบ 6 หน่วยกิต
การจัดท�ำเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และการสอบรวบยอด
ปริญญานิพนธ์ ที่มีประเด็นสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
CMT 498 สหกิจศึกษา**
6(0-36-18)
(Co-operative Education)
เงื่อนไขรายวิชา : หน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะพื้นฐานครบ 30 หน่วยกิต, รายวิชาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยีไม่ต�่ำกว่า  30 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโครงงานครบ 6 หน่วยกิต
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่ต�่ำกว่า 16 สัปดาห์หรือ 4 เดือน การประสานความร่วม
มือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพือ่ พัฒนานักศึกษาให้มคี วามรูท้ างปฏิบตั แิ ละทักษะต่างๆ ใน
การท�ำงานในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสอื่ สร้างสรรค์ โดยมีการตรวจเยีย่ มสถานประกอบการ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้จากสถานประกอบการ
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สารสนเทศการลงทุน
(Investment Informatics)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
INI 101 		
		

การลงทุนเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Investment)
การลงทุนในรูปแบบต่างๆ ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน ปัจจัยที่มีผล
ต่อการลงทุน การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม ตลาดหุ้น การวิเคราะห์หุ้นพื้นฐานและเทคนิคอย่าง
ง่าย การวางแผนทางการเงิน
			
วิชาชีพ-บังคับ		
INI 111 		
		

การลงทุนในทางเลือกอื่น
3(3-0-6)
(Alternative Investments)
ลักษณะและรูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผลตอบแทนและความเสี่ยง แนวทางการ
วิเคราะห์การลงทุน กฎหมายและภาษีทเี่ กีย่ วข้อง เรือ่ งอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะ
การลงทุนของกองทุนรวม ประเภทของกองทุนรวม ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม
แนวทางการวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม
		
INI 201 		 การวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
		 (Financial Statement Analysis)
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน ก�ำไรทางบัญชีและทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง การ
วิเคราะห์กระแสเงินสด ความแตกต่างของวิธีการบัญชีในประเทศต่างๆ อัตราส่วนทางการเงินและก�ำไรต่อ
หุ้น การวิเคราะห์สินทรัพย์ การวิเคราะห์หนี้สิน
INI 203 		
		

คอมพิวเตอร์ประยุกต์ส�ำหรับนักลงทุน
3(3-0-6)
(Computer Applications for Investors)
การใช้โปรแกรมเพือ่ การตัดสินใจด้านการลงทุน การใช้งานโปรแกรมตารางจัดการ ตัง้ แต่ขนั้ พืน้
ฐาน การใช้งานสูตรค�ำนวณ และการเรียกใช้งานฟังก์ชันส�ำเร็จรูปต่างๆ งานโปรแกรมประยุกต์ในส�ำนักงาน
การเงิน การลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้งานโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
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INI 213 		
		

ตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
3(3-0-6)
(Financial Market and Security Investments)
ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดการเงิน
ระหว่างประเทศ ผลตอบแทนและความเสี่ยง ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การ
บริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การวางแผนการลงทุน ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวมและหน่วยลงทุน ตราสาร
อนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ท�ำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
INI 301 		
		

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
(Quantitative Methods)
มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์มูลค่ากระแสเงินสด หลักสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วน
กลาง  ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน สถิติอื่นๆที่เกี่ยวกับการลงทุน
INI 303 		
		

การลงทุนในตราสารหนี้
3(3-0-6)
(Debt Investment)
ความหมายของตราสารหนี้ ประเภทของตราสารหนี้ ลักษณะเฉพาะตัวและเงื่อนไขพิเศษของ
ตราสารหนี้ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน การประเมินมูลค่า
ตราสารหนี้เบื้องต้น การค�ำนวณอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
INI 313 		
		

กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3(3-0-6)
(Security and Derivative Laws)
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บทบาทหน้าที่ของก.ล.ต. การก�ำกับดูแลการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การก�ำกับดูแลการเข้าถือหลัก
ทรัพย์เพื่อครอบง�ำกิจการ การก�ำกับดูแลการกระท�ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การก�ำกับ
ดูแลการฟอกเงิน การก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ การก�ำกับดูแลการประกอบ
ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์ การก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน
INI 314 		
		

ทฤษฎีตลาดทุน
3(3-0-6)
(Capital Market Theory)
แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ความสัมพันธ์ระหว่างความเสีย่ ง
และอัตราผลตอบแทน การจัดสรรเงินลงทุน การจัดกลุม่ หลักทรัพย์เบือ้ งต้น การค�ำนวณหาอัตราผลตอบแทน
ที่คาดหวัง การวัดความเสี่ยง แบบจ�ำลองในการก�ำหนดราคาหลักทรัพย์
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INI 401 		
		

การลงทุนในตราสารทุน
3(3-0-6)
(Equity Investments)
การลงทุนในทรัพย์สินทางการเงิน การลงทุนในทรัพย์สินจริง โครงสร้างและหน้าที่ของ
ตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ประสิทธิภาพของตลาดทุน ภาพรวมเกีย่ วกับการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
การวิเคราะห์ตลาดหุ้นและการวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษัทและการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
		
INI 403 		 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Basic Derivative Investments)
ประเภทของตราสารอนุพันธ์ วัตถุประสงค์ของตลาดอนุพันธ์ การก�ำหนดราคาตราสารอนุพันธ์
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟอร์เวิรด์ และตลาดฟอร์เวิรด์ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และตลาดฟิวเจอร์ ออปชัน
และตลาดออปชัน สัญญาสวอปและตลาดสวอป
		
INI 491
สัมมนาสารสนเทศการลงทุน
3(3-0-6)
		 (Seminar in Investment Informatics)
       
วิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการเงินที่เป็นปัจจุบันโดย
การเรียนรู้จะหยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือให้นักศึกษาวิเคราะห์และแลก
เปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีอาจารย์ผสู้ อนเป็นผูช้ นี้ ำ� ให้ได้ขอ้ สรุปทีส่ มเหตุสมผลและมีความถูกต้องใน
เชิงวิชาการ
INI 492		 การฝึกงาน
1(0-35-18)
		 (Internship)
		
วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของหัวหน้าสาขา
เมือ่ นักศึกษาได้ศกึ ษารายวิชาต่าง ๆ จ�ำนวนหนึง่ แล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานตามสถาบัน
หรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ หรือ
210 ชั่วโมง โดยอยู่ในความควบคุมและประเมินผลของสาขา
		
INI 496		 สหกิจศึกษา
6(0-36-18)
		 (Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของหัวหน้าสาขา
ฝึกงานด้านการเงินและการลงทุนในหน่วยงานต่าง ๆ โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเสมือน
เป็นพนักงานประจ�ำของหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนติดต่อกัน และมีงานเฉพาะที่ได้
รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์ และต้อง
ผ่านการประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ท�ำการปฏิบัติงาน
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INI 497

ปริญญานิพนธ์
5(0-10-5)
(Senior Project)
                 การจัดท�ำเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และการสอบรวบยอด
ปริญญานิพนธ์ ที่มีประเด็นสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วิชาชีพ-เลือก		
1)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์การเงินการลงทุน

INI 202
ทฤษฎีดอกเบี้ย
3(3-0-6)
		 (Interest Theory)
                    หลักการคํานวณดอกเบี้ยเบื้องต้น ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวดอกเบี้ยทบต้น ค่าส่วนลดฟังก์ชัน เงินรวม
ฟังก์ชนั เงินสะสม ค่าเงินรวม ค่าเงินปัจจุบนั เงินรายงวด ลักษณะปัญหาของเงินรายงวด หลักพีชคณิตกับการ
คาํ นวณอัตราดอกเบีย้ การคํานวณตารางการไถ่ถอน และเงินทุนสะสมสําหรับการชําระหนี้ พันธบัตรและหลัก
ทรัพย์อื่นๆ การวิเคราะห์โครงการกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
INI 251 		 หลักการตลาดหลักทรัพย์
3(3-0-6)
		 (Principle of Securities Marketing)
            
บทบาทและหน้าที่การตลาดในธุรกิจ สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การจัดการด้านการตลาด การวางแผนการตลาดเชิงยุทธ์ การวิเคราะห์การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบ
สารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด การแบงค์ส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวาง
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด การควบคุมทางการตลาด
INI 302

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
3(3-0-6)
(Equity Asset Valuation)
              พื้นฐานของการก�ำหนดราคาสินทรัพย์ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง
Fisher separation แนวคิด Arrow – Debreu แนวคิด no arbitrage การก�ำหนดราคาสินทรัพย์ แบบจ�ำลอง
ที่ใช้ก�ำหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์
INI 304

คณิตศาสตร์การลงทุน
3(3-0-6)
(Mathematics of Investment)
หลักพืน้ ฐานเกีย่ วกับการลงทุน การใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทางการเงิน
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทน และความเสีย่ งของตราสารหรือหลักทรัพย์แต่ละประเภทหลักการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ตามแนวความคิดต่าง ๆ การวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์
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INI 305

การบริหารสินเชื่อ
3(3-0-6)
(Credit Management)
     
ความส�ำคัญและประเภทของสินเชือ่ การก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบาย ในการให้สนิ เชือ่ ของ
ธุรกิจการค้า สถาบันการเงิน เทคนิคในการวิเคราะห์และพิจารณาสินเชือ่ เพือ่ ก�ำหนดวงเงินและอัตราดอกเบีย้
ที่ควรจะเป็น การพิจารณาโครงการเงินกู้ การควบคุมและการติดตามหนี้ การจัดเก็บหนี้และการแก้ไขหนี้ที่มี
ปัญหา ตลอดจนการใช้ระบบประมวลข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สินเชื่อ
INI 306
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3-0-6)
		 (Securities Analysis)
       
ขอบเขตของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ คุณสมบัตขิ องหลักทรัพย์ ล�ำดับขัน้ ของการวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ การคาดคะเนก�ำไรสุทธิและเงินปันผล ทฤษฎีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
INI 307

นวัตกรรมทางการเงิน
3(3-0-6)
(Innovation of Financial Instrument)
      
ลักษณะและวิธกี ารของเครือ่ งมือทางการเงินชนิดใหม่ ๆ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในตลาดเงินตลาดทุน และ
ทีต่ ลาดใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดหาทุนและหรือเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งในการบริหารเงินของธุรกิจ โดยใช้กรณี
ศึกษาประกอบ
INI 309
แบบจ�ำลองสถิติเพื่อการวิจัยทางการเงิน
3(3-0-6)
		 (Statistical Models for Financial Research)
      
การประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทางการเงินโดยใช้แบบจ�ำลองเศรษฐมิติ แนะน�ำวิธี
เศรษฐมิติมาใช้สร้างแบบจ�ำลองทางการเงินโดยเน้นวิธีวิเคราะห์แบบเหตุการณ์ศึกษา โดยใช้ตัวอย่างเหตุ
การณ์ทางการเงินในประเทศไทยประกอบ เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการท�ำวิจัยทางการเงินต่อไปได้
INI 490		
		

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสารสนเทศการลงทุน
3(3-0-6)
(Selected Topic in Investment Informatics)
หัวข้อทางด้านสารสนเทศการลงทุนที่ใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง รายละเอียดสาระวิชาจะระบุใน
ภาคการศึกษาที่เปิดสอน รายวิชานี้จะลงทะเบียนซ�้ำได้ก็ต่อเมื่อเป็นหัวข้อใหม่ที่ต่างจากเดิม
		
2)  กลุ่มวิชาสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยและสถิติประยุกต์
INI 121		 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3(3-0-6)
		 (Probability Theory)
        
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข เหตุการณ์อิสระต่อกัน ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง
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ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ กรณีหนึง่ ตัวแปรและมากกว่าหนึง่ ตัวแปร ทัง้ แบบไม่ตอ่ เนือ่ งและต่อเนือ่ งบาง
ชนิด ฟังก์ชนั การแจกแจง การแปลงตัวแปร กรณีหนึง่ ตัวแปร การแจกแจงมีเงือ่ นไขของตัวแปรสุม่ ไม่ตอ่ เนือ่ ง
และต่อเนื่อง ค่าคาดหมายมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข อสมการเชบบีเชฟ
INI 211		
		

สถิติวิเคราะห์
3(3-0-6)
(Statistical Analysis)
สถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าเป็น การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง  การ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย สหสัมพันธ์
การทดสอบไคสแควร์ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
INI 212

การวิจัยด�ำเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Research)
    ตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น วิธีซิมเพล็กซ์ ทฤษฎีภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการ
ขนส่งและปัญหาการกาํ หนดงาน การวิเคราะห์ขา่ ยงานกาํ หนดการเชิงเส้นโดยใช้ขา่ ยงาน กาํ หนดการ ไดนามิก
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
INI 221

ทฤษฎีการเสี่ยงภัยเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Risk Theory)
                   ตัวแบบความน่าจะเป็นส�ำหรับระบบการประกันภัยแบบต่างๆ การแจกแจงความถี่และความ
รุนแรง ตัวแบบการเสี่ยงภัยแบบส่วนบุคคลและแบบสะสม ทฤษฎีความเสียหาย การประกันภัยต่อ และการ
ประยุกต์ใช้
INI 222
คณิตศาสตร์ประกันภัย
3(3-0-6)
		 (Actuarial Mathematics)
                   การสร้างอัตราเบีย้ ประกันภัย การกําหนดอัตราของการเสีย่ งภัยรายบุคคล การจําแนกประเภท
ความเสีย่ งภัย เงินสํารองความสูญเสีย การประกันภัยต่อเงินสํารองความสูญเสียของการประกันภัยต่อ ทฤษฎี
ความน่าเชื่อถือ
INI 223

คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
3(3-0-6)
(Mathematics of Life Insurance)
                   หลักพีน้ ฐานของคณิตศาสตร์ประกันภัย การแจกแจงการอยูร่ อดของชีวติ และตารางชีพการประกัน
ชีวติ ค่ารายงวดตามการทรงชีพ เบีย้ ประกันชีวติ สุทธิจา่ ยครัง้ เดียวและจ่ายรายงวดของการประกันชีวติ แบบต่างๆ
เบีย้ ประกันรวม เงินส�ำรองประกันชีวติ ระบบเบีย้ ประกันสุทธิคงทีแ่ ละระบบเบีย้ ประกันแบบดัดแปลง
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INI 311

การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา
3(3-0-6)
(Regression and Time Series Analysis)
                   ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น   สหสัมพันธ์ วิธีก�ำลังสองน้อยที่สุด การตรวจสอบความเหมาะ
สมของตัวแบบ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตัวแบบการถดถอยแบบไม่เชิงเส้น ตัวแปรหุ่น  ปัญหาในการ
วิเคราะห์ถดถอย ความหมาย บทบาท การประยุกต์การพยากรณ์ในทางธุรกิจ การทดสอบความแม่นยําของ
การพยากรณ์ ชนิดของการพยากรณ์ การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุกรมเวลาค่าเฉลีย่ เคลือ่ นที่
ตัวแบบการปรับให้เรียบการแยกองค์ประกอบ การวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุกรมเวลาด้วยวิธกี ารบอกซ์-เจนกินส์ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้วยวิธี
INI 321 		

ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Game Theory and Business Applications)
แนวความคิดเกีย่ วกับกระบวนการแก้ปญ
ั หา หลักการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ทไี่ ม่แน่นอน
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและใช้ความน่าจะเป็น การตัดสินใจแบบเบส์ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีอรรถประโยชน์เบือ้ ง
ต้น ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอนุมานทางสถิติ การตัดสินใจโดยล�ำดับ การประยุกต์ด้านธุรกิจ

INI 322 		 การประกันวินาศภัย
3(3-0-6)
		 (Non-life Insurance)
               ลักษณะความเสี่ยงภัย และประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน รวมทั้งความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดภาระหนี้ ธุรกิจการประกันภัยต่อ การบริหารองค์กร และบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริม
ธุรกิจประกันวินาศภัย การบริหารการประกันต่อการบริหารการเงิน กรณีศึกษา
INI 323		
		

การประกันชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
(Life and Health Insurance)
ธุรกิจการประกันชีวติ และสุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ เงือ่ นไขของกรมธรรม์ ปัจจัยในการคิดอัตรา
ค่าเบี้ยประกัน การพิจารณารับประกันและการจ่ายสินไหมทดแทน การน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความ
เสีย่ งภัยทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลและธุรกิจ รวมทัง้ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนบริษทั ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
การบริหารการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน กรณีศึกษา
INI 342 		 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
		 (Numerical Method)
                   ความคลาดเคลือ่ นแบบต่างๆ และข้อจ�ำกัดของส่วนชุดค�ำสัง่ ขัน้ ต้น การประมาณค่าในช่วง การ
หาอนุพันธ์และการอินทิเกรตเชิงตัวเลข การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น
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การแก้ระบบสมการไม่เชิงเส้น การปรับเส้นโค้งทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ผล การแปลงฟูเรียร์แบบเร็วกับการประมาณ
ค่าโดยอนุกรมตรีโกณมิติ การจ�ำลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบจ�ำลองเพื่อการจัดการทางการเงิน
ทั้งหมดนี้เน้นการใช้ชุดค�ำสั่งส�ำเร็จรูปที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ  
INI 413 		

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
3(3-0-6)
(Data Analysis and Computing with Statistical Packages)
               การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล แนะน�ำโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติที่ส�ำคัญ การป้อน
ข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารมาตรฐาน การอธิบายผลลัพธ์ การประยุกต์ใช้กบั ข้อมูล
จริง การจ�ำลองด้วยวิธีมอนติ คาร์โล และการเขียนโปรแกรมส�ำหรับวิธีการสถิติใหม่ ๆ
3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
INI 123		
		

การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
3(3-0-6)
(Object-oriented Programming)
ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นแนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลาสและออบเจ๊กต์
การสืบทอดคุณสมบัติและกระบวนการด�ำเนินงานที่ต่างกัน การด�ำเนินงานอินเทอร์เฟส อะเรย์และการใช้ค�ำ
สั่งลูป ออบเจ๊กต์ของกลุ่มข้อมูล ข้อความและรูปแบบของข้อความ หลักการดักจับความผิดพลาด
INI 131		
		

การออกแบบเว็บและสื่อประสมเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamentals of Web and Multimedia Design)
การออกแบบและสร้างสือ่ ประสม การผสมผสานสือ่ ด้วย ข้อความ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว และ
เสียงการ ประมวลผล การปรับแต่ง การจัดเก็บ ความเข้าใจเกีย่ วกับเว็บไซต์ การวิเคราะห์และวางแผนเว็บไซต์
การออกแบบเว็บเพจ การจัดเตรียมเนือ้ หา การโปรแกรมเว็บเพจ การองค์ประกอบเชิงปฏิสมั พันธ์ การทดสอบ
และการอัพโหลด การโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต์ อาทิ HTML, CSS, XML, JavaScript และซอฟต์แวร์ที่
เกี่ยวข้อง
INI 141		
		

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computing Platform Technology)
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการประกอบ
ด้วย ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชือ่ มต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วย
ความจ�ำ หน่วยเก็บบันทึกข้อมูลระบบปฏิบตั กิ าร เป็นต้น ส่วนประกอบและหน้าทีภ่ ายในระบบปฏิบตั กิ าร โดย
ใช้กรณีศกึ ษาระบบปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ในปัจจุบนั การฝึกปฏิบตั ิ หลักการ และการฝึกหัดด้านการบริหารระบบ เช่น
การจัดการบัญชีผู้ใช้ บริการการพิมพ์ การจัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกข้อมูล การเฝ้าสังเกตและการแก้ไขปัญหา
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INI 224		
		

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม
3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)
ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ สตริง อาร์เรย์ เรคคอร์ด พอยเตอร์ลงิ ค์ลสิ ต์
โครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก โครงสร้างข้อมูลแบบคิว โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ
โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ การเวียนเกิด อัลกอริทึมที่ใช้ในการค้นหา อัลกอริทึมที่ใช้ในการเรียงล�ำดับ และ
การวิเคราะห์อัลกอริทึม
INI 231		 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
3(2-2-5)
		 (Web Application Development)
		
วิชาบังคับก่อน : INI 131 การออกแบบเว็บและสื่อประสมเบื้องต้น
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บเบื้องต้น การท�ำงานชนิดข้อมูลและตัวด�ำเนินการส�ำหรับ
โปรแกรมประยุกต์เว็บ การใช้งานฟังก์ชนั และโครงสร้างการควบคุมส�ำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บ การท�ำงาน
ของเว็บฟอร์มและคอนโทรลต่างๆ การผสมข้อมูลด้วยข้อความและอะเรย์ รู้จักการจัดผิดโปรแกรมและการ
ควบคุมข้อผิดพลาด การท�ำงานกับระบบฐานข้อมูลและภาษาสอบถามข้อมูล การผสมข้อมูลจากระบบฐาน
ข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์เว็บ การจัดการสารสนเทศของสถานะและความปลอดภัย การออกแบบเว็บไซต์
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บด้วยแนวความคิดเชิงวัตถุ
		
INI 232		 การจัดการระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
		 (Database Management Systems)
การสร้างแบบจ�ำลองข้อมูลโดยใช้ตวั แบบเอนทิตคี วามสัมพันธ์ (ER) การปรับปรุงตัวแบบเอนทิ
ตีความสัมพันธ์ (EER) การขึน้ ต่อกันและการท�ำให้เป็นรูปปกติสำ� หรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ความถูกต้องของ
ฐานข้อมูล ความปลอดภัยฐานข้อมูล
INI 333		
		

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information System)
แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  
ระบบสารสนเทศในองค์กร  เทคโนโลยีในระบบสารสนเทศ  ระบบการจัดการและระบบสนับสนุนในองค์กร  
ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ  การวางแผนระบบสารสนเทศ   และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

INI 334		 การตัดสินใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
		 (Decision Making Using IT)
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จ�ำเป็น จากการน�ำความรู้พื้นฐานด้านการเงิน การลงทุนในหุ้น การประยุกต์ใช้งาน
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บนโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ รวมทัง้ การเรียกใช้เครือ่ งมือทางการเงิน และการเรียกใช้งาน
ฟังก์ชันต่างๆ เช่น สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนต่อการตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่
ส�ำเร็จ
INI 335		
		

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
(Software Engineering )
วิชาบังคับก่อน : INI 123 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น กระบวนการของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของ
ซอฟต์แวร์ โมเดลระบบ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกส์กบั ผูใ้ ช้ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
การทดสอบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจ
สอบความสมเหตุสมผล การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ โมเดลการปรับปรุง
กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ และเครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์
INI 444 		
		

หลักการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Principles of Electronic Business)
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ความเข้ า ใจภาษาทางธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์   การเข้าถึงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านต่าง ๆ  เช่น บริษัทดอท-คอม และองค์การธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โอกาสทางธุรกิจและการออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐาน การวิเคราะห์การแก้ปญ
ั หาทางธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเปลี่ยนข้อมูลเป็นสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยทางธุรกิจ และกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
CIT 102		
		

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
(Programming 2)
วิชาบังคับก่อน : CIT101 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น  (Fundamental of Program)
หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทีซ่ บั ซ้อน แนวคิดการเขียนภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส
และออบเจ๊กต์ การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบกับค�ำสัง่ วนซ�ำ 
้ แนะน�ำโครงสร้างข้อมูลเบือ้ งต้น ประเภทของ
การจัดระบบแฟ้มข้อมูล เทคนิคการประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบง่าย การประมวลผลแฟ้มข้อมูล แบบซีเควน
เชียล การประมวลผลแฟ้มข้อมูลแบบโคซีเควนเชียล การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในงานวิจัย บันเทิง
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
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CIT 104		
		

กระบวนการธุรกิจส�ำหรับระบบสารสนเทศ
(3-0-6)
(Business Process for Information Systems)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ, โครงสร้างองค์กรทางธุรกิจ, สภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ, ความส�ำคัญของระบบสารสนเทศในกระบวนการทางธุรกิจ, เอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็ม,
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง, กระบวนการผลิต, กระบวนการหลังกระบวนการผลิต, กระบวนการบูรณาการ,
และบทบาทของเอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มในกระบวนการทางธูรกิจ ข้อมูลและกระแสข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
CIT 105		
		

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(3-0-6)
(Computer Network Systems)
หลักการของการส่งข้อมูล สัญญาณ สื่อ ตัวน�ำ  การตรวจสอบความผิดพลาด โปรโตคอล ตัว
แบบอ้างอิงของโอเอสไอ ลักษณะโทโพโลยีของเครือข่าย  ขั้นตอนวิธีการเชื่อมต่อเส้นทาง จุดปลายทาง การ
โอนไฟล์ โปรโตคอลส�ำหรับงานระยะไกล การส่งข้อมูลเป็นแพคเก็ต การออกแบบระบบเครือข่าย การจัดการ
ระบบเครือข่าย และโปรโตคอลที่มีความเร็วสูง
CIT 205		
		

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
(3-0-6)
(System Analysis and Design)
องค์ประกอบของระบบ วัฏจักรการพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ และเครื่องมือ
สนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบในทางเทคนิค ทางปฏิบตั ิ และทางเศรษฐกิจ
การใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบการรับ
ข้อมูล การออกแบบการแสดงผลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การท�ำเอกสารประกอบ และการน�ำเสนอผล
งาน ฝึกวิเคราะห์และออกแบบจากกรณีศึกษา
4) กลุ่มวิชาการวางแผนทางการเงิน
INI 351		
		

พื้นฐานการวางแผนทางการเงิน
3(3-0-6)
(Foundation of Financial Planning)
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการวางแผนทางการเงิน เครือ่ งมือทางการเงินส�ำหรับการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ข้อมูลพืน้ ฐานภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา การค�ำนวณและช�ำระภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา จรรยาบรรณส�ำหรับ
นักวางแผนทางการเงิน
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INI 352		
		

การวางแผนการประกันภัย
3(3-0-6)
(Insurance Planning)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยงภัย การประกันภัย
การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันวินาศภัย การจัดท�ำแผนการประกันภัย

INI 353 		
		

การวางแผนภาษีและมรดก
3(3-0-6)
(Tax and Estate Planning)
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการวางแผนทางภาษี โครงสร้างและองค์ประกอบการค�ำนวณภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนภาษีส�ำหรับมนุษย์เงินเดือน ผู้
ประกอบวิชาชีพอิสระ ผูป้ ระกอบธุรกิจรับเหมาและธุรกิจอืน่ ๆ การวางแผนภาษีสำ� หรับผูม้ เี งินได้จากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ จากการให้เช่าทรัพย์สนิ จากการพาณิชย์ แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สนิ และมรดก การจัดการ
ทรัพย์สินในขณะมีชีวิต กระบวนการวางแผนจัดการทรัพย์สินและมรดก
			
INI 354		 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
3(3-0-6)
		 (Retirement Planning)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การประกันสังคม กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ การบริหารความเสี่ยงในการวางแผนเพื่อวัย
เกษียณ การลงทุนส�ำหรับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ การ
วางแผนเพือ่ วัยเกษียณส�ำหรับผูป้ ระกอบการส่วนตัว บทบาทของนักวางแผนทางการเงินกับการวางแผนเพือ่
วัยเกษียณ
		
INI 355 		 การวางแผนการลงทุน
3(3-0-6)
		 (Investment Planning)
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน การวางแผนการลงทุน หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและ
ตลาดตราสารทุน หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุพันธ์ การลงทุนในทางเลือกอื่น ข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การจัดสรรเงิน
ลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
		
INI 356 		 การจัดท�ำแผนการเงิน
3(3-0-6)
		 (Financial Plan Construction)
น�ำแผนทางการเงินทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยแผนการประกันภัย แผนการลงทุน แผนภาษี และ
แผนเพือ่ วัยเกษียณของบุคคล มารวมเข้าด้วยกัน ภายใต้ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ทงั้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว ตลอดจนเงื่อนไข ข้อจ�ำกัดของแต่ละบุคคลเพื่อก่อให้เกิดเป็นแผนทางการเงินที่มีความสมบูรณ์
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กลุ่มวิชาโท
ส�ำหรับนักศึกษาต่างสาขาวิชา หรือต่างวิทยาลัย/คณะ/สถาบันที่ต้องการจะศึกษาสาขาวิชา
สารสนเทศการลงทุนเป็นวิชาโท ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
INI 111 		
		

การลงทุนในทางเลือกอื่น
3(3-0-6)
(Alternative Investments)
ลักษณะและรูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผลตอบแทนและความเสี่ยง แนวทางการ
วิเคราะห์การลงทุน กฎหมายและภาษีทเี่ กีย่ วข้อง เรือ่ งอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะ
การลงทุนของกองทุนรวม ประเภทของกองทุนรวม ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม
แนวทางการวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวม
INI 201 		
		

การวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Statement Analysis)
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน ก�ำไรทางบัญชีและทรัพย์สินตามเกณฑ์คงค้าง การ
วิเคราะห์กระแสเงินสด ความแตกต่างของวิธีการบัญชีในประเทศต่างๆ อัตราส่วนทางการเงินและก�ำไรต่อ
หุ้น การวิเคราะห์สินทรัพย์ การวิเคราะห์หนี้สิน

INI 213 		
		

ตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
3(3-0-6)
(Financial Market and Security Investments)
ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดการเงิน
ระหว่างประเทศ ผลตอบแทนและความเสี่ยง ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การ
บริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การวางแผนการลงทุน ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวมและหน่วยลงทุน ตราสาร
อนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์ แนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้ท�ำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
INI 303 		
		

การลงทุนในตราสารหนี้
3(3-0-6)
(Debt Investment)
ความหมายของตราสารหนี้ ประเภทของตราสารหนี้ ลักษณะเฉพาะตัวและเงื่อนไขพิเศษของ
ตราสารหนี้ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทน การประเมินมูลค่า
ตราสารหนี้เบื้องต้น การค�ำนวณอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
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INI 401 		
		

การลงทุนในตราสารทุน
3(3-0-6)
(Equity Investments)
การลงทุนในทรัพย์สินทางการเงิน การลงทุนในทรัพย์สินจริง โครงสร้างและหน้าที่ของ
ตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ประสิทธิภาพของตลาดทุน ภาพรวมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหลัก
ทรัพย์ การวิเคราะห์ตลาดหุ้นและการวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริษัทและการประเมินมูลค่าหุ้น
สามัญ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค
		
INI 403 		 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์เบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Basic Derivative Investments)
ประเภทของตราสารอนุพันธ์ วัตถุประสงค์ของตลาดอนุพันธ์ การก�ำหนดราคาตราสารอนุพันธ์
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟอร์เวิรด์ และตลาดฟอร์เวิรด์ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และตลาดฟิวเจอร์ ออปชัน
และตลาดออปชัน สัญญาสวอปและตลาดสวอป
		
INI 304		 คณิตศาสตร์การลงทุน
3(3-0-6)
(Mathematics of Investment)
  หลักพืน้ ฐานเกีย่ วกับการลงทุน การใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการลงทุนในทรัพย์สนิ ทางการเงิน
ประเภทต่าง ๆ อัตราผลตอบแทน และความเสีย่ งของตราสารหรือหลักทรัพย์แต่ละประเภทหลักการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ตามแนวความคิดต่าง ๆ การวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์
INI 306		 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3-0-6)
		 (Securities Analysis)
       
ขอบเขตของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ คุณสมบัตขิ องหลักทรัพย์ ล�ำดับขัน้ ของการวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ การคาดคะเนก�ำไรสุทธิและเงินปันผล ทฤษฎีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
INI 321 		

ทฤษฎีเกมและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Game Theory and Business Applications)
แนวความคิดเกีย่ วกับกระบวนการแก้ปญ
ั หา หลักการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ทไี่ ม่แน่นอน
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นและใช้ความน่าจะเป็น การตัดสินใจแบบเบส์ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีอรรถประโยชน์เบือ้ ง
ต้น ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอนุมานทางสถิติ การตัดสินใจโดยล�ำดับ การประยุกต์ด้านธุรกิจ
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INI 322 		 การประกันวินาศภัย
3(3-0-6)
		 (Non-life Insurance)
               ลักษณะความเสี่ยงภัย และประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน รวมทั้งความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดภาระหนี้ ธุรกิจการประกันภัยต่อ การบริหารองค์กร และบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริม
ธุรกิจประกันวินาศภัย การบริหารการประกันต่อการบริหารการเงิน กรณีศึกษา
INI 323		
		

การประกันชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
(Life and Health Insurance)
ธุรกิจการประกันชีวติ และสุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ เงือ่ นไขของกรมธรรม์ ปัจจัยในการคิดอัตรา
ค่าเบี้ยประกัน การพิจารณารับประกันและการจ่ายสินไหมทดแทน การน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความ
เสีย่ งภัยทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลและธุรกิจ รวมทัง้ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนบริษทั ในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
การบริหารการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุน กรณีศึกษา
INI 351		
		

พื้นฐานการวางแผนทางการเงิน
3(3-0-6)
(Foundation of Financial Planning)
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการวางแผนทางการเงิน เครือ่ งมือทางการเงินส�ำหรับการบริหารสภาพ
คล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ข้อมูลพืน้ ฐานภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา การค�ำนวณและช�ำระภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา จรรยาบรรณส�ำหรับ
นักวางแผนทางการเงิน
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วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
College of Engineering
วิชาพื้นฐานของวิทยาลัย
CHM 121 หลักเคมี
3(3-0-6)
		
(Principles of Chemistry)
ปริมาณมวลสารสัมพันธ์และหลักอ้างอิงเกี่ยวกับทฤษฎีของอะตอมและโครงสร้าง สมบัติของ
ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก และสมดุลกรด-เบส จลนศาสตร์เคมี
โครงสร้างทางไฟฟ้าเคมีของอะตอม พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตาราง ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะ และ
โลหะทรานซิชัน ไฟฟ้าเคมี
CHM 122 หลักเคมีภาคปฏิบัติ
1(0-3-2)
		 (Laboratory for Principles of Chemistry)
		
วิชาบังคับร่วม : CHM 121 หลักเคมี
ปฏิกริ ยิ าการวิเคราะห์ไอออนบวกและไอออนลบ สมบัตแิ ละการเตรียมก๊าช การหามวลโมเลกุล
โดยการลดลงของจุดเยือกแข็ง จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน pH และสารละลาย
บัฟเฟอร์ การไทเทรต การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของสาร
CHM 127 เคมีพื้นฐานส�ำหรับงานเทคนิค
3(2-3-6)
		 (Fundamental Chemistry for Technical Application)
สสาร  สาร  สมบัติของสาร  การจ�ำแนกสาร  ปฏิกิริยาเคมี  การแยกสาร  โครงสร้างอะตอมและ
พันธะเคมี ของแข็ง  ของเหลว  แก๊ส  หน่วยความเข้มข้น  กรด-เบส  เซลล์ไฟฟ้าเคมี  เคมีประยุกต์เกี่ยวกับน�้ำ 
วัสดุ การกลั่นน�้ำมันปิโตรเลียมและเคมีสิ่งแวดล้อม การทดลองเกี่ยวกับสมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลง
สมบัติ   การแยกสารโดยวิธีการกลั่น  วิธีโครมาโตกราฟี   การวิเคราะห์ไอออน  การวัดค่าพีเอช  การทดสอบ
น�้ำกระด้างและเซลล์ไฟฟ้าเคมีของปฏิกิริยารีดอกซ์  
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GEN 102 คณิตศาสตร์ส�ำหรับงานเทคนิค
3(3-0-6)
		 (Mathematics for Technical Application)
สมการเชิงเส้น สมการก�ำลังสองและสมการโพลิโนเมียล  ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันและกราฟ การค�ำนวณพื้นฐานส�ำหรับการค�ำนวณหาพื้นที่และ
ปริมาตร การค�ำนวณเวกเตอร์ แคลคูลัสเบื้องต้น ตลอดจนเทคนิคการน�ำไปประยุกต์ใช้จริง
GEN 133 เขียนแบบวิศวกรรม
(2-3-6)
		 (Engineering Drawing)
การเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟฟิก  การเขียนภาพฉายพิคทอเรียล
การเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาด ค่าพิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย การเขียนภาพร่าง
ภาพประกอบและภาพแยกชิ้น แผ่นคลี่ พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
GEN 192 การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น
2(0-6-3)
		 (Workshop Practice)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 133 เขียนแบบวิศวกรรม
หลักการและการใช้เครื่องมือกลต่างๆในโรงงาน ความปลอดภัย การใช้เครื่องมือ และวินัยใน
การปฏิบัติงานในโรงงาน ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานในโรงงาน เช่น งานตะไบ งานเจาะ งานเครื่องจักรกล การ
ผลิต งานท่อและโลหะแผ่น งานเชื่อม และงานช่างไฟฟ้า
GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
		 (Preparation for Cooperative Education)
		
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา
การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนท�ำสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หลักการ  
แนวคิด ขั้นตอนและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้น
ฐานและเทคนิคในการปฏิบตั งิ าน การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสือ่ สารส�ำหรับการท�ำงาน เทคนิคการ
เขียนรายงานและการน�ำเสนอโครงงาน
CPE 252 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับวิศวกร
3(2-2-5)
		
(Computer Programming for Engineers)
แนวคิดคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปฏิสัมพันธ์
ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การเขียนโปรแกรมติดต่อ
ผู้ใช้งานแบบกราฟิก การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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EEN 284 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-2-5)
		 (Fundamental Electrical Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 137 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
ทฤษฎีพนื้ ฐานวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน กระแส และก�ำลังไฟฟ้า
หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น ระบบไฟฟ้าสามเฟส เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น
MAT 136
		

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
การอุปนัยทางคณิตศาสตร์   พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ   ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง
อนุพันธ์  ความชัน  ค่าสูงสุด  ค่าต�่ำสุด  การประยุกต์อนุพันธ์  รูปแบบยังไม่ก�ำหนด  การอินทิเกรตและการ
ประยุกต์   เทคนิคการอินทิเกรต  
MAT 137 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(3-0-6)
		 (Engineering Mathematics II)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 136 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
ฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  กฎลูกโซ่และการประยุกต์  การหาอนุพันธ์และ
การอินทิเกรตของฟังก์ชนั ค่าเวคเตอร์    เรขาคณิตวิเคราะห์สามมิติ (เส้น ระนาบและพืน้ ผิว)  ระบบพิกดั เชิงขัว้   
การอินทิเกรตสองชั้นและสามชั้น  แนะน�ำเกี่ยวกับอินทิกรัลเชิงเส้น  ล�ำดับและอนุกรม
MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
(3-0-6)
		 (Engineering Mathematics III)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 137 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
อนุกรมเทเลอร์และแมคคลอริน อนุกรมฟูเรียร์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้น อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
การแปลงลาปลาซ  สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เบื้องต้น  การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตโดยวิธี
วิเคราะห์เชิงตัวเลข   การประมาณค่าโดยอาศัยเส้นตรง    สมการถดถอยและสหสัมพันธ์  
MAT 238 สมการเชิงอนุพันธ์ส�ำหรับวิศวกร
3(3-0-6)
		 (Differential Equations for Engineers)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
ทบทวนเทคนิคการอินทิเกรตทั้งโดยวิธีวิเคราะห์และวิธีเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์ : ก�ำเนิด
ตัวคงที่ที่ค�ำนวณจากเงื่อนไขแรกเริ่มและวิธีตรวจสอบผลเฉลย การแก้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 1 อันดับ 2
(เฉพาะกรณีเชิงเส้นและสัมประสิทธิ์คงที่) และการประยุกต์  การใช้วิธีการเชิงตัวเลขแก้สมการอันดับ 1 และ
อันดับ 2 การแปลง Laplace และการประยุกต์   การแปลง Fourier แนะน�ำสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
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PHY 121

ฟิสิกส์ 1 (Physics I)
3(3-0-6)
ปริมาณหลักมูล ระบบหน่วยในระบบ SI  มติ แิ ละการวิเคราะห์มติ ิ การวัดและความคลาดเคลือ่ น
พีชคณิตเวกเตอร์ จลนศาสตร์ของอนุภาค จลนพลศาสตร์ของอนุภาค งานและพลังงานกล โมเมนตัม ระบบ
อนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง สถิตศาสตร์เบื้องต้น ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก กลศาสตร์ของของไหล
ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์  โดยการสอนจะมุง่ ไปทีก่ ารสร้างหลักการทีส่ ำ� คัญทางฟิสกิ ส์ รวมถึงการสร้าง
ทักษะในการวิเคราะห์และค�ำนวณแก้ปัญหามาตรฐาน
PHY 122

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I)
(0-3-2)
วิชาบังคับร่วม : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการวัดและความคลาดเคลือ่ นในการวัด จลนศาสตร์ในการเลือ่ นตาํ แหน่งและ
การหมุน พลศาสตร์ในการเลื่อนตําแหน่งและการหมุน การแกว่ง สมดุล ของไหล ความร้อน และ    อุณห
พลศาสตร์
PHY 137 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(2-3-6)
		 (Fundamental Physics)
    
ระบบหน่วย  เวกเตอร์  จลศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาค งาน พลังงานและโมเมนตัม  สภาพ
สมดุลและความยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน อุณหพลศาสตร์   ไฟฟ้า  แม่
เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์นิวเคลียร์
PHY 223

ฟิสิกส์ 2 (Physics II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ฟลักซ์ไฟฟ้า กฎของเกาส์ พลังงานศักย์ไฟฟ้า  
ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ  ความจุไฟฟ้า ไดอิเลคตริก ไฟฟ้ากระแส ไฟฟ้ากระแสตรง ตัว
นําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจร R-C กระแสตรง แรงแม่เหล็ก การเหนี่ยวน�ำแม่เหล็ก
ไฟฟ้า วัสดุแม่เหล็ก ฮิสเทรีซีส วงจร R-L วงจร L-C และวงจร R-L-C กระแสตรง  แหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแส
สลับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่ประกอบด้วย R L และ C หม้อแปลงไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สารกึ่งตัวนํา
ไดโอดและทรานซิสเตอร์ คลื่นกล เสียง ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ และทัศนอุปกรณ์
และฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยการสอนมุ่งไปที่การสร้างหลักการที่สําคัญทางฟิสิกส์ รวมถึงการสร้างทักษะในการวิ
เคราะห์และคํานวณแก้ปัญหามาตรฐาน
PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-2)
		 (Physics Laboratory II)
		
วิชาบังคับร่วม : PHY 223 ฟิสิกส์ 2
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น คลื่น เสียง และทัศนศาสตร์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก และกัมมันตภาพรังสี
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สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
AEN 304 กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
3(3-0-6)
		 (Automotive Parts Manufacturing Processes)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 361 วัสดุวิศวกรรม
วั ส ดุ ใ นอุ ต สาหกรรมยานยนต์ การเลื อ กใช้ วั ส ดุ การออกแบบกระบวนการส� ำ หรั บ วั ส ดุ
กระบวนการผลิตและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ การหล่อ การขึน้ รูป การตัด การเชือ่ ม การริ
เวท การพ่นสี การท�ำแม่พมิ พ์ การเชือ่ มต่อทางไฟฟ้า สายการประกอบ การออกแบบสายการผลิต การค�ำนวณ
เวลาการท�ำงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้น
สุดท้าย
MEN 343 อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
		(Thermodynamics)
วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
กฎข้อที่ 1 ทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่ 2 ทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์โนต์  พลังงาน
เอ็นโทรปี วัฏจักรก�ำลังก๊าซและไอ ปฏิกิริยาเคมีและการเผาไหม้ การถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น

กลุ่มวิชาบังคับ
AEN 202 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1
1(0-3-2)
		 (Automotive Engineering Laboratory I)
		
วิชาบังคับร่วม: MEN 361 วัสดุวิศวกรรม
ปฏิบตั กิ ารด้านวัสดุวศิ วกรรม การทดสอบคุณสมบัตทิ างกล เช่น ความแข็งบริเนลล์และร็อคเวล
ความทนต่อแรงกระแทก ความทนแรงเฉือน ความทนต่อแรงอัด ความทนต่อแรงดึง การทดสอบการรับภาระ
ของคาน
AEN 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2
1(0-3-2)
		 (Automotive Engineering Laboratory II)
		
วิชาบังคับก่อน : AEN 201 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 1
ปฏิบัติการด้านกลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์ ได้แก่ ความดัน การสูญเสียแรงเสียด
ทานในท่อ แรงกระทบจากโมเมนตัม เครื่องสูบน�้ำ  การวัดอุณหภูมิ หม้อไอน�้ำมาเซ็ต การถ่ายเทความร้อน
วงจรวัดและตัวหยั่งสัญญาณ
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AEN 305
		

ระบบยานยนต์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Automotive Systems)
ส่วนประกอบและระบบพืน้ ฐานของยานยนต์ ได้แก่ ตัวถัง แชสซี เครือ่ งยนต์ ระบบถ่ายทอดก�ำลัง
ระบบรองรับ ล้อและยาง ระบบบังคับทิศทาง ระบบเบรก ระบบปรับอากาศ ระบบระบายความร้อน ระบบเชื้อ
เพลิง ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อลื่น ระบบไอเสีย ระบบป้องกันการชน และระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์  

AEN 306 การออกแบบชิ้นส่วนทางกล
3(3-0-6)
		 (Design of Mechanical Elements)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 323 กลศาสตร์วัสดุ
พืน้ ฐานการออกแบบทางกล สมบัตขิ องวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย การออกแบบชิน้ ส่วนทางกล
อย่างง่าย เช่น ริเวท การเชื่อม สกรูยึด ลิ่มและหมุด เพลา สปริง เฟือง สกรูส่งก�ำลัง คัปปลิ้ง แบริ่ง เบรก คลัทช์
สายพาน โซ่ โครงงานการออกแบบ
AEN 314
		

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบวิศวกรรมยานยนต์
3(2-3-6)
(Computer Aided Automotive Engineering Design)
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมยานยนต์ การสร้าง
แบบจ�ำลองทางฟิสกิ ส์และการจ�ำลองปัญหาทางวิศวกรรมยานยนต์รวมถึงการประยุกต์ใช้งานด้านพลศาสตร์
ของไหลเชิงค�ำนวณ
AEN 402 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 3
1(0-3-2)
		 (Automotive Engineering Laboratory III)
		
วิชาบังคับก่อน : AEN 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ 2
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับ คุณสมบัตเิ ชือ้ เพลิงและน�้ำมันหล่อลืน่ เครือ่ งยนต์ 2 และ 4 จังหวะ เครือ่ งยนต์
แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล อัตราทดเกียร์ ระบบส่งถ่ายก�ำลัง ความเสียดทานแบบ Journal และ Slipping
ระบบเบรก แรงกระท�ำทีล่ อ้ ยาง และการถ่วงล้อ การทดสอบสมรรถนะเครือ่ งยนต์แบบ Engine Dynamometer
และแบบ Chassis Dynamometer การตรวจวัดมลพิษ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบหัวฉีด ระบบจุดระเบิด
ระบบควบคุมมลพิษในไอเสีย การใช้เครื่องมือวัดต่างๆส�ำหรับยานยนต์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมระบบ
ควบคุม
AEN 403 กลศาสตร์ยานยนต์
3(3-0-6)
		 (Mechanics of Vehicles)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม
แรงต้านการเคลื่อนที่ของรถยนต์และก�ำลังที่ต้องใช้ สมรรถนะของเครื่องยนต์ ระบบส่งก�ำลัง
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และขับเคลื่อน คุณสมบัติของยาง  ระบบรองรับ สมรรถนะการเร่งและเบรก ระบบบังคับเลี้ยว การวิเคราะห์
เสถียรภาพของยานยนต์ขณะเข้าโค้ง การพลิกคว�่ำ 
AEN 409
		

ระบบควบคุมยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Control System)
ทฤษฎีระบบพลวัตเชิงเส้น   การวิเคราะห์ทางความถี่    การวิเคราะห์ทางเวลา   การวิเคราะห์ส
เตทสเพซ การออกแบบระบบควบคุมป้อนกลับส�ำหรับประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมส�ำหรับยานยนต์ เช่น
ระบบควบคุมเครือ่ งยนต์ ระบบจ่ายเชือ้ เพลิง ระบบส่งก�ำลัง ระบบรองรับ ระบบบังคับทิศทาง และระบบเบรก
AEN 490
		

การฝึกงานวิศวกรรมยานยนต์
1(0-35-18)
(Automotive Engineering Training)
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต  หรือ  ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์
นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมยานยนต์ ในหน่วยงานที่มีวิศวกรยานยนต์ หรือ/และ
วิศวกรเครือ่ งกลก�ำกับและดูแลการฝึกงานเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์ตดิ ต่อกันหรือไม่นอ้ ยกว่า 210 ชัว่ โมง
โดยนักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวัน และรายงานสรุปการฝึกงาน
AEN 491
		

โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1
1(0-3-2)
(Automotive Engineering Project I)
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต  หรือ  ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์
กลุ่มที่ท�ำโครงงานจะได้รับมอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมยานยนต์ ให้ท�ำการศึกษาวิเคราะห์
หรือออกแบบ  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและ/หรือวิศวกรที่ช�ำนาญงานเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำ
ในเรื่องต่างๆ เช่น การนิยาม ปัญหาการประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ การวางแผนโครงงาน การจัด
ก�ำหนด เวลา การท�ำรายงานทางวิศวกรรม
AEN 492 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 2
2(0-6-3)
		 (Automotive Engineering Project II)
		
วิชาบังคับก่อน : AEN 491 โครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1
กลุ่มที่ท�ำโครงงาน ด�ำเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมยานยนต์ 1 จุดประสงค์
หลักของวิชานี้เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ในการศึกษา
วิเคราะห์หรือออกแบบ และเป็นการฝึกท�ำงานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มท�ำโครงงาน กลุ่มจะต้องท�ำ
รายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อกรรมการโครงงาน
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AEN 495 โครงงานสหกิจส�ำหรับวิศวกรรมยานยนต์
3(0-9-5)
		 (Cooperative Project for Automotive Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของงานด้านวิศวกรรมยานยนต์ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำ  นักศึกษาต้อง
จัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของการท�ำโครงงาน ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา เพื่อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ

กลุ่มวิชาเลือก
AEN 316
		

การวัดและงานทดสอบทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
3(3-0-6)
(Automotive Measurements and Testing)
แนะน�ำทฤษฎีการวัดและการประยุกต์ใช้ในงานวัดทางยานยนต์ การวัดอัตราเร็วเชิงเส้นและ
เชิงมุม ความเร่ง แรง ทอร์ค อัตราการใช้เชือ้ เพลิง อัตราการไหล ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซไอเสีย การทดสอบ
เชือ้ เพลิงและสารหล่อลืน่ สมรรถนะเครือ่ งยนต์ การวัดแบบสถิตและพลวัต ตัวหยัง่ สัญญาณ การ Curve fitting
ความคลาดเคลื่อนและความน่าจะเป็น ตัวแปลงสัญญาณ การวิเคราะห์และการจดบันทึกค่าวัด มาตรฐาน
และวิธีการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์
AEN 404 การออกแบบเครื่องยนต์
3(2-3-6)
		 (Engine Design)
		
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
พืน้ ฐานแนวคิดการออกแบบเครือ่ งยนต์ การวางแผน การวิจยั ความต้องการ การวิเคราะห์ การ
ออกแบบและการจ�ำลองชิ้นส่วนเครื่องยนต์ การสร้างต้นแบบ และการออกแบบกระบวนการผลิต
AEN 405
		

พลังงานทางเลือกส�ำหรับยานยนต์
3(3-0-6)
(Alternative Fuels for Automotive)
แหล่งเชื้อเพลิงทางเลือกที่สามารถใช้ในยานยนต์ การใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซชีวมวล
(Biogas) เชือ้ เพลิงชีวภาพ (Biofules) ได้แก่ เอทานอล และไบโอดีเซล พลังงานไฟฟ้า และเชือ้ เพลิงไฮโดรเจน
ทฤษฎี การประยุกต์ใช้งาน การติดตั้ง การตรวจสอบสภาพ และข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยของการใช้    
เชื้อเพลิง
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AEN 407
		

เทคโนโลยียานยนต์ปัจจุบันและอนาคต
3(3-0-6)
(Modern Automotive Technology)
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ เพื่อการประหยัดพลังงาน การลดมลพิษ ความปลอดภัย และ
เพิ่มสมรรถนะ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์ เทคโนโลยีด้านระบบส่งก�ำลัง เทคโนโลยีด้านระบบรองรับ
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีในอนาคต
AEN 408
		

การบริหารศูนย์บริการยานยนต์
3(2-2-5)
(Automotive Services Center)
หลักการและขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์พื้นฐานภายในศูนย์บริการยานยนต์ ขั้นตอน
ส�ำหรับการวิเคราะห์การท�ำงานของเครื่องยนต์และระบบต่างๆในรถยนต์ การโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ การ
ตรวจสอบตามระยะทาง การบริหารงานศูนย์บริการยานยนต์ การวางแผนปฏิบัติงาน การค�ำนวณชั่วโมง
ท�ำงานเพื่อการซ่อมบ�ำรุงและการซ่อมแซม การวางแผนการใช้ทรัพยากรและการจัดการคลังสินค้า ฝึกถอด
ประกอบเครื่องยนต์ การวิเคราะห์ปัญหา การตรวจสอบชิ้นส่วน กระบวนการเตรียมวัสดุ เทคนิคการประกอบ
คืน ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การบริหารห่วงโซ่อุปสงค์ วัฏจักรการ
ควบคุมคุณภาพ การบริหารคุณภาพแบบองก์รวม
AEN 416
		

เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นส�ำหรับยานยนต์สมัยใหม่
3(3-0-6)
(Fuels and Lubricants for Modern Automotive)
สมบัติพื้นฐานทางเคมีของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น หน้าที่ของสารหล่อลื่น หลักเบื้องต้นของ
ความหนืดและการไหล ความหนืดและตัวแปร การหล่อลื่นแบบไฮโดรสแตติก ทฤษฎีการหล่อลื่นพื้นฐาน
ทฤษฎีการหล่อลื่นแบบวิสิก การหล่อลื่นแบบไฮโดรไดนามิกของแบริงแบบเจอร์นัล  สมบัติของสารหล่อลื่น
จ�ำเพาะ สารหล่อลื่น การหล่อลื่นของแบริงชนิดลูกกลิ้ง แบริงรับภาระแบบพลวัต
AEN 496 สหกิจศึกษาส�ำหรับวิศวกรรมยานยนต์
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education for Automotive Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั งิ านด้านวิศวกรรมยานยนต์ในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของ
หน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ติดต่อกัน และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้
ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท�ำงาน นักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์และต้องผ่านการ
ประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
AEN 498

สัมมนาวิศวกรรมยานยนต์
3(2-3-6)
(Automotive Engineering Seminar)
ศึกษาหัวข้อสัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับงานด้านวิศวกรรมยานยนต์ โดยเลือกหัวข้อจากงานวิจยั หรือ
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
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AEN 499 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมยานยนต์
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Automotive Engineering)
		
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
หัวข้อที่แสดงถึงพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ โดยจะท�ำการเลือกหัวข้อที่
น่าสนใจในแต่ละภาคการศึกษา
		

สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
(Aviation Maintenance Engineering)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
AME 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 1
3(3-0-6)
		 (Aviation Technical English I)
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน    โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับกิจการด้านช่างอากาศยาน และ
เนื้อหาด้านกิจการการบินในขั้นสูง โดยเน้นการฝึกการพูด  ฟัง  อ่าน และ เขียน   
AME 112 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 2
3(3-0-6)
		 (Aviation Technical English II)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 1
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินซึ่งเป็นค�ำศัพท์เฉพาะด้านช่างอากาศยาน เน้นการฝึกการ
พูด  ฟัง  อ่านและเขียน  โดยใช้เนื้อหาที่เกี่ยวกับกิจการด้านช่างอากาศยาน ในขั้นสูงขึ้นกว่าภาษาอังกฤษ
เทคนิคการบินส�ำหรับช่างอากาศยาน 1   ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ทักษะการอ่านแบบส�ำรวจ  การอ่านแบบข้าม
ค�ำ การอ่านแบบกวาดสายตา  และการเขียนในรูปแบบต่างๆ ในอุสาหกรรมการบิน
AME 201 เทอร์โมฟลูอิดส์
3(3-0-6)
		 (Thermofluids)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์
กฎข้อที่ 1 และกฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบัตขิ องสารบริสทุ ธิ์ เอ็นโทรปี วัฏจักรก�ำลัง
ก๊าซ และวัฏจักรก�ำลังไอ ระบบท�ำความเย็นและระบบปรับอากาศ ปฏิกิริยาเคมีและการเผาไหม้พฤติกรรม
ทางสถิตและพลวัตของของไหลอัดตัวไม่ได้ การอนุรักษ์ของมวล พลังงานและโมเมนตัม มิติวิเคราะห์    การ
ไหลแบบราบเรียบ   และปั่นป่วน การไหลในท่อ และการไหลบาวน์ดารีเลเยอร์
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กลุ่มวิชาบังคับ
AME 202 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Aerodynamics)
การวิเคราะห์การไหลแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทฤษฎีปีกเครื่องบิน ชั้นการไหลแบบราบเรียบและ
แบบปั่นป่วน เทคนิคการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สมรรถนะของเครื่องบิน เสถียรภาพและการควบคุมของเครื่อง
บิน การไหลที่ความเร็วสูงเบื้องต้น
AME 203 แบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิงเทคนิค
3(2-3-6)
		 (Aircraft Blueprint and Technical Drawing)
ฝึกการใช้เครือ่ งมือเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย ออร์โทกราฟิก ภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพ
เรขาคณิต การเขียนภาพร่าง การเขียนแบบชิ้นส่วน ภาพฉายออกซีเลียรี่ ภาพฉายแอกโซโนเมตริก ภาพออบ
ลิค วงจรไฟฟ้า ฝึกการอ่านแบบพิมพ์เขียว ฝึกการออกแบบทางวิศวกรรม การให้ข้อมูลส�ำหรับงานซ่อมบ�ำรุง
โครงสร้างและแหล่งต้นก�ำลังของอากาศยาน
AME 204 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน 1
3(3-0-6)
		 (Aircraft Electrical System I)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 223 ฟิสิกส์ 2
สายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อทางไฟฟ้า พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าในอากาศยาน การ
ติดตั้งและการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับอากาศยาน แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด และ
แบตเตอรี่ชนิดนิเกิล-แคดเมียม เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมระดับความดัน อุปก
รณ์คัท-เอาท์ และรีเลย์   เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์ วงจร
ไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ
AME 301 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน 2
3(3-0-6)
		 (Aircraft Electrical System II)
วิชาบังคับก่อน : AME 204 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน 1
ระบบไฟฟ้า ระบบน�ำร่อง อุปกรณ์หลัก ระบบสือ่ สาร และระบบเครือ่ งวัดของอากาศยาน ความ
สามารถในการอ่านและแปลวงจรไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบ�ำรุง รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆของ
ระบบไฟฟ้าในการซ่อมบ�ำรุง
AME 302 ความแข็งแรงและโครงสร้างอากาศยาน
3(3-0-6)
		 (Aircraft Structures and Strength)
สายเคเบิลและสายสัญญาณที่ใช้ในอากาศยาน งานโลหะแผ่น ท�ำความเข้าใจกับโครงสร้าง

1125
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

ของอากาศยาน โครงสร้างและหน้าที่ของอากาศยาน ปีก ชิ้นส่วนล�ำตัวหลัก ชิ้นส่วนประกอบ การตรวจสอบ
โครงสร้าง ความสมดุลของโครงสร้าง การจับยึดชิน้ ส่วน การซ่อมแซมชิน้ ส่วนโลหะแผ่น การซ่อมแซมชิน้ ส่วน
ท่อ การซ่อมแซมหน้าต่างและบานหน้าต่าง การป้องกันและการทาสีพื้นผิว
AME 303 การเชื่อมโลหะอากาศยาน
1(1-0-2)
		 (Aircraft Welding)
การหลอมละลาย การเชื่อม กระบวนการทางความร้อน การบัดกรีด้วยทองเหลือง การบัดกรี
ด้วยตะกั่ว และการเชื่อมติด การทดสอบแบบไม่ท�ำลายหรือการตรวจสอบแบบไม่ท�ำลาย
AME 304 ปฏิบัติการการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
3(1-6-5)
		 (Aircraft Maintenance Practices)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 203 แบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิงเทคนิค
หลักการและการใช้เครื่องมือกลต่างๆ ในโรงงาน ความปลอดภัย การใช้เครื่องมือและวินัยใน
การปฏิบัติงานในโรงงาน ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานในโรงงาน เช่น งานตะไบ งานเจาะ งานเครื่องจักรกล การ
ผลิต งานท่อและโลหะแผ่น งานเชื่อม และงานไม้
AME 305 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์
3(3-0-6)
		 (Aircraft Materials and Hardwares)
สลัก เกลียว สกรู และตัวจับยึด งานจับยึดทางอากาศยาน งานท่อและตัวรองรับท่อ สปริง ตลับ
ลูกปืน งานสายสัญญาณและเคเบิล งานท่อ วัสดุทางอากาศยาน เช่น เหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก วัสดุผสม การ
สึกหรอ วิธีการป้องกันการผุกร่อน รวมถึงคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ เช่น ความแข็งแรง ความล้า เป็นต้น
AME 306 เครื่องวัดประกอบการบิน ระบบสื่อสารและน�ำร่องอากาศยาน
3(1-6-5)
		 (Aircraft Instrument, Communication and Navigation Aid System)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 204 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน 1
ระบบเครื่องมือวัดทางอากาศยาน วิทยุสื่อสาร การติดตั้งและการทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือวัด
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทางอากาศยาน เช่น ตัววัดความดัน อุปกรณ์ชว่ ยการบิน อุปกรณ์ควบคุมทิศทาง อุปกรณ์
วัดความเร็ว อุปกรณ์วดั อุณหภูมแิ ละตัวอ่านอุณหภูมิ มาตรวัดระดับเชือ้ เพลิง ระบบเข็มทิศ และเครือ่ งมือเสริ
มอื่นๆ
AME 307 ความปลอดภัยภาคพื้นดิน
1(1-0-2)
		 (Ground Safety)
ข้อแนะน�ำด้านความปลอดภัยภายในอากาศยาน โรงเก็บอากาศยาน และโรงซ่อมบ�ำรุง ความ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบและโครงสร้างทั้งส่วนอากาศยานและภาคพื้นดิน
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AME 308 ใบพัดอากาศยาน
2(2-0-4)
		 (Aircraft Propeller)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 202 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
ใบพัดอากาศยาน ทฤษฎีใบพัด ลักษณะและประเภทของใบพัด โครงสร้างใบพัด ส่วนประกอบ
และการติดตั้ง กลไกการปรับระยะพิตช์ หลักการท�ำงานและการผลิต เกณฑ์การพิจารณาความเสียหายและ
การซ่อมแซม งานซ่อมบ�ำรุงใบพัดอากาศยาน
AME 401 เครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน
3(3-0-6)
		 (Aircraft Reciprocating Engine)
หลักการท�ำงานและค�ำจ�ำกัดความต่างๆ ส่วนประกอบของเครือ่ งยนต์ วาล์วและกลไกการท�ำงาน
ของวาล์ว การวัดก�ำลังงานของเครื่องยนต์ ตัวแปรที่มีผลต่อก�ำลังงานของเครื่องยนต์ ทฤษฎีเครื่องยนต์แบบ
โรตารี่ การติดตั้งเครื่องยนต์ลูกสูบ
AME 402 ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
3(3-0-6)
		 (Aircraft Fuel System)
ระบบจ่ายเชือ้ เพลิง การท�ำงาน การควบคุม โครงสร้างและชนิดของเครือ่ งยนต์กงั หันก๊าซ ระบบ
ควบคุมและวัดปริมาณเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ลูกสูบ: หลักงานจุดระเบิดแบบแม่เหล็ก ระบบจุดระเบิด ตัวจุด
ระเบิด เครื่องยนต์กังหันก๊าซ: การเริ่มเดินเครื่องและระบบจุดระเบิด คาร์บูเรเตอร์แบบโฟลต์แชมเบอร์ แบบ
การส่งจ่ายด้วยความดัน ระบบหัวฉีด ระบบน�ำเชื้อเพลิง ระบบไอเสียและหล่อเย็น ซูปเปอร์ชาร์ตเจอร์หรือเท
อร์โบชาร์ตเจอร์
AME 403 ระบบหล่อลื่นอากาศยาน
2(2-0-4)
		 (Aircraft Lubrication System)
ประเภทของน�้ำมันหล่อลื่นและเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่นส�ำหรับเครื่องยนต์ลูกสูบ ประเภทของ
น�้ำมันหล่อลื่นและเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่นส�ำหรับเครื่องยนต์กังหันก๊าซ
		
AME 404 ระบบไฮดรอลิคส์อากาศยาน
3(3-0-6)
		 (Aircraft Hydraulic System)
ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบนิวมาติกและระบบอากาศอัด ฐานล้อและส่วนประกอบ ระบบบังคับ
ล้อล้อและยางของอากาศยาน
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AME 405 เครื่องยนต์เจ็ท
3(3-0-6)
		 (Jet Engine)
หลักการท�ำงานและการขับเคลื่อน ท่อน�ำ  เครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ เครื่องอัด
อากาศแบบแนวแกน การท�ำงานของเครื่องอัดอากาศ ส่วนของการเผาไหม้   ส่วนของกังหันก�ำลัง ส่วนการ
ระบายไอเสีย ตลับลูกปืนและการซีล ระบบเครื่องยนต์อากาศ ระบบเพิ่มก�ำลังงาน การควบคุมเครื่องยนต์
เครื่องยนต์แบบเทอร์โบ
AME 406 การซ่อมบ�ำรุงรักษาเครื่องยนต์อากาศยาน
3(1-6-5)
		 (Aircraft Engine Maintenance)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 401 เครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน
AME 402 ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
การติดตั้งเครื่องยนต์ การจัดเก็บและการป้องกันความเสียหาย การตรวจสอบเบื้องต้น การ
ถอดประกอบ การตรวจสอบชิ้นส่วนภายใน การซ่อมแซมและการปรับปรุงชิ้นส่วนเครื่องยนต์ การประกอบ
เครือ่ งยนต์ การทดสอบเครือ่ งยนต์เพือ่ หาข้อผิดปกติ การติดตัง้ จัดเก็บ และเคลือ่ นย้ายเครือ่ งยนต์อากาศยาน
การท�ำงานและการซ่อมบ�ำรุง การทดสอบเครือ่ งภาคพืน้ ดินในเครือ่ งยนต์ลกู สูบ การติดตัง้ จัดเก็บ และเคลือ่ น
ย้ายเครือ่ งยนต์อากาศยาน การท�ำงานและการซ่อมบ�ำรุง การทดสอบเครือ่ งภาคพืน้ ดินในเครือ่ งยนต์กงั หันก๊าซ
AME 407 การจัดการการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
2(2-0-4)
		 (Aircraft Maintenance Management)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 1
AME 112  ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 2
กฎหมายการบินระหว่างประเทศและภูมิภาค ข้อก�ำหนดทางด้านการบิน ข้อบังคับและแนว
ปฏิบัติของการบินพลเรือน องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ข้อปฏิบัติของการขนส่งทางอากาศ การ
จัดการองค์กรของผู้ปฏิบัติการ การจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์ส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุง ข้อบังคับของการขอใบ
อนุญาต ความรูเ้ กีย่ วกับข้อจ�ำกัดด้านบุคลากร การติดต่อสือ่ สาร การท�ำงานเป็นทีม การจัดการประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์สถานการณ์ ความผิดพลาดจากคน การรายงานและการตรวจหาข้อผิดพลาด การตรวจสอบและ
ควบคุม
AME 408 อุปกรณ์ส่วนควบในอากาศยาน
2(2-0-4)
		 (Aircraft Utilities)
ระบบอุปกรณ์สว่ นควบพืน้ ฐาน และหลักการท�ำงานของระบบการปรับแรงดันบรรยากาศในห้อง
โดยสาร การป้องกันการเกิดน�ำ้ แข็งและฝน ระบบห้องโดยสารและการติดตัง้ สภาวะแวดล้อม ระบบปรับอากาศ
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ระบบออกซิเจน ระบบเตือนป้องกัน และควบคุมเพลิง  การควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศ ระบบสูญ
ญากาศและความดัน ห้องน�ำ้ และระบบน�ำ 
้ ระบบให้ความบันเทิงบนเครือ่ งบิน เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
AME 409 น�้ำหนักและสมดุลของอากาศยาน
1(1-0-2)
		 (Aircraft Weight and Balance)
การค�ำนวณน�้ำหนักของอากาศยาน ประสิทธิภาพของการค�ำนวณน�้ำหนักและจุดศูนย์ถว่ ง การ
ค�ำนวณน�้ำหนักเปล่าที่เกี่ยวข้องกับจุดศูนย์ถ่วง การค�ำนวณน�ำ้ หนักทีเ่ ปลีย่ นไปจากการใส่อปุ กรณ์ตา่ งๆ รวม
ไปถึงการจดบันทึกที่เหมาะสมเพื่อการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
AME 490 การฝึกงานวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
1(0-35-18)
		 (Aircraft Maintenance Engineering Training)
		
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจาก		
		 หัวหน้าหลักสูตร
นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมการจัดการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ติดต่อกัน
หรือไม่น้อยกว่า 210 ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวัน และรายงานสรุปการฝึกงาน
AME 491 โครงงานวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน 1
1(0-3-2)
		 (Aircraft Maintenance Engineering Project I)
		
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจาก		
		 หัวหน้าหลักสูตร
นักศึกษาต้องรวมตัวกันเป็นกลุม่ เพือ่ เตรียมศึกษาปัญหาทางวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
โดยการศึกษาเป็นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน  
กรรมการทีป่ รึกษาโครงงานประกอบด้วยอาจารย์ทปี่ รึกษา และ/หรือวิศวกรทีช่ ำ� นาญงาน เป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา
และแนะน�ำในเรือ่ งต่างๆ เช่น การนิยามปัญหา การประเมินวิธกี ารแก้ปญ
ั หาแบบต่างๆ การวางแผนโครงงาน
การจัดก�ำหนดเวลา โดยนักศึกษาต้องท�ำรายงานข้อเสนอโครงงานพร้อมทั้งน�ำเสนอต่อกรรมการ
AME 492 โครงงานวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน 2
2(0-6-3)
		 (Aircraft Maintenance Engineering Project II)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 491 โครงงานวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน 1
กลุ่มที่ท�ำโครงงานด�ำเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
1โดยประยุกต์ความรูท้ ไี่ ด้ศกึ ษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน ในการศึกษาวิเคราะห์หรือ
แก้ไขปัญหา และเป็นการฝึกท�ำงานในฐานะสมาชิกคนหนึง่ ของกลุม่ ท�ำโครงงาน กลุม่ จะต้องท�ำรายงานเสนอ
ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์และท�ำการน�ำเสนอต่อกรรมการโครงงาน
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AME 495 โครงงานสหกิจส�ำหรับวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
3(0-9-5)
		 (Cooperative Project for Aircraft Maintenance Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
ปัญหาโดยละเอียดตามที่ได้ก�ำหนดขอบเขตของการศึกษา และแนวทางเบื้องต้นในการแก้
ปัญหาไว้แล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และ/หรือวิศวกรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจ เป็นผู้ให้ค�ำ
ปรึกษาและแนะน�ำ นักศึกษาต้องจัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์ทแี่ สดงถึงรายละเอียดการปฏิบตั งิ านสหกิจ ผล
การศึกษาและแก้ไขปัญหา เพื่อน�ำเสนอต่อกรรมการโครงงานสหกิจ โดยมีการประเมินผลเป็นแต้มคะแนน
รายละเอียดเป็นไปตามคู่มือสหกิจศึกษา
AME 496 สหกิจศึกษาส�ำหรับวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education for Aircraft Maintenance Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การฝึกงานด้านวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
การซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน โดยปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
16 สัปดาห์ติดต่อกัน หรือไม่น้อยกว่า 420 ชั่วโมง และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติ
ให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาฝึกงาน นักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์ และต้องผ่านการประเมิน
ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน รายละเอียดเป็นไปตามคู่มือสหกิจ
ศึกษา  
		

กลุ่มวิชาเลือก

AME 410 กลศาสตร์การบิน
3(3-0-6)
		 (Flight Mechanics)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 202 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น		
คุณสมบัติของบรรยากาศมาตรฐาน อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น แรงทางด้านอากาศพลศาสตร์
แอร์ฟอยล์และปีกเครื่องบิน สมรรถนะเครื่องบิน การทดสอบอุโมงค์ลม การหาแรงยกและแรงต้านอากาศ
AME 411 อากาศพลศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
		 (Advanced Aerodynamics)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 202 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
การท�ำงานของระบบการบินในระดับความเร็วช้ากว่าเสียง เท่ากับเสียง และความเร็วเหนือเสียง
ซึ่งมีผลกับหลักอากาศพลศาสตร์ในสถานะภาพต่างกัน พื้นฐานการสมดุลและการควบคุมของอากาศยาน
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และวิเคราะห์ถึงความแข็งแรงของอากาศยานในขณะท�ำการบิน โดยเน้นถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการ
ออกแบบที่จะพัฒนาให้หลักอากาศพลศาสตร์น�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
AME 412 เครื่องช่วยฝึกบินจ�ำลองเบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Flight Simulator)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 306 ระบบเครื่องวัด สื่อสารและน�ำร่องอากาศยาน
  
ประวัติความเป็นมาของเครื่องช่วยฝึกบินจ�ำลอง ส่วนประกอบในแต่ละส่วนก่อนที่จะมารวม
กันเป็นเครื่องช่วยฝึกบินจ�ำลองระบบใหญ่ ทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ขั้นพื้นฐาน การ
ใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เขียนซอฟท์แวร์ส�ำหรับการจ�ำลอง ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
ระบบเครื่องฝึกบินจ�ำลอง และแนวโน้มของระบบเครื่องฝึกบินจ�ำลองในอนาคต
AME 413 การสร้างและประกอบอากาศยานเบา
3(3-0-6)
		 (Light Aircraft Fabrication and Assembly)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 302 ความแข็งแรงและโครงสร้างอากาศยาน
AME 305 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์
วิธแี ละขัน้ ตอนการสร้างอากาศยานทีอ่ ยูใ่ นประเภทอากาศยานเบา ชนิดของสถานที่ เครือ่ งมือ
พื้นฐานและเครื่องมือพิเศษในการสร้าง แนะน�ำการน�ำทักษะ ข้อปฏิบัติและความรู้ทางด้านช่างอากาศยาน
มาใช้ในการสร้าง ศึกษาการวางแผนการสร้าง วัสดุ ราคา และระยะเวลาทีใ่ ช้สร้าง เครือ่ งยนต์และใบพัดชนิด
ต่างๆที่ใช้ในอากาศยานขนาดเล็ก การสร้างเครื่องบินโครงสร้างที่เป็นโลหะ ไม้ และวัสดุ composite ชนิด
และอุปกรณ์การพ่นสีและน�้ำยารองพื้นป้องกันการกัดกร่อน วิธีการ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสี เครื่องวัด
ประกอบการบินต่างๆและวิทยุสื่อสารในห้องนักบิน การตรวจสอบประจ�ำปี การซ่อมบ�ำรุงและค่าใช้จ่ายตาม
ระยะเวลาชั่วโมงบิน การทดสอบบินหลังจากการสร้าง การขอจดทะเบียนและใบอนุญาต
AME 414 วัสดุประกอบขั้นสูงส�ำหรับโครงสร้างอากาศยาน
3(3-0-6)
		 (Advanced Composite for Aircraft Structure)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 302 ความแข็งแรงและโครงสร้างอากาศยาน
AME 305 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์
โครงสร้างอากาศยานที่สร้างจากวัสดุประกอบ ศึกษาความรู้พื้นฐานของวัสดุประกอบ วัตถุดิบ
ส�ำหรับวัสดุพลาสติกชนิดต่างๆ เส้นใยเสริมแรงทีใ่ ช้ในวัสดุประกอบ  กระบวนการผลิตแบบแม่แบบเปิด  และ
แบบปิด  การเตรียมแม่แบบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำงานและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย วิธีและขั้นตอนการ
บ�ำรุงรักษา การตรวจสอบร่องรอยการช�ำรุด และการซ่อมโครงสร้างอากาศยานที่ท�ำจากวัสดุประกอบ
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AME 415 เอวิออนิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Avionics)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 306 เครื่องวัดประกอบการบิน ระบบสื่อสารและน�ำร่องอากาศยาน
ระบบเอวิออนิกส์พื้นฐาน ระบบเครื่องมือวัดทางอากาศยาน ระบบข้อมูลอากาศ ตัวรับรู้และ
ระบบแบบเฉื่อย ระบบน�ำร่อง เครื่องช่วยลงภาคพื้นดิน การสื่อสารภาคอากาศ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
อากาศยาน ตัววัดความดัน อุปกรณ์ช่วยการบิน ซอฟท์แวร์ส�ำหรับช่วยการแสดงผล ระบบช่วยเดินอากาศ
ด้วยดาวเทียมจีพีเอส ระบบการป้องกันการชนกันกลางอากาศ  ระบบการจัดการการบิน วิทยาการระบบเอวิ
ออนิกส์ของสายการบินพาณิชย์ การควบคุมการบินแบบ ฟลายบายไวร์ ระบบนักบินอัตโนมัติและระบบการ
จัดการการบิน การบูรณาการระบบเอวิออกนิกส์ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการประเมิน เอวิออ
กนิกส์ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ แนวโน้มและการพัฒนาในอนาคต
AME 416 การจัดการและระบบขนส่งทางอากาศ
3(3-0-6)
		 (Air Transportation Systems and Management)
		
วิชาบังคับก่อน : AME 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 1
AME 112 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 2
กฎหมายการบินระหว่างประเทศและภูมิภาค ข้อก�ำหนดทางด้านการบิน ข้อบังคับและแนว
ปฏิบัติของการบินพลเรือน องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ข้อปฏิบัติของการขนส่งทางอากาศ การ
จัดการองค์กรของผู้ปฏิบัติการ การจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์ส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุง ข้อบังคับของการขอใบ
อนุญาตการจัดการในท่าอากาศยาน การด�ำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการบิน การจัดการในสายการบิน
และบริการ การบริหารงานพนักงานภาคพื้นและภาคอากาศ การจัดการระบบขนส่งสินค้าทางอากาศ  ระบบ
การจัดการการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานแบบตรวจซ่อมประจ�ำวันและการตรวจซ่อมใหญ่ ระบบการจัดการด้าน
ภาคพื้นภายในท่าอากาศยาน ระบบการจองตั๋ว และราคารวมถึงการจัดการด้านสมภาระผู้โดยสาร การ
วางแผนการการบินและข้อมูลด้านการบิน
AME 417 ระบบในเครื่องบินโดยสาร
3(3-0-6)
		 (Transport Category Aircraft Systems)
ทฤษฎีการท�ำงาน การแก้ไขปัญหา การซ่อมบ�ำรุงและตรวจสอบระบบทั้งหมดในเครื่องบิน
โดยสารรวมถึงระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ ระบบฐานล้อ ห้ามล้อและระบบป้องกันการลื่นไถลระบบเชื้อ
เพลิงระบบควบคุมการบิน โครงสร้างรับแรงดันบรรยากาศ ระบบป้องกันการเกิดน�้ำแข็ง ระบบห้องโดยสาร
และการติดตัง้   ระบบปรับอากาศ ระบบออกซิเจน ระบบเตือน ป้องกันและควบคุมเพลิง  การควบคุมอุณหภูมิ
และการระบายอากาศ  ห้องน�้ำและระบบน�้ำระบบให้ความบันเทิงบนเครื่องบิน ระบบการจัดเก็บข้อมูลและ
ระบบเสริมอื่นๆ
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AME 499 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Aircraft Maintenance Engineering)
		
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
พัฒนาการใหม่ๆ หรือการประยุกต์ใช้ศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
โดยจะท�ำการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจในแต่ละภาคการศึกษา
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
		 (Engineering Statics)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
วิธีแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยการประยุกต์โดยใช้กฎเบื้องต้นทางกลศาสตร์ การรวมแรงและ
การแยกแรง โมเมนต์ โมเมนต์คู่ควบ ระบบแรงและโมเมนต์ สมดุลของแรงที่กระท�ำต่ออนุภาคและวัตถุเกร็ง
การวิเคราะห์โครงสร้าง แรงในคาน ความเสียดทาน จุดศูนย์กลางของรูปทรงและจุดศูนย์กลางมวล โมเมนต์
ความเฉื่อยของพื้นที่ หลักการงานเสมือนและเสถียรภาพ
CEN 223 ก�ำลังวัสดุ
3(3-0-6)
		 (Strength of Materials)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 221 สถิตศาสตร์วิศวกรรม
แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน ไดอะแกรม
ของแรงเฉือนและโมเมนต์ การหาระยะโก่งของคาน แรงบิด การโก่งเดาะของเสา วงกลมของมอร์และการรวม
ความเค้น กฎการวิบัติของวัสดุ
CEN 283
		

วิศวกรรมส�ำรวจ
3(2-3-6)
(Engineering Surveying)
นิยามและหลักการเบือ้ งต้นของการส�ำรวจทางวิศวกรรม ทฤษฎีการวัดและความคลาดเคลือ่ น
ของการวัด การวัดระยะทางด้วยอุปกรณ์ต่างๆ หลักการของการท�ำงานระดับ การวัดค่าต่างระดับและการ
ประยุกต์ไปใช้ในงานวิศวกรรม การวัดทิศทางด้วยกล้องธีโอโดไลท์ งานวงรอบ การค�ำนวณค่าพิกัดฉาก การ
ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่ภูมิประเทศ การค�ำนวณพื้นที่และปริมาตร  
CEN 292 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
		 (Applied Mathematics for Civil Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฏีการประมาณเบื้องต้น การหาค�ำตอบของสมการพีชคณิตและสมการ
เชิงอดิศัย การหาค�ำตอบระบบสมการเชิงเส้น สมการอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง การแปลงฟูเรียร์
และการแปลงลาปลาซ อนุพันธ์เวกเตอร์
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CEN 342 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
		(Hydraulics)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล จลนศาสตร์ของการไหล สมการการไหลต่อ
เนื่อง สมการพลังงานส�ำหรับการไหลคงที่ โมเมนตัมและแรงพลวัตในการไหลของของไหล ความคล้ายและ
การวิเคราะห์มติ ิ การไหลของของไหลทีอ่ ดั ตัวได้ยากในท่อ การไหลในทางน�ำ้ เปิด การวัดการไหลของของไหล
ปัญหาการไหลไม่คงที่

กลุ่มวิชาบังคับ
CEN 261 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
3(2-3-6)
		 (Civil Engineering Materials and Testing)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 361 วัสดุวิศวกรรม
		 วิชาบังคับร่วม : CEN 223 ก�ำลังวัสดุ
พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ การตรวจสอบและการทดสอบเบื้องต้นของวัสดุ
วิศวกรรมโยธาต่างๆ เหล็กและเหล็กเส้น ไม้ ซีเมนต์ หินและสารผสมเพิ่ม คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว
วัสดุการทาง และวัสดุวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
				
CEN 284 การฝึกส�ำรวจภาคสนาม
1(0-80-40)
		 (Surveying Field Practice)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 283 วิศวกรรมส�ำรวจ
การฝึกส�ำรวจภาคสนามเป็นเวลา 10 วัน (80 ชัว่ โมง) ประกอบด้วยการวางแผนการส�ำรวจ การ
ส�ำรวจสังเขป การส�ำรวจภูมิประเทศ การท�ำแผนที่ภูมิประเทศ   การถ่ายระดับระยะทางไกล การทดสอบการ
ใช้กล้องวัดมุมรายบุคคล  และการหาพิกัดต�ำแหน่งที่ดินด้วยอุปกรณ์ GPS
CEN 285
		

การส�ำรวจแนวทาง
3(3-0-6)
(Route Surveying)
วิชาบังคับก่อน : CEN 283 วิศวกรรมส�ำรวจ
เทคนิคการส�ำรวจ การวางและออกแบบแนวทาง โค้งราบและโค้งดิ่งชนิดต่าง ๆ งานดิน การ
ส�ำรวจวางแนวทาง และการส�ำรวจเพื่อการก่อสร้างแนวทาง
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CEN 320 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
		 (Structural Analysis I)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 223 ก�ำลังวัสดุ
การวิเคราะห์โครงสร้างเบือ้ งต้น การหาแรงปฏิกริ ยิ า แรงเฉือน และโมเมนต์ดดั ในโครงสร้างชนิด
ก�ำหนดได้โดยวิธีสถิต สถิตยศาสตร์โดยอาศัยการวาดรูปประกอบ เส้นอิทธิพลของโครงสร้างชนิดก�ำหนดได้
โดยวิธสี ถิต การหาระยะโก่งของโครงสร้างชนิดก�ำหนดได้ โดยวิธสี ถิตด้วยวิธแี รงเสมือนพลังงานความเครียด
และไดอะแกรมของวิลิโอท์-มอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดก�ำหนดไม่ได้โดยวิธีสถิตด้วยวิธีพิจารณาความ
สอดคล้องของการเปลี่ยนรูป
				
CEN 321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6)
		 (Structural Analysis II)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 320 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดก�ำหนดไม่ได้ โดยวิธีสถิตด้วยวิธีน�้ำหนักบรรทุกยืดหยุ่น วิธีสโลปดี
เฟลคชัน่ วิธกี ระจายโมเมนต์ วิธพี ลังงานความเครียด  เส้นอิทธิพลของโครงสร้างชนิดก�ำหนดไม่ได้โดยวิธสี ถิต  
การวิเคราะห์โดยวิธีพลาสติกเบื้องต้น  การวิเคราะห์โดยวิธีเมทริกซ์เบื้องต้น
CEN 331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-6)
		 (Reinforced Concrete Design)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 320 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
การศึกษาพฤติกรรมพืน้ ฐานของชิน้ ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้แรงอัดโมเมนต์ดดั แรงบิดแรง
เฉือน แรงยึดเหนี่ยว และภายใต้การกระท�ำร่วมกันของแรงเหล่านี้ การออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยแนวความคิดของวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีก�ำลัง  การฝึกปฏิบัติออกแบบ
การฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการท�ำรายละเอียด
CEN 332 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและออกแบบ
3(2-3-6)
		 (Computer-Aided Engineering and Design)
		
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
ความรูพ้ นื้ ฐานของคอมพิวเตอร์ชว่ ยงานทางวิศวกรรมและออกแบบในงานวิศวกรรมโยธา การ
เขียนแบบและการจ�ำลองด้วยคอมพิวเตอร์ในงานโครงสร้างและงานโยธา  การเขียนรายละเอียดงานโครงสร้าง
เหล็กและคอนกรีต  การเขียนโปรแกรมส�ำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ การวิเคราะห์และออกแบบโดยใช้
ซอฟต์แวร์
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CEN 343 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-2)
		 (Hydraulics Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CEN 342 ชลศาสตร์
คุณสมบัติชลศาสตร์ แรงชลสถิตย์ของน�้ำที่กระท�ำต่อพื้นผิวแผ่นตรงที่จมน�้ำ  แรงพยุงและ
เสถียรภาพของวัตถุที่ลอยอยู่ในของเหลว ทฤษฎีพลังงานของเบอร์นูลี การไหลผ่านรูระบายขนาดเล็ก การ
ไหลผ่านฝายน�ำ้ ล้นขอบบางแหลม แรงกระทบจากการเปลีย่ นแปลงโมเมนตัมของล�ำน�ำ 
้ การสูญเสียพลังงาน
เนื่องจากแรงเสียดทานของของไหลในท่อกลม เครื่องมือวัดการไหลในท่อ สัมประสิทธิ์ความขรุขระของการ
ไหลในทางน�้ำเปิด พลังงานจ�ำเพาะและปรากฏการณ์น�้ำกระโดดในทางน�้ำเปิด การทดลองเครื่องสูบน�้ำแบบ
หอยโข่ง
CEN 344 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
		(Hydrology)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 342 ชลศาสตร์
วงจรอุทกวิทยา การหมุนเวียนของอากาศ น�ำ้ จากอากาศ การดัก การระเหย การคายน�ำ้ ของพืช
การคายระเหย การซึมลงดิน การไหลของน�้ำใต้ดิน การไหลของน�้ำในแม่น�้ำล�ำธาร  ชลภาพการไหล ความ
สัมพันธ์ระหว่างน�้ำฝนกับน�้ำท่า การวิเคราะห์ความถี่และความน่าจะเป็นในทางอุทกวิทยา การไหลหลากใน
อ่างเก็บน�้ำ การไหลหลากในแม่น�้ำ และการประยุกต์ใช้วิชาอุทกวิทยา
CEN 362 เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-6)
		 (Concrete Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 361 วัสดุวิศวกรรม
ทฤษฎี คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของซีเมนต์ โครงสร้างส่วนประกอบและคุณสมบัติ
ของคอนกรีต คุณสมบัตเิ ชิงกลและการใช้งานของคอนกรีตทีแ่ ข็งตัวแล้ว การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต  
วิธีทดสอบวัสดุผสม ก�ำลังของคอนกรีต ความคงทนของคอนกรีต การคืบกับการหดตัวของคอนกรีต และ
คอนกรีตประสิทธิภาพสูง
ปฏิบตั กิ าร การทดสอบหาค่าความข้นเหลวปกติของซีเมนต์ และระยะเวลาการก่อตัวของ ซีเมนต์
โดยใช้เข็มไวเคต  การหาค่าความถ่วงจ�ำเพาะของซีเมนต์ไฮดรอลิก การทดสอบหาค่าก�ำลังอัด ก�ำลัง ดึงของ
ซีเมนต์มอร์ต้าร์ การทดสอบหาความละเอียดของปูนซีเมนต์โดยวิธีซึมผ่านทางอากาศ การทดสอบ การขยาย
ตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ การทดสอบหาอินทรีย์สารในทรายส�ำหรับงานคอนกรีต การหา หน่วยน�้ำหนัก
ความถ่วงจ�ำเพาะการดูดซับ ความต้านทานการขัดสี และการวิเคราะห์หาส่วนขนาดคละของ มวลรวม การ
วิเคราะห์ปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต การทดสอบความสามารถการไหลได้ของคอนกรีต การทดสอบการ
รับแรงอัด ก�ำลังดึง แรงดัดของคอนกรีต การสาธิตคอนกรีตก�ำลังอัดสูง
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CEN 370 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
3(2-3-6)
		 (Engineering Geology)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี
ชนิดของแร่ การจ�ำแนกดินและหินส�ำหรับงานวิศวกรรม และคุณสมบัตทิ างโครงสร้าง สัณฐาน
และกายภาพทางธรณีวิทยา การวิเคราะห์และวินิจฉัยแบบธรณี ความส�ำคัญของโครงสร้างทางธรณีวิทยา
ต่องานทางวิศวกรรมโยธา เช่น งานฐานราก งานเจาะอุโมงค์ งานเขื่อนและอ่างเก็บน�้ำและงานก่อสร้างอื่น ๆ
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ การตรวจสอบและจ�ำแนกผลึกแร่และหิน
CEN 371 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Soil Mechanics)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 223 ก�ำลังวัสดุ
การก่อก�ำเนิดของดิน คุณสมบัติทางกลและกายภาพของดิน การจ�ำแนกประเภทของดิน การ
บดอัดดิน ความซึมได้ของน�้ำในดินและปัญหาการไหลของน�้ำในดิน หลักการของความเค้นประสิทธิผลใน
มวลดิน การกระจายของความเค้นในมวลดิน  การยุบอัดตัวของดิน ก�ำลังเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดินด้าน
ข้าง การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน และทฤษฎีของความสามารถในการรองรับน�้ำหนักของดิน
CEN 372 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-2)
		 (Soil Mechanics Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CEN 371 ปฐพีกลศาสตร์
การส�ำรวจและการเก็บตัวอย่างชั้นดิน การทดสอบหาพิกัดอัตเตอร์เบอร์ก การหาความถ่วง
จ�ำเพาะของเม็ดดิน การหาขนาดเม็ดดิน การจ�ำแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดกระทุ้งดิน  การทดสอบหา
ค่า California Bearing Ratio (CBR) การหาความหนาแน่นของดินในสนาม การทดสอบความซึมน�้ำของดิน
การหาก�ำลังเฉือนของดินแบบเฉือนตรง การหาก�ำลังของดินโดยการกดแบบไม่มีแรงด้านข้าง การหาก�ำลัง
ของดิน โดยการกดแบบสามแกน การทดลองการอัดตัวคายน�้ำของดิน
CEN 412
		

วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
วิชาบังคับก่อน : CEN 362 เทคโนโลยีคอนกรีต  หรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
ระบบการจัดท�ำและส่งมอบโครงการก่อสร้าง เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในงานก่อสร้าง การจัด
องค์การ การวางผังบริเวณ การวางแผนงานและแผนก�ำหนดเวลางานก่อสร้างโดยวิธแี กนท์ชาร์ตและวิธสี าย
งานวิกฤติ เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง การจัดการทรัพยากร การวัดความ
ก้าวหน้าของงาน และการควบคุมโครงการ ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพในงานก่อสร้าง กฎหมาย
และข้อบังคับงานก่อสร้าง จริยธรรม

1138
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

CEN 433 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
4(3-3-6)
		 (Steel and Timber Design)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างไม้ ชิ้นส่วนรับแรงดึงและชิ้นส่วนรับแรงอัด การ
ออกแบบคาน ชิ้นส่วนคาน-เสาที่รับแรงอัดและโมเมนต์ดัดในขณะเดียวกัน การออกแบบชิ้นส่วนประกอบ
คานประกอบ การออกแบบจุดต่อด้วยสลักเกลียวและการเชือ่ ม การออกแบบโดยวิธหี น่วยแรงทีย่ อมให้ (ASD)
และวิธีตัวคูณความต้านทานและน�้ำหนักบรรทุก (LRFD)  การฝึกปฏิบัติออกแบบ
CEN 444 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Hydraulic Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 344 อุทกวิทยา และ
CEN 343 ปฏิบัติการชลศาสตร์
การประยุกต์หลักการของกลศาสตร์ของไหลเพือ่ การศึกษาและการปฏิบตั งิ านทางด้านวิศวกรรม
ชลศาสตร์  ระบบโครงข่ายท่อ ปรากฏการณ์ฆอ้ นน�ำ 
้ เครือ่ งสูบน�ำ้ และกังหันพลังน�ำ 
้ การไหลในทางน�ำ้ เปิด การ
ออกแบบอ่างเก็บน�้ำ เขื่อน ฝายน�้ำล้น แบบจ�ำลองชลศาสตร์  
CEN 473 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
		 (Foundation Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 371 ปฐพีกลศาสตร์
การส�ำรวจชัน้ ใต้ดนิ   ความสามารถในการรองรับน�ำ้ หนักของฐานราก  การออกแบบฐานรากแผ่
และฐานรากเสื่อ  การออกแบบฐานรากเสาเข็มและฐานรากเคซอง การวิเคราะห์การทรุดตัว  ปัญหาเกี่ยวกับ
แรงดันดินด้านข้างและก�ำแพงกันดิน และ ผนังเข็มพืด  ความรู้เบื้องต้นของการปรับปรุงคุณภาพดิน การฝึก
ปฏิบัติออกแบบ
CEN 476 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
1(0-3-2)
		 (Highway Engineering Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CEN 481 วิศวกรรมการทาง
การทดสอบวัสดุเพือ่ การออกแบบและการควบคุมการก่อสร้างในงานทาง การทดสอบคุณสมบัติ
ของดินเดิม วัสดุทใี่ ช้ในการก่อสร้าง เพือ่ การออกแบบ การทดลองคุณสมบัตขิ องชัน้ ต่างๆของทาง เพือ่ ควบคุม
การก่อสร้างให้เป็นตามแบบ การทดสอบสภาพของทางหลังใช้งานเพื่อออกแบบบูรณะซ่อมแซม
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CEN 481 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
		 (Highway Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 283 วิศวกรรมส�ำรวจ
ประวัตคิ วามเป็นมาและพัฒนาการขนส่งทางถนน หน่วยงานรับผิดชอบทางด้านการขนส่ง ทาง
ถนน การออกแบบทางเรขาคณิตของถนนและการด�ำเนินการการออกแบบระบบขนส่งทางถนน การ จราจร
การศึกษาและวางแผนทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน การออกแบบโครงสร้างถนน ชัน้ ดินเดิม รองพืน้ ทาง
พื้นทางและผิวการจราจรแบบ Flexible Pavement  และ Rigid Pavement  การก่อสร้างและบ�ำรุงรักษา
CEN 490 การฝึกงานวิศวกรรมโยธา
1(0-35-18)
		 (Civil Engineering Training)
		
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
		 วิชาบังคับก่อน : CEN 284 การฝึกส�ำรวจภาคสนาม หรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมโยธา ในหน่วยงานที่มีวิศวกรโยธาก�ำกับและดูแล
การฝึกงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ติดต่อกันหรือไม่น้อยกว่า 210 ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องท�ำบันทึก
ประจ�ำวันและรายงานสรุปการฝึกงาน
CEN 491
		

โครงงานวิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-2)
(Civil Engineering Project I)
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต  หรือ ได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหลักสูตร
			
กลุ่มที่ท�ำโครงงานจะได้รับมอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมโยธา ให้ท�ำการศึกษาวิเคราะห์หรือ ออกแบบ โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และ/หรือวิศวกรที่ช�ำนาญงานเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำในเรื่อง ต่าง ๆ เช่น
การนิยามปัญหา การประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ การวางแผนโครงงาน การจัดก�ำหนดเวลา การท�ำ
รายงานทางวิศวกรรมเสนอวิธีการแก้ปัญหา และการท�ำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ หรือผลการออกแบบ  
เป็นต้น  กลุ่มจะต้องท�ำรายงานเสนอวิธีการแก้ปัญหาและเสนอต่อกรรมการโครงงาน
CEN 492 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2
2(0-6-3)
		 (Civil Engineering Project II)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 491 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1
กลุ่มที่ท�ำโครงงาน ด�ำเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 จุดประสงค์หลัก
ของวิชานี้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ประยุกต์ความรูท้ ไี่ ด้ศกึ ษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ในการศึกษาวิเคราะห์
หรือออกแบบ และเป็นการฝึกท�ำงานในฐานะสมาชิกคนหนึง่ ของกลุม่ ท�ำโครงงาน กลุม่ จะต้องท�ำรายงานฉบับ
สมบูรณ์และเสนอต่อกรรมการโครงงาน
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GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
		 (Preparation for Cooperative Education)
		
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต หรือ
        ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา
การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนท�ำสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หลักการ  
แนวคิด ขัน้ ตอนและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ นื้ ฐาน
และเทคนิคในการปฏิบตั งิ าน การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสือ่ สารส�ำหรับการท�ำงาน เทคนิคการเขียน
รายงานและการน�ำเสนอโครงงาน
CEN 495 โครงงานสหกิจส�ำหรับวิศวกรรมโยธา
3(0-9-5)
		 (Cooperative Project for Civil Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน: GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปญ
ั หาของงานด้านวิศวกรรมโยธา โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษา
โครงงานหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำ  นักศึกษาต้องจัดท�ำ
รายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของการท�ำโครงงาน ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา เพื่อน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ

กลุ่มวิชาเลือก
CEN 401 คณิตศาสตร์วิศวกรรมชั้นสูง
3(3-0-6)
		 (Advanced Engineering Mathematics)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 292 คณิตศาสตร์วิศวกรรมโยธา
สมการอนุพนั ธ์แบบธรรมดาและแบบส่วนย่อย อนุกรมฟูเรียร์ แนะน�ำการแปลงฟูเรียร์ การแปลง
ลาปลาซ และการประยุกต์เข้ากับปัญหาค่าขอบเขต การวิเคราะห์เวกเตอร์ เมตริกซ์และการแก้ระบบสมการ
เชิงเส้น แคลคูลัสการแปรเปลี่ยน
CEN 402 วิธีเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
		 (Numerical Methods)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 292 คณิตศาสตร์วิศวกรรมโยธา
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับวิธเี ชิงตัวเลข การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การแก้สมการและระบบสมการ
แบบไม่เป็นเชิงเส้น การประมาณค่าฟังก์ชนั่ โดยวิธกี ารวิเคราะห์ถดถอยและวิธอี นิ เตอร์โปเลชัน่ การอินทิเกรต
และการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข สมการอนุพันธ์แบบธรรมดาและแบบส่วนย่อย ปัญหาค่าไอเก้น การประยุกต์
ใช้กับงานทางวิศวกรรมโยธา
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CEN 410 สัญญา การออกข้อก�ำหนด และการประมาณราคา
3(3-0-6)
		 (Contracts, Specifications and Cost Estimation)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือได้รบั ความเห็นชอบจากผูส้ อน
ชนิดและรูปแบบของสัญญาก่อสร้าง เอกสารประกอบสัญญา รายการก่อสร้าง การแยกจ�ำนวน
วัสดุที่ต้องใช้ในงานก่อสร้าง การหาราคาต่อหน่วยและการวิเคราะห์ราคา ปัญหาทั่วๆไป เกี่ยวกับงานสนาม
การควบคุมงาน จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
CEN 413 การจัดการโครงการวิศวกรรม
3(3-0-6)
		 (Engineering Project Management)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือได้รบั ความเห็นชอบจากผูส้ อน
การก�ำหนดโครงการ หลักวิธีทางเศรษฐศาสตร์ และแบบจ�ำลองเพื่อการตัดสินใจที่ใช้ในการ
เลือกโครงการ การบริหารโครงการ การวางแผนงานและก�ำหนดเวลาโครงการ การจัดองค์การและทีมงาน
ในโครงการ การน�ำโครงการไปปฏิบัติ การติดตามและควบคุมการด�ำเนินโครงการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ส�ำหรับโครงการ การยุติโครงการ การบริหารโครงการระดับสากล การจัดท�ำข้อเสนอโครงการ
CEN 432 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
		 (Prestressed Concrete Design)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
แนวความคิดและหลักการของการอัดแรง คุณสมบัตขิ องวัสดุทเี่ กีย่ วข้องกับการอัดแรง ระบบ อัด
แรงแบบต่าง ๆ การลดเสือ่ มของการอัดแรง การวิเคราะห์และออกแบบชิน้ ส่วนดีเทอร์มเิ นตทางสถิตของ ระบบ
การดึงเหล็กก่อนและหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัดและความโค้ง การวิเคราะห์หาก�ำลังประลัย ของชิ้น
ส่วน การออกแบบชิ้นส่วนภายใต้แรงเฉือน การพิจารณาการโก่งตัวในระยะสั้นและระยะยาว การ ออกแบบ
เพือ่ ป้องกันการแตกปริบริเวณสมอยึด การออกแบบเสาเข็มและโครงสร้างระบบพืน้ คอนกรีตอัดแรง ตัวอย่าง
การออกแบบโครงสร้างพิเศษ เช่น ถัง ทรงกระบอก (cylindrical tank) พืน้ ผิวคอนกรีต (concrete pavement)
CEN 435 การออกแบบโครงสร้างอาคาร
3(3-0-6)
		 (Structural Building Design)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างของอาคารต่างๆ รวมทั้งอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การ
ออกแบบคานต่อเนื่อง โครงข้อแข็ง เสาที่มีความชะลูดมาก  แผ่นพื้นไร้คาน ก�ำแพงรับแรงเฉือนและคานลึก
การน�ำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบโครงสร้างของอาคาร

1142
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

CEN 439 พลศาสตร์โครงสร้างและวิศวกรรมแผ่นดินไหว
3(3-0-6)
		 (Structural Dynamics and Earthquake Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 321 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
พฤติกรรมที่ส�ำคัญของปัญหาทางพลศาสตร์โครงสร้าง พลศาสตร์ของระบบที่มีระดับขั้นความ
เสรีเชิงเดียว สมการของการเคลือ่ นทีแ่ บบหน่วงและแบบไม่หน่วง ผลตอบสนองของการสัน่ อย่างอิสระ ผลตอบ
สนองต่อแรงแบบฮาร์มอนิค แรงแบบคาบและแรงดล การวิเคราะห์ผลตอบสนองในโดเมนความถีแ่ ละโดเมน
เวลา พลศาสตร์ ของระบบที่มีระดับขั้นความเสรีหลายเชิง สมการเมตริกซ์ของการเคลื่อนที่ ความถี่ธรรมชาติ
และรูปแบบการสั่นอย่างอิสระ การวิเคราะห์ผลตอบสนอง โดยวิธีซ้อนทับรูปแบบการสั่น การวิเคราะห์เบื้อง
ต้นผลตอบสนองต่อแผ่นดินไหว การควบคุมการสั่นเบื้องต้น
		
CEN 446 วิศวกรรมแหล่งน�้ำและการชลประทาน
3(3-0-6)
		 (Water Resource and Irrigation Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 344 อุทกวิทยา
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับวิศวกรรมแหล่งน�้ำ กรรมวิธกี ารวางแผนพัฒนาแหล่งน�้ำ หลักการในการ
เลือกและการออกแบบโครงงานพัฒนาแหล่งน�้ำ การวิเคราะห์จ�ำลองระบบของลุ่มน�้ำ การออกแบบเบื้องต้น
โครงการ การบริหารจัดการลุม่ น�้ำโดยการจ�ำลองกราฟกฎอ่างเก็บน�้ำ การศึกษาความเหมาะสมของโครงงาน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย  และประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงงานกรณีศึกษา
CEN 454
		

การบริหารโครงการระบบราง
3(3-0-6)
(Railway Project Management)
การประเมินความเป็นไปได้และสิ่งแวดล้อม การวางแผนโครงการ การบริหารทีมงานและ
บุคลากร การบริหารก�ำหนดการต่างๆ การจัดระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการข้อมูลและเอกสาร การ
บริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานระบบราง การประเมินผลงานและผลก
ระทบ
CEN 455
		

การควบคุมและการเดินรถไฟ
3(3-0-6)
(Train Control and Operation)
ความรูพ้ นื้ ฐานเรือ่ งการเดินรถไฟ การเคลือ่ นทีข่ องขบวนรถไฟ โปรไฟล์ความเร็วของขบวนรถ การ
ค�ำนวณตารางระยะทาง-เวลา การจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟในการจัดการเดินรถ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ
ประเภทต่างๆ และผลต่อการจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถ หลักการของบังคับสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความ
จุของเส้นทางรถไฟ การจัดตารางเดินรถ การควบคุมการเดินรถ การออกแบบผังทางที่สถานีเพื่อรองรับการ
เดินรถ กรณีศึกษาของการจัดและการควบคุมการเดินรถของผู้ให้บริการขนส่งระบบราง
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CEN 456
		

วิศวกรรมทางรถไฟ
3(3-0-6)
(Railway Track Engineering)
หลักการทัว่ ไปของทางรถไฟและโครงสร้างทางรถไฟแบบต่างๆ ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับล้อเลือ่ น
และรถจักร เขตโครงสร้างงานโยธาของทาง เขตบรรทุกของขบวนรถ รูปตัดของโครงสร้างทาง แนวเส้นทางใน
แนวราบและแนวตัง้ ส�ำหรับระบบรถไฟระหว่างเมือง รถไฟชานเมือง และรถไฟในเมือง องค์ประกอบทางรถไฟ
และโครงสร้างทาง การค�ำนวณออกแบบโครงสร้างทาง การวางผังทางรถไฟในย่านรถไฟ ความรูเ้ บือ้ งต้นของ
ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณ สถานีรถไฟแบบต่างๆ ย่านคอนเทนเนอร์ ย่านโรงงาน การตรวจสภาพทางและการซ่อม
บ�ำรุงทาง
CEN 457
		

การวางแผนและการจัดการขนส่งระบบราง
3(3-0-6)
(Railway System Planning and Administration)
ความเป็นมาของระบบรางทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและ
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตร์และพาณิชย์ของระบบราง นโยบาย กฎหมาย การจัดการ
และบริหารองค์กรรถไฟ การพยากรณ์ปริมาณผูโ้ ดยสารและสินค้า การก�ำหนดโครงสร้างและอัตราค่าโดยสาร
การวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโครงการระบบราง ลักษณะการร่วมทุน และผลกระทบ
จากการด�ำเนินธุรกิจระบบราง
CEN 461 การประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล
3(3-0-6)
		 (Water Supply and Sanitary Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 342 ชลศาสตร์
ปริมาณน�้ำใช้และน�้ำทิ้ง การส่งน�้ำดิบ การออกแบบระบบแจกจ่ายน�้ำประปา ระบบผลิต น�้ำ
ประปา การค�ำนวณปริมาณน�้ำฝน ชลศาสตร์ของท่อระบายน�้ำ การระบายน�้ำทิ้ง การออกแบบท่อระบาย น�้ำ
ทิง้ และน�้ำฝน ปัม๊ น�้ำและสถานีสบู น�้ำ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ระบบจัดการขยะมูลฝอย และการเดินท่อของอาคาร
CEN 474 แผ่นดินถล่มและโคลนถล่ม
3(3-0-6)
		 (Landslides Mudslides and Debris Flows)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 371 ปฐพีกลศาสตร์
การพิจารณาความแข็งแรงของดิน หลักการวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดิน รูปแบบของการ
เคลื่อนที่ของลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของลาด เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ความมั่นคงของ
ลาดดิน แรงดันน�้ำในลาดดิน นิยามของแผ่นดินถล่ม และโคลนถล่ม ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแผ่นดินถล่มและ
โคลนถล่ม และการปรับปรุงลาดดินให้มีความมั่นคงมากขึ้น
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CEN 475 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของดิน
3(3-0-6)
		 (Soil Improvement Techniques)
		
วิชาบังคับก่อน: CEN 371 ปฐพีกลศาสตร์
คุณสมบัติพนื้ ฐานของดิน ความรู้เบื้องต้นของการปรับปรุงคุณภาพของดินด้วยวิธีต่างๆ เช่นวิธี
การบดอัด วิธีทางเคมี เช่น การผสมดินด้วยวัสดุอื่น ยกตัวอย่าง เช่น ซีเมนต์ ปูนขาว เป็นต้น วิธีลดการทรุดตัว
ในดินด้วยการระบายน�้ำออกจากดินด้วย Vertical drains   ด้วยน�้ำหนักกดทับบนชั้นดิน (Preload) การเสริม
แรงดิน  เสาเข็มดินซีเมนต์
CEN 480 วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
		 (Transportation Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 283 วิศวกรรมส�ำรวจ
การวางแผนและการออกแบบขนส่งทางรถไฟ ถนน อากาศ น�้ำและท่อ การวางแผนขนส่งใน
เมืองและนอกเมือง หรือในพื้นที่ที่ศึกษา การวางแผนและออกแบบระบบต่างๆ ในการขนส่งในพื้นที่ ขั้นตอน
ในการวางผังออกแบบระบบขนส่ง
CEN 482 การส�ำรวจเพื่องานก่อสร้าง
3(3-0-6)
		 (Construction Surveying)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 283 วิศวกรรมส�ำรวจ
แนะน�ำการส�ำรวจเพื่อการก่อสร้าง การส�ำรวจแนวกรรมสิทธิ์ที่ดิน การวางระดับก่อสร้าง การ
วางต�ำแหน่งอาคาร  การวางต�ำแหน่งท่อ  การวางต�ำแหน่งถนน  การวางต�ำแหน่งสะพาน  และการส�ำรวจ
สิ่งก่อสร้างเดิม
CEN 484 การส�ำรวจด้วยภาพถ่าย
3(3-0-6)
		(Photogrammetry)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 283 วิศวกรรมส�ำรวจ
ความรู้พื้นฐานของการส�ำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ กล้องและภาพถ่ายทางอากาศ การ
วางแผนการบิน เรขาคณิตของภาพถ่ายทางอากาศ วิธกี ารส�ำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ การท�ำภาพโมเสค
จากภาพถ่ายทางอากาศ การดัดแก้ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายที่ผ่านการดัดแก้แล้ว การเขียนแผนที่จาก
การมองเห็น  3 มิติ
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CEN 485 วิศวกรรมพื้นถนน
3(3-0-6)
		 (Pavement Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 224 ปฎิบัติการวัสดุวิศวกรรม และ CEN 371 ปฐพีกลศาสตร์
วิวฒ
ั นาการของถนน หลักของโครงสร้าง ส่วนประกอบของพืน้ ถนน การออกแบบพืน้ ถนนประเภท
โก่งงอได้ การออกแบบถนนดิน ดินกรวดและลูกรัง การออกแบบพืน้ ถนนคอนกรีต การระบายน�ำ้ ของพืน้ ถนน
การต้านการไถลของผิวจราจร การประเมินคุณภาพถนนเพื่อการบ�ำรุงรักษา
CEN 487 พื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Fundamental of Geographic Information System)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN283 วิศวกรรมส�ำรวจ
แนะน�ำระบบภูมสิ ารสนเทศ แผนทีบ่ นคอมพิวเตอร์  แหล่งข้อมูลเชิงพืน้ ที่ การน�ำเข้าข้อมูลและ
การแปลงระบบอ้างอิง คุณภาพของข้อมูล โครงสร้างของข้อมูลเชิงพื้นที่   ระบบฐานข้อมูล การใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศในงานวิศวกรรม และการจัดการโครงการ
CEN 488 วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
		 (Traffic Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN283 วิศวกรรมส�ำรวจ
การวิเคราะห์ถงึ ปัญหาการจราจร โดยอาศัยข้อมูลภาคสนาม การเก็บข้อมูลและการแปลข้อมูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร อุปกรณ์และวิธีการควบคุม
CEN 489 การออกแบบถนนตามหลักเรขาคณิต
3(3-0-6)
		 (Geometric Design of Highway)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN283 วิศวกรรมส�ำรวจ
ข้อบังคับและข้อก�ำหนดในการออกแบบ ความเร็วของยานพาหนะ การวางแนวถนน รูปตัด
ขวาง การออก แบบทางเรขาคณิตของทางแยกระดับดิน และทางแยกต่างระดับ
CEN 496 สหกิจศึกษาส�ำหรับวิศวกรรมโยธา
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education for Civil Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน: GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของ
หน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ติดต่อกัน  และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท�ำงาน นักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์และต้องผ่าน
การประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
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CEN 499 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Civil Engineering)
		
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
พัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยจะท�ำการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ แต่ละภาค
การศึกษา
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

CHE 123 เคมีอินทรีย์ส�ำหรับวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
		 (Organic Chemistry for Engineering)		
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี
ความรูพ้ นื้ ฐานทางเคมีอนิ ทรีย  ์ ชนิดและการเรียกชือ่ ของสารประกอบอินทรีย์ พันธะเคมีในสาร
อินทรีย์   ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์และอนุพันธ์ต่างๆ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น
วิธีไทเทรต วิธีโครมาโทกราฟี วิธีสเปกโทรสโกปี เป็นต้น การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมเคมี
CHE 124 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ส�ำหรับวิศวกรรมเคมี
1(0-3-2)
		 (Laboratory of Organic Chemistry in Chemical Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี
การทดลองสมบัตแิ ละปฏิกริ ยิ าของสารประกอบอินทรีย์ การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบและหมู่
ฟังก์ชนั ของสารอินทรีย์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยปฏิกริ ยิ ากรด-เบส ปฏิกริ ยิ าเกิดตะกอนและปฏิกริ ยิ ารีดอก
ซ์  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  การตรวจหาสารอินทรีย์บางชนิดในอุตสาหกรรมและการสังเคราะห์สารอินทรีย์

กลุ่มวิชาบังคับ
CHE 203 การค�ำนวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Principles of Chemical Engineering Calculation)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี
ความรู้เบื้องต้นในวิศวกรรมเคมี เช่น หน่วยและมิติ หลักอ้างอิงในการค�ำนวณ อุณหภูมิ และ
ความดัน เป็นต้น หลักการท�ำสมดุลมวลสารและพลังงานในกระบวนการทางกายภาพ กระบวนการทีม่ ปี ฏิกริ ยิ า
เคมี กระบวนการที่ประกอบด้วยหลายหน่วยปฏิบัติการ กระบวนการที่มีการป้อนเวียนรอบ การป้อนข้ามและ
การเป่าทิง้ การใช้ขอ้ มูลทางกายภาพ เคมี และพลศาสตร์ความร้อนในการท�ำสมดุลมวลสารและพลังงาน เช่น
ก๊าซอุดมคติและก๊าซจริง สมดุลระหว่างวัฏภาคและค่าความจุความร้อน กรณีศึกษากระบวนการ เป็นต้น
CHE 232 เคมีเชิงฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกรเคมี
3(3-0-6)
		 (Physical Chemistry in Chemical Engineers)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี
ธรรมชาติของเคมีเชิงฟิสิกส์   สมบัติของก๊าซ   กฎของอุณหพลศาสตร์ทางเคมีและพลังงานเสรี  
กฎวัฏภาค จลนพลศาสตร์  สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และสารละลายอิเล็กโทรไลต์  ไฟฟ้าเคมี
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CHE 233 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
		 (Applied Mathematics in Chemical Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
การพิจารณาการใช้วธิ กี ารทางคณิตศาสตร์เพือ่ การแก้ปญ
ั หาทางวิศวกรรมเคมี การสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานะทางกายภาพเฉพาะ เช่น การถ่ายโอนโมเมนตัม พลังงาน และ
มวล และปฏิกิริยา การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์ธรรมดาและย่อย โดยเทคนิคเชิงวิเคราะห์และตัวเลข
CHE 302 กระบวนการวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
		 (Chemical Engineering Processes)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 203 การค�ำนวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ปฏิกริ ยิ าเคมีทเี่ กิดขึน้ การเตรียมวัตถุดบิ
แหล่งพลังงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเยี่ยมชมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
CHE 303 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
		 (Chemical Engineering Economics)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 136 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับเศรษฐศาสตร์ทวั่ ไป ข้อมูลทางบัญชีและงบการเงินในอุตสาหกรรมเคมี
การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์
ส�ำหรับทางเลือกในการลงทุนของกระบวนการทางเคมี
CHE 310 การปฏิบัติการถ่ายโอนของไหล
3(3-0-6)
		 (Fluid Flow Operations)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1 หรือ
		
CHE 203 การค�ำนวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น
		
การประยุกต์หลักการถ่ายโอนโมเมนตัมในการออกแบบ และวิเคราะห์อปุ กรณ์ปฏิบตั กิ ารเฉพาะ
หน่วย   ส�ำหรับกระบวนการวิศวกรรมเคมี เช่น การไหลในท่อ การวัดอัตราการไหล การไหลผ่านวัตถุที่จมใน
กระแสของไหล การไหลในเบด การไหลแบบอัดตัวได้ การออกแบบเครื่องมือ และการใช้งานเกี่ยวกับการก
วน การตกตะกอน การแยก โดยอาศัยแรงเหวี่ยง  กระบวนการย่อยขนาด และการกรอง
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CHE 311 การปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อน
3(3-0-6)
		 (Heat Transfer Operations)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 310 การปฏิบัติการถ่ายโอนของไหล
กฎพืน้ ฐานและกลไกของการถ่ายโอนความร้อน การประยุกต์หลักการถ่ายโอนความร้อนในการ
ออกแบบและวิเคราะห์อุปกรณ์หน่วยปฏิบัติการส�ำหรับกระบวนการวิศวกรรมเคมี เครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน เครื่องต้มระเหย เครื่องอบแห้งและหอผึ่งเย็น
CHE 312

ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1
1(0-3-2)
(Chemical Engineering Laboratory I)
		
วิชาบังคับร่วม : CHE 310 การปฏิบัติการถ่ายโอนของไหล
การทดลองหน่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับกลศาสตร์ของของไหล การแยกอนุภาคของแข็งจาก
ของเหลว การย่อยขนาดอนุภาค การแจกแจงขนาด และการถ่ายโอนความร้อน
CHE 313

การปฏิบัติการถ่ายโอนมวล
3(3-0-6)
(Mass Transfer Operations)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 311 การปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อน
หลักการพื้นฐานและกลไกถ่ายโอนมวลซึ่งเกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์การแพร่และการพาของ
องค์ประกอบเคมีในระบบทางกายภาพ  แนวความคิดในการออกแบบอุปกรณ์การถ่ายโอนมวลและการถ่าย
โอนความร้อน-มวลพร้อมกัน เช่น การดูดซึมก๊าซ การกลั่น และการสกัดของเหลว
CHE 315

การควบคุมมลพิษและการก�ำจัดของเสีย
3(3-0-6)
(Pollution Control and Waste Treatment)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี
ผลกระทบของมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อม ทีม่ าและลักษณะของของ
เสียอุตสาหกรรมและวิธีการบ�ำบัด ของเสียอันตรายและวิธีการก�ำจัด
CHE 321 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1
3(3-0-6)
		 (Chemical Engineering Thermodynamics I)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1 หรือ CHM 121 หลักเคมี
ความรู้เบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์ เช่น อุณหภูมิ ความดัน พลังงาน กฎข้อที่ 1 สมการสภาวะ
กฎข้อที่ 2 สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ รวมถึงการประยุกต์ เช่น วัฏจักรก�ำลัง การท�ำความเย็น และกฎข้อที่ 3
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CHE 322 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2
3(3-0-6)
		 (Chemical Engineering Thermodynamics II)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 321 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1
ระบบสารหลายชนิดของอุณหพลศาสตร์ และการประยุกต์ส�ำหรับสมดุลวัฏภาค และสมดุล
ปฏิกิริยาเคมี
CHE 331 เครื่องวัดคุมกระบวนการ
3(3-0-6)
		 (Process Control Instrumentation)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
ลักษณะ ชนิดและข้อจ�ำกัดของเครื่องวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี เครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน
การไหล ระดับ กรด-ด่าง และส่วนประกอบ แอกทูเอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม และวิธีการใช้งาน
ร่วมกัน
CHE 361
		

วิทยาการวัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials Science)
วิชาบังคับก่อน : CHE 232 เคมีเชิงฟิสิกส์ส�ำหรับวิศวกรเคมี
ความรู้พื้นฐานของวัสดุ ได้แก่ โครงสร้างอะตอม การเกิดพันธะ โครงสร้างผลึก การแข็งตัว การ
แพร่ในของแข็งและการประยุกต์ใช้งานทางอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการ
ผลิตและการใช้งานวัสดุวิศวกรรมกลุ่มต่างๆ ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเชิงประกอบ เป็นต้น
เฟสไดอะแกรมและความหมาย สมบัติทางกล ความเสื่อมถอยของวัสดุ และการกัดกร่อน
CHE 414 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 2
1(0-3-2)
		 (Chemical Engineering Laboratory II)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 312 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 1
การทดลองหน่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการถ่ายโอนมวล การถ่ายโอนความร้อน (ต่อ) และการ
ควบคุมกระบวนการ
CHE 423

วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
3(3-0-6)
(Chemical Reaction Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 203 การค�ำนวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น หรือ
CHE 322 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 2
หลักการพืน้ ฐานของจลนศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมีของปฏิกริ ยิ าเนือ้ เดียวกัน การออกแบบถัง
ปฏิกริ ยิ า ส�ำหรับปฏิกริ ยิ าเดีย่ วและปฏิกริ ยิ าซ้อน จลนศาสตร์เคมีของปฏิกริ ยิ าไม่เป็นเนือ้ เดียวกัน อิทธิพลของ
อุณหภูมแิ ละความดันทีม่ ตี อ่ ปฏิกริ ยิ า
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CHE 432 พลวัตของกระบวนการและการควบคุม
3(3-0-6)
		 (Process Dynamics and Control)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 233 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับวิศวกรรมเคมี หรือ		
CHE 331 เครื่องวัดคุมกระบวนการ
การสร้างแบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ของกระบวนการวิศวกรรมเคมี การตอบสนองและพลวัต
ของระบบ หลักการควบคุมแบบอัตโนมัติ การควบคุมแบบย้อนกลับ การวิเคราะห์เสถียรภาพ การตอบสนอง
ความถี่และการออกแบบของระบบควบคุม หลักการวัดและคุณลักษณะของเครื่องมือควบคุมการวัด
CHE 441 การออกแบบโรงงานวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
		 (Chemical Engineering Plant Design)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 311 การปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อน
หลักการออกแบบทางวิศวกรรมเคมี ข้อพิจารณาทัว่ ไปในการออกแบบเกีย่ วกับขัน้ ตอนการผลิต
และการใช้พลังงานในโรงงาน นักศึกษาจะได้รบั มอบหมายให้ทำ� การออกแบบโรงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับวิศวกรรม
เคมี ประเมินการลงทุน  และต้องส่งรายงานก่อนสิ้นหลักสูตร
CHE 443 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
		 (Chemical Engineering Safety)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 313 การปฏิบัติการถ่ายโอนมวล หรือ
		 CHE 331 เครื่องวัดคุมกระบวนการ
		
หลักการเบือ้ งต้นของความปลอดภัยในโรงงานเคมีและการควบคุมป้องกันการสูญเสีย หลักการ
จัดการทางด้านความปลอดภัย การบ่งชีอ้ นั ตรายและการจัดการรวมถึงการประเมินความเสีย่ ง หลักการเบือ้ ง
ต้นจัดการทางด้านความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และการบังคับใช้
CHE 490

การฝึกงานวิศวกรรมเคมี
1(0-35-18)
(Chemical Engineering Training)
เงื่อนไขของวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต  หรือ
โดยอาจารย์ผู้ประสานงาน วิชาบังคับก่อน
:
CHE 311 การปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อน  และ
CHE 321 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี 1
นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมเคมี ในหน่วยงานที่มีวิศวกรเคมีก�ำกับและดูแลการ
ฝึกงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ติดต่อกัน หรือไม่น้อยกว่า 210 ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องท�ำบันทึก
ประจ�ำวัน และรายงานสรุปการฝึกงาน
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CHE 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1
1(0-3-2)
		 (Chemical Engineering Project I)
		
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต หรือ
                 ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กลุม่ ทีท่ ำ� โครงงานจะได้รบั มอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมเคมี ให้ทำ� การศึกษาปัญญา           การ
ประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ การวางแผนโครงงาน การเสนอวิธีการแก้ปัญหา และจัดท�ำรายงานทาง
วิศวกรรม
CHE 492 โครงงานวิศวกรรมเคมี 2
2(0-6-3)
		 (Chemical Engineering Project II)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี 1
ด�ำเนินงานตามทีเ่ สนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมเคมี 1 ทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผล                ทำ�
รายงานฉบับสมบูรณ์ และเสนอต่อกรรมการโครงงาน
CHE 495 โครงงานสหกิจส�ำหรับวิศวกรเคมี
3(0-9-5)
		 (Cooperative Project for Chemical Engineers)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปญ
ั หาของงานด้านวิศวกรรมเคมี โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษา
โครงงานหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำ  นักศึกษาต้องจัดท�ำ
รายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของการท�ำโครงงาน ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา เพื่อน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ

กลุ่มวิชาเลือก
CHE 403 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน
3(3-0-6)
		 (Transport Phenomena)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 233 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเคมี
การถ่ายโอนโมเมนตัม พลังงานและมวลในระดับโมเลกุล สมดุลเชลล์ สมการการเปลีย่ นแปลง
และ การประยุกต์ การถ่ายโอนระหว่างวัฎภาค การท�ำสมดุลมหภาคเบือ้ งต้นของโมเมนตัม พลังงานและมวล
การถ่ายโอนโดยการแผ่รังสี
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CHE 425 วิศวกรรมพอลิเมอร์
3(3-0-6)
		 (Polymer Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 203 การค�ำนวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น
ทฤษฎีเกี่ยวกับพอลิเมอร์ในทางวิศวกรรม ศึกษาคุณลักษณะ สมบัติและประเภทของพอลิ
เมอร์ การสังเคราะห์ และกลไกปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ การทดสอบ การวิเคราะห์หาน�้ำหนักโมเลกุลและ
คุณสมบัติ การไหลของพอลิเมอร์ การประยุกต์ใช้และการแปรรูปพอลิเมอร์
CHE 426 วิศวกรรมปิโตรเคมี
3(3-0-6)
		 (Petrochemical Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 311 การปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อน
		
อุตสาหกรรมเคมีเบี้องต้น วัตถุดิบพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้น
กลางและขั้นปลาย  เทคโนโลยีกระบวนการผลิตสารไฮโดรคาร์บอนโอลิฟิน แอโรมาติก และสารอนุพันธ์
ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการผลิตปิโตรเคมีรวมทั้งการประหยัดพลังงาน
CHE 427 วิศวกรรมกลั่นน�้ำ มัน
3(3-0-6)
		 (Petroleum Refinery Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 311 การปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อน
องค์ประกอบและสมบัติของน�้ำมันดิบ  หน่วยปฏิบัติการในกระบวนการกลั่นน�้ำมัน  ทฤษฎี
ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ และสภาวะด�ำเนินการในแต่ละหน่วยปฏิบตั กิ าร ผลิตภัณฑ์และคุณภาพผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
และวิธีทดสอบ
CHE 428 การเร่งปฏิกิริยา
3(3-0-6)
		(Catalysis)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี
แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับเคมีพนื้ ผิว การดูดซับ อัตราเร็วและแบบจ�ำลองทางจลนพลศาสตร์ของ
ปฏิกริ ยิ าบนพืน้ ผิว ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าแบบเอกพันธ์และวิวธิ พันธ์ การเตรียมตัวเร่งปฏิกริ ยิ า ลักษณะทางกายภาพ
และทางเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยา การประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
CHE 429 พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
		 (Renewable Energy)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี หรือ PHY 121 ฟิสิกส์ 1
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน การน�ำไปใช้จากแหล่งที่มีอยู่เดิม และ รวมถึงพลังงานทดแทน
อืน่ ๆ ทีจ่ ะน�ำมาใช้ในอนาคต  เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�ำ 
้ พลังงานชีวมวล และพลังงาน
จากอะตอม เช่น เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เป็นต้น
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CHE 430 เทคโนโลยียาง
3(3-0-6)
		 (Rubber Technology)
		
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : CHM 121 หลักเคมี
โครงสร้างและสมบัติของยางชนิดต่าง ๆ ทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การออกสูตรและ
การผสมสูตรยาง   กระบวนการแปรรูปยาง วัลคาไนเซชันของยางแบบต่าง ๆ สารตัวเติม และการเสริมแรงใน
ยาง การทดสอบสมบัติของยาง และการประยุกต์ใช้ยาง
CHE 450 การออกแบบการทดลอง
3(3-0-6)
		 (Experimental Design)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 141 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
หลักการพื้นฐานของการวางแผนการทดลอง วิธีการสุ่มตัวอย่าง การวางแผนการทดลองแบบ
ปัจจัยเดียวและหลายปัจจัย และการประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และการอธิบายการ
วิเคราะห์
CHE 451 โปรแกรมคอมพิวเตอร์จ�ำลองในการออกแบบกระบวนการทางเคมี
3(2-3-6)
		 (Simulation Computer Programs in Chemical Process Design)
		
วิชาบังคับก่อน : CHE 203 การค�ำนวณทางวิศวกรรมเคมีเบื้องต้น
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำ� ลองเพือ่ การค�ำนวณทางวิศวกรรมเคมี สมดุลมวลและ
สมดุลพลังงาน การออกแบบการปฏิบตั กิ ารเฉพาะหน่วยและศึกษาผลของตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องต่อกระบวนการใน
อุตสาหกรรมเคมี
CHE 452 เทคโนโลยีเมมเบรน
3(3-0-6)
		 (Membrane Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี
หลักการเบื้องต้นของกระบวนการแยก และการเพิ่มความเข้มข้นด้วยเมมเบรนแบบต่างๆ
อุปกรณ์การผลิตและการบอกลักษณะของเมมเบรน ทฤษฎีและการถ่ายเทมวลของกระบวนการเมมเบรนที่
ส�ำคัญ การออกแบบระบบ และการประยุกต์ใช้
CHE 453
		

แมทแลบส�ำหรับวิศวกรรมเคมี
3(2-3-6)
(MAT LAB for Chemical Engineering)
วิชาบังคับก่อน : CHE 233 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�ำหรับวิศวกรรมเคมี
การประยุกต์ใช้โปรแกรม MAT LAB ส�ำหรับการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเคมี และการหาผล
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เฉลยของสมการอนุพนั ธ์ธรรมดาและย่อยทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานะทางกายภาพเฉพาะ เช่น การถ่ายโอนโมเมนตัม
พลังงาน และมวล และปฏิกิริยาเคมี
CHE 462 วิศวกรรมการกัดกร่อน
3(3-0-6)
		 (Corrosion Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี
ทฤษฎีการกัดกร่อน ไฟฟ้าเคมีและโลหะวิทยาที่เกี่ยวข้อง ชนิดของการกัดกร่อน ปัจจัยที่มีผล
ต่อการกัดกร่อน การควบคุมและวิธีการทดสอบ
CHE 493 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี
3 (1-6-5)
		 (Special Problems in Chemical Engineering)
		
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเคมี ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน
CHE 496 สหกิจศึกษาส�ำหรับวิศวกรเคมี
6(0-35-18)*
		 (Cooperative Education for Chemical Engineers)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั งิ านด้านวิศวกรรมเคมีในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของหน่วย
งานนัน้ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน และมีงานเฉพาะทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบตั ิ
ให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาท�ำงาน นักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์และต้องผ่านการประเมิน
ของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
CHE 499 หัวข้อพิเศษส�ำหรับวิศวกรรมเคมี
3(3-0-6)
		 (Special Topics for Chemical Engineering)
		
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
วิทยาการต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมเคมี โดยอาจารย์เป็นผูก้ ำ� หนดเรือ่ งทีน่ า่ สนใจในสถานการณ์
ปัจจุบัน
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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
กลุ่มวิชาแกน
CPE 161
		

การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Problem Solving and Computer Programming)
แนวคิดคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง ฝึกปฏิบัติการโปรแกรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
CPE 218 การออกแบบวงจรดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Circuits Design)
		
บังคับก่อน : MAT 136 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตแบบบูลนี การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน่ การออกแบบวงจรคอมบิ
เนชัน่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรซีเควนเซียล การโปรแกรมอุปกรณ์ลอจิก และการประยุกต์ใช้งาน ต่าง ๆ
CPE 219 ปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล
1(0-3-2)
		 (Digital Circuits Design Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CPE 218 การออกแบบวงจรดิจิทัล
ปฏิบตั กิ ารทดลองหาคุณลักษณะของอุปกรณ์ ทดลองวงจรทีใ่ ช้ในการออกแบบระบบดิจทิ ลั การ
ด�ำเนินการทาง เลขคณิต วงจรคอมบิเนชัน วงจรซีเควนเชียล
CPE 221 วิศวกรรมวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
		 (Electric Circuit and Electronics Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 136 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
องค์ประกอบของสัญญาณและวงจร ทฤษฎีของวงจรเชิงเส้น กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์
การวิเคราะห์แบบ เมช และโหนด ทฤษฎีของเทวินนิ และนอร์ตนั ทฤษฎีและการวิเคราะห์วงจร, การวิเคราะห์
วงจรออปแอมป์, ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนีย่ วน�ำ วงจรล�ำดับทีห่ นึง่ และสอง การตอบสนองชัว่ คราว
และ การตอบสนองทีส่ ภาวะคงตัว เฟเซอร์ วงจรก�ำลังกระแสสลับ ค่าประสิทธิผล ค่าเฉลีย่ คุณลักษณะกระแสแรงดัน และความถีข่ องอุปกรณ์ นิยามการวัดและระบบการวัด หน่วยการวัดและมาตรฐานการวัด ความคลาด
เคลือ่ น อุปกรณ์และเครือ่ งมือวัดทางไฟฟ้า เซนเซอร์และ ทรานดิวเซอร์ การออกแบบและวิเคราะห์ทางเครือ่ ง
มือวัดทางไฟฟ้า
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CPE 222 ปฏิบัติการวิศวกรรมวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-2)
		 (Electric Circuit and Electronics Engineering Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CPE 221 วิศวกรรมวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยสัมพันธ์กับวิชาวิศวกรรม
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
CPE 336
		

ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3(3-0-6)
(Microprocessors Systems)
วิชาบังคับก่อน : CPE 218 การออกแบบวงจรดิจิทัล
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของโมโครโปรเซสเซอร์ การก�ำหนดต�ำแหน่ง
ของข้อมูล ชุดค�ำสัง่ ต่างๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี ไทมิง่ ไดอะแกรม การเชือ่ มต่อกับหน่วยความ
จ�ำและหน่วย อินพุท/เอาท์พุท การอินเตอร์รัพท์ กระบวนการเข้าถึงหน่วยความจ�ำโดยตรง ซิปสนับสนุนต่างๆ
แนะน�ำไมโครคอนโทรเลอร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานต่างๆ
CPE 337 ปฏิบัติการระบบไมโครโปรเซสเซอร์
1(0-3-2)
		 (Microprocessor Systems Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CPE 336 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
การทดสอบการท�ำงานของค�ำสั่งต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีสัญญาณต่าง ๆ
บนขาซิพสนับสนุนและการเขียนโปรแกรมควบคุม การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
CPE 231 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
		 (Computer Engineering Mathematics I)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 137 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
เรียนรู้เกี่ยวกับ ทฤษฎีของกราฟ ทรี วิธีการค้นหาข้อมูล ตรรกและการพิสูจน์ เซต ความสัมพันธ์
และรีเคอร์ชนั เครือ่ งจักรทัวริง่ ทฤษฎีของตัวเลข ความซับซ้อนในการค�ำนวณ ปัญหาพีและเอนพี การวิเคราะห์
อัลกอริทึม คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่องและทฤษฎีการค�ำนวณ
CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
		 (Object-Oriented Programming)
		
บังคับก่อน : CPE 161 การแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)
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การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ประกอบด้วย การซ่อนข้อมูล การห่อหุ้ม ความแตกต่าง คลาส
นามธรรม อินเตอร์เฟส ท่อส่งข้อมูลและไฟล์ การท�ำให้เป็นอันดับ อินเตอร์เฟสผูใ้ ช้แบบกราฟริก และการเขียน
โปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
CPE 308 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
		 (Signals and Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
การแสดงสัญญาณในโดเมนของเวลาและความถี่ สัญญาณเวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การ
วิเคราะห์ระบบ เสถียรภาพของระบบ ระบบเชิงเส้น การสุ่มสัญญาณ การวิเคราะห์ในโดเมนเวลาและความถี่
คอนโวลูชัน ฟังก์ชันถ่ายโอน การแปลงฟูริเยร์ การแปลงลาปลาส และการแปลง
CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล
3(3-0-6)
		 (Data Communication and Data Networks)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 221 ความน่าจะเป็นและสถิติส�ำหรับวิศวกร
ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 ของโมเดลของ OSI ดังนี้ การสื่อสารข้อมูล การเชื่อมต่อ การเข้ารหัส อัตรา
ความผิดพลาด พลังงาน สัญญาณรบกวน การควบคุมการไหลข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด ระบบวงจร
สลับสาย LAN X.25 Frame Relay และ ATM
CPE 327 ปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล
1(0-3-2)
		 (Data Communication Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล
ปฏิบัติการศึกษาในชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 ของโมเดลของ OSI ดังนี้ การสื่อสารข้อมูล การเชื่อมต่อ
การเข้ารหัส อัตราความผิดพลาด พลังงาน สัญญาณรบกวน การควบคุมการไหลข้อมูล การควบคุมความผิด
พลาด สายน�ำสัญญาณ ระดับสัญญาณในสาย การรบกวนในสาย และการเชื่อมต่อ LAN
CPE 332
		

คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
(Computer Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 และ
IEN 221 ความน่าจะเป็นและสถิติส�ำหรับวิศวกร
คณิตศาสตร์เชิงเส้น การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และทฤษฎีการเข้าคิวเวคเตอร์ และแม็ตทริกส์ การ
ค�ำนวณ สมการ การหาค่า Eigenvalue และ Eigenvector ค่านอร์ม การค�ำนวณ Fast Fourier Transform
การค�ำนวณการอินทิเกรด และสมการอนุพันธ์ ขบวนการ Markov และทฤษฎีของการต่อคิว
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CPE 360 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล
3(3-0-6)
		 (Algorithms and Data Structures)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 231 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 หรือ
		 วิชาบังคับร่วม : CPE 231 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น อาร์เรย์ สตริง ลิงค์ลสิ ต์ สแตค คิว เดค ทรีไบนารีแบบต่าง ๆ บีทรี
ไทรและกราฟ การเรียงล�ำดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูลแบบมีประสิทธิภาพสูง การประยุกต์และการวิเคราะห์
โครงสร้างข้อมูล การจัดหน่วยความจ�ำและแฟ้ม การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริธึม การออกแบบอัล
กอริธึมส�ำหรับการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ  เช่น แบบแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ แบบตะกละ แบบย้อนรอย แบบ
ก�ำหนดการพลวัต แบบแยกแล้วกั้น รวมไปถึงปัญหาทางทฤษฎีของการจัดประเภทของอัลกอริธึม เน้นการ
ฝึกหัดเขียนและทดสอบแก้ไขชุดค�ำสั่งในภาษาชั้นสูง เช่น ซี เพื่อสร้างทักษะขั้นสูงไปในการเขียนโปรแกรม
CPE 362 ระบบฐานข้อมูลและอีอาร์พี
3(3-0-6)
		 (Database and ERP Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 360 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล
เรียนรูป้ ญ
ั หาการเก็บข้อมูลแบบไฟล์ โมเดลของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น เขตข้อมูล
ระเบียนข้อมูล ตารางและความสัมพันธ์ คียห์ ลัก คียร์ อง เป็นต้น การเขียน Entity-Relation แบบต่าง ๆ การท�ำ
นอร์มอไลซ์ การใช้ภาษา SQL พร้อมตัวอย่างการออกแบบในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบงานร้านหนังสือ ระบบ
งานร้านมินิมาร์ท ระบบงานร้านขายยา ฯลฯ หลักการของอีอาร์พี เช่น การผลิต เอ็มอาร์พี การเงิน การบริหาร
งานบุคคล และการจัดการคลังสินค้า
CPE 363 การพัฒนาแอพพลิเคชัน
3(2-2-5)
		 (Application Development)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
พัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูล เว็ปแอพพลิเคชัน กราฟริก มัลติมีเดีย โปรแกรมบน
โทรศัพท์มือถือ ความปลอดภัย เน็ตเวิร์ค เทรด โปรแกรมแบบขนาน
CPE 413 การออกแบบระบบดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Systems Design)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 218 การออกแบบวงจรดิจิทัล
การออกแบบและสร้างระบบดิจทิ ลั ทีซ่ บั ซ้อน การวิเคราะห์เวลาของวงจร Combinational และ
วงจร Sequential การออกแบบ ASIC และการใช้ภาษา VHDL
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CPE 414 ปฏิบัติการออกแบบระบบดิจิทัล
1 (0-3-2)
		 (Digital Systems Design Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CPE 413 การออกแบบระบบดิจิทัล
การออกแบบและสร้างระบบดิจิทัลที่ซับซ้อนโดยใช้ FPGA การศึกษาวิเคราะห์เวลาขอวงจร
การใช้ภาษา VHDL
CPE 419 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
		 (Computer Operating Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 360 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล
การท�ำงานทีละโปรแกรม การท�ำงานพร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา การจัดแบ่ง
หน่วยความจ�ำและแฟ้มข้อมูล การจัดการทรัพยากร เช่น หน่วยความจ�ำ โปรเซสเซอร์ อุปกรณ์และแฟ้มข้อมูล
ปัญหาพืน้ ฐานต่าง ๆ นอกจากนี้ยงั รวมถึง จังหวะประสานงาน ภาวะพร้อมกัน  การรอค้าง ภาวะอดอยาก การ
ก�ำหนดล�ำดับงาน การแบ่งหน่วยความจ�ำแบบเสมือน ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว การท�ำงานแบบ
ขนานทัง้ แบบแน่นและแบบหลวม ระบบงานสายท่อ ระบบปฏิบตั กิ ารแบบทนผิดพร่อง ระบบปฏิบตั กิ ารสมัย
ใหม่เช่น แอนดรอยด์ วินโดว์
CPE 426 โครงข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
		 (Computer Networks)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล
ระบบ LAN, WAN, MAN, INTERNET เป็นต้น การแบ่งชั้นล�ำดับเป็น  7 ชั้น ส�ำหรับ Networks
อย่างละเอียด การออกแบบระบบข่ายงานคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในระบบ รวมถึงการจัดการในระบบ
ด้วย ส�ำหรับการประยุกต์การใช้งานจะเน้นในเรื่อง client-server การจัดการแฟ้มข้อมูลแบบกระจาย ฐาน
ข้อมูลแบบกระจาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย ระบบเปิด ทั้งนี้ให้นักศึกษาได้ทดลองท�ำงานจริง เพื่อให้
เกิดแนวคิดเกี่ยวกับ การโปรแกรมทางด้านระบบกระจายและข่ายงาน
CPE 427 ปฏิบัติการโครงข่ายคอมพิวเตอร์
1(0-3-2)
		 (Computer Networks Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : CPE 426 โครงข่ายคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการศึกษาในชั้นที่ 3 ถึง ชั้นที่ 7 ของโมเดลของ OSI ดังนี้  การท�ำ Routing, การปรับแต่ง
ระบบ การออกแบบโครงข่าย การจัดการโครงข่าย การปรับแต่ง Router และการจัดตั้งโครงข่าย
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CPE 432 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
		 (Computer Organization and Architecture)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 336 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์แบบวอนนอยแมน ประเภทข้อมูล รูปแบบของค�ำสั่ง การเก็บ
และเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจ�ำ การโปรแกรมอ่านและเขียนอย่างง่าย รีจิสเตอร์ ฮาร์ดแวร์ สแตค ชุดค�ำสั่ง
ท�ำงานและสร้างค�ำสัง่ สถาปัตยกรรมของหน่วยความจ�ำ หลักการท�ำงานของหน่วยประมวลผลกลาง โปรแกรม
จุลภาคและการควบคุมตรรกแบบสุ่ม โครงสร้างส�ำหรับด้านเข้าและด้านออก ช่องสัญญาณ บัส เลขคณิต
คอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์แบบ SISD, SIMD, MISD, MIMD และตัวอย่างของระบบแบบ
ไม่ใช่วอยนอยแมน เช่น แบบดาตาโฟลว์ หรือ แบบซิสโตลิก เป็นต้น
CPE 441 วิศวกรรมระบบและซอฟท์แวร์
3(3-0-6)
		 (System and Software Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ และ
CPE 362 ระบบฐานข้อมูลและอีอาร์พี
พื้นฐานส�ำหรับวิศวกรระบบ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรม และออกแบบ
โปรแกรมส�ำหรับระบบ โครงสร้างฐานข้อมูล การวางแผนและออกแบบระบบ ความปลอดภัยของระบบ การ
ทดสอบโปรแกรม คุณภาพของโปรแกรม และ การพัฒนาระบบ
CPE 490
		

การฝึกงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1(0-35-18)
(Computer Engineering Training)
เงื่อนไขของวิชา :  มีหน่วยกิตสะสมเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และผ่านอย่างน้อยห
นึ่งวิชาจากวิชาต่อไปนี้ CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล, CPE 336 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์, CPE
362 ระบบฐานข้อมูลและอีอาร์พีและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตรการฝึกงานด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานที่มีวิศวกรก�ำกับและดูแลการฝึกงาน เป็นระยะเวลา 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และไม่
น้อยกว่า 6 สัปดาห์ติดต่อกัน หรือไม่น้อยกว่า 210 ชั่วโมง โดยจะต้องฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งนักศึกษาต้องท�ำ
บันทึกประจ�ำวันและรายงานสรุปการฝึกงาน
CPE 491
		

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-3-2)
(Computer Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : มีหน่วยกิตสะสมเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และ ได้รับความจาก		
		 หัวหน้าหลักสูตร
กลุม่ ทีท่ ำ� โครงงานจะได้รบั มอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้ทำ� การศึกษาวิเคราะห์
หรือออกแบบโดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาโครงงานและ/หรือวิศวกรทีช่ ำ� นาญงานเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา และแนะน�ำใน
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เรือ่ งต่างๆ เช่น การนิยามปัญหา การประเมินวิธกี ารแก้ปญ
ั หาแบบต่างๆ การวางแผนโครงงาน การจัดก�ำหนด
เวลา การท�ำรายงานทางวิศวกรรม เสนอวิธีแก้ปัญหา และการท�ำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ หรือผลผล
การออกแบบ เป็นต้น กลุม่ จะต้องท�ำรายงานเสนอวิธกี ารแก้ปญ
ั หาและเสนอต่อกรรมการโครงงาน
CPE 492 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
2(0-6-3)
		 (Computer Engineering Project II)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 491 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
กลุ่มที่ท�ำโครงงานด�ำเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 จุดประสงค์
หลักของวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการ
ศึกษาวิเคราะห์หรือออกแบบและเป็นการฝึกท�ำงานในฐานะสมาชิกคนหนึง่ ของกลุม่ ท�ำโครงงาน กลุม่ จะต้อง
ท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อกรรมการโครงงาน
CPE 495 โครงงานสหกิจศึกษาส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(0-9-5)
		 (Cooperative Project for Computer Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปญ
ั หาของงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์
ทีป่ รึกษาโครงงานหรือทีป่ รึกษาในหน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ านสหกิจเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำ นักศึกษาต้อง
จัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์ทแี่ สดงถึงรายละเอียดของการท�ำโครงงาน ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา เพือ่ น�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ
		

กลุ่มวิชาเลือก
CPE 416 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก
3(3-0-6)
		 (VLSI Design)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 221 วิศวกรรมวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีการสร้างวงจรรวมละเอียดพิศดาร ทรานซิสเตอร์ NMOS และ CMOS อินเวอร์เตอร์
ทรานซิสเตอร์ ผ่าน Super buffer การออกแบบวงจรซับซ้อน กฎการออกแบบ การออกแบบโดยใช้ PLA การ
ออกแบบ Data path เครื่องช่วยการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์
CPE 418 การออกแบบหน่วยประมวลผล
3(3-0-6)
		 (Processor Design)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 432 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
การท�ำงานและโครงสร้างภายใน ของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กรรมวิธีในการติดต่อสื่อสาร
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ระหว่างอุปกรณ์ ตัวควบคุมข้อมูล หน่วยควบคุมความจ�ำ ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของไมโครโปรเซสเซอร์
และไมโครคอนโทรลเลอร์ โครงสร้างของบัส
CPE 420 โครงข่ายความเร็วสูง
3(3-0-6)
		 (Broadband Network)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล
โครงข่ายเอทีเอ็ม การสลับสายของเอทีเอ็ม การควบคุมการไหลข้อมูล การให้บริการในรูปแบบ
ต่าง ๆ การใช้งานโครงข่ายในสื่อประสม และการใช้งานอื่น ๆ
CPE 421
		

การเข้ารหัสและการบีบอัดข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Compression and Coding)
วิชาบังคับก่อน : CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล
หลักการของทฤษฏีของข้อมูล นิยามของเอ็นโทรพี เทคนิคการบีบอัดข้อมูล สัญญาณเสียงและ
สัญญาณภาพ แบบต่าง ๆ หลักการของการเข้ารหัส การแก้ไขความผิดพลาด และการตรวจจับความผิดพลาด

CPE 422 โครงข่ายใยแก้วน�ำแสง
3(3-0-6)
		 (Optical Network)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล
ชนิดต่าง ๆ ของเส้นใยแก้วน�ำแสง และคุณสมบัติการเลือกใช้งานตามความเหมาะสม แหล่ง
ก�ำเนิดแรงและการตรวจจับ การรวมสัญญาณแบบมัลติเพล็ก การขยายแสงและการสลับสาย โครงข่ายใย
แก้วน�ำแสง
CPE 423 โครงข่ายไร้สาย
3(3-0-6)
		 (Wireless and Mobile network)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล
การสือ่ สารส�ำหรับโทรศัพท์ไร้สาย และโครงข่ายไร้สาย รวมถึงโครงข่ายท้องถิน่ ไร้สาย เทคโนโลยี
ของการกระจายความถี่ การใช้ช่องสัญญาณร่วมกัน ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบโทรศัพท์ไร้สายอื่น ๆ
มาตรฐานและโปรโตคอล ความปลอดภัยในโครงข่ายไร้สาย
CPE 425 เทคโนโลยีสื่อประสม
		 (Multimedia Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 332 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

3(3-0-6)
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การบีบอัดของข้อมูล เสียง และภาพ รวมทัง้ การส่งข้อมูลเหล่านีไ้ ปในโครงข่าย ระบบสือ่ ประสม
ต่าง ๆ โครงข่ายความเร็วสูง คุณภาพของการให้บริการของโครงข่าย เทคนิคของการส่งสัญญาณเสียง และ
ภาพผ่านอินเตอร์เน็ต การท�ำ Multicasting และ Broadcasting ของข้อมูลในโครงข่าย
CPE 428 การเข้ารหัสและความปลอดภัยของโครงข่าย
3(3-0-6)
		 (Cryptography and Network Security)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 231 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
หลักการและทฤษฎีของการเข้ารหัสความปลอดภัย โปรโตคอล การเข้ารหัสแบบ symmetric
และแบบที่ใช้ public key การเข้ารหัสแบบ Block และ แบบ stream มาตรฐานการเข้ารหัสความปลอดภัย
ความปลอดภัยของโครงข่าย Firewall การใช้งานโครงข่ายส่วนตัว (VPN)
CPE 429 การออกแบบและการจัดการโครงข่าย
3(3-0-6)
		 (Network Design and Management)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 426 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ และ
CPE 332 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
ข้อควรค�ำนึงในการออกแบบโครงข่าย วิศวกรรมของการจัดการทราฟฟิก เทคนิคในการก�ำหนด
ทิศทางข้อมูล การควบคุมความคับคั่งของข้อมูล และการจัดการโครงข่ายโดยรวม
CPE 437 การออกแบบระบบควบคุมแบบฝังตัว
3(3-0-6)
		 (Embedded System Design)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 336 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบแบบฝังตัว ศึกษาโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละ
แบบ และการเลือกใช้ให้เหมาะกับงาน การออกแบบระบบที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์, PLC
CPE 438 การเขียนโปรแกรมในระบบกระจาย
3(3-0-6)
		 (Distributed System Programming)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ และ
		 CPE 419 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
พืน้ ฐานระบบแบบกระจาย การต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการของระบบปฏิบตั กิ ารในระบบ
กระจาย ระบบไฟล์และการแลกเปลี่ยนข้อมูล การออกแบบซอฟท์แวร์ในระบบกระจาย การเขียนโปรแกรม
แบบ Concurrent การสือ่ สารระหว่างโพรเซส การเขียนโปรแกรมในระบบทีม่ ตี วั ประมวลผลหลายตัว
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CPE 442 พื้นฐานวิศวกรรมซอฟท์แวร์
3(3-0-6)
		 (Fundamental to Software Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 360 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล
หลักการและการปฏิบตั ใิ นวิศวกรรมซอฟท์แวร์ รวมถึงองค์ประกอบคุณภาพ รูปแบบขบวนการ
การวิเคราะห์ความต้องการ กรรมวิธีในการออกแบบ การทดสอบและการบ�ำรุงรักษา
CPE 444 การเขียนโปรแกรมโครงข่ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
		 (Network Programming)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล
การโปรแกรม และพัฒนาโปรแกรมทีใ่ ช้งานระบบโครงข่าย การโปรแกรมการสือ่ สารแบบอนุกรม
และแบบขนาน การโปแกรมแบบกระจาย และการโปรแกรมที่ใช้งานพร้อมๆ กัน
CPE 445 การเขียนโปรแกรมส�ำหรับอินเตอร์เน็ตและสื่อประสม
3(3-0-6)
		 (Internet and Multimedia Programming)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ และ
		 CPE 326 การสื่อสารและโครงข่ายข้อมูล
หลักการเขียนโปรแกรม เกี่ยวกับภาพ  ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดิโอ การเขียนโปรแกรม
ส�ำหรับโครงข่ายอินเตอร์เน็ต เทคนิคการรวมสัญญาณ ข้อมูล ภาพ และวิดิโอ และการเขียนโปรแกรมใช้งาน
ในโครงข่าย
CPE 455 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
		 (Computer Control System)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 308 สัญญาณและระบบ
		 CPE 336 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในระบบควบคุม โดยเน้นในส่วนระบบควบคุมแบบไม่ต่อเนื่อง
ศึกษาเกี่ยวกับการกราฟ การไหลของสัญญาณ ระบบป้อนกลับ และเสถียรภาพของระบบ
CPE 447 ระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริง
3(3-0-6)
		 (Real Time Operating Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 419 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
รูปแบบของงานที่ต้องการการปฏิบัติแบบเวลาจริง ชนิดของระบบเวลาจริง การจัดล�ำดับแบบ
ต่างๆ การควบคุมทรัพยากร ระบบทีม่ หี ลายประมวลผล การสือ่ สารแบบเวลาจริง และการศึกษาระบบปฏิบตั ิ
การแบบเวลาจริงแบบต่าง ๆ
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CPE 463 การออกแบบระบบจ�ำลองการท�ำงาน
3(3-0-6)
		 (Design of Computer Simulation System)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 332 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
การใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบจ�ำลองการท�ำงานในปัญหาทางวิศวกรรม
เทคนิคการจ�ำลองการท�ำงานแบบต่าง ๆ การพัฒนาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำ� หรับการจ�ำลองการท�ำงาน
CPE 464 การออกแบบระบบซอฟท์แวร์ส�ำหรับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
		 (Computer Software Design)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ และ
		 CPE 360 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล
พื้นฐานกรรมวิธีในการออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โมเดลของวัตถุ กรรมวิธีในการ
พัฒนาและสร้างระบบที่เกี่ยวข้อง
CPE 465 การค�ำนวณและการเขียนโปแกรมแบบเวลาจริง
3(3-0-6)
		 (Real-time Computing and Programming)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การวิเคราะห์ถงึ ความต้องการ และการออกแบบและสร้างระบบแบบเวลาจริงในระบบควบคุม
ภาษาขั้นสูงที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบเวลาจริง รวมถึงภาษาจาวาและภาษา C/POSIX ปัญหาการโปร
แกรมพร้อมๆ กัน การท�ำงานแบบสอดคล้องกัน และการสื่อสาร การควบคุมทรัพยากร และการจัดล�ำดับ
CPE 466 การเขียนโปรแกรมส�ำหรับระบบยูนิกส์
3(3-0-6)
		 (UNIX System Programming)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ และ
		 CPE 419 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
พื้นฐานการเขียนโปแกรมควบคุมระบบในระบบยูนิกส์ การเขียน shells และ shell script การ
เรียกการใช้งานของระบบ การควบคุมโพรเซส การสื่อสารระหว่างโพรเซส
CPE 470 พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ
3(3-0-6)
		 (Introduction to AI and Expert System)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 332 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
การแก้ปญ
ั หาโดยใช้ระบบอัจฉริยะ กรรมวิธที างฮิวริสติค การเข้าใจภาษา ระบบผูเ้ ชีย่ วชาญ พืน้
ฐานของการมองเห็นและการจดจ�ำด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงโครงข่ายประสาทเทียม และการจดจ�ำรูปแบบ
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CPE 471 ระบบอัจฉริยะ
3(3-0-6)
		 (Intelligence System)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 360 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล
ออกแบบระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หลักการของตรรกศาสตร์คลุมเครือ
และหลักการของระบบหุ่นยนต์
CPE 472 การจดจ�ำรูปแบบ
3(3-0-6)
		 (Pattern Recognition)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 332 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
กรรมวิธีอัตโนมัติ ระบบการจดจ�ำซึ่งรวมถึงการจดจ�ำตัวหนังสือ การจดจ�ำลายมือ การจดจ�ำ
เสียงพูด และการจดจ�ำภาพ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการจดจ�ำ เช่น การจดจ�ำโดยใช้ สถิติ การใช้ฐานข้อมูล และ
การใช้โครงข่ายประสาทเทียม
CPE 474 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Robotics)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 308 สัญญาณและระบบ หรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
ส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งจะประกอบเป็นเครื่องจักรอันชาญฉลาด เช่น หุ่นยนต์ ส�ำหรับงาน
อุตสาหกรรม เช่น เครื่องรับรู้แบบภายนอกและภายใน ตัวขับ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ รวมถึง
ด้านจลศาสตร์และพลศาสตร์ของหุ่นยนต์
CPE 475 การมองเห็นและการประมวลผลรูปภาพ
3(3-0-6)
		 (Vision Processing)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 332 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 หรือ
		 ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล การแปลงรูปภาพสามมิติ  การตรวจจับขอบเขตของรูปภาพ การ
จดจ�ำรูปภาพสามมิติ  ขบวนการประมวลผลรูปภาพสามมิติ และการแสดงให้ความหมายแก่รูปภาพ
CPE 476 โครงข่ายประสาทเทียม
3(3-0-6)
		 (Artificial Neural Network)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 332 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
ขบวนการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายเพอร์เซ็พตรอนชั้นเดียวและหลายชั้น
เครื่องจักรเล็คเดอร์ และเครื่องจักรอื่น ๆ การโปรแกรมแบบนิวโรโดนามิกส์ ขบวนการย้อนกลับ
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CPE 477 การเขียนโปรแกรมและการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Signal Processing and Programming)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 308 สัญญาณและระบบ
การวิเคราะห์ระบบสัญญาณแบบไม่ตอ่ เนือ่ ง ศึกษาอัลกอริธมึ ในการประมวลผลสัญญาณ รวม
ถึง fast Fourier  Transform การออกแบบ วงจรกรองสัญญาณแบบดิจิทัล และอัลกอริธึมอื่นๆ ศึกษาเทคนิค
การเขียนโปรแกรม ส�ำหรับการประมวลสัญญาณ โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ และตัวประมวลผลสัญญาณ
ดิจิทัลในภาษาแอสแซมบลี และภาษาขั้นสูง
CPE 478 การประมวลผลภาพดิจิทัลและการบีบอัดรูปภาพ
3(3-0-6)
		 (Digital Image Processing and Compression)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 308 สัญญาณและระบบ
การประมวลผลสัญญาณใน 2 มิติ   ลักษณะทางเรขาคณิตย์ การเปลี่ยนรูป การเพิ่มคุณภาพ
ของรูปภาพ การบีบอัดรูปภาพ การจดจ�ำรูปภาพ และการแสดงความหมายรูปภาพ
CPE 482 การออกแบบและสร้างวงจรรวมเฉพาะงาน (ASIC) และการใช้ภาษา VHDL 3(3-0-6)
		 (VHDL/ASIC Design and Implementation)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 413 การออกแบบระบบดิจิทัล
ขบวนการออกแบบจะสร้างวงจร VLSI โดยใช้วงจรรวมเฉพาะงาน (ASIC) เรียนรู้การใช้ภาษา
VHDL และ เทคนิคการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นเครือ่ งมือในการออกแบบ การสร้าง การวิเคราะห์ และ
การจ�ำลองสถานภาพการท�ำงานของวงจร
CPE 483 การออกแบบระบบทนทานต่อความผิดพลาด
3(3-0-6)
		 (Fault Tolerant Systems Design)
		
วิชาบังคับก่อน : CPE 218 การออกแบบวงจรดิจิทัล
ความน่าเชื่อถือของระบบ (reliability) ความผิดพร่องต่าง ๆ ที่เกิดในระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึง
การทดลองทดสอบความผิดพร่อง การออกแบบขัน้ ตอนวิธี เทคนิค การปรับปรุงการออกแบบพัฒนาระบบทน
ต่อความผิดพร่องให้ดีขึ้น ตัวอย่างการออกแบบ ข้อสรุป
CPE 485 หัวข้อส�ำหรับวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ขั้นสูง
		 (Advanced Topics in Computer Hardware Engineering)
		
เงื่อนไขของวิชา : เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย หรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
		 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมฮาร์ดแวร์

3(3-0-6)
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CPE 486 หัวข้อส�ำหรับโครงข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
		 (Advanced Topics in Computer Network)
		
เงื่อนไขของวิชา : เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย หรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
		 หัวข้อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

3(3-0-6)

CPE 487 หัวข้อส�ำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญขั้นสูง
3(3-0-6)
		 (Advanced Topics in AI and Expert system)
		
เงื่อนไขของวิชา : เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย หรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
หัวข้อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ
CPE 488 หัวข้อส�ำหรับวิศวกรรมซอฟท์แวร์ขั้นสูง
		 (Advanced Topics in Software Engineering)
		
เงื่อนไขของวิชา : เป็นนักศึกษาปีสุดท้าย หรือ ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
หัวข้อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในวิศวกรรมซอฟท์แวร์

3(3-0-6)

CPE 496 สหกิจศึกษาส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education for Computer Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การฝึกงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานเสมือนเป็น
พนักงานประจ�ำของหน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ติดต่อกัน และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบ
หมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาฝึกงาน นักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุก
สัปดาห์และต้องผ่านการประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
CPE 499 หัวข้อส�ำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
		 (Selected Topics in Computer Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
พัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยจะท�ำการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจใน
แต่ละภาคการศึกษา
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
กลุ่มวิชาบังคับ
EEN 201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
		 (Electrical Engineering Mathematics)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 137 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
พีชคณิตเชิงเส้น เว็กเตอร์แคลคูลัส เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ เว็กเตอร์ดิฟเฟอเรนเชี่ยล
แคลคูลสั อินทิกรัลตามแนวยาวและอินทิกรัลพืน้ ผิว ทฤษฎีบทอินทิกรัล การวิเคราะห์เชิงซ้อน ฟังก์ชนั่ แอนาไล
ติก การอินทิเกรต และ ค่าหลงเหลือ คอนฟอรมัลแมบปิง การนําไปใช้ของการวิเคราะห์เชิงซ้อน คําตอบของ
ปัญหาศักย์ไฟฟ้า 2 มิติ วิธีเชิงตัวเลขในพีชคณิตเชิงเส้น
EEN 211
		

วงจรและการออกแบบตรรกดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Circuits and Digital Logic Design)
ระบบตัวเลขและรหัสมาตรฐาน พีชคณิตบูลีน การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชั่น การออกแบบ
วงจรคอมบิเนชั่น การวิเคราะห์วงจรซีเควนเซียลและการออกแบบวงจรซีเควนเซียล การเชื่อมต่อสัญญาณ
และกระบวนการ การโปรแกรมอุปกรณ์ลอจิกและการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ
EEN 217 ปฎิบัติการออกแบบตรรกดิจิทัล
1(0-3-2)
		 (Digital Logic Design Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : EEN 211 วงจรและการออกแบบตรรกดิจิทัล
ปฏิบตั กิ ารทดลองหาคุณลักษณะของอุปกรณ์ ทดลองวงจรทีใ่ ช้ในการออกแบบระบบดิจทิ ลั กา
รดําเนินการทางคณิตศาสตร์ วงจรคอมบิเนชัน วงจรซีเควนเชียล
EEN 231
		

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
(Electric Circuit Analysis I)
องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า ทฤษฎีของวงจรเชิงเส้น กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การ
วิเคราะห์แบบโหนดและเมช ทฤษฎีการทับซ้อน การแปลงแหล่งจ่าย วงจรสมมูลเทเวนินและนอร์ตัน ตัว
ต้านทาน ตัวหนี่ยวน�ำและตัวเก็บประจุ วงจรอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สอง เฟเซอร์ไดอะแกรม วงจรก�ำลังกระ
แสสลัย ระบบไฟฟ้าสามเฟส
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EEN 238 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-2)
		 (Electric Circuit Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
พืน้ ฐานการวัดและการใช้เครือ่ งมือวัดทางไฟฟ้า การทดลองวงจรไฟฟ้าต่างๆ เพือ่ ใช้ทฤษฎีของ
วงจรไฟฟ้าวิเคราะห์ผลการทดลอง
EEN 301 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(3-0-6)
		 (Electrical Measurements and Instrumentation)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
หน่วยและมาตรฐานการวัด ทางไฟฟ้า การแบ่งและคุณลักษณะของเครือ่ งมือวัด  การวิเคราะห์
การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้เครือ่ งวัดแบบอะนาล็อกและ
ดิจิทัล การวัดก�ำลัง ตัวประกอบก�ำลัง และพลังงาน การวัดค่าความต้านทาน ตัวเหนี่ยวน�ำ และตัวเก็บประจุ
การวัดความถี่ คาบ/ช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ทรานสดิวเซอร์ การสอบเทียบเครื่องมือ
EEN 303 ระบบควบคุมป้อนกลับ
3(3-0-6)
		 (Feedback Control Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 238 สมการเชิงอนุพันธ์ส�ำหรับวิศวกร
แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ
ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจ�ำลอง
ของระบบส�ำหรับโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจ�ำลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบ
อันดับหนึ่งและอันดับสอง การควบคุมวงรอบเปิดและวงรอบปิด การควบคุมป้อนกลับและความไว ชนิดของ
การควบคุมป้อนกลับ แนวคิดและเงื่อนไขของเสถียรภาพของระบบ วิธีการทดสอบเสถียรภาพ
EEN 312 ไมโครโปรเซสเซอร์
3(3-0-6)
		(Microprocessors)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 211 วงจรและการออกแบบตรรกดิจิทัล
โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
การกําหนดต�ำแหน่งของข้อมูล ชุดคําสั่งต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ ไทมิ่งไดอะแกรม การ
เชื่อมต่อกับหน่วยความจํา และ หน่วยอินพุต/เอาต์พุต การอินเตอร์รัพท์กระบวนการเข้าถึงหน่วยความจํา
โดยตรง ชิปสนับสนุนต่างๆ แนะนําไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานต่างๆ
EEN 313 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
		 (Microprocessors Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : EEN 312 ไมโครโปรเซสเซอร์

1(0-3-2)
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การทดลองทดสอบการทํางานของค�ำสั่งต่างๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้และภาษาซี  
สัญญาณต่างๆ บนขาชิปสนับสนุนและการเขียนโปรแกรมควบคุม การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์
EEN 332 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
		 (Electric Circuit Analysis II)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
ความถี่เชิงซ้อนและการตอบสนองเชิงความถี่ วงจรเรโซแนนท์ วงจรแม่เหล็กของหม้อแปลง
อุดมคติ วงจรหนึ่ง และสองพอร์ต การวิเคราะห์โดยวิธีฟูริเยร์ การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการแปลงลาปลาซ
EEN 341 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
		 (Electromagnetic Fields Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 223 ฟิสิกส์ 2
สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนําและไดอิเล็กตริค คาปาซิแตนซ์ กระแสคอนเวกชั่น และกระแสคอนดัก
ชัน่ ความต้านทาน สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุทมี่ คี วามเป็นแม่เหล็ก  อนิ ดักแตนซ์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าทีแ่ ปรผัน
ตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์
EEN 351 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
3(3-0-6)
		 (Electronic Engineering I)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำ  คุณลักษณะกระแส-แรงดันและความถี่ของอุปกรณ์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ BJT, MOS, CMOS และ BiCMOS ออป
แอมป์และการประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟ
EEN 353 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-2)
		 (Electronic Engineering Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : EEN 351 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
ปฏิบัติการทดลองหาคุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
วงจรขยายสัญญาณ โดยสัมพันธ์กับวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
EEN 362 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
3(3-0-6)
		 (Electrical Machines I)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
แหล่งจ่ายพลังงาน วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงพลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้าและเครือ่ งกลไฟฟ้า
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ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวและหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส พลังงานและพลังงานร่วม
หลักการของการหมุนของครื่องกล เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง วิธีการสตาร์ทของมอเตอร์กระแสตรง วิธีการ
ควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง
EEN 366 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
1(0-3-2)
		 (Electrical Machines Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : EEN 362 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแส
สลับ การทดลองเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง การควบคุมมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า
EEN 490
		

การฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-35-18)
(Electrical Engineering Training)
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย 100 หน่วยกิต หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขา
นักศึกษาต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในหน่วยงานที่มีวิศวกรก�ำกับและดูแล การฝึกงาน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์หรือ 210 ชั่วโมง ท�ำบันทึกประจ�ำวัน และรายงานสรุปการฝึกงาน

EEN 491
		

โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
1(0-3-2)
(Electrical Engineering Project I)
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย 100 หน่วยกิต หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขา
กลุ่มที่ท�ำโครงงานจะได้รับมอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า ให้ท�ำการศึกษาปัญหา           
การประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ การวางแผนโครงงาน การเสนอวิธีการแก้ปัญหา และจัดท�ำรายงาน
ทางวิศวกรรม
EEN 492 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
2(0-6-3)
		 (Electrical Engineering Project II)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 491 โครงงานออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 1
ด�ำเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผล                
ท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์ และเสนอต่อกรรมการโครงงาน
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EEN 495 โครงงานสหกิจส�ำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
3(0-9-5)
		 (Cooperative Project for Electrical Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน: GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปญ
ั หาของงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าโดยมีอาจารย์ทป่ี รึกษา
โครงงาน หรือที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำ  นักศึกษาต้องจัดท�ำ
รายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละอียดของการท�ำโครงงาน ผลการศึกษา และแก้ไขปัญหา เพื่อน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ
TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร
3(3-0-6)
		 (Principle of Communication Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 238 สมการเชิงอนุพันธ์ส�ำหรับวิศวกร
รูปแบบการสื่อสาร ระบบวิทยุสายและไร้สาย สัญญาณและระบบเบื้องต้น สเปกตรัมของ
สัญญาณและการประยุกต์ใช้อนุกรมฟูรเิ ยร์ และการแปลงฟูรเิ ยร์ การมอดูเลตเชิงแอนะลอก การมอดูเลตเชิง
แอมพลิจูด (AM) การมอดูเลตแบบ DSB SSB การมอดูเลตเชิงความถี่ (FM) การมอดูเลตแบบ NB/WBFM
การมอดูเลตเชิงเฟส (PM) สัญญาณรบกวนในการสือ่ สารแอนะลอก การมอดูเลตสัญญาณเบสแบนด์ไบนารี
ทฤษฎีบทการชักตัวอย่างของไนควิสต์และการควอนไทซ์ การมอดูเลตแอนะลอกพัลส์ การมอดูเลตแบบรหัส
พัลส์ (PCM) การมอดูเลตแบบเดลตา (DM) เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ สายส่งสัญญาณเบือ้ งต้น การแพร่กระจาย
ของคลื่นวิทยุ องค์ประกอบไมโครเวฟและการสื่อสาร การสื่อสารผ่านดาวเทียม และการสื่อสารด้วยแสง

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง
EEN 460 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าก�ำลัง
1(0-3-2)
		 (Electrical Power Engineering Laboratory)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 303 วิศวกรรมควบคุมป้อนกลับ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก�ำลัง ระบบควบคุมป้อนกลับ อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง Programmable Logic Control เพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคทฤษฎี
EEN 462
		

อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน : EEN 362 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
ศึกษาคุณลักษณะของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์กำ� ลังเช่น ไดโอด ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ มอสเฟต
ไอจีบีที เป็นต้น คุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็ก แกนหม้อแปลงก�ำลัง แกนเหล็กเฟอร์ไรท์ แกนเหล็ก การท�ำงาน
ของวงจรเรียงกระแสแบบถูกควบคุม เทคนิคการหยุดน�ำกระแสของไทริสเตอร์ การวิเคราะห์ ตัวควบคุมก�ำลัง
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ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรดีซีคอนเวอเตอร์ ไซโคลคอนเวอเตอร์ ศึกษาการท�ำงานของวงจรอินเวอเตอร์ อุปกรณ์
เปลี่ยนความถี่ ฮาร์โมนิกส์ แนะน�ำการควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
EEN 464 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
3(3-0-6)
		 (Electrical Machines II)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 362 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
การสร้างเครือ่ งกลไฟฟ้ากระแสสลับ สถานะอยูต่ วั ของสมรรถนะและการวิเคราะห์ของเครือ่ งกล
เหนี่ยวน�ำและเครื่องกลซิงโครนัส วิธีการสตาร์ทของมอเตอร์เหนี่ยวน�ำหลายเฟสและมอเตอร์ซิงโครนัส การ
ป้องกันเครื่องกล
EEN 469 ระบบไฟฟ้าก�ำลัง 1
3(3-0-6)
		 (Electrical Power Systems I)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก�ำลัง วงจรก�ำลังกระแสสลับ ระบบเปอร์ยูนิต คุณลักษณะและรูป
แบบของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พารามิเตอร์และรูปแบบของสายส่ง พารามิเตอร์และรูปแบบ
ของสายเคเบิล
EEN 471 ระบบไฟฟ้าก�ำลัง 2
3(3-0-6)
		 (Electrical Power Systems II)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 469 ระบบไฟฟ้าก�ำลัง 1
การวิเคราะห์ในระบบไฟฟ้าก�ำลัง การศึกษาเกี่ยวกับโหลดโฟลว์ การควบคุมโหลดโฟลว์ ส่วน
ประกอบสมมาตร การลัดวงจรแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก�ำลัง อุปกรณ์
ป้องกันระบบไฟฟ้าก�ำลัง การท�ำงานในทางเศรษฐศาสตร์ การสร้างระบบกราวด์ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ก�ำลังด้วยคอมพิวเตอร์
EEN 472 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3(3-0-6)
		 (High Voltage Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 341 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
การใช้แรงดันสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้าก�ำลัง การสร้างแรงดันสูงส�ำหรับการทดสอบ
เทคนิคการวัดแรงดันสูง เทคนิคการหาความเครียดสนามไฟฟ้าและฉนวน เบรกดาวน์ของแก๊ส ไดอิเล็กทริ
กชนิดเหลวและแข็ง เทคนิคการทดสอบแรงดันสูง ฟ้าผ่าและการป้องกัน การจัดสัมพันธ์ทางฉนวน

1176
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

EEN 475 การออกแบบระบบไฟฟ้า
3(3-0-6)
		 (Electrical Systems Design)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 231 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
หลักการพื้นฐานการออกแบบ สัญญลักษณ์และมาตรฐานในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบการ
ส่งจ่ายของระบบไฟฟ้า สายตัวน�ำและสายเคเบิลไฟฟ้า รางร้อยท่อสายไฟฟ้า อุปกรณ์และ เครือ่ งมือทางไฟฟ้า
ตารางโหลดและการค�ำนวณ การปรับปรุงค่าตัวประกอบก�ำลัง และการออกแบบวงจรคาปาซิเตอร์แบงค์ การ
ค�ำนวณโหลดแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า การออกแบบวงจรมอเตอร์   การค�ำนวณโหลดของสายป้อนและ
สายเมน การค�ำนวณหาก�ำลังไฟฟ้า ระบบการเกิดลัดวงจร ค�ำนวณหากระแสลัดวงจร ระบบสายดินที่ใช้ใน
การติดตั้งทางไฟฟ้า
EEN 479 วิศวกรรมโรงจักรผลิตไฟฟ้า
3(3-0-6)
		 (Electrical Power Plant Engineering)
		
เงื่อนไขรายวิชา : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ ได้รับความเห็นชอบของผู้สอน
โหลดเคอร์ฟ โรงจักรดีเซล  โรงจักรไอน�้ำ โรงจักรกังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม โรงจักรพลัง
น�้ำ  โรงจักรพลังนิวเคลียร์ แหล่งพลังงานทดแทน สถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์สถานีย่อย การวางผังสถานีย่อย
การควบคุมสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติ การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ระบบกราวด์
EEN 480 การป้องกันระบบไฟฟ้าก�ำลัง
3(3-0-6)
		 (Electric Power System Protection)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 469 ระบบไฟฟ้าก�ำลัง 1
สาเหตุและสถิตขิ องความผิดพลาด พืน้ ฐานของระบบป้องกัน หม้อแปลงวัดและทรานสดิวเซอร์
อุปกรณ์ปอ้ งกันและระบบป้องกัน การป้องกันความผิดพลาดเนือ่ งจากกราวด์และกระแสเกิน การป้องกันแบ
บดิฟเฟอเรนเชียล การป้องกันสายส่งโดยการใช้รีเลย์ การป้องกันสายส่งโดยการใช้รีเลย์น�ำทาง การป้องกัน
มอเตอร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเจนเนอเรเตอร์ การป้องกันบัสโซน

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
EEN 352 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2
3(3-0-6)
		 (Electronics Engineering II)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 351 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
การตอบสนองเชิงความถี่ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรขยายป้อนกลับ ออปแอมป์และการ
ประยุกต์ วงจรขยายก�ำลังแบบหลายตอน วงจรกรองสัญญาณ วงจรก�ำเนิดสัญญาณ วงจรดิจิทัล
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EEN 434
		

กระบวนการสัญญาณดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน : MAT 238 สมการเชิงอนุพันธ์ส�ำหรับวิศวกร
สัญญาณเวลาต่อเนือ่ งและไม่ตอ่ เนือ่ ง การวิเคราะห์แบบสเปกตรัล เดซิเมชันและการประมาณ
ค่าในช่วง การแปลงอัตราการชักตัวอย่าง การแปลงฟูเรียร์แบบเวลาไม่ตอ่ เนือ่ ง วิธกี ารประมวลสัญญาณดิจทิ ลั
ที่ใช้หลักความเป็นไปได้   การออกแบบวงจรกรองดิจิตัลแบบผลตอบสนองสัญญาณอิมพัลซ์มีจ�ำกัดและไม่
จ�ำกัด ระบบใช้อัตราชักตัวอย่างหลายค่าและคลังวงจรกรอง การกรองเวฟเล็ตแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง แนะน�ำ
การใช้งานของวงจรกรองสัญญาณดิจิทัลบางชนิดเช่นการประมวลสัญญาณภาพ การประมวลสัญญาณพูด
และสัญญาณเสียง  การประมวลเป็นล�ำดับขบวนและการใช้งานเพิ่มเติมในปัจจุบัน  
EEN 457 การออกแบบระบบควบคุมแบบฝังตัว
3(3-0-6)
		 (Embedded System Design)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 312 ไมโครโปรเซสเซอร์
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบแบบฝังตัว โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละแบบ การ
ออกแบบระบบที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ PLC การใช้งานและพัฒนาซอฟต์แวร์ในระบบฝังตัว
การเชื่อมต่ออินพุตเอาต์พุต ตัวตรวจรู้สัญญาณ
TEN 423 การสื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Communications)
		
วิชาบังคับก่อน : TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร
ทบทวนหลักของความเป็นไปได้และกระบวนการสุ่ม ปริภูมิสถานะ ความกว้างแถบคลื่นน้อย
ที่สุดของไนควิสต์ การตรวจหาสัญญาณ สัญญาณรบกวนเกาเซียนขาวแบบบวก เทคนิคการมอดูเลทแบบ
ดิจิทัล ซิกมา-เดลตา การวิเคราะห์สมรรถนะ การประสานเวลา การท�ำให้เท่าเทียมกัน แนะน�ำทฤษฎีข่าว การ
เข้ารหัสที่แหล่งก�ำเนิด การเข้ารหัสที่ช่องสัญญาณ ระบบที่ใช้หลายสัญญาณพาห์และหลายช่องสัญญาณ  
เทคนิคการแผ่สเปกตรัม ช่องสัญญาณเฟดดิงแบบหลายเส้นทาง
TEN 424 การสื่อสารข้อมูลและการเชื่อมโยงโครงข่าย
3(3-0-6)
		 (Data Communications and Networking)
		
วิชาบังคับก่อน : TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย สถาปัตยกรรมของโครงข่ายแบบล�ำดับชั้น โปรโตคอลแบบจุด
ถึงจุดและการเชื่อมโยง  แบบจําลองหน่วงเวลาในโครงข่ายข้อมูล โปรโตคอลควบคุมการใช้เส้นทางสื่อสาร
การควบคุมการไหลของข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด โครงข่ายเฉพาะพื้นที่ โครงข่ายแบบสวิทช์ การจัด
เส้นทางในโครงข่ายข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในโครงข่าย โครงข่ายแบบกลุม่ เมฆ ระบบและ
สถาปัตยกรรม มาตรฐานต่างๆ
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TEN 428 การสื่อสารด้วยแสง
3(3-0-6)
		 (Optical Communications)
		
วิชาบังคับก่อน : TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร
ท่อน�ำคลื่นไดอิเล็กตริกแบบทรงกระบอกและเงื่อนไขการแพร่กระจาย โครงสร้างและชนิดของ
เส้นใยแสง พารามิเตอร์ของเส้นใยแสง การผลิตเส้นใยแสง ชนิดของเคเบิลใยแสง ตัวส่งสัญญาณแสง ตัว
รับสัญญาณแสง การลดทอนคุณภาพ การลดทอน และ การกระจายตามความยาวคลื่นของสัญญาณแสง
ในข่ายเชื่อมโยงแสง ตัวทวนสัญญาณแสง และตัวขยายสัญญาณแสง  การค�ำนวณคุณภาพของสัญญาณ
ที่เชื่อมต่อ การมัลติเพลกซ์ในระบบข่ายเชื่อมโยงแสง FTTX เบื้องต้น
TEN 440 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
1(0-3-6)
		 (Telecommunication and Electronics Laboratory)
		
วิชาบังคับก่อน: TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร
ปฏิบัติการระบบสื่อสารแบบอนาล็อกและแบบดิจิทัล ปฏิบัติการคลื่นความถี่วิทยุ ได้แก่การ
ทดลองอุปกรณ์สง่ คลืน่ สายอากาศ ไมโครเวฟ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วงจรกรองสัญญาณ วงจรก�ำเนิด
สัญญาณ
TEN 442 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
3(3-0-6)
		 (Communication Network and Transmission Lines)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 341 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
การสื่อสารแบบสายและแบบไร้สาย โครงข่ายการสื่อสารแบบสาย ความสัมพันธ์ระหว่างแม
ทริกซ์ Y, Z, F, G, H การเชือ่ มต่อและวงจรพืน้ ฐาน การแปลงโครงข่าย ปริมาณการส่ง เทคนิควงจรส่งสัญญาณ
ตัวกรองคลื่น ตัวลดทอน การประสานอิมพีแดนซ์ ทฤษฎีสายส่ง สมการ ผลเฉลย ส�ำหรับความถี่ต�่ำ กลาง สูง
ค่าคงที่ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบ คลื่นสะท้อน อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณลักษณะของสายปลายเปิด
ลัดวงจร ต่อโหลด สายส่งที่ไม่มีการสูญเสียและมีการสูญเสีย การสะท้อนในโดเมนเวลา ไดอะแกรมของการ
สะท้อน สัญญาณไขว้แทรกทีป่ ลายด้านใกล้ และ สัญญาณไขว้แทรกทีป่ ลายด้านไกล ความแตกต่างสัญญาณ
สายส่งผสม ชนิดของสายเคเบิล สายคู่เกลียวไม่ชีลด์ สายโคแอกเชียล มาตรฐานสายเคเบิลในปัจจุบัน
TEN 443 วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
		 (Antenna Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 341 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
นิยามพืน้ ฐานและทฤษฎี แหล่งก�ำเนิดสัญญาณไอโซโทรปิก แบบรูปสนามและก�ำลังงาน สภาพ
เจาะจงทิศทาและอัตราขยาย  ประสิทธิภาพ  โพลาไรเซชัน่   อนิ พุตอิมพิแดนซ์และแถบความถี  ่ สมการการส่ง
ผ่านของ Friis  การแผ่กระจายจากองค์ประกอบกระแส  ผลกระทบของกราวน์ คุณสมบัติของการแผ่กระจาย
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ของสายอากาศแบบลวด สายอากาศแถวล�ำดับ สายอากาศยากิ-อูดะ และสายอากาศแบบรายคาบล็อก สาย
อากาศแบบอะเพอร์เจอร์ สายอากาศแบบไมโครสตริป สายอากาศสมัยใหม่ส�ำหรับการประยุกต์ในปัจจุบัน
การวัดคุณลักษณะของสายอากาศ

กลุ่มวิชาเลือก
EEN 302 สัญญาณและระบบ
3(3-0-6)
		 (Signals and Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
สัญญาณ ระบบ และการจ�ำแนกประเภท ระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลาแบบเวลาต่อเนือ่ งและ
ไม่ต่อเนื่อง คอนโวลูชั่น ผลตอบสนองต่อสัญญาณอิมพัลส์   การแสดงระบบด้วยสมการอนุพันธ์และสมการ
ความแตกต่าง การวิเคราะห์สัญญาณด้วยอนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ การแปลงลาปลาซ  การแปลง
แซด กระบวนการชักตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านสัญญาณและระบบ    
EEN 404 ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Control Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 303 ระบบควบคุมป้อนกลับ
ศึกษาพื้นฐานของการควบคุมแบบดิจิทัล วิธีแปลงแบบแซด แบบจ�ำลองดิจิทัลของระบบ  การ
สุ่มสัญญาณต่อเนื่องตามเวลา การออกแบบตัวควบคุมดิจิทัล การออกแบบระบบควบคุมที่ใช้สัญญาณออก
และสภาวะปริภูมิเป็นตัวป้อนกลับ
EEN 425 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
3(3-0-6)
		 (Communication Electronics)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 351 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้ทางด้านระบบสือ่ สาร เช่นระบบโทรศัพท์ ระบบส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ การออสซิเลเตอร์ การมอดูเลท และการดีมอดูเลท การตรวจรับสัญญาณ
EEN 426 การออกแบบระดับสูงของระบบดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (High Level Design for Digital Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 211 วงจรและการออกแบบตรรกดิจิทัล
แนวคิดการออกแบบระดับสูงของระบบดิจทิ ลั ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบดิจทิ ลั โดยการออกแบบ
ระดับสูง ภาษาและโปรแกรมเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ การออกแบบโดยใช้ภาษาโปรแกรมระดับสูง
การออกแบบระบบดิจทิ ลั ในรูปแบบของกลุม่ ตามล�ำดับชัน้ การวิเคราะห์สญ
ั ญาณนาฬิกา การจ�ำลองผลการ
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ท�ำงานและการวิเคราะห์ของระบบดิจทิ ลั การสร้างระบบโดยใช้วงจรดิจทิ ลั ทีส่ ามารถโปรแกรมได้ กรณีศกึ ษา
วงจรที่ออกแบบโดยใช้การออกแบบระดับสูง
EEN 436
		

การประมวลผลภาพ
3(3-0-6)
(Image Processing)
การประมวลผลภาพขั้นพื้นฐาน การชักตัวอย่างและการควอนไทซ์ การแปลงสัญญาณภาพ
การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การหาส่วนของวัตถุบนพื้นภาพ การหาลักษณะเฉพาะของภาพเพื่อใช้ในอ้าง
ถึงภาพ ทฤษฎีการบีบอัดภาพ
EEN 437 โครงข่ายประสาทเทียมและเครื่องจักรเรียนรู้
3(3-0-6)
		 (Neuro¬ Network and Learning Machines)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 137 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
      
ความรู้เบื้องต้นทางตรรกศาสตร์คลุมเครือ ทฤษฎีเซตแบบดั้งเดิม ตรรกแบบคลุมเครือ ระบบ
จ�ำนวนตัวเลขแบบตรรกคลุมเครือ  ทฤษฎีตัวควบคุมแบบตรรกคลุมเครือและการประยุกต์ใช้งาน หลักการ
ของระบบโครงข่ายประสาทเทียม การจ�ำลองด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบและเทคนิคต่างๆ การ
สร้างตัวควบคุมแบบนิวโรฟัซซี่ เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในงานรูปแบบต่างๆ
EEN 456 อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
		 (Industrial Electronics)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 351 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
ออปแอมป์และวงจรรวม อุปกรณ์โซลิดสเตด อุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม การควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวหยัง่ สัญญาณแบบต่อเนือ่ งและแบบไม่ตอ่ เนือ่ ง พี
แอลซี ระบบควบคุมอัตโนมัติ
EEN 458 การออกแบบวงจรกรองสัญญาณ
3(3-0-6)
		 (Filter Design)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 351 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
คุณสมบัตแิ ละพืน้ ฐานของวงจรกรองสัญญาณ ชนิดของวงจรกรองสัญญาณ การออกแบบวงจร
กรองสัญญาณแบบต่างๆ การสร้างวงจรจากฟังก์ชันโอนย้าย แนะน�ำวงจรกรองสัญญาณดิจิทัล
EEN 459 การก�ำจัดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์
		 (Noise Reduction in Electronic Circuits)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 351 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1

3(3-0-6)

1181
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า การวัดและหน่วยการวัด หลักการลดสัญญาณรบกวน เทคนิคการ
ชิลและการลงดิน การวิเคราะห์ผลของการชิล การลดสัญญาณรบกวนของสวิตซ์ สัญญาณรบกวนในวงจร
ดิจิทัล  
EEN 463 ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
3(3-0-6)
		 (Electric Drives)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 462 อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
การขับเคลือ่ นด้วยก�ำลังไฟฟ้า ความเร็วและการเบรคของการขับเคลือ่ นด้วยไฟฟ้า การค�ำนวณ
การ เคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยวิธีวิเคราะห์ และด้วยกราฟการควบคุมมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์
และคอนเวอร์เตอร์ การควบคุมมอเตอร์แบบซิงโครนัส การควบมอเตอร์  กระแสตรง ระบบขับเคลือ่ นและการ
ควบคุมแบบพิเศษ
EEN 473 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
3(3-0-6)
		 (Sensors and Transducers)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 223 ฟิสิกส์ 2
แนะน�ำอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์วัดแบบต่างๆ ทรานสดิวเซอร์แบบแอนาล็อกและดิจิทัล
เทคนิคการวัดความดัน อุปกรณ์ถา่ ยทอดความดันดิฟเฟอเรนเชียล การวัดอัตราการไหลโดยใช้มเิ ตอร์ปฐมภูมิ
ทุตยิ ภูมิ และโดยใช้วธิ พี เิ ศษ การวัดอุณหภูมโิ ดยหลักการทางไฟฟ้า ไม่ใช้หลักการทางไฟฟ้า และใช้การแผ่รงั สี
การวัดระดับของเหลวแบบต่างๆ การวัดระดับของเหลวแบบวิธีตรงและวิธีอ้อมรวมทั้งวิธีการใช้ค่าความดัน
อุทกสถิต วิธีการทางไฟฟ้า และวิธีพิเศษ  ระบบควบคุมแบบสามัญ
EEN 476 วิศวกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง
3(3-0-6)
		 (Illumination Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 475 การออกแบบระบบไฟฟ้า
ปริมาณของการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้าของแสงสว่าง และการใช้เครื่องมือวัดหาความเข้ม
ของแสงสว่าง ทางกายภาพ การวัดแสงสว่าง การแผ่รงั สีจากวัตถุรอ้ น การแผ่รงั สีของหลอดไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
การติดตั้งดวงโคมและ อุปกรณ์แสงสว่างคุณสมบัติด้านแสงของวัสดุก่อสร้าง การออกแบบระบบแสงสว่าง
ภายในและภายนอกอาคาร การ ออกแบบระบบแสงสว่างในกิจการอื่น ๆ เช่น การใช้แสงสว่างใต้น�้ำ สนาม
กีฬา ถนน
EEN 487
		

การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Electrical Energy Conservation and Management)
ประสิทธิภาพทางพลังงาน หลักการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารและอุตสาหกรรม
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การจัดการโหลด กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงานและการวิเคราะห์
พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม ความรู้เชิงเทคนิคด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบส่อง
สว่าง ท�ำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศ มอเตอร์ในภาคอุตสาหกรรม ระบบโคเจนเนอร์เรชั่น การ
อนุรักษ์พลังงานและวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
EEN 488
		

พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
(Renewable Energy)
ระบบพลังงานเบือ้ งต้นและแหล่งพลังงานทดแทน ศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทน ความแตก
ต่างของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น  พลังงาน
แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ความร้อนใต้ภภิ พ ก๊าซชีวภาพ ขยะ คลืน่ เซลล์เชือ้ เพลิง การกักเก็บพลังงาน กฎหมาย
ข้อบังคับ และนโยบายเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เศรษฐศาสตร์พลังงานทดแทน
EEN 496 สหกิจศึกษาส�ำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education for Electrical Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การฝึกงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงาน
ประจ�ำของหน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ติดต่อกัน และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาฝึกงาน นักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์ และ
ต้องผ่านการประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
EEN 499 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
		 (Selected Topics in Electrical Engineering)
		
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
ศึกษาถึงพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยจะท�ำการเลือก หัวข้อที่น่าสนใจ
ในแต่ละภาคการศึกษา
TEN 427 การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0-6)
		 (Satellite Communications)
		
วิชาบังคับก่อน : TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร
วงโคจรของดาวเทียม ดาวเทียมค้างฟ้า ดาวเทียมสื่อสารและอุปกรณ์บนดาวเทียม การเชื่อม
โยง เน็ตเวิร์คแบบโยงขึ้นและโยงลง การมอดูเลตและเทคนิค การมัลติเพล็กซ์ของการสื่อสารผ่านดาวเทียม
เทคโนโลยีของสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ดาวเทียมกระจายเสียงโดยตรง
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TEN 429
		

การสื่อสารเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Mobile Communications)
วิชาบังคับก่อน : TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร
ระบบการสื่อสารแบบไร้สาย ประกอบด้วย  ทฤษฎี  หลักการท�ำงานของระบบการสื่อสารแบบ
เคลื่อนที่ คุณลักษณะและผลกระทบของการแผ่กระจายคลื่นวิทยุ เทคนิคการมอดูเลชั่น การเข้ารหัสเสียงพูด
การเข้ารหัสช่องสัญญาณไดเวอร์ซิตี้ เทคนิคการมัลติเพล็กซ์ อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อข้ามเครือข่ายของระบบ
การสื่อสารแบบเคลื่อนที่ มาตรฐานของระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ในปัจจุบัน เทคโนโลยี 3G  เทคโนโลยี
4G  เทคโนโลยี 5G  และเทคโนโลยีรุ่นต่อไป  ระบบเซลลูล่าร์ ประกอบด้วย  การเข้าถึงหลายทางและการ
จัดการสัญญาณแทรกสอด  ความจุของช่องสัญญาณไร้สาย  ความจุในระบบหลายผู้ใช้ และระบบสื่อสาร
ไร้สายแบบ MIMO
TEN 431 โครงข่ายการสื่อสารไร้สาย
3(3-0-6)
		 (Wireless Network Communications)
		
วิชาบังคับก่อน : TEN 321 หลักการของระบบการสื่อสาร
โครงข่ายไร้สายท้องถิน่ โครงข่ายการสือ่ สารไร้สายแบบเซลลูลา่ ร์ โครงข่ายแบบบุคคล  มาตรฐาน
ส�ำหรับการสื่อสารไร้สาย: WiMAX (IEEE 802.16), Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth (IEEE 802.15.1),  
ZigBee (IEEE 802.15.4) ความปลอดภัยในโครงข่ายไร้สาย
TEN 432 การสื่อสารมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
		 (Multimedia Communications)
		
วิชาบังคับก่อน : TEN 423 การสื่อสารดิจิทัล
หลักการขั้นพื้นฐานของเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การประมวลผลวิดีโอและการสร้างภาพ
เคลือ่ นไหว การบีบอัดข้อมูล การเข้ารหัสแบบซอร์สและเอนโทรปี มาตรฐานของการบีบอัดข้อมูล อุปกรณ์เก็บ
ข้อมูล โครงข่ายสื่อสารส�ำหรับมัลติมีเดีย การประยุกต์ทางด้านการสื่อสารมัลติมีเดีย
TEN 444 การแพร่กระจายของคลื่นวิทยุ
3(3-0-6)
		 (Radio Wave Propagation)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 341 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
การแพร่กระจายของคลืน่ ระดับต�่ำ การแผ่กระจายของคลืน่ ในท้องฟ้า การแพร่กระจายของคลืน่
ในบรรยากาศ ชั้นโทรโปสเฟียร์ การแพร่กระจายแบบแตกกระจัดกระจายในชั้นโทรโปสเฟียร์ ระบบถ่ายทอด
วิทยุแบบไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม เรดาร์ การแพร่กระจายเข้าสู่น�้ำทะเล ท่อบรรยากาศและการหักเห
ที่ไม่เป็นมาตรฐาน
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TEN 445 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0-6)
		 (Microwave Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : EEN 341 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
การทบทวนสมการแมกซ์เวล คลืน่ ระนาบ สายส่งและท่อน�ำคลืน่ ในระบบไมโครเวฟ การวิเคราะห์
โครงข่ายไมโครเวฟ อิมพีแดนซ์และแรงดันและกระแสสมมูล เมทริกซ์ s กราฟการไหลสัญญาณ การแมทช์อมิ
พีแดนซ์และการปรับ เรโซเนเตอร์ไมโครเวฟ  ตัวแบ่งก�ำลังและคัปเปลอร์แบบมีทิศทาง วงจรกรองไมโครเวฟ
การเชื่อมโยงไมโครเวฟจุดถึงจุด ระบบเรดาร์ การแพร่กระจายคลื่นไมโครเวฟ พื้นฐานการวัดคลื่นไมโครเวฟ
และการประยุกต์ใช้งาน
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สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ENV 250 เคมีส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
		 (Chemistry for Environmental Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี
ลักษณะทางเคมีและกายภาพของน�้ำประปาและน�้ำเสีย วิธีการก�ำหนดขอบเขตและการน�ำ
ข้อมูลไปใช้ในทางปฏิบัติด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษา  การวิเคราะห์น้�ำใน
ห้องปฏิบัติการ วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะน�้ำต่าง ๆ เช่น  ดีโอ  บีโอดี  ซีโอดี  ของแข็ง  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส
เป็นต้น  
ENV 251 ปฏิบัติการเคมีส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(0-3-2)
		 (Chemistry for Environmental Engineering Laboratory)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 122 หลักเคมีภาคปฏิบัติ
การวิเคราะห์ลักษณะของน�้ำ และน�้ ำเสียในห้องปฏิบัติการ ศึกษาพื้นฐานทางเคมีที่เกี่ยวกับ
การบ�ำบัดน�้ำประปาและน�้ำเสีย ศึกษาลักษณะทางเคมี และกายภาพของน�้ำประปาและน�้ำเสีย  วิธีการเก็บ
ตัวอย่างน�้ำและการวิเคราะห์น�้ำ เช่น ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ของแข็ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส     เป็นต้น  การตีความ
หมายของผลข้อมูลในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัด    ต่าง ๆ การฝึกหัดวิเคราะห์
น�้ำในห้องปฏิบัติการ
ENV 253
		

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
1(0-3-2)
(Environmental Microbiology Laboratory)
การทดลองเกีย่ วกับจุลนิ ทรียต์ า่ ง ๆ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม เช่น แบคทีเรีย รา
สาหร่าย โปรโตรซัว  การเพาะเลี้ยงเชื้อ  การย้อมสี  การทดสอบหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียและอีโคไล  การเพาะ
เลี้ยงจุลินทรีย์ในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
		
ENV 254 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
		 (Environmental Microbiology)
เซลและโครงสร้างของเซล วิธกี ารเก็บตัวอย่างและวิธวี เิ คราะห์จลุ นิ ทรียป์ ระเภทต่าง ๆ ทีม่ ใี นน�้ำ
และน�้ำเสีย ปฏิกริ ยิ าย่อยสลายอาหารทีเ่ กิดจากการท�ำงานของเอนไซม์ ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับพลังงาน ห่วง
โซอาหาร การผลิต และตัวแปรจ�ำกัดทีเ่ กีย่ วข้อง ระบบนิเวศ การเจริญเติบโตและการเคลือ่ นไหวของประชากร
จุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมของการบ�ำบัดน�้ำเสีย
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ENV 281 กลศาสตร์วิศวกรรมส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics for Environmental Engineering)
วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
     
ระบบแรง  การรวมแรง  สมดุลของแรง  สถิตยศาสตร์ของไหล  ความเสียดทาน  ระบบแรง     
และโมเมนต์   การวิเคราะห์โครงสร้าง  จุดศูนย์กลางของรูปทรงและของมวล  โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่  
เสถียรภาพของโครงสร้าง  หลักการเบื้องต้นของก�ำลังวัสดุ
EVN 341 ชลศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
		 (Hydraulics for Environmental Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 281 กลศาสตร์วิศวกรรมส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล ความดันและแรงลอยตัว สมการพลังงาน สม
การเบอร์นูลลี สมการต่อเนื่อง ของการไหลแบบคงตัว การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงของการไหลของ
ของไหล การไหลคงตัวแบบไม่ยุบในท่อ ทางน�้ำเปิด การวัดอัตราการไหล  สมการแฮดซั่น วิล เลี่ยม   สมการ
แมนนิ่ง การค�ำนวณหาค่าสูญเสียความดัน ระบบการแจกจ่ายน�้ำประปา
ENV 342 ปฏิบัติการชลศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(0-3-2)
		 (Hydraulics Laboratory for Environmental Engineering)
		
รายวิชาบังคับเรียนร่วม : ENV 341 ชลศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แรงดันน�้ำทีก่ ระท�ำต่อพืน้ ทีผ่ วิ ทีจ่ มน�้ำ แรงลอยตัว ทฤษฎีของเบอร์นลู ี การไหลผ่านช่องขนาดเล็ก
การไหลข้ามสันฝายคม แรงเสียดทานของการไหลในท่อปิด วัดการไหลในท่อ สัมประสิทธิค์ วามเสียดทานของ
แมนนิ่งส�ำหรับการไหลในทางน�้ำเปิด

กลุ่มวิชาบังคับ
ENV 252 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
		 (Fundamentals to Environmental Engineering)
     
พื้นฐานการค�ำนวณที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนหน่วยต่าง ๆ  สมดุลเคมี
สมดุลมวล   หน่วยความเข้มข้น  ความรู้พื้นฐานอุณหพลศาสตร์  การโยกย้ายมวลและพลังงาน คณิตศาสตร์
ของอัตราการเจริญเติบโตและการตาย การคาดการณ์ประชากร คุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำธรรมชาติ น�้ำผิวดิน
และน�้ำใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ  การค�ำนวณหาปริมาณน�้ำใช้ น�้ำเสีย และขยะมูลฝอยจาก
ชุมชน
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ENV 345

แบบจ�ำลองทางด้านสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Modeling)
		 วิชาบังคับก่อน : ENV 250 เคมีส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
      
แนะน�ำปรากฏการณ์การเคลื่อนที่มลพิษ   การเคลื่อนพาสารพิษ   การแพร่     การตกตะกอน         
ระบบกวนสมบูรณ์ ระบบการไหลแบบตามกัน  ปฏิกิริยาจลนะ  สมการมวลสมดุล  การวิเคราะห์เส้นตกท้อง
ช้างออกซิเจนของสตีรทเตอร์-เฟลป์  ยโู ทรฟิเคชันของทะเลสาบ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และแบบจ�ำลอง
ทั่วไปของการไหลเวียน แบบจ�ำลองกล่องคาร์บอนของโลก การใช้วิธีสถิติในการแก้ปัญหา  การวิเคราะห์
สมการถดถอยและสหสัมพันธ์
ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
		 (Unit Operations and Processes for Environmental Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 250 เคมีส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พืน้ ฐานการใช้หน่วยปฏิบตั กิ ารทางภายภาพและเคมีในการบ�ำบัดน�้ำประปา และน�้ำเสีย ได้แก่  
การผสม  การสร้างตะกอน  การตกตะกอน  การลอยตัว  การกรองและการปรับให้เท่า  และการเติมอากาศ  
ปฏิบัติการถ่ายเทมวล  ได้แก่  การดูดซึม  และการดูดซับ การท�ำให้เป็นกลาง  
ENV 366 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ
3(3-0-6)
		 (Biological Unit Processes)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 254 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
หลักการพืน้ ฐานของการวิเคราะห์กระบวนการ ลักษณะเชิงชลศาสตร์ของถังปฏิกรณ์ ถังปฏิกรณ์
แบบไหลตามกัน และถังปฏิกรณ์แบบไหลต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากหน่วยปฏิบัติการทางชีววิทยาในการ
บ�ำบัดน�้ำเสีย  จลนศาสตร์ของระบบชีวเคมี แบบจ�ำลองของถังปฏิกรณ์ชวี เคมี ระบบการเติบโตแบบแขวนลอย
และแบบเกาะติด กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสียแบบใช้อากาศและแบบไม่ใช้อากาศ
ENV 367 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(0-3-2)
		 (Environmental Engineering Laboratory)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการส�ำหรับวิศวกรรมสิ่ง		
		 แวดล้อม
		
วิชาบังคับเรียนร่วม : ENV 366 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ
การทดลองปฏิบัติการหน่วยทางเคมีและกายภาพในระบบบ�ำบัดน�้ ำและน�้ำเสีย ได้แก่ โคแอ
กกูเลชัน การตกตะกอน การเติมอากาศ  การดูดซับ และการแลกเปลีย่ นประจุ  การทดลองกระบวนการหน่วย
ได้แก่ การออกซิเดชันทางชีวภาพ การไหลแบบทีละเท และแบบต่อเนื่อง และการฆ่าเชื้อโรค
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ENV 411 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
3(3-0-6)
		 (Water Supply Engineering and Design)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการส�ำหรับวิศวกรรม
		 สิ่งแวดล้อม และ
		
ENV 341 ชลศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ความส�ำคัญของน�้ำ  แหล่งน�้ำ  และธรรมชาติของน�้ำ   แหล่งน�้ำดิบ (น�้ำผิวดิน  และน�้ำใต้ดิน)  
การประมาณปริมาณน�้ำใช้ คุณภาพและมาตรฐานน�้ำต่างๆ การออกแบบทางเข้าน�้ำดิบ และสถานีสูบน�้ำ 
กระบวนการผลิตน�้ำประปาต่าง ๆ ถังกวนเร็วและ ถังกวนช้า ถังตกตะกอน การก�ำจัดตะกอน ถังกรอง ระบบ
ฆ่าเชื้อโรค ระบบควบคุมรสและกลิ่น การลดความกระด้าง การควบคุมการกัดกร่อน การออกแบบระบบท่อ
จ่ายน�้ำประปา การดูดซับ  การแลกเปลี่ยนไอออน  การก�ำจัดตะกอน
		
ENV 421 วิศวกรรมน�้ำเสียและการออกแบบ
3(3-0-6)
		 (Wastewater Engineering and Design)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการส�ำหรับวิศวกรรม
		 สิ่งแวดล้อม และ
ENV 366 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ และ
ENV 341 ชลศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ลักษณะน�้ำเสีย การวัดอัตราการไหล มาตรฐานน�้ำทิ้ง  การบ�ำบัดน�้ำเสียทางกายภาพ  ได้แก่
ตะแกรง การก�ำจัดตะกอนหนัก การตกตะกอน การบ�ำบัดน�้ำเสียทางเคมี  ได้แก่ การตกตะกอนทางเคมี  ออก
ซิเดชั่น-รีดักชั่น การบ�ำบัดน�้ำเสียทางชีววิทยา ได้แก่ กระบวนการเอเอส บ่อเติมอากาศ บ่อผึ่ง  กระบวนการ
ฟิลม์ ตรึง) การออกแบบระบบบ�ำบัด น�้ำเสียทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา การก�ำจัดตะกอน  (การปรับเสถียร
การรีดน�้ำ)
ENV 423 การออกแบบระบบท่อรวบรวมน�้ำเสียและสถานีสูบน�้ำ	
3(3-0-6)
		 (Design of Sewer and Pumping Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 341 ชลศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พื้นฐานระบบท่อรวบรวมน�้ำเสีย  ระบบเครื่องสูบน�้ำ   การไหลภายในท่อและรางเปิด การวัด
อัตราการไหล  การออกแบบท่อรวบรวมน�้ำเสีย และอุปกรณ์  การไหลซึมเข้าท่อ  ผลกระทบและการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นภายในท่อน�้ำเสีย  ระบบเครื่องสูบน�้ำและสถานีสูบน�้ำ 
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ENV 431 การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
		 (Hazardous Waste Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการส�ำหรับ
		 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENV 366 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ
ชนิดและลักษณะของของเสียอันตราย พิษวิทยา กระบวนการบ�ำบัดทางกายภาพ-เคมี   กระบวนการ
บ�ำบัดทางชีววิทยา การปรับเสถียรและการท�ำให้แข็งตัว วิธกี ารใช้ความร้อน สถานทีท่ ำ� ลายและฝังกลบสถาน
ที่เก็บรักษา  การจัดการเชิงปฏิบัติในปัจจุบัน
		
ENV 433 การควบคุมมลพิษทางอากาศและการออกแบบ
3(3-0-6)
		 (Air Pollution Control and Design)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 250 เคมีส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พื้นฐานการควบคุมมลพิษทางอากาศ  แหล่งก�ำเนิดและชนิดของมลสารทางอากาศ  ผลกระ
ทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  กฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศ  การตรวจวัดและคาดการณ์การ
ปล่อยมลพิษทางอากาศ  อุตุนิยมวิทยา  แบบจ�ำลองความเข้มข้นมลสารอากาศ  หลักการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ  การออกแบบและควบคุมฝุน่ ละอองด้วยห้องตกตะกอนไซโคลน  เครือ่ งสัมผัสแบบเปียก  เครือ่ งกรอง
ใย  และเครือ่ งตกตะกอนไฟฟ้าสถิตย์  การออกแบบบ�ำรุงรักษาและประเมินประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ
		
ENV 434 การควบคุมมลพิษน�้ำเสียอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
		 (Industrial Water Pollution Control)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการส�ำหรับ
		 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENV 366 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ
ENV 421 วิศวกรรมน�้ำเสียและการออกแบบ
กฎหมายและข้อก�ำหนดการควบคุมมลพิษน�้ ำ จากโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต
และลักษณะของน�้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ แนวทางการลดปริมาณน�้ำเสียและ
เทคโนโลยีสะอาดที่ใช้ในกระบวนการผลิต การบ�ำบัดและก�ำจัดน�้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุม
และตรวจสอบระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่มีอยู่
ENV 436 วิศวกรรมมูลฝอย
		 (Solid Waste Engineering)
วิชาบังคับก่อน
ENV 250  เคมีส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)
:
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ลักษณะของมูลฝอยชุมชน  การจัดเก็บและรวบรวมมูลฝอย การฝังกลบแบบสุขาภิบาล  เตา
เผามูลฝอย  การท�ำปุ๋ย  การลดปริมาณและการน�ำกลับมาใช้ของมูลฝอย การแปรรูปมูลฝอยไปเป็นพลังงาน  
การวางแผนจัดการมูลฝอยระดับท้องถิ่นและภูมิภาค  การวิเคราะห์และออกแบบระบบก�ำจัดมูลฝอย ได้แก่
การฝังกลบแบบสุขาภิบาล  เตาเผามูลฝอย และการท�ำปุ๋ย การลดปริมาณและการน�ำกลับมาใช้ของมูลฝอย  
กระบวนการและการแปรรูปมูลฝอย การแปรรูปมูลฝอยไปเป็นพลังงาน  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
จัดการมูลฝอย
ENV 440 การสุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
		 (Building Sanitation)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 341 ชลศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร กฎหมายและข้อก�ำหนด ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ
หลักการออกแบบและการค�ำนวณระบบต่าง ๆ ได้แก่ ท่อประปา ท่อน�้ำร้อน ท่อน�้ำโสโครก ท่อน�้ำฝน ท่อน�้ำ
ดับเพลิง เครื่องสูบน�้ำประเภทต่าง ๆ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ระบบจัดการมูลฝอยส�ำหรับอาคารทั่วไป  
		
ENV 441 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
		 (Environmental Impact Assessment)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 250 เคมีส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หลักการนิเวศวิทยา กระบวนการและ
วิธีการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต กรณีศึกษา การวางมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน
รวมทั้งการวางแผน ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
		
ENV 483 การบริหารงานก่อสร้างส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
		 (Construction management for Environmental Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 281 กลศาสตร์วิศวกรรมส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
งานอุตสาหกรรมก่อสร้างส�ำหรับหน่วยกระบวนทางสิง่ แวดล้อม  หลักการบิหาร  การจัดองค์กร
ในงานก่อสร้าง  สัญญาก่อสร้างและการยื่นซอง   เครื่องมือที่ใช้วางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง  การ
ศึกษาความเหมาะสม  การวิเคราะห์กระแสเงินสด  กฎหมายก่อสร้าง  กฎระเบียบและมาตรฐานของคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง  ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  การเงินและการบัญชีในงานก่อสร้าง   
กระบวนการพิจารณาตัดสินปัญหาข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง  การขออนุญาตในการก่อสร้าง
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ENV 490 การฝึกงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(0-35-18)
		 (Environmental Engineering Training)
		
เงื่อนไขของวิชา : หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
		 วิชาบังคับก่อน : ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการส�ำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และ
ENV 366 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ
นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม ในหน่วยงานทีม่ วี ศิ วกรสิง่ แวดล้อมก�ำกับ
และดูแลการฝึกงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ติดต่อกันหรือไม่น้อยกว่า 210 ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้อง
ท�ำบันทึกประจ�ำวันและรายงานสรุป การฝึกงาน
ENV 491 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
1(0-3-2)
		 (Environmental Engineering Project I)
		
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตร
กลุม่ ทีท่ ำ� โครงงานจะได้รบั มอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม ให้ทำ 
� การศึกษาวิเคราะห์
หรือออกแบบ โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาโครงงาน และ /หรือวิศวกรทีช่ ำ� นาญงานเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำใน
เรือ่ งต่างๆ เช่น การนิยามปัญหา การประเมินวิธกี ารแก้ปญ
ั หาแบบ ต่างๆ การวางแผนโครงงาน การจัดก�ำหนด
เวลา การท�ำรายงานทางวิศวกรรม การเสนอวิธกี ารแก้ปญ
ั หา และการท�ำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ หรือ
ผลการออกแบบ เป็นต้น กลุ่มจะต้องท�ำรายงานเสนอวิธีการแก้ปัญหาและเสนอต่อกรรมการโครงงาน
ENV 492 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
2(0-6-3)
		 (Environmental Engineering Project II)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 491 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
กลุ่มที่ท�ำโครงงาน ด�ำเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 จุดประสงค์
หลักของวิชานี้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ประยุกต์ความรูท้ ไี่ ด้ศกึ ษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม ในการศึกษา
วิเคราะห์หรือออกแบบ และเป็นการฝึกท�ำงานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มท�ำโครงงาน กลุ่มจะต้องท�ำ
รายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อกรรมการโครงงาน
ENV 495 โครงงานสหกิจส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(0-9-5)**
		 (Cooperative Project for Environmental Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์
ทีป่ รึกษาโครงงานหรือทีป่ รึกษาในหน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ านสหกิจเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำ นักศึกษาต้อง
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จัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์ทแี่ สดงถึงรายละเอียดของการท�ำโครงงาน ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา เพือ่ น�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ
กลุ่มวิชาเลือก
ENV 343 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
		 (Mathermatics for Environmental Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
ทบทวนเทคนิคการอินทิเกรตทั้งโดยวิธีวิเคราะห์และวิธีเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์   ก�ำเนิด
ตัวคงที่ที่ค�ำนวณ จากเงื่อนไขแรกเริ่ม และวิธีตรวจสอบผลเฉลย การแก้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 1 อันดับ 2
(เฉพาะกรณีเชิงเส้นและสัมประสิทธิ์คงที่) และการประยุกต์ การใช้วิธีการเชิงตัวเลขแก้สมการอันดับ 1 และ
อันดับ 2 การแปลง Laplace และการประยุกต์ การแปลง Fourier  แนะน�ำสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการ
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางน�้ำ มลพิษทางอากาศ
ENV 344 สถิติส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
		 (Statistics for Environmental Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
        
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การกระจายข้อมูล การ
ประมาณแบบจ�ำลอง และการทดสอบ การวิเคราะห์การถดถอย  การวิเคราะห์แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์
ในงานวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม   การออกแบบการทดลอง และขนาดของการทดลอง การจัดท�ำแบบจ�ำลองด้วย
วิธีอนุกรมเวลาและการคาดการณ์ เทคนิคการเลียนแบบ การประกันคุณภาพของการทดลองปฏิบัติทางสิ่ง
แวดล้อมและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ENV 412 การบ�ำบัดน�้ำขั้นสูง
3(3-0-6)
		 (Advanced Water Treatment)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการส�ำหรับ
		 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENV 366 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ  และ  
ENV 411 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
หลักการของวิศวกรรมกระบวนการ การสมดุลมวลวัสดุ การถ่ายเทมวล และก๊าซ การกลั่น การ
ไล่ก๊าซ ออสโมซิสผันกลับ การกรองแบบอัลตรา การแยกด้วยไฟฟ้าและเยื่อกรอง การฆ่าเชื้อโรค ด้วยแสง
อัลตราไวโอเลต การบ�ำบัดน�้ำหล่อเย็น การบ�ำบัดน�้ำเค็ม การบ�ำบัดน�้ำของโรงงาน พลังงานความร้อน การ
เลือกวิธีการบ�ำบัดต่าง ๆ
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ENV 422 การบ�ำบัดน�้ำเสียขั้นสูง
3(3-0-6)
		 (Advanced Wastewater Treatment)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 365 หน่วยปฏิบัติการและหน่วยกระบวนการส�ำหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
ENV 366 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ และ
		 ENV 421 วิศวกรรมน�้ำเสียและการออกแบบ
หลักการบ�ำบัดน�้ำเสียขัน้ สูง ไนตริฟเิ คชัน่ ดีไนตริฟเิ คชัน่ การก�ำจัดฟอสฟอรัสทางชีววิทยา การ
ก�ำจัดฟอสฟอรัสโดยการตกตะกอนทางเคมี การก�ำจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัส การก�ำจัดสารประกอบทีเ่ ป็น
พิษ การก�ำจัดสารอินทรียท์ ยี่ อ่ ยยาก และสารอนินทรียล์ ะลาย การบ�ำบัดโดยธรรมชาติ บึงประดิษฐ์ การบ�ำบัด
โดยดิน
ENV 435
		

การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน
3(3-0-6)
(Noise and Vibration Control)
ศึกษาถึงพฤติกรรมของคลื่นเสียง อุปกรณ์ในการวัด กฎเกณฑ์ในการวัด ผลกระทบของเสียง
ต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับในการควบคุมเสียง การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันเสียงสะท้อน
และการท�ำนายระดับเสียง
ENV 437
		

เศรษฐศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Economics for Environmental Engineering)
หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คุณค่าทางเวลาของเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ การประเมินอัตราผลตอบแทน
การเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ราคาต่อก�ำไร ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของ
การควบคุมมลพิษ เช่น ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน ระบบจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  เศรษฐศาสตร์ของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  การใช้กราฟในทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการบริหารโครงการ
ENV 442
		

ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3(3-0-6)
(Environmental System and Management)
หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในมุมมองของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การ
วิเคราะห์โปรแกรมการตัดสินด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม นโยบายสาธารณะ และการปฏิบัติ การจัดองค์กร
และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านโครงสร้างและบทบาท การพัฒนานโยบาย มุมมอง
ต่างๆ ในการจัดการ และการด�ำเนินการโปรแกรม ตลอดจนกรณีศึกษาด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม
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ENV 443 การจัดการคุณภาพน�้ำ	
3(3-0-6)
		 (Water Quality Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 250 เคมีส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วัฎจักรของน�้ำ  การใช้ประโยชน์และเกณฑ์คุณภาพน�้ำ  พารามิเตอร์คุณภาพน�้ำ  มล พิษทาง
น�้ำ การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจ�ำลองคุณภาพน�้ำในแม่น�้ำ ปากแม่น�้ำ และทะเลสาบ การวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพน�้ำ วิธีการควบคุมคุณภาพน�้ำ การจัดการและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์
ENV 470
		

วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Health Engineering)
ลักษณะของการอนามัยในทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม หลักวิทยาโรคระบาดทีเ่ น้นเป็นพิเศษด้าน
สิง่ แวดล้อมในชุมชนและในการอาชีพ มาตรฐานอนามัยสิง่ แวดล้อมและความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการประยุกต์หลัก
ทางวิศวกรรมในการป้องกันทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ENV 471
		

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Law)
วิวัฒนาการและมูลเหตุที่ต้องใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม การใช้กฎหมายควบคุมจัดระเบียบสิ่ง
แวดล้อม ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป และขอบเขตของกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ENV 472 การจัดการความปลอดภัยอุตสาหกรรมส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
		 (Industrial Safety Management for Environmental Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 250 เคมีส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม และในสถานที่บ�ำบัดมลพิษ  ความจําเป็นใน
การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมในขณะปฏิบัติงานในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม     การวางแผนส�ำหรับการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การวางแบบแปลนโรงงานบ�ำบัดน�้ำเสีย โรงงาน
ผลิตน�้ำประปา โรงก�ำจัดขยะมูลฝอย การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกลด้วยการวางเครื่องป้องกันและ
การซ่อมบํารุง  ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารโครงการความปลอดภัย การฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยและกรณีศึกษาและการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว  
ENV 473 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ
3(3-0-6)
		 (Bioremediation Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : ENV 250 เคมีส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กระบวนการทางชีวภาพเพือ่ บ�ำบัดฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมทีป่ นเปือ้ นสารก่อมลพิษให้มคี วามเป็น
พิษน้อยลงหรือหมดไป  โดยใช้จลุ นิ ทรียแ์ ละพืชในการย่อยสลาย  การเปลีย่ นรูปสารมลพิษ  ประเภทแหล่งทีม่ า
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ของสารมลพิษ  หลักการเบื้องต้นของการบ�ำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ  การบ�ำบัดสารมลพิษตามธรรมชาติ  
การบ�ำบัดสารมลพิษโดยการกระตุ้นทางชีวภาพ การเติมจุลินทรีย์เพื่อบ�ำบัดสารพิษ  การใช้พืชในการบ�ำบัด
สารมลพิษ และเทคโนโลยีการบ�ำบัดสารมลพิษในพื้นที่และนอกพื้นที่
ENV 474
		

การส�ำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
(Environmental Data Surveys and Environment Geographic Information System)
วิธีการส�ำรวจและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการส�ำรวจสภาพแวดล้อม ทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ อาทิ รูปถ่ายทางอากาศภาพจากดาวเทียม แผนที่ชนิดต่างๆ ตลอดจนการส�ำรวจข้อมูลใน
ภาคสนาม และการน�ำข้อมูลเหล่านัน้ มาวิเคราะห์และประเมินผลด้านสิง่ แวดล้อมเรือ่ งต่างๆ อาทิ การจัดการ
ทรัพยากร ระบบนิเวศ มลภาวะ ภัยธรรมชาติ การใช้ทดี่ นิ โดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์(GIS) ในการ
จัดเก็บ ปรับแก้และวิเคราะห์ประเมินผลออกมาในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่
ENV 475
		

การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Risk Assessment)
หลักการของการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอันตราย การ
สัมผัส และความเสี่ยง กระบวนการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม วิธีการใช้แบบจ�ำลองคณิตศาสตร์ใน
การประเมินความเสีย่ งอันตรายจากสารมลพิษทีป่ นเปือ้ นอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทัง้ ทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของมนุษย์ และทีม่ ผี ลต่อสภาพของระบบนิเวศ การอธิบายลักษณะความเสีย่ งอันตรายทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จาก
ผลการประเมินด้วยแบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ รวมทัง้ ใช้การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน และความแปรปรวน
ทางสถิตใิ นการประเมินความเสีย่ ง การประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินความเสีย่ งในการจัดการสิง่ แวดล้อม
ENV 476

การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-3)
(Environmental Management by Local Wisdom)
ปรากฏการณ์สงิ่ แวดล้อม สิง่ แวดล้อมเฉพาะ การจัดเรียงสิง่ แวดล้อม หลักการจัดการสิง่ แวดล้อม
กระบวนการวิทยาศาสตร์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการสิ่ง
แวดล้อม
ENV 496

สหกิจศึกษาส�ำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6(0-35-18)
(Cooperative Education for Environmental Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เสมือนเป็นพนักงานประจ�ำ
ของหน่วยงานนัน้ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน  และมีงานเฉพาะทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงาน
ให้ปฏิบตั ใิ ห้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาท�ำงาน นักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์และต้องผ่านการ
ประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
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ENV 499 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Environmental Engineering)
		
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
การพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยจะท�ำการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ
ในแต่ละภาคการศึกษา
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สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
IEN 221

ความน่าจะเป็นและสถิติส�ำหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Probability and Statistics for Engineers)
ทฤษฎีความน่าจะเป็น  ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและทฤษฎีของเบย์   การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบต่อเนือ่ งและแบบไม่ตอ่ เนือ่ งของตัวแปรสุม่ การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซอง และการ
แจกแจงแบบปกติ การใช้สถิตเิ ชิงอนุมานทีเ่ กีย่ วข้องกับการสุม่ ตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์และการ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงเส้น
IEN 238
		

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและสมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Numerical Methods and Differential Equations Modeling)
ทฤษฎีเบื้องต้นของระเบียบวิธีเชิงตัวเลข และการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงาน
วิศวกรรมและการทดลอง การประมาณค่าในช่วงและการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูลต่างๆ การสร้าง
แบบจ�ำลองงานวิศวกรรมด้วยสมการอนุพันธ์แบบ First และ Second order การวิเคราะห์ความแม่นย�ำของ
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเทียบกับ Analytical solution การ Integration ด้วยเทคนิคระเบียบวิธีเชิงตัวเลขต่างๆ
อาทิเช่น Newton-Cotes quadrature และ Gaussian quadrature การแก้ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิง
เส้นด้วยเทคนิค Gauss-Seidel และ Conjugate gradient method.
IEN 361 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
		 (Engineering Materials)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี
ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมเช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิก วัสดุผสมและ
วัสดุนาโน ตั้งแต่โครงสร้างอะตอมและโครงสร้างผลึกในของแข็ง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างจุลภาคและการ
เปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างกล กรรมวิธที างความร้อนของเหล็กกล้าเจือ กลไกของการแพร่ เหล็กกล้าเจือ เหล็กกล้า
เครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้าทนความร้อน เหล็กหล่อและเหล็กหล่อเจือ โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก
ชนิดของธาตุเจือ หน้าที่ของธาตุเจือ ลักษณะโครงสร้าง สมบัติและการใช้งานของโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก
เช่น อลูมเิ นียมทองแดง แมกนีเซียม และการเพิม่ ความแข็งด้วยการใช้การตกผลึกของโลหะจ�ำพวกเหล็กและ
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก การเสื่อมสภาพและการกัดกร่อนในโลหะ การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงาน
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IEN 363 ปฏิบัติการทางกลในอุตสาหกรรม
1(0-3-2)
		 (Mechanical Laboratory in Industry)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 361 วัสดุวิศวกรรม และ
MEN 340  อุณหพลศาสตร์  
ปฏิบัติทางด้านกลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น ได้แก่ ความดัน  แรงเสียดทาน
ในท่อ เครื่องสูบในอุตสาหกรรม การวัดอุณหภูมิ การถ่ายเทความร้อน รวมทั้งการทดสอบกลศาสตร์ของวัสดุ
เช่น การทนแรงดึง การทนต่อแรงกระแทก การทดสอบค่าความแข็ง และการทดสอบแบบไม่ท�ำลาย
IEN 370 กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
		 (Manufacturing Processes)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 361 วัสดุวิศวกรรม
วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมการผลิต การออกแบบและควบคุมระบบการผลิต กรรมวิธีการผลิตและขึ้นรูปโลหะ พลาสติก ไม้ และวัสดุผสม เช่น การดัดงอ การฉีด การหล่อ การตัดปาดผิว และการ
แต่งผิว ความสามารถและข้อจ�ำกัด ของกรรมวิธกี ารผลิตแบบต่าง ๆ  หลักเบือ้ งต้นของการคิดต้นทุนการผลิต

วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
IEN 237 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6)
		 (Mathematics for Industrial Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 136 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
หลักการก�ำจัดทีละตัวแปรของเก๊าส์  พีชคณิตของแมทริกซ์  ดีเตอร์มีแนนท์และ กฎของเคร
เมอร์ การหาส่วนกลับของแมทริกซ์  ปริภูมิและอนุปริภูมิเวคเตอร์ ภาวะอิสระเชิงเส้น  ค่ามูลฐาน  มิติ ระบบ
สมการเชิงเส้น รูปแบบของอนุปริภูมิทั้งสี่  การแปลงเชิงเส้น ทวิปริภูมิ ปริภูมิจากผลคูณภายในค่าไอเก้นและ
เวคเตอร์ไอเก้น และเมทริกซ์เชิงซ้อน
IEN 303 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
		 (Engineering Economics)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 136 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
หลักการพืน้ ฐานทางเศรษฐศาสตร์และการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการทางวิศวกรรม คุณค่าทาง
เวลาของเงิน การวิเคราะห์การลงทุน การเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ การประเมินอัตราผลตอบแทน การเสือ่ ม
ราคา ดอกเบี้ย และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  การวิเคราะห์ความไวและการตัดสินใจค่าคาดหวัง  การวิเคราะห์
ทางเศรษฐศาสตร์หลังหักภาษี และการประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
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IEN 341
		

การศึกษาการท�ำงาน
3(3-0-6)
(Work Study)
ความรูใ้ นการท�ำงานด้านการศึกษาเวลาและการเคลือ่ นที่ วิธปี ฏิบตั ิ และขัน้ ตอนในการประยุกต์
ใช้หลักการเคลือ่ นไหว การใช้แผนภูมกิ ระบวนการผลิต แผนภาพการไหล แผนภูมคิ นและเครือ่ งจักร แผนภูมไิ ซ
โม การศึกษาเวลา การค�ำนวณเวลามาตรฐาน การสุม่ งาน การประเมินอัตราการท�ำงาน ระบบข้อมูลมาตรฐาน
และการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
IEN 350
		

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Safety Engineering)
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
หลักการป้องกันความเสียหาย การออกแบบ การวิเคราะห์และการควบคุมภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
ในสถานปฏิบัติงานหรือพนักงาน ศึกษาถึงเทคนิคของระบบความปลอดภัย หลักการจัดการความปลอดภัย
และกฎหมายความปลอดภัย
IEN 404
		

การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Cost Analysis)
นิยามและหลักการเบื้องต้นของต้นทุนอุตสาหกรรม ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ต้นทุนค่าแรงงาน
ทางตรง และต้นทุนโสหุย้ การผลิต ระบบต้นทุนงานสัง่ ท�ำและระบบต้นทุนกระบวนการ ต้นทุนของเสีย  ตน้ ทุน
มาตรฐาน และการจัดสรรต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก�ำไร การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบ
ประมาณการผลิต
IEN 412 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
		 (Industrial Plant Design)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 302 การจัดการส�ำหรับวิศวกรอุตสาหการ และ
		 IEN 341 การศึกษาการท�ำงาน
ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบผังโรงงาน กระบวนการวิเคราะห์การออกแบบโรงงาน  การวาง
ผังและแผนขยายโรงงาน  การขนถ่ายวัสดุ  การตัง้ โจทย์เกีย่ วกับการวางผัง  การหาท�ำเลโรงงาน  การวิเคราะห์
ตัวผลิตภัณฑ์  การจ�ำแนกรูปแบบและหน้าที่ของผังโรงงาน  
IEN 423 ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต
		 (Production Planning and Control Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 302 การจัดการส�ำหรับวิศวกรอุตสาหการ และ
IEN 431 การวิจัยด�ำเนินงาน

3(3-0-6)
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ความรูเ้ บือ้ งต้นของระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การวางแผนการผลิตรวม
การควบคุมวัสดุคงคลัง การวางแผนความต้องการวัสดุ ก�ำลังการผลิต การจัดล�ำดับงานและตารางการผลิต
การจัดสมดุลสายการผลิต การวางแผนและควบคุมงานโครงการ และ การเร่งงานโครงการ
IEN 430 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
		 (Quality Control)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 221 ความน่าจะเป็นและสถิติส�ำหรับวิศวกร
เทคนิคการควบคุมคุณภาพ เช่น เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ 7 ประการ แผนภูมิควบคุม
ส�ำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัด   แผนภูมิควบคุมควบคุมคุณภาพส�ำหรับข้อมูลแบบหน่วยนับ การศึกษาความ
สามารถของกระบวนการ การวิเคราะห์ระบบวัด  แผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบหน่วยวัด ความ
เชื่อถือได้ในงานสินค้า และหลักการบริหารคุณภาพ เช่น  Six-Sigma
IEN 431 การวิจัยด�ำเนินงาน
3(3-0-6)
		 (Operations Research)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 237 คณิตศาสตร์ส�ำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
ความรู้เบื้องต้นในวิธีการวิจัยด�ำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ พีชคณิตของ
เมทริกซ์ โดยเน้นการประยุกต์ใช้แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์แทนระบบปัญหา เช่น เทคนิคการแก้ไขปัญหา
ก�ำหนดการเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบระบบคงคลัง และ
การจ�ำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจ
IEN 433
		

การประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
(Quality Assurance)
หลักการการประกันคุณภาพ ความต้องการและข้อก�ำหนดของลูกค้า การพัฒนาและการจัดการ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดหาแหล่งต้นทางและความสัมพันธ์กบั ผูส้ ง่ มอบ การประกันคุณภาพในกระบวนการ
ผลิตหรืองานบริการ การบริหารคุณภาพทั้งองค์การ ความรับผิดชอบและรับประกันผลิตภัณฑ์ การตรวจ
ประเมินคุณภาพ และหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
IEN 473 วิศวกรรมบ�ำรุงรักษา
3(3-0-6)
		 (Maintenance Engineering)
		
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
หลักการบ�ำรุงรักษาและ TPM ในโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลสถิติของความเสียหาย ความเชื่อ
มั่น การวิเคราะห์ความสามารถในการบ�ำรุงรักษาและความสามารถในการใช้งานได้ การหล่อลื่น ระบบการ
บ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเงื่อนไขของเทคโนโลยีมอนิเตอริ่ง ระบบควบคุมการบ�ำรุงรักษาและจัดล�ำดับงาน
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องค์กรของการบ�ำรุงรักษา บุคลากรและแหล่งข้อมูล ระบบการจัดการบ�ำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดการ
วงจรชีวิต การรายงานการบ�ำรุงรักษา และดัชนีวัดประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการบ�ำรุงรักษา
IEN 479
		

การเสริมทักษะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
2(0-6-3)
(Industrial Engineering Skill Development)
เงื่อนไขรายวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า  70 หน่วยกิต
(รวมหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นหรือการโอน)
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการศึกษางาน การวางผังโรงงาน การควบคุมคุณภาพ การวิจยั การด�ำเนิน
งาน การออกแบบชิ้นงานเพื่อการผลิตโดยการใช้ระบบ CAD/CAM/CNC ปฏิบัติการวิศวกรรมปลอดภัย

IEN 484
		

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการจ�ำลองด้วยเรขาคณิต
3(3-0-6)
(Computer-Aided Design and Geometric Modeling)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการจ�ำลองโมเดลสาม
มิติด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ตั้งแต่รูปทรงเรขาคณิตทั่วไปจนถึง freeform surface และ solid modeling
ผ่านการใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ เรียนรู้วิธีการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการสร้าง
คอมพิวเตอร์กรากฟิกส์ และประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาทางวิศวกรรม การศึกษาการประกอบโมเดลสามมิติ
ของชิน้ งานให้เป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้งานและผลิตได้จริง รวมทัง้ การสร้างแบบจ�ำลองการเคลือ่ นไหวกลไกของชิน้
งานหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อวิเคราะห์การท�ำงาน วิธีแสดงผลทั้งแบบสองและสามมิติและการแปลงข้อมูล
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ เพื่อน�ำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆในการผลิต
IEN 490 การฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหการ
1(0-35-18)
		 (Industrial Engineering Training)
		
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
		 วิชาบังคับก่อน : IEN 302 การจัดการส�ำหรับวิศวกรอุตสาหการ และ
IEN 341 การศึกษาการท�ำงาน
นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ในหน่วยงานทีม่ วี ศิ วกรอุตสาหการก�ำกับ
และดูแลการฝึกงาน เป็นเวลา 35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน หรือไม่นอ้ ยกว่า 210
ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันและท�ำรายงานสรุปการฝึกงานส่ง
IEN 491 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
		 (Industrial Engineering Project I)
		
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 490 การฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหการ

1(0-3-2)
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ปัญหา

นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับโจทย์ที่ต่างกัน  นักศึกษาจะต้องแสดงออกถึงความสามารถในการแก้

IEN 492 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
2(0-6-3)
		 (Industrial Engineering Project II)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 491 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม 1
กลุ่มที่ท�ำโครงงาน ด�ำเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 จุดประสงค์
หลักของวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ในการ
ศึกษาวิเคราะห์ หรือออกแบบ และเป็นการฝึกงานในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มท�ำโครงงาน กลุ่มจะต้อง
ท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อกรรมการโครงงาน
IEN 495 โครงงานสหกิจส�ำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
3(0-9-5)
		 (Cooperative Project for Industrial Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีอาจารย์
ทีป่ รึกษาโครงงานหรือทีป่ รึกษาในหน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ านสหกิจเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำ นักศึกษาต้อง
จัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์ทแี่ สดงถึงรายละเอียดของการท�ำโครงงาน ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา เพือ่ น�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ
กลุ่มวิชาเลือก
IEN 302
		

การจัดการส�ำหรับวิศวกรอุตสาหการ
3(3-0-6)
(Management for Industrial Engineers)
ประวัตศิ าสตร์การจัดการอุตสาหกรรม  หลักการจัดการและการตลาด การจัดการโครงการ  การ
จัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  การจัดการการผลิต การวางผังโรงงาน  การเลือกกระบวนการผลิต  การจัดการ
ผลิตภาพ  การบริหารการเงิน บัญชีบริหาร และการตัดสินใจในการลงทุน
IEN 312 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
		 (Supply Chain and Logistics Management)
      
ความรู้เบื้องต้นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการขนส่ง
ประเภทการขนส่ง  การกระจายสินค้า การจัดคลังสินค้าและการเก็บรักษา  ผู้ให้บริการทางโล-จิสติกส์ที่เป็น
บุคคลภายนอก
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IEN 322 การออกแบบการทดลอง
3(3-0-6)
		 (Design of Experiment)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 221 ความน่าจะเป็นและสถิติส�ำหรับวิศวกร
หลักการเบือ้ งต้นของการออกแบบการทดลอง การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง เพือ่ แก้
ปัญหาทางวิศวกรรม โดยเน้นวิธกี ารออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตทิ ไี่ ม่ใช่พารามิเตอร์
และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิงวิศวกรรม
IEN 371 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
		 (Product Design and Development)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 133 เขียนแบบวิศวกรรม
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์    ประมวลความต้องการของลูกค้าและข้อก�ำหนด
ของผลิตภัณฑ์ การเลือกวัสดุ QFD    weighted decision matrix   weighted property index วิธขี อง Taguchi
การออกแบบเพื่อให้ขึ้นรูปและประกอบง่าย และการสร้างต้นแบบ
IEN 402
		

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3(3-0-6)
(Feasibility Study)
ความหมายของโครงการลงทุน  วเิ คราะห์ดา้ นการตลาด การแบ่งส่วนตลาด กลยุทธ์สว่ นประสม
ทางการตลาด วิเคราะห์ด้านเทคนิค การเลือกท�ำเลที่ตั้ง ผังโรงงานและกระบวนการผลิต วิเคราะห์การเงิน
รายรับ-รายจ่าย เครื่องมือการตัดสินใจ ทั้ง มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน ระยะเวลาคืนทุน
และการวิเคราะห์ความไว
IEN 405 กฎหมายงานวิศวกรรมและจรรยาบรรณ
3(3-0-6)
		 (Engineering Law and Ethics)
		
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
หลักการและวิวฒ
ั นาการของกฎหมาย สิทธิ และหน้าที่ และความส�ำคัญของกฎหมายต่อวิชาชีพ
วิศวกร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน กฎหมายแรงงาน กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมาย
ศุลกากร และพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม
IEN 415 การควบคุมมลพิษและการก�ำจัดของเสีย
3(3-0-6)
		 (Pollution Control and Waste Treatment)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 121 หลักเคมี
ลักษณะต่าง ๆ ของน�้ำเสีย มาตรฐานของน�้ำ และการบ�ำบัดน�้ำเสีย การจัดการการบ�ำบัด และการ
ก�ำจัดของเสียทีเ่ ป็นของแข็ง การจัดการของเสียทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุมมลภาวะและมาตรฐาน
ของอากาศ
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IEN 416
		

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Management Systems)
ความรูพ้ นื้ ฐานเรือ่ งมลสารสิง่ แวดล้อมของชุมชนและอุตสาหกรรม สาเหตุและผลกระทบของมล
สาร  ต่าง ๆ เทคโนโลยีในการบ�ำบัดน�้ำเสีย เทคโนโลยีการควบคุมมลภาวะทางอากาศ เทคโนโลยีการจัดการ
ขยะและของเสียอันตราย หลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ตามระบบมาตรฐาน
ISO14000
IEN 442 การยศาสตร์
3(3-0-6)
		(Ergonomics)
ศึกษาระบบการเคลื่อนไหวของระบบกระดูกและระบบการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย
วิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ในการท�ำงานระหว่างคน เครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ และสภาพ
แวดล้อม การออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรให้สอดคล้องกับสรีระของมนุษย์
IEN 464 วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
		 (Tool Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 370 กรรมวิธีการผลิต
วิศวกรรมเครือ่ งมือเบือ้ งต้น ค่าเผือ่ พิกดั รูปทรง การเลือกวัสดุทใี่ ช้ทำ� เครือ่ งมือ จิก๊ และฟิกซ์เจอร์
ประกอบด้วยชนิดและหน้าทีข่ องเครือ่ งมือ การออกแบบ ก�ำหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะและวิธกี ารผลิตเครือ่ งมือ อัน
ประกอปด้วยเครือ่ งมือคมตัดเดียว เครือ่ งมือหลายคมตัด มีดตัดดอกสว่าน ดอกกัดส�ำหรับงานคว้าน ดอกต๊าบ
แม่พิมพ์และดาย พื้นฐานกระบวนการผลิตเครื่องมือ วัสดุของเครื่องมือ สมรรถภาพของเครื่องมือและข้อมูล
การใช้งานเศรษฐศาสตร์การใช้เครื่องมือ หลักการออกแบบจับยึดชิ้นงาน
IEN 472
		

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(Industrial Automation)
หลักการพื้นฐานของระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรม ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การใช้
คอมพิวเตอร์ประสานการผลิต ซึง่ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการผลิต การควบคุมเครือ่ งจักรกลอัตโนมัติ
หุ่นยนต์ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนกระบวนการ โครงสร้างและหลักการท�ำงานของเครื่องวัดความ
ดัน อัตราการไหล อุณหภูมิ ระบบนิวแมติก และ ระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก หลักการท�ำงานของตัวตรวจ
จับแบบต่างๆ  การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะควบคุมการทํางานของระบบนิวแมติก
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IEN 486
		

คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตและช่วยงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Computer-Aided Manufacturing and Engineering)
ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเทคนิคระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่อง (Finite Difference) และระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element) ที่ใช้ในการวิเคราะห์การผลิตตั้งแต่การวิเคราะห์โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรม วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนและของไหล ไปจนถึงวิเคราะห์การ
ผลิตด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี เรียนรู้ระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตและวิเคราะห์การผลิต (CAM/
CAE) ศึกษาการท�ำงานและอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องจักรซีเอ็นซี วิธีการสร้าง G-Code และเทคนิคในการขึ้น
รูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซีทั้งแบบเครื่องกัด 3 แกน (3-Axis Milling Machine) และเครื่องกลึง (Lathe
Machine)
IEN 487
		

การออกแบบแม่พมิ พ์และวิเคราะห์การไหลในกระบวนการฉีดขึน้ รูปพลาสติก 3(3-0-6)
(Design and Flow Analysis of Plastic Injection Molding)
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การออกแบบแม่ พิ ม พ์ ง านฉี ด ขึ้ น รู ป พลาสติ ก โดยใช้ ซ อฟแวร์
คอมพิวเตอร์ชว่ ยในการออกแบบและโมเดลทางคณิตศาสตร์ เรียนรูค้ ณ
ุ สมบัตขิ องวัสดุทใี่ ช้ในการท�ำแม่พมิ พ์
คุณสมบัติเบื้องต้นของพอลิเมอร์ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องและกลไกการท�ำงานของแม่พิมพ์ เรียนรู้การ
ออกแบบชิ้นงานพลาสติกที่ผลิตขึ้นได้จริงจากการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการฉีดขึ้น
รูปพลาสติกด้วยเทคนิคระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่อง (Finite Difference) และการใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ช่วย
วิเคราะห์การผลิต
IEN 488
		

การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและวิศวกรรมย้อนกลับ
3(3-0-6)
(Rapid Prototyping and Reverse Engineering)
ความรู้เบื้องต้นของกระบวนการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
ทั้งสามประเภทได้แก่ การขึ้นรูปจากของแข็ง (Solid-based rapid prototyping) ของเหลว (Liquid-based
rapid prototyping) และแบบผง (Powder-based rapid prototyping) วิธีการสร้างและแก้ไขไฟล์ STL และ
Model slicing เพือ่ ใช้กบั เครือ่ งพิมพ์สามมิติ เรียนรูค้ ณ
ุ สมบัตขิ องวัสดุทใี่ ช้ในกระบวนการสร้างต้นแบบอย่าง
รวดเร็ว อาทิเช่น การถ่ายเทความร้อนและการหดตัวของวัสดุ ศึกษากลไกการท�ำงานของเครื่องพิมพ์สามมิติ
การวิเคราะห์และวิธีการแก้ปัญหา ศึกษาแนวโน้มของเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในอนาคตและปัญหาที่ยัง
ต้องพัฒนาต่อไป เรียนรู้กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ วิธีการใช้เครื่องสแกนสามมิติและการสร้างโมเดล
สามมิติจาก Point cloud
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IEN 496 สหกิจศึกษาส�ำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
6(0-35-18)
(Cooperative Education for Industrial Engineering)
วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
วิชาบังคับร่วม : IEN 495 โครงงานสหกิจส�ำหรับวิศวกรรมอุตสาหกรรม
การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสมือนเป็นพนักงานประจ�ำ
ของหน่วยงานนัน้ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน และมีงานเฉพาะทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงาน
ให้ปฏิบตั ใิ ห้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาท�ำงาน นักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์และต้องผ่านการ
ประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
IEN 499 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Industrial Engineering)
		
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตร
เลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
		 (Engineering Dynamics)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
คิเนแมติกส์และคิเนติกส์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎข้อทีส่ องของนิวตัน แรง มวล และความเร่ง
งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนต์ตัม
MEN 323 กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
		 (Mechanics of Materials)
		
วิชาบังคับก่อน : CEN 221 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน ผังแรงเฉือน
และโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน การบิด การเดาะของเสา วงกลมโมร์และความเค้นที่รวมกัน เกณฑ์การเกิด
ความเสียหาย
MEN 343 อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
		(Thermodynamics)
วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
กฎข้อที่ 1 ทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่ 2 ทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์โนต์  พลังงาน
เอ็นโทรปี วัฏจักรก�ำลังก๊าซและไอ วัฏจักรท�ำความเย็น ของผสมก๊าซ-ไอและระบบปรับอากาศ ปฏิกิริยาเคมี
และการเผาไหม้
MEN 351 กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
		 (Fluid Mechanics)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ ของไหลพลวัต สมการโมเมนตัมและพลังงาน กฎการ
อนุรักษ์ของมวลและสมการความต่อเนื่อง การวิเคราะห์เชิงปริมาตรควบคุม การวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ใน
ของไหล การไหลในสภาวะคงที่แบบอัดตัวไม่ได้ การไหลภายในท่อที่มีผลของความหนืด การไหลแบบราบ
เรียบและปั่นป่วนเต็มท่อ การวิเคราะห์เชิงมิติและความเหมือน
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MEN 362 กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
		 (Manufacturing Processes)
		
วิชาบังคับก่อน : IEN 361 วัสดุวิศวกรรม
ทฤษฎีและแนวคิดของกรรมวิธีการผลิต ได้แก่ การหล่อ การขึ้นรูป การตัดด้วยเครื่องจักรและ
การเชื่อม ความสัมพันธ์ของวัสดุและกรรมวิธีการผลิต พื้นฐานการค�ำนวณค่าใช้จ่ายในกรรมวิธีการผลิต  
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมในการผลิต

กลุ่มวิชาบังคับ
MEN 202 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-2)
		 (Mechanical Engineering Laboratory I)
		
วิชาบังคับร่วม : MEN 361 วัสดุวิศวกรรม
ปฏิบตั กิ ารด้านวัสดุวศิ วกรรม การทดสอบคุณสมบัตทิ างกล เช่น ความแข็งบริเนลล์และร็อคเวล
ความทนต่อแรงกระแทก ความทนแรงเฉือน ความทนต่อแรงอัด ความทนต่อแรงดึง การทดสอบการรับภาระ
ของคาน
MEN 231 คอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบ
1(0-3-2)
		 (Computer Aided Drawing)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 133 เขียนแบบวิศวกรรม
แนะน�ำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบ ส�ำหรับแบบวิศวกรรมเครื่องกล ใน 2
และ 3 มิติ ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบโครงตาข่าย การสร้างพื้นผิว การแรเงา การสร้างแบบสามมิติ ส�ำหรับชิ้น
ส่วนทางกลและแบบประกอบ
MEN 303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-2)
		 (Mechanical Engineering Laboratory II)
		
วิชาบังคับร่วม : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล
ปฏิบัติการด้านกลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์ ได้แก่ ความดัน การสูญเสียแรงเสียด
ทานในท่อ แรงกระทบจากโมเมนตัม เครื่องสูบน�้ำ  การวัดอุณหภูมิ หม้อไอน�้ำมาเซ็ต การถ่ายเทความร้อน
วงจรวัดและตัวหยั่งสัญญาณ
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MEN 310 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
		 (Mechanics of Machinery)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม
การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์คิเนแมติกส์และแรงพลศาสตร์ของเครื่องมือ
ทางกล กลไกข้อต่อ ชุดเฟืองและระบบทางกล การสมดุลของมวลหมุนและเคลื่อนที่แบบสลับ
MEN 311 การออกแบบเครื่องกล 1
3(3-0-6)
		 (Mechanical Design I)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 323 กลศาสตร์วัสดุ
ขั้นตอนของการออกแบบ ทฤษฎีของความเสียหายที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ภายใต้โหลดสถิต และโหลดเปลีย่ นแปลง การออกแบบชิน้ ส่วนเครือ่ งกลอย่างง่าย เช่น สปริง เบรกและคลัตช์
สกรูส่งกาลังและสกรูยึดชิ้นงาน รอยเชื่อม
MEN 312 การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
3(2-3-6)
		 (Computer Aided Mechanical Engineering Design)
พืน้ ฐานความรูข้ องวิธสี มาชิกจ�ำกัดและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเี่ กีย่ วข้อง, การสร้างแบบจ�ำลอง
สามมิตขิ องชิน้ ส่วนและกลุม่ ชิน้ ส่วนทีม่ ภี าระและเงือ่ นไขบังคับต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์, การออกแบบจากล่าง
ขึน้ บนและจากบนลงล่าง, การค�ำนวณสมบัตเิ ชิงมวลต่างๆและแรงภายในกลุม่ ชิน้ ส่วน, การจ�ำลองเชิงตัวเลข
ส�ำหรับความเค้น ความเครียด และการโก่งงอ, การใช้คอมพิวเตอร์ส�ำหรับการออกแบบด้วยการหาค่าเหมาะ
ที่สุด และการตรวจสอบการท�ำงานของเครื่องจักร
MEN 352 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
		 (Heat Transfer)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล
รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน การน�ำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รงั สีความร้อน และ
การประยุกต์การถ่ายเทความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อน การ
เดือดและการกลั่นตัว
MEN 404 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3
1(0-3-2)
		 (Mechanical Engineering Laboratory III)
		
วิชาบังคับร่วม : MEN 435 ระบบพลวัตและการควบคุม
ปฏิบตั กิ ารในระบบทางเมคาทรอนิกส์และระบบควบคุม เช่น ระบบควบคุมก�ำลังของไหล ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม วงจรวัดและตัวหยัง่ สัญญาณ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการวัด
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MEN 412 การออกแบบเครื่องกล 2
3(3-0-6)
		 (Mechanical Design II)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 311 การออกแบบเครื่องกล 1
ต่อเนื่องจาก MEN311 โดยเพิ่มชิ้นส่วน ดังนี้ การออกแบบเฟืองตรง เฟืองฮีลิก เฟืองดอกจอก
และเฟืองเกลียวหนอน การออกแบบเพลา การออกแบบตลับลูกปืน การหล่อลื่น โครงงานออกแบบ
MEN 434 การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6)
		 (Mechanical Vibration)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม
ระบบทีม่ กี ารสัน่ สะเทือนในหนึง่ ดีกรีอสิ ระ การสัน่ สะเทือนเชิงบิดตัว การสัน่ สะเทือนแบบอิสระ
และแบบถูกบังคับ วิธกี ารใช้ระบบเทียบเท่า ระบบทีม่ กี ารสัน่ สะเทือนในหลายดีกรีอสิ ระ วิธกี ารและเทคนิคใน
การลดและควบคุมการสั่นสะเทือน
MEN 435 ระบบพลวัตและการควบคุม
3(3-0-6)
		 (Dynamic Systems and Control)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม
ลาปลาสทรานส์ฟอร์ม บล็อกไดอะแกรมและแบบจ�ำลองสเตตวาริเอเบิล แบบจ�ำลองของระบบ
ทางกล ระบบไฟฟ้า ระบบของไหล และระบบความร้อน การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้นในโดเมนของเวลาและ
ความถี่ ระบบควบคุมป้อนกลับเบื้องต้น
MEN 471 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3-0-6)
		 (Internal Combustion Engines)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 343 อุณหพลศาสตร์
พื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล เชื้อเพลิงที่มีการพัฒนาและ
การเผาไหม้ ระบบจุดระเบิด วัฏจักรเชื้อเพลิงอากาศอุดมคติ การท�ำซูเปอร์ชาร์จและการไล่ไอเสีย สมรรถนะ
การเปรียบเทียบและการทดสอบ การหล่อลื่น มลสารในไอเสียและการควบคุม
MEN 473 วิศวกรรมโรงจักรผลิตก�ำลัง
3(3-0-6)
		 (Power Plant Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 343 อุณหพลศาสตร์
หลักการการเปลีย่ นรูปพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล และแนวคิดส่วนใช้ประโยชน์ได้ เชื้อ
เพลิงและการวิเคราะห์การเผาไหม้ การศึกษาองค์ประกอบของโรงจักรผลิตก�ำลังแบบไอน�้ำ  กังหันก๊าซ และ
โรงจักรผลิตก�ำลังแบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน วัฏจักรความร้อนร่วมและวัฏจักรผลิตไฟฟ้าและความร้อน
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ร่วม โรงไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์  เครื่องมืออุปกรณ์และการควบคุม เศรษฐศาสตร์
ของโรงจักรผลิตก�ำลัง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
MEN 490 การฝึกงานวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-35-18)
		 (Mechanical Engineering Training)
		
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นักศึกษาทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมเครือ่ งกล ในองค์กรของรัฐหรือเอกชน  ใช้เวลาไม่นอ้ ย
กว่า 6 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน หรือไม่นอ้ ยกว่า 210 ชัว่ โมง โดยนักศึกษาทุกคนต้องท�ำบันทึกประจ�ำวัน และรายงาน
สรุปการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
MEN 491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-2)
		 (Mechanical Engineering Project I)
		
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จัดท�ำข้อเสนอโครงงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีองค์ประกอบของ ที่มาและความส�ำคัญ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต การส�ำรวจวรรณกรรม ทฤษฎี วิธีด�ำเนินงาน แผนการด�ำเนินงาน การวางแผนและ
ตารางเวลางาน งบประมาณ และเอกสารอ้างอิง  รวมทัง้ ผลการศึกษาวิเคราะห์หรือการออกแบบเบือ้ งต้นของ
โครงงาน
MEN 492 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-6-4)
		 (Mechanical Engineering Project II)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 491 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
ด�ำเนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 โดยด�ำเนินงานตามแผนงานให้
ได้มากที่สุด ตั้งแต่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การประกอบหรือจัดสร้างชิ้นส่วน การทดสอบหรือทดลองและเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ผลและการปรับปรุงรวมทั้งการแก้ไขแบบ มีการรายงานผลความก้าวหน้าอย่างน้อย 2
ครั้ง และการจัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์
MEN 495 โครงงานสหกิจส�ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(0-9-5)
		 (Cooperative Project for Mechanical Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : GEN 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานหรือที่ปรึกษาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำ  นักศึกษาต้อง
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จัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของการท�ำโครงงาน ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา เพื่อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ

กลุ่มวิชาเลือก
MEN 356 พลศาสตร์ของไหลเชิงค�ำนวณ
3(2-3-6)
		 (Computational Fluid Dynamics)
แนะน�ำทัว่ ไปเกีย่ วกับการออกแบบและวิเคราะห์งานทางด้านวิศวกรรมรวมถึงผลทีไ่ ด้รบั จากการ
ใช้หลักพลศาสตร์ของไหลเชิงค�ำนวณ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีปริมาตรควบคุมเบื้องต้น วิธีไฟไนต์ดิฟ
เฟอร์เรนท์เบือ้ งต้น ทฤษฎีพนื้ ฐาน การประยุกต์ วิธคี ำ� นวณกับแบบจ�ำลองทีเ่ กีย่ วข้องกับการไหลของของไหล
และการใช้โปรแกรมวิเคราะห์พลศาสตร์ของการไหล
MEN 420 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Railway System Engineering)
ระบบการขนส่งทางราง การพัฒนาการขนส่งทางราง องค์ประกอบของระบบราง มาตรฐานของ
ระบบราง องค์ประกอบสถานีระบบราง ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีการขับเคลื่อนและตัวรถ ระบบไฟฟ้า
และการส่งจ่าย การควบคุม การสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาณัติสัญญาณ ระบบป้องกันและความ
ปลอดภัย
MEN 421 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง
3(2-3-6)
		 (Rail Propulsion System)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม
ภาพรวมของระบบขับเคลื่อนยานพาหนะทางราง มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องพลศาสตร์ของยาน
พาหนะที่ใช้ราง ระบบการขับเคลื่อน และระบบหยุดรถราง ระบบการขับเคลื่อนที่จะสอนในวิชานี้คือระบบที่
ใช้เครือ่ งยนต์ดเี ซล ระบบดีเซลไฮดรอลิคแมคคานิคอล ระบบดีเซลอีเลคทริค ระบบอิเลคทริค (เทรคชัน่ มอเตอร์
ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสลับและตรง) ระบบแบบลิเนียร์ไดร์ฟ และระบบลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก ระบบส่งก�ำลัง
และระบบหยุดรางแบบรีเจนเนอร์เรทีฟ
MEN 422 วิศวกรรมล้อเลื่อน
3(3-0-6)
(Railway Rolling Stock Engineering)
วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม และ MEN 323 กลศาสตร์วัสดุ
การให้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของล้อเลื่อนขบวนรถไฟ (Railway Rolling Stock)
ได้แก่ ส่วนประกอบของล้อเลื่อนขบวนรถไฟ พื้นฐานการวิเคราะห์เพื่อจัดท�ำข้อก�ำหนดเกี่ยวกับรูปร่าง ขนาด
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และความแข็งแรงวัสดุของส่วนประกอบล้อเลื่อนขบวนรถไฟต่างๆ หลักพลศาสตร์ของตัวรถระบบรองรับการ
ถ่ายน�้ำหนักแบบต่างๆ ก�ำลังการขับเคลื่อนขบวนรถสินค้าและรถโดยสาร ระบบเบรก พื้นฐานของรูปแบบตู้
โดยสารและแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น
MEN 431 การวัดและเครื่องมือวัด
3(3-0-6)
		 (Measurements and Instrumentation)
หลักการ วิธีการใช้และวัด มาตรวัด ตัวหยั่งสัญญาณในการวัดปริมาณทางกายภาพ เช่น
อุณหภูมิ น�้ำหนัก การขจัด ความเร็ว อัตราการไหล และความดัน วงจรทีใ่ ช้ในการวัดและปรับสภาพสัญญาณ
เช่น บริดจ์ และตัวกรองความถี่แบบต่อเนื่อง ตัวแปลงข้อมูลแบบอนาลอกเป็นดิจิตอล และแบบดิจิตอลเป็น
อนาลอก การใช้คอมพิวเตอร์ในการวัด
MEN 432 การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Basic Microcontroller Applications)
ทบทวนภาษาโปรแกรมโครงสร้างเช่นภาษา C สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรล เลอร์สมัย
ใหม่และข้อมูลจ�ำเพาะ การใช้เครื่องมือส�ำหรับพัฒนาโปรแกรมด้วยตัวแปลงภาษา ทฤษฏีและปฏิบัติการ
เกีย่ วกับแนวคิดพืน้ ฐานของช่องสัญญาณเข้าออก วงจรตัง้ เวลา วงจรนับ การท�ำอินเตอร์รพั การแสดงผล การ
คงข้อมูล การขยายช่องสัญญาณ หน่วยความจ�ำ และการควบคุมแบบโปรแกรมตรรกะ
MEN 433 ระบบควบคุมก�ำลังของไหล
3(2-3-6)
		 (Fluid Power Control Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล
คุณสมบัติของน�้ำมันไฮดรอลิกและอากาศอัด การประยุกต์กลศาสตร์ของไหลกับการท�ำงาน
ของอุปกรณ์ไฮดรอลิก และนิวเมติก อุปกรณ์ส่งสัญญาณและตัวขับเร้า ระบบควบคุมของไหลแบบวงจรเปิด
และวงจรปิด การออกแบบวงจรควบคุมตรรกะ วิธีผังคาร์โนจ์-วิทช์  และตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้  ปฏิบัติ
การเกี่ยวกับระบบนิวเมติก และไฮดรอลิก
MEN 438 แขนหุ่นยนต์และการใช้งาน
3(3-0-6)
		 (Robotics Arms and Applications)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
การประยุกต์ใช้งานแขนหุน่ ยนต์อตุ สาหกรรม ข้อมูลจ�ำเพาะของแขนหุน่ ยนต์ตลอดจนโครงสร้าง
และคุณสมบัติ ข้อต่อและการใช้งาน การแปลงต�ำแหน่งปลายแขนหุน่ ยนต์เป็นต�ำแหน่งข้อต่อและการแปลง
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ต�ำแหน่งข้อต่อเป็นต�ำแหน่งปลายแขน เมตริกซ์ของการเปลีย่ นแกนอ้างอิง ความเร็วและความเร่งของอุปกรณ์
จับยึดที่ปลายแขน สมการการเคลื่อนที่ การก�ำหนดเส้นทางปลายแขน  การควบคุมแขนแบบแยกข้อต่อ ผล
สืบเนือ่ งของการส่งผ่านแรงและโมเมนต์สำ� หรับการควบคุมแบบแยกข้อต่อ วิธแี ปลงระบบเชิงเส้นโดยใช้การ
ป้อนกลับแรงบิดที่ค�ำนวณได้ การทดลองควบคุมแขนหุ่นยนต์แบบแยกข้อต่อขั้นสูง
MEN 444 เครื่องจักรกลของไหล
3(2-3-6)
		 (Fluid Machinery)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล
กลศาสตร์ของไหล ส�ำหรับเครื่องจักรกลของไหลแบบหมุน กฎความคล้ายคลึง การวิเคราะห์
มิติ คุณลักษณะของเครื่อง   อัดลม เครื่องสูบและพัดลม ทฤษฎีของใบพัด แผนภูมิสมรรถนะ และการเลือก
ใช้งานเครื่องจักรกังหันแบบไหลในแนวรัศมีแบบผสม และแบบแนวแกน การประยุกต์ใช้กังหันไอน�้ำ  เยี่ยม
ชมโรงงานที่มีการใช้งานเครื่องจักรกลของไหล
MEN 450 แหล่งพลังงานทดแทน
3(3-0-6)
		 (Renewable Energy Resource)
แนะน�ำชนิดของพลังงานทดแทน สถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต หลักการ การ
ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ�ำวัน และศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ โดยเน้นพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้ำ พลังงานใต้พิภพ  พลังงานจากชีวมวล พลังงานก๊าซชีวภาพ รวมถึงการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย
MEN 451 การจัดการพลังงาน
3(3-0-6)
		 (Energy Management)
ความส�ำคัญของการจัดการพลังงาน สถานการณ์ ปัญหา และแนวโน้มของพลังงานโลกและ
ของไทย ระบบจัดการพลังงาน การส�ำรวจตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร และในโรงงาน
อุตสาหกรรม การประเมินศักยภาพพลังงานที่ประหยัด ระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทนการลงทุน  กรณี
ศึกษาในโรงแรม โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม วิธีการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ เช่น ระบบส่งจ่าย
ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ปั๊ม มอเตอร์ ลิฟต์ ระบบไอน�้ำ เตาอบ เตาเผา เป็นต้น
MEN 452 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
3 (3-0-6)
		 (Solar Energy Engineering)
รังสีแสงอาทิตย์และปริมาณที่ใช้ได้ ทฤษฎีของตัวเก็บรังสีแบบแผ่นราบ สมรรถนะของตัวเก็บ
รังสีแบบแผ่นราบ ตัวเก็บรังสีแบบรวมรังสี  ระบบเก็บสะสมความร้อน ระบบผลิตน�้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  
ระบบท�ำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  เครื่องกลั่นน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์  เครื่องอบแห้งพลังงานแสง
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อาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ รวมทั้งการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของ
ระบบพลังงาน แสงอาทิตย์
MEN 453 พลังงานจากชีวมวลและของเสีย
3(3-0-6)
		 (Biomass and Waste to Energy)
ความส�ำคัญทีเ่ พิม่ ขึน้ ของพลังงานทีไ่ ด้จากชีวมวลและของเสีย การประมาณค่าพลังงานจากชีว
มวลและของเสีย หลักการแปลงรูปพลังงาน  ระบบการผลิตพลังงานจากชีวมวล ระบบการผลิตพลังงานจาก
ของเสีย การผลิตแก๊ส การแยกสลายด้วยความร้อน การผลิตแก๊สชีวภาพ การผลิตเอทานอล การประยุกต์ใช้
งานพลังงานที่ได้จากชีวมวลและของเสีย และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงาน
MEN 462 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
3(2-3-6)
		 (Renewable Energy Technology for Agriculture)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 351 กลศาสตร์ของไหล
การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในการบริหารจัดการน�้ ำ เพื่อการเกษตร ระบบสูบน�้ ำ ด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน�้ำโดยใช้พลังงานจากชีวมวล ระบบสูบน�้ำแบบตะบันน�้ำ  ระบบสูบน�้ำแบบ
กาลักน�้ำ ระบบสูบน�้ำด้วยกังหันน�้ำ  ระบบสูบน�้ำด้วยกังหันลม การเผาถ่านเพือ่ เก็บน�้ำส้มควันไม้ การประยุกต์
ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพส�ำหรับเครื่องยนต์การเกษตร
MEN 472 วิศวกรรมยานยนต์
3(2-3-6)
		 (Automotive Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 323 กลศาสตร์วัสดุ และ MEN 434 การสั่นสะเทือนทางกล
แรงทีก่ ระท�ำต่อตัวรถ สปริงและความสัน่ สะเทือนของรถ ระบบรองรับ ระบบเบรคและการเบรก
ระบบบังคับเลีย้ วและศูนย์ลอ้ การเลือกอัตราทดเกียร์ ระบบเชือ้ เพลิง การปรับอากาศ ระบบบริหารเครือ่ งยนต์
ยุคใหม่ ระบบรถไฟฟ้า ความปลอดภัย ระบบรักษาเสถียรภาพของรถและเยี่ยมชมโรงงาน
MEN 476 วิศวกรรมการเกษตร
3(3-0-6)
		 (Agricultural Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 222 พลศาสตร์วิศวกรรม
การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบระบบท�ำงานเครื่องจักรกลการเกษตร กลไกใน
เครื่องจักรกลการเกษตร การวิเคราะห์ต�ำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ อัตราทดในชุด
ฟันเฟือง ระบบฟันเฟืองของเครื่องจักรกล กระบวนการสันดาปและวัฏจักรมาตรฐานอากาศ ระบบการหล่อ
ลื่น ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อเย็น ระบบส่งถ่ายก�ำลัง  และการประยุกต์กลศาสตร์วิศวกรรมกับการท�ำงานของ
เทคโนโลยีทางการเกษตร   
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MEN 477 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-2-5)
		 (Agricultural Industrial Plant Design)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 362 กรรมวิธีการผลิต
หลักการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร การวิเคราะห์องค์ประกอบเบื้องต้นของการ
ออกแบบโรงงาน ปัญหาในการวางผังโรงงาน การวางผังโรงงานและส่วนสนับสนุนการผลิต การวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบการไหลของวัสดุ เทคนิคในการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ การขนถ่ายวัสดุ การจัดเก็บ
การเลือกท�ำเลทีต่ งั้ โรงงาน ผลกระทบของมลภาวะทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม มาตรฐานคุณภาพสิง่ แวดล้อม ลักษณะ
และแหล่งทีม่ าของน�้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม วิธกี ารบ�ำบัดน�้ำเสีย ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ประเด็น
ด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และเยี่ยมชมโรงงาน
MEN 478 เทคโนโลยีการเผาไหม้ส�ำหรับวิศวกรรมการเกษตร
3(3-0-6)
		 (Combustion Technology for agricultural Engineering)
		 วิชาบังคับก่อน : MEN 343 อุณหพลศาสตร์
ทฤษฏีการเผาไหม้ สมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิงแข็ง  เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงก๊าซ  และ
เชื้อ เพลิง ชีวมวล หัวเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลว และก๊าซ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเผาไหม้  การน�ำความร้อนที่ได้จาก
การเผาไหม้    เพื่อใช้ในโรงงานการแปรรูปทางการเกษตร การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการเผาไหม้ส�ำหรับหม้อต้ม
ไอน�้ำที่ผลิตไอน�้ำอิ่มตัว ระบบอบแห้ง และระบบการแปรรูปทางการเกษตร การควบคุมมลภาวะที่เกิดจาก
การเผาไหม้
MEN 481 วิศวกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและแช่แข็งอาหาร
3(2-2-5)
		 (Engineering Process for Agricultural Products and Food Freezing )
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 343 อุณหพลศาสตร์
หลัการการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เทคโนโลยีส�ำหรับกระบวนการแปรรูป เทคโนโลยีการอบ
แห้ง กระบวนการทางความร้อน การเก็บในห้องเย็นของผลผลิตการเกษตร กระบวนแช่แข็งอาหาร, เทคโนโลยี
แช่แข็งอาหาร สมบัติของอาหารแช่แข็ง ปริมาณความร้อนที่เปลี่ยนไประหว่างแช่แข็ง การท�ำนายอัตราการ
แช่แข็งอาหารโดยสมการของแพลงค์ และสมการอื่น ๆ การเก็บอาหารแช่แข็ง การคืนรูปของอาหารแช่แข็ง
MEN 484 การท�ำความเย็น
3(3-0-6)
		(Refrigeration)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 343 อุณหพลศาสตร์
ทบทวนอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติไซโครเมตริกของอากาศและแนะน�ำการท�ำความเย็น
กระบวนการท�ำความเย็นในอุดมคติและเป็นจริง กระบวนการท�ำความเย็นหลายความดัน สารท�ำความเย็นและ
น�้ำมันหล่อลืน่ การค�ำนวณภาระการท�ำความย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเด็นเซอร์ อีวาโปเรเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมการ
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ขยายตัว/ตรวจวัด และควบคุมระดับ การควบคุมสารท�ำความเย็น ส่วนประกอบของลิน้ การควบคุมและติดตาม
ด้วยระบบไฟฟ้า การออกแบบระบบท่อสารท�ำความเย็นและถังความดัน ความปลอดภัย
MEN 486 การออกแบบระบบอาคารในงานวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-6)
		 (Building System Design for Mechanical Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : MEN 352 การถ่ายเทความร้อน
หลักการไหลในท่อ ระบบน�้ำเย็น ระบบน�้ำร้อน ระบบน�้ำเสีย ระบบน�้ำโสโครก ท่อระบายน�้ำฝน  
ระบบดับเพลิง ระบบท่อไอน�้ำและคอนเดนเสท ระบบขนส่งทางแนวตั้ง  ระบบขนส่งทางแนวราบ ระบบปรับ
อากาศ การกระจายอากาศ ระบบส่งลม ระบบระบายอากาศ คุณภาพอากาศในอาคาร การประหยัดพลังงาน
ในระบบปรับอากาศ  และเยี่ยมชมสถานที่ติดตั้ง
MEN 496 สหกิจศึกษาส�ำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education for Mechanical Engineering)
		 วิชาบังคับก่อน :  GEN 494   การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เสมือนเป็นพนักงานประจ�ำ
ของหน่วยงานนัน้ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ตดิ ต่อกัน  และมีงานเฉพาะทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงาน
ให้ปฏิบตั ใิ ห้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาท�ำงาน นักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์และต้องผ่านการ
ประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
MEN 499 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Mechanical Engineering)
		
เงื่อนไขของวิชา : ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน
ศึกษาถึงพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยจะท�ำการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ
ในแต่ละภาคการศึกษา
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สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
วิชาเฉพาะพื้นฐาน

AMR 201 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Aerodynamics)
วิชาบังคับก่อน : AMR 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 1		

AMR 112 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 2
การวิเคราะห์การไหลแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทฤษฎีปีกเครื่องบิน ชั้นการไหลแบบราบเรียบและ
แบบปั่นป่วน สมรรถนะของเครื่องบิน เสถียรภาพและการควบคุมของเครื่องบิน การไหลที่ความเร็วสูง

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ENG 203 ภาษาอังกฤษส�ำหรับการน�ำเสนออย่างมืออาชีพ
		 (English for Professional Presentation)

3(3-0-6)

วิธีการจัดและน�ำเสนอในลักษณะแบบมืออาชีพ ทักษะต่าง ๆ ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับ
การพูดในที่สาธารณะในโอกาสอื่นๆ ได้ องค์ประกอบการน�ำเสนอรายงานประกอบด้วย การใช้ท่าทาง ภาษา
กาย การผ่อนคลาย การฝึกการออกเสียง การค�ำนึงถึงกลุ่มผู้ฟังและทักษะการสื่อสารต่างๆ

ENG 339 การเขียนเพื่องานเทคนิคเบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Basic Technical Writing)
พัฒนากลวิธีในการเขียนเพื่อการสื่อสารข้อมูลเชิงเทคนิคเน้นการเขียนจดหมายอิเล็คทรอนิกส์
		
ค�ำอธิบายแผนภูมิต่างๆ รวมถึงการเขียนบันทึกข้อความรายงานและเค้าโครงเสนองานวิจัย

AMR 101 แบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิงเทคนิค
		 (Aircraft Blueprint and Technical Drawing)

1(1-0-2)

วิชาบังคับร่วม : AMR 102  ปฏิบตั กิ ารแบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิงเทคนิค
การเขียนแบบอากาศยาน จุดประสงค์และหลักการของงานเขียนแบบอากาศยาน ชนิดของงานเขียนแบบ แบบ
ละเอียด แบบประกอบ และแบบติดตัง้ แบบภาพตัด ชือ่ งานเขียนแบบ ระบบการนับจ�ำนวนภาพแบบ มาตรฐาน
งานเขียนแบบ พิชคณิตประยุกต์ เส้นและความหมายต่างๆ สัญลักษณ์ การจัดแบ่งบริเวณ ตัวเลขแสดงทีต่ ง้ั การ
จ�ำแนกแบ่งบริเวณในอากาศยาน
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AMR 102 ปฏิบัติการแบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิงเทคนิค
2(0-4-2)
		 (Aircraft Blueprint and Technical Drawing Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : AMR 101  แบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิงเทคนิค

ฝึกการใช้เครือ่ งมือเขียนแบบ การเขียนภาพฉาย ออร์โทกราฟิก ภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพเรขาคณิต การ
เขียนภาพร่าง การเขียนแบบชิ้นส่วน ภาพฉายออกซีเลียรี ภาพฉายแอกโซโนเมตริก ภาพออบลิค วงจรไฟฟ้า
ฝึกการอ่านแบบพิมพ์เขียว ส�ำหรับงานซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน

AMR 202 พื้นฐานงานปฏิบัติการการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
2(0-6-3)
		 (Fundamental of Aircraft Maintenance Workshop Practices)
		
หลักการใช้เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือกลต่างๆในโรงซ่อมอากาศยาน ความปลอดภัย การ

ใช้เครื่องมือและวินัยในการปฏิบัติงานในโรงซ่อม ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานในโรงซ่อม เช่น งานตะไบ งานเจาะ
งานเครื่องจักรกล การผลิต งานท่อและโลหะแผ่น งานเชื่อม งานไม้และงานพลาสติก

AMR 203 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
1(1-0-2)
(Fundamentals of Electrical and Electronics)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 137  ฟิสิกส์พื้นฐาน
วิชาบังคับร่วม : AMR 213  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การออกแบบ
วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจวัด หม้อแปลง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ค่าความต้านทาน
ในวงจรกระแสสลับ อุปกรณ์ควบคุมระดับความดัน อุปกรณ์คัท-เอาท์ และรีเลย์ เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าชนิด
กระแสสลับ อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์ วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ สารกึ่งตัวน�ำ  วงจรรวม
ไมโครโปรเซสเซอร์ แผงวงจรพิมพ์ อุปกรณ์กลไกควบคุม

AMR 213 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
		 (Fundamentals of Electrical and Electronics Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม: AMR 203 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

2(0-4-2)

ฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ ชุดฝึกปฏิบัติไฟฟ้าประกอบด้วย
ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การออกแบบวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจวัด หม้อแปลง แรงดันไฟฟ้า  กระแส
ไฟฟ้า ความต้านทาน ค่าความต้านทานในวงจรกระแสสลับ อุปกรณ์ควบคุมระดับความดันไฟฟ้า รีเลย์  เครือ่ ง
ก�ำเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์ วงจรไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่างๆ สารกึ่ง
ตัวน�ำ วงจรรวม
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AMR 204 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์
1(1-0-2)
		 (Aircraft Materials and Hardwares)
		
วิชาบังคับร่วม : AMR 214  ปฏิบัติการวัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์
สลัก เกลียว สกรู และตัวจับยึด งานจับยึดทางอากาศยาน งานท่อและตัวรองรับท่อ สปริง ตลับ
		

ลูกปืน งานสายสัญญาณและเคเบิล งานท่อ วัสดุทางอากาศยาน เช่น เหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก วัสดุผสม การ
สึกหรอวิธีการป้องกันการผุกร่อน รวมถึงคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ

AMR 214 ปฏิบัติการวัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์
		 (Aircraft Materials and Hardwares Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : AMR 204  วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์

2(0-4-2)

ฝึกปฏิบัติการห้ามลวดในโครงสร้างอากาศยานและเครื่องยนต์ ตัวปรับความตึงในสายเคเบิ้ล
ท่อยางและข้อต่อ การตรวจสอบและปรับความตึงในเส้นเคเบิล้ การจ�ำแนกตัวจับยึดต่างๆในอากาศยาน เช่น
โบลท์ นัท ริเวท สกรู การฝึกการใช้ประแจปอนด์และการตั้งค่าที่ถูกต้อง

AMR 207 การปฏิบัติการในโรงซ่อมและความปลอดภัยภาคพื้นดิน
1(1-0-2)
		 (Repair Station Operations and Ground Safety)
		
ข้อแนะน�ำด้านความปลอดภัยภายในอากาศยาน โรงเก็บอากาศยาน และโรงซ่อมบ�ำรุง ความ

ปลอดภัยในการใช้งานระบบและโครงสร้างทั้งส่วนอากาศยานและภาคพื้นดิน ฝึกปฏิบัติการในโรงซ่อม การ
ชั่งน�้ำหนักและถ่วงดุลอากาศยาน เอกสารในงานซ่อมอากาศยานและเพื่อการรับรองอากาศยาน

AMR 209 น�้ำหนักและการถ่วงดุลอากาศยาน
		 (Aircraft Weight and Balance)

1(1-0-2)

AMR 210 กฎหมายการบิน
		 (Aviation Legislation)

1(1-0-2)

ค�ำนิยามในการชั่งน�้ำหนักและการถ่วงดุลอากาศยาน วิธีการชั่งน�้ำหนักอากาศยาน อุปกรณ์
การชั่งและถ่วงดุลอากาศยาน การยกอากาศยาน การท�ำให้อากาศยานอยู่ในแนวระนาบ ระยะจุดศูนย์ถ่วง
การค�ำนวณจุดศูนย์ถ่วงอากาศยานตัวเปล่า เส้นอ้างอิง การเพิ่มสัมภาระในอากาศยานเพื่อการบิน การใช้
น�้ำหนักถ่วงดุลและขอบข่ายจุดศูนย์ถ่วง การบันทึกน�้ำหนักและการถ่วงดุลในอากาศยาน

กฎหมายการบินระหว่างประเทศและภูมิภาค ข้อก�ำหนดทางด้านการบิน ข้อบังคับและแนว
ปฏิบตั ขิ องการบินพลเรือน องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ข้อปฏิบตั ขิ องการขนส่งทางอากาศ หน้าที่
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หน้าทีอ่ งค์กรการบินพลเรือน กฎหมายการเดินอากาศ ภาคผนวกที่
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1-19 ออกโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ สิทธิและข้อจ�ำกัดของการถือใบอนุญาตช่างอากาศยาน
ใบอนุญาตตามแบบอากาศยาน

AMR 401 มนุษยปัจจัยในงานซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
		 (Human Factor in Aviation Maintenance)

1(1-0-2)

การสืบหาความจริงของอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากสาเหตุจากการซ่อม
บ�ำรุง การจัดการทรัพยากรซ่อมบ�ำรุงข้อผิดพลาดอันเกิดจากมนุษย์ มนุษย์ปจั จัยในสถานประกอบการขีดความ
สามารถของบุคคล ความเครียดและความล้า การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ความเอาใจใส่ต่อสถานภาพ
องค์กรและส่วนตัว การจัดการความขัดแย้ง

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
AMR 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 1
		 (Aviation Technical English I)

3(3-0-6)

AMR 112 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 2
		 (Aviation Technical English II)
		
วิชาบังคับก่อน : AMR 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 1

3(3-0-6)

AMR 205 ความแข็งแรงและโครงสร้างอากาศยานโลหะ
		 (Aircraft Metallic Structures and Strength)
วิชาบังคับก่อน : AMR 201 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
		 วิชาบังคับร่วม : AMR 215 ปฏิบัติการซ่อมโครงสร้างอากาศยาน

1(1-0-2)

ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับกิจการด้านช่างอากาศยาน และ
เนื้อหาด้านกิจการการบินในขั้นสูงโดยเน้นการฝึกการพูด  ฟัง  อ่าน และ เขียน   

ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคการบินซึง่ เป็นค�ำศัพท์เฉพาะด้านช่างอากาศยานเน้นการฝึกการพูด  
ฟัง  อ่านและเขียน  โดยใช้เนื้อหาที่เกี่ยวกับกิจการด้านช่างอากาศยานในขั้นสูงขึ้นกว่าภาษาอังกฤษเทคนิค
การบินส�ำหรับช่างอากาศยาน 1  ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ทักษะการอ่านแบบส�ำรวจ  การอ่านแบบข้ามค�ำ การ
อ่านแบบกวาดสายตา  และการเขียนในรูปแบบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน

งานโลหะแผ่น ท�ำความเข้าใจกับโครงสร้างของอากาศยาน โครงสร้างและหน้าทีข่ องอากาศยาน
ปีก ชิน้ ส่วนล�ำตัวหลัก ชิน้ ส่วนประกอบ การตรวจสอบโครงสร้าง ความสมดุลของโครงสร้าง การจับยึดชิน้ ส่วน
การซ่อมแซมชิ้นส่วนโลหะแผ่น การซ่อมแซมชิ้นส่วนท่อ การป้องกันและการทาสีพื้นผิว
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AMR 215 ปฏิบัติการซ่อมโครงสร้างอากาศยาน
		 (Aircraft Structure Repair Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : AMR 205 ความแข็งแรงและโครงสร้างอากาศยานโลหะ

2(0-4-2)

ฝึกปฏิบัติการซ่อมโครงสร้างอากาศยาน การใช้เครื่องมือติดตั้งริเวท วิธีการติดตั้งริเวทแบบ
solid shank แบบ blind rivet แบบ countersunk การรื้อถอนริเวท การเปลี่ยนริเวท การค�ำนวณหาระยะห่าง
ระหว่างตัวริเวท การวางรูปแบบของริเวท การขึ้นรูปจากแผ่นอลูมิเนียม การพับแผ่นโลหะโดยใช้อุปกรณ์ช่วย
พับ การค�ำนวณระยะพับ การซ่อมชิ้นส่วนโครงสร้างอากาศยานต่างๆ เช่น spar longeron former rib ฯลฯ

AMR 206 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน
1(1-0-2)
		 (General Aviation Aircraft Electrical Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : AMR 203 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
		 วิชาบังคับร่วม : AMR 216 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอากาศยาน
		
ระบบไฟฟ้าการเดินสายใฟในอากาศยาน ระบบน�ำร่อง อุปกรณ์หลัก ระบบสื่อสาร และระบบ

เครื่องวัดของอากาศยาน การติดตั้งและการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับอากาศยาน
แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด และแบตเตอรี่ชนิดนิเกิล-แคดเมียม เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า ความ
สามารถในการอ่านและแปลวงจรไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบ�ำรุง รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆของ
ระบบไฟฟ้าในการซ่อมบ�ำรุง

AMR 216 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอากาศยาน
2(0-4-2)
		 (General Aviation Aircraft Electrical Systems Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : AMR 206 ระบบไฟฟ้าอากาศยาน
		
ฝึกปฏิบัติการตรวจซ่อมความเสียหายในระบบไฟฟ้าอากาศยาน การตรวจสอบสายใฟใน

อากาศยาน การตรวจเช็คและซ่อมบ�ำรุงแบตเตอรีช่ นิดตะกัว่ -กรด และแบตเตอรีช่ นิดนิเกิล-แคดเมียม เครือ่ ง
ก�ำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น รีเลย์ สวิทซ์ หลอดไฟ ในอากาศยาน

AMR 208 ระบบเอวิออนิกส์และเครื่องวัดในอากาศยาน
1(1-0-2)
		 (Aircraft Avionics and Instrument Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : AMR 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 1		
		 AMR 112 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 2
		 AMR 204 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์
		 วิชาบังคับร่วม : AMR 218 ปฏิบัติการระบบเอวิออนิกส์และเครื่องวัดในอากาศยาน
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ระบบเครื่องมือวัดทางอากาศยาน วิทยุสื่อสาร การติดตั้งและการทดสอบอุปกรณ์เครื่องมือ
วัด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางอากาศยาน เช่น ตัววัดความดัน อุปกรณ์ช่วยการบิน อุปกรณ์ควบคุมทิศทาง
อุปกรณ์วัดความเร็ว อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและตัวอ่านอุณหภูมิ มาตรวัดระดับเชื้อเพลิง ระบบเข็มทิศ และ
เครื่องมือเสริมอื่นๆ

AMR 218 ปฏิบัติการระบบเอวิออนิกส์และเครื่องวัดในอากาศยาน
2(0-4-2)
		 (Aircraft Avionics and Instrument Systems Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : AMR 208 ระบบเอวิออนิกส์และเครื่องวัดในอากาศยาน
ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบระบบการท�ำงานเครื่องมือวัดประกอบการบินในอากาศยาน ตรวจ
		

หาความผิดปกติของอุปกรณ์ชว่ ยการบิน อุปกรณ์ควบคุมทิศทาง อุปกรณ์วดั ความเร็ว อุปกรณ์วดั อุณหภูมแิ ละ
ตัวอ่านอุณหภูมิ มาตรวัดระดับเชื้อเพลิง ระบบเข็มทิศ ฯลฯ ฝึกการถอดและติดตั้งเครื่องมือวัดในอากาศยาน

AMR 301 ใบพัดอากาศยาน
		 (Aircraft Propeller)
		
วิชาบังคับก่อน : AMR 201 อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
		 วิชาบังคับร่วม : AMR 311 ปฏิบัติการใบพัดอากาศยาน

1(1-0-2)

ใบพัดอากาศยาน ทฤษฎีใบพัด ลักษณะและประเภทของใบพัด โครงสร้างใบพัด ส่วนประกอบ
และการติดตั้ง กลไกการปรับระยะพิตช์ หลักการท�ำงานและการผลิต เกณฑ์การพิจารณาความเสียหายและ
การซ่อมแซม งานซ่อมบ�ำรุงใบพัดอากาศยาน

AMR 311 ปฏิบัติการใบพัดอากาศยาน
2(0-4-2)
		 (Aircraft Propeller Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : AMR 301 ใบพัดอากาศยาน
		
ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบระบบการท�ำงานใบพัดอากาศยาน ส่วนประกอบและการติดตั้ง กลไก

การปรับระยะพิตช์ การถอดและติดตั้งใบพัดบนอากาศยาน การตรวจประเมินเพื่อซ่อมใบพัด การตรวจซ่อม
กลไกควบคุมความเร็วรอบใบพัด

AMR 302 ระบบและเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน
1(1-0-2)
		 (Aircraft Reciprocating Powerplants and Systems)
วิชาบังคับก่อน : AMR 204 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์
		
วิชาบังคับร่วม : AMR 312 ปฏิบัติการระบบและเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

1224
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

หลักการท�ำงานและค�ำจ�ำกัดความต่างๆ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์   วาล์วและกลไกการ
ท�ำงานของวาล์ว การวัดก�ำลังงานของเครือ่ งยนต์ ตัวแปรทีม่ ผี ลต่อก�ำลังงานของเครือ่ งยนต์ ทฤษฎีเครือ่ งยนต์
แบบโรตารี่ การติดตั้งเครื่องยนต์ลูกสูบ การฝึกปฏิบัติถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ลูกสูบ

AMR 312 ปฏิบัติการระบบและเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน
		 (Aircraft Reciprocating Powerplants and Systems Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : AMR 302 ระบบและเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

2(0-4-2)

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบระบบการท�ำงานเครื่องยนต์ลูกสูบ การควบคุมเครื่องยนต์ลูกสูบ การ
จุดระเบิดแบบแม่เหล็ก ระบบจุดระเบิด หัวเทียนและสายหัวเทียน ถอดประกอบชิน้ ส่วนเครือ่ งยนต์ลกู สูบ การ
ปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์ การปรับตั้งการจุดระเบิด

AMR 303 ระบบเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอากาศยาน
1(1-0-2)
		 (Aircraft Fuel and Lubrication Systems)
วิชาบังคับก่อน : AMR 204 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์
		 วิชาบังคับร่วม : AMR 313 ปฏิบัติการระบบเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอากาศยาน

ระบบจ่ายเชื้อเพลิง การท�ำงาน การควบคุม ระบบควบคุมและวัดปริมาณเชื้อเพลิง เครื่องยนต์
ลูกสูบ หลักงานจุดระเบิดแบบแม่เหล็ก ระบบจุดระเบิด ตัวจุดระเบิด เครื่องยนต์กังหันก๊าซ การเริ่มเดินเครื่อง
และระบบจุดระเบิด คาร์บเู รเตอร์แบบโฟลต์แชมเบอร์ แบบการส่งจ่ายด้วยความดัน ระบบหัวฉีด ระบบน�ำเชือ้
เพลิง ระบบไอเสียและหล่อเย็น ซูปเปอร์ชาร์ตเจอร์หรือเทอร์โบชาร์ตเจอร์ประเภทของน�้ำมันหล่อลื่นและเชื้อ
เพลิง ระบบหล่อลื่นส�ำหรับเครื่องยนต์ลูกสูบ ประเภทของน�้ำมันหล่อลื่นและเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่นส�ำหรับ
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ การฝึกปฏิบัติ ถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ จุดระเบิดแบบแม่เหล็ก และคาร์บูเรเตอร์
การปรับตั้งการจุดระเบิด

AMR 313 ปฏิบัติการระบบเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอากาศยาน
		 (Aircraft Fuel and Lubrications Systems Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : AMR 303 ระบบเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอากาศยาน

2(0-4-2)

ฝึกปฏิบตั กิ ารตรวจสอบระบบจ่ายเชือ้ เพลิง การท�ำงาน การควบคุม ระบบควบคุมและวัดปริมาณ
เชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ตัวจุดระเบิด คาร์บูเรเตอร์ แบบการส่งจ่ายด้วยความดัน ระบบหัวฉีด ระบบน�ำเชื้อ
เพลิง ระบบหล่อลื่นส�ำหรับเครื่องยนต์ลูกสูบและเครื่องยนต์กังหันก๊าซ
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AMR 304 ระบบไฮดรอลิกส์อากาศยาน
		 (Aircraft Hydraulic Systems)
วิชาบังคับก่อน : AMR 204 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์
		 วิชาบังคับร่วม : AMR 314 ปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์อากาศยาน

1(1-0-2)

AMR 314 ปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์อากาศยาน
		 (Aircraft Hydraulic Systems Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : AMR 304 ระบบไฮดรอลิกส์อากาศยาน

2(0-4-2)

AMR 305 ระบบและเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์
		 (Aircraft Gas Turbine Powerplants and Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : AMR 204 วัสดุอากาศยานและฮาร์ดแวร์
		 วิชาบังคับร่วม : AMR 315 ปฏิบัติการระบบและเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์

1(1-0-2)

ระบบไฮดรอลิกส์และนิวมาติก ระบบห้ามล้อฐานล้อหลักและส่วนประกอบ ระบบการบังคับ
เลี้ยวล้อหน้า การตรวจสอบและซ่อมบ�ำรุงล้อและยาง ระบบการควบคุมอากาศยาน

ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบระบบไฮดรอลิกส์และนิวมาติก ระบบห้ามล้อฐานล้อหลักและส่วน
ประกอบ ระบบการบังคับเลีย้ วล้อหน้า การตรวจสอบและซ่อมบ�ำรุงล้อและยาง ระบบการควบคุมอากาศยาน

หลักการท�ำงานและการขับเคลื่อน ท่อน�ำ  เครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ เครื่องอัด
อากาศแบบแนวแกน การท�ำงานของเครื่องอัดอากาศ ส่วนของการเผาไหม้   ส่วนของกังหันก�ำลัง ส่วนการ
ระบายไอเสีย ตลับลูกปืนและการซีล ระบบเครื่องยนต์อากาศ ระบบเพิ่มก�ำลังงาน การควบคุมเครื่องยนต์
เครื่องยนต์แบบเทอร์โบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์

AMR 315 ปฏิบัติการระบบและเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์
2(0-4-2)
		 (Aircraft Gas Turbine Powerplants and Systems Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : AMR 305 ระบบและเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์
		
ฝึกปฏิบตั กิ ารตรวจสอบระบบและเครือ่ งยนต์กา๊ ซเทอร์ไบน์กอ่ นถอดออกจากอากาศยาน ถอด

ประกอบส่วนชิน้ ส่วนเครือ่ งยนต์กา๊ ซเทอร์ไบน์ตา่ งๆได้แก่ ส่วนเครือ่ งอัดอากาศ ส่วนของการเผาไหม้  สว่ นของ
กังหันก�ำลัง ส่วนการระบายไอเสีย ตลับลูกปืนและการซีล และระบบปรับอากาศ
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AMR 306 การซ่อมบ�ำรุงรักษาอากาศยานในระดับลานจอด
1(1-0-2)
		 (Aircraft Line Maintenance)
		
วิชาบังคับก่อน : AMR 302 ระบบและเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน
				
AMR 303 ระบบเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอากาศยาน
		
วิชาบังคับร่วม : AMR 316 ปฏิบัติการซ่อมบ�ำรุงรักษาอากาศยานในระดับลานจอด

การติดตั้งเครื่องยนต์ การจัดเก็บและการป้องกันความเสียหาย การตรวจสอบเบื้องต้น การ
ทดสอบเครื่องยนต์เพื่อหาข้อผิดปกติ การติดตั้ง จัดเก็บ และเคลื่อนย้ายเครื่องยนต์อากาศยาน การท�ำงาน
และการซ่อมบ�ำรุง การทดสอบเครื่องภาคพื้นดินในเครื่องยนต์ลูกสูบ และเครื่องยนต์กังหันก๊าซ

AMR 316 ปฏิบัติการซ่อมบ�ำรุงรักษาอากาศยานในระดับลานจอด
2(0-4-2)
		 (Aircraft Line Maintenance Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : AMR 306 การซ่อมบ�ำรุงรักษาอากาศยานในระดับลานจอด

ฝึกปฏิบตั กิ ารตรวจสอบระบบเครือ่ งยนต์อากาศยานเบือ้ งต้น การทดสอบเครือ่ งยนต์เพือ่ หาข้อ
ผิดปกติ การติดตั้ง การถอด และจัดเก็บเครื่องยนต์อากาศยาน ฝึกทดสอบการใช้งานเครื่องยนต์ยนต์ลูกสูบ
ภาคพื้นดินก่อนติดตั้งในอากาศยาน

AMR 307 การจัดการและระบบขนส่งทางอากาศ
3(3-0-6)
		 (Air Transportation Systems and Management)
วิชาบังคับก่อน : AMR 111 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 1		
AMR 112 ภาษาอังกฤษเทคนิคส�ำหรับการบิน 2

กฎหมายการบินระหว่างประเทศและภูมิภาค ข้อก�ำหนดทางด้านการบิน ข้อบังคับและแนว
ปฏิบัติของการบินพลเรือน องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ข้อปฏิบัติของการขนส่งทางอากาศ การ
จัดการองค์กรของผู้ปฏิบัติการ การจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์ส�ำหรับการซ่อมบ�ำรุง ข้อบังคับของการขอใบ
อนุญาตการจัดการในท่าอากาศยาน การด�ำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการบิน การจัดการในสายการบิน
และบริการ การบริหารงานพนักงานภาคพื้นและภาคอากาศ การจัดการระบบขนส่งสินค้าทางอากาศ  ระบบ
การจัดการการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานแบบตรวจซ่อมประจ�ำวันและการตรวจซ่อมใหญ่ ระบบการจัดการด้าน
ภาคพื้นภายในท่าอากาศยาน ระบบการจองตั๋ว และราคารวมถึงการจัดการด้านสมภาระผู้โดยสาร การ
วางแผนการการบินและข้อมูลด้านการบิน
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AMR 308 การตรวจสอบแบบไม่ท�ำลาย
1(1-0-2)
		 (Nondestructive Inspection)
วิชาบังคับก่อน : AMR 205 ความแข็งแรงและโครงสร้างอากาศยานโลหะ
		
AMR 302 ระบบและเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน
		 AMR 305 ระบบและเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์
		 วิชาบังคับร่วม : AMR 318 ปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ท�ำลาย

การตรวจสอบด้วยสายตาบนผิวภายนอกและภายใน โดยใช้กล้องส่องในทีแ่ คบ การตรวจสอบ
ด้วยสารแทรกซึม โดยใช้สีเรืองแสงและสีที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่
เหล็กเพื่อหารอยร้าวบนผิวหรือใต้ผิวของวัสดุที่มีส่วนผสมของเหล็ก การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวนเพื่อหา
การผุกร่อนที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน การตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง เพื่อหาความผิดปกติใต้ผิวชิ้น
งาน การตรวจสอบโดยภาพถ่ายรังสีโดยรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา

AMR 318 ปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ท�ำลาย
2(0-4-2)
		 (Nondestructive Inspection Laboratory)
วิชาบังคับร่วม : AMR 308 การตรวจสอบแบบไม่ท�ำลาย
		
ฝึกปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอุปกรณ์ตา่ งๆในอากาศยานเช่น ล้อ ชิน้ ส่วนวัสดุผสม เพลาข้อเหวีย่ ง ใบพัด
ฯลฯ โดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับวัสดุนนั้ ด้วยวิธตี รวจสอบด้วยสายตา การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม การตรวจ
สอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน และการตรวจสอบด้วยคลืน่ ความถีเ่ หนือเสียง

AMR 402 ระบบในเครื่องบินโดยสาร
3(3-0-6)
		 (Transport Category Aircraft Systems)
		
ทฤษฎีการท�ำงาน การแก้ไขปัญหา การซ่อมบ�ำรุงและตรวจสอบระบบทั้งหมดในเครื่องบิน

โดยสารรวมถึงระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ ระบบฐานล้อ ห้ามล้อและระบบป้องกันการลื่นไถลระบบเชื้อ
เพลิงและระบบควบคุมการบินโครงสร้างรับแรงดันบรรยากาศ การป้องกันการเกิดน�้ำแข็งและฝน ระบบห้อง
โดยสารและการติดตั้ง สภาวะแวดล้อม ระบบปรับอากาศ ระบบออกซิเจน ระบบเตือน ป้องกันและควบคุม
เพลิง  การควบคุมอุณหภูมแิ ละการระบายอากาศ ระบบสูญญากาศและความดัน ห้องน�ำ้ และระบบน�ำ้ ระบบ
ให้ความบันเทิงบนเครื่องบิน เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

AMR 403 ระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดในเครื่องบินโดยสาร
		 (Transport Category Aircraft Electrical and Instrument Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : AMR 208 ระบบเอวิออนิกส์และเครื่องวัดในอากาศยาน

3(3-0-6)
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ระบบเอวิออนิกส์พื้นฐาน ระบบเครื่องมือวัดทางอากาศยาน ระบบข้อมูลอากาศ ตัวรับรู้และ
ระบบแบบเฉื่อย ระบบน�ำร่อง เครื่องช่วยลงภาคพื้นดิน การสื่อสารภาคอากาศ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
อากาศยานตัววัดความดันอุปกรณ์ช่วยการบินซอฟท์แวร์ส�ำหรับช่วยการแสดงผล ระบบช่วยเดินอากาศด้วย
ดาวเทียมจีพีเอสระบบการป้องกันชนกันกลางอากาศ ระบบการจัดการการบินวิทยาการระบบเอวิออนิกส์
ของสายการบินพาณิชย์การควบคุมการบินแบบ ฟลายบายไวร์ ระบบนักบินอัตโนมัติและระบบการจัดการ
การบิน

AMR 404 โครงสร้างอากาศยานวัสดุผสม
1(1-0-2)
		 (Aircraft Composites Strucures)
		
วิชาบังคับร่วม : AMR 414 ปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานวัสดุผสม
โครงสร้างอากาศยานทีส่ ร้างจากวัสดุผสม ศึกษาความรูพ้ นื้ ฐานของวัสดุผสมวัตถุดบิ ส�ำหรับวัสดุ
		

พลาสติกชนิดต่างๆ เส้นใยเสริมแรงที่ใช้ในวัสดุผสมกระบวนการผลิตแบบแม่แบบเปิด  และแบบปิด  การเต
รียมแม่แบบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำงานและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย วิธีและขั้นตอนการบ�ำรุงรักษา การ
ตรวจสอบร่องรอยการช�ำรุด และการซ่อมโครงสร้างอากาศยานที่ท�ำจากวัสดุผสม

AMR 414 ปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานวัสดุผสม
2(0-4-2)
		 (Aircraft Composites Structures Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : AMR 404 โครงสร้างอากาศยานวัสดุผสม
ฝึกปฏิบตั กิ ารซ่อมวัสดุผสมโดยวิธี wet layup ค�ำนวณจ�ำนวนความหนาและจ�ำนวนชัน้ ของวัสดุ
		
การค�ำนวณอัตราส่วนผสมเรซินหรืออีพอกซี่ การค�ำนวณระยะเวลาการผสมและเวลาเตรียมส่วนผสม

กลุ่มวิชาโครงงาน
AMR 493 สัมมนาด้านเทคโนโลยีซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
3(3-0-6)
		 (Seminar in Aircraft Maintenance Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : AMR 205 ความแข็งแรงและโครงสร้างอากาศยานโลหะ
		 AMR 302 ระบบและเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน
		 AMR 305 ระบบและเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์
		
จัดสัมมนาโดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่ออภิปรายในด้านเทคโนโลยีซ่อมบ�ำรุงอากาศยานโดยให้
นักศึกษาสามารถเลือกค้นคว้าหัวข้อที่ตนสนใจ หรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินในขณะนั้น การสัมมนา
รวมถึงการยกปัญหา การแก้ไข การแลกเปลี่ยนความคิด อภิปรายหาข้อสรุป และรายงานหน้าชั้นเรียนพร้อม
ขียนรายงานส่ง
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วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
AMR 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
		 (Preparation for Cooperative Education)
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบ
		 จากหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพือ่ การท�ำงานสหกิจศึกษา  การเยีย่ มชมหน่วยงานทีจ่ ะไป
		

ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ครั้ง พร้อมทั้งปรึกษาปัญหาทางวิศวกรรมที่หน่วยงานต้องการให้ศึกษาวิเคราะห์ โดย
มีอาจารย์ทปี่ รึกษาโครงงาน และ/หรือวิศวกรทีห่ น่วยงานนัน้ เป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาและแนะน�ำในเรือ่ งต่างๆ เช่น
การนิยามปัญหา การประเมินวิธกี ารแก้ปญ
ั หาแบบต่างๆ การวางแผนโครงงาน การจัดก�ำหนดเวลา  นกั ศึกษา
ต้องท�ำรายงานทางวิศวกรรมแสดงถึงการศึกษาเบือ้ งต้นของหน่วยงาน ปัญหาทีจ่ ะท�ำการศึกษา ขอบเขตของ
การศึกษา และแนวคิดเบื้องต้นในการแก้ปัญหา เพื่อน�ำเสนอต่อกรรมการโครงงานสหกิจโดยมีการประเมิน
ผลเป็นแต้มระดับคะแนน รายละเอียดเป็นไปตามคู่มือสหกิจศึกษาของหลักสูตร

AMR 495 สหกิจศึกษาส�ำหรับเทคโนโลยีซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education for Aircraft Maintenance Technology)
		
วิชาบังคับก่อน : AMR 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
		
การฝึกงานด้านซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในสายการบินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

การบิน โดยปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ติดต่อ
กัน หรือไม่นอ้ ยกว่า 420 ชัว่ โมง และมีงานเฉพาะทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบตั ใิ ห้เสร็จสิน้ ภายใน
ระยะเวลาฝึกงาน นักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์ และต้องผ่านการประเมินของหน่วยงานที่
ปฏิบตั งิ าน โดยมีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน รายละเอียดเป็นไปตามคูม่ อื สหกิจศึกษาของหลักสูตร
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สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (Basic Engineering Courses)
TNG 211 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบส�ำหรับงานเทคนิค
3(2-2-5)
		 (Computer Aided Design for Technical Application)
		
ความรูพ้ นื้ ฐานของคอมพิวเตอร์ชว่ ยงาน และการออกแบบทางเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม การเขียน

แบบและการจ�ำลองด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนรายละเอียดงาน การวิเคราะห์และออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์

TNG 221 กลศาสตร์ส�ำหรับงานเทคนิค
3(3-0-6)
		 (Mechanics for Technical Application)
วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
วิธแี ก้ปญ
ั หาทางวิศวกรรมด้วยการประยุกต์โดยใช้กฎเบือ้ งต้นทางกลศาสตร์ การรวม
แรงและการแยกแรง โมเมนต์ โมเมนต์คคู่ วบ ระบบแรงและโมเมนต์ สมดุลของแรงทีก่ ระท�ำต่อ
อนุภาคและวัตถุเกร็ง จุดศูนย์กลางของรูปทรงและจุดศูนย์กลางมวล โมเมนต์ความเฉือ่ ยของพืน้ ที่
TNG 252 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับงานเทคนิค
3(2-2-5)
		 (Computer Programming for Technical Application)
แนวคิดคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง ฝึกปฏิบตั กิ ารโปรแกรมในห้องปฏิบตั ิ
การคอมพิวเตอร์
TNG 282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
		 (Fundamental Electrical Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 223 ฟิสิกส์ 2
พืน้ ฐานวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน กระแส และก�ำลัง
ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการ
ใช้งาน ระบบไฟฟ้าสามเฟส ระบบสายส่ง เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น

1231
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

TNG 283 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-2)
		 (Fundamental Electrical Engineering Laboratory)
		
วิชาบังคับร่วม : TNG 282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการท�ำงานและการน�ำไปใช้ของออสซิลโลสโคป กฎของโอห์ม กฎ
ของเคอร์ชอฟฟ์ และความเป็นเชิงเส้นของวงจรเชิงเส้น หลักการรวมผล ทฤษฎีของเธอร์วทิ นิ วงจร
ตรรก วงจรการจัดรูปคลื่น วงจรออปแอมป์พื้นฐาน เครื่องกลกระแสตรง เครื่องกลกระแสสลับ
หม้อแปลงไฟฟ้า
TNG 361 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
		 (Engineering Materials)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 127 เคมีพื้นฐานส�ำหรับงานเทคนิค
วัสดุหลัก เช่น โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิก คอมโพสิต วัสดุอิเล็กทรอนิกส์  วัสดุนาโน ใน
งานวิศวกรรม แผนภาพสมดุลของเฟสและการแปลความหมาย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างจุลภาคและมหภาคกับคุณสมบัติ และกระบวนการผลิตของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุให้
เหมาะสมกับงาน และการป้องกันการเสื่อมสภาพ

วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Engineering Specialized Courses)
กลุ่มวิชาบังคับ (Compulsory Courses)
RSE 301 ปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง 1
1(0-3-2)
		 (Railway System Technology Engineering Laboratory I)
ปฏิบัติการและศึกษาปัญหาหน้างานจริงเกี่ยวกับ ค�ำสั่ง การควบคุม และอาณัติ
สัญญาณ ในงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบราง การควบคุมการปฏิบัติการเดินรถอัตโนมัติ
อุปกรณ์เสริมภายในสถานีรถไฟ เช่น ประตูกั้นชานชลา ตู้ขายตั๋ว ประตูทางเข้าอัตโนมัติ
RSE 302 ปฏิบัติการวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง 2
1(0-3-2)
		 (Railway System Technology Engineering Laboratory II)
ปฏิบตั กิ ารและศึกษาปัญหาหน้างานจริงเกีย่ วกับ การจ่ายพลังงานให้กบั รถไฟ ระบบ
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จ่ายไฟแบบรางทีส่ าม ระบบจ่ายไฟแบบเหนือหลังคารถไฟ เครือ่ งยนต์ดเี ซล  อตั ราทดเกียร์  ระบบ
ส่งถ่ายก�ำลัง ระบบการขับเคลื่อนและระบบเบรก แทร็กชั่นมอเตอร์ แรงกระท�ำที่ล้อและราง
RSE 311 ระบบรางเบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Railway System)
ระบบการขนส่งทางราง การพัฒนาการขนส่งทางราง องค์ประกอบของระบบราง
มาตรฐานของระบบราง องค์ประกอบสถานีระบบราง ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีการขับ
เคลื่อนและตัวรถ ระบบไฟฟ้าและการส่งจ่าย การควบคุม การสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
อาณัติสัญญาณ ระบบป้องกันและความปลอดภัย
RSE 312 การจัดการระบบรางเบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Railway System Management)
การจัดการระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น การขนส่งสินค้าและการขนส่งมวลชน การ
จัดการสถานี การจัดการเส้นทางและการเดินรถ การพัฒนาทรัพยากร การวางแผนและการบริหาร
องค์กร การตรวจสอบและการวางแผนการบ�ำรุงรักษาในระบบราง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
พลังงานสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชากร
		
RSE 321 ล้อและระบบรองรับน�้ำหนักของรถไฟ
3(2-2-5)
		 (Wheel and Suspension for Train)
ระบบล้อ ระบบรองรับน�้ำหนัก หลักการท�ำงาน การจัดประเภทและส่วนประกอบ
ระบบล้อ การตรวจสอบและการบ�ำรุงรักษาระบบล้อและระบบรองรับน�้ำหนัก มาตรฐานและ
ความปลอดภัยในงานระบบล้อและระบบรองรับน�้ำหนักรถไฟ
RSE 322 ระบบเบรกรถไฟ
3(2-2-5)
		 (Brake System for Train)
ระบบเบรกรถไฟ การจัดประเภทและส่วนประกอบระบบเบรกของรถไฟ หลักการ
ท�ำงาน การตรวจสอบและการบ�ำรุงรักษาระบบเบรกรถไฟ มาตรฐานและความปลอดภัยในงาน
ระบบเบรกของรถไฟ
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RSE 331 ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นส�ำหรับระบบราง
3(2-2-5)
		 (Introduction to Electrical System for Railway System)
ระบบไฟฟ้าในระบบราง ระบบส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้าส�ำหรับสถานี ระบบส่งและจ่าย
ไฟฟ้าส�ำหรับรถไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายในโบกีร้ ถดีเซลราง ระบบไฟฟ้าภายในโบกีร้ ถไฟฟ้า ระบบ
ขับเคลื่อนและควบคุมส�ำหรับมอเตอร์ลากจูง แนวคิดระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง การตรวจสอบ
และการบ�ำรุงรักษาส�ำหรับระบบรางเบื้องต้น
RSE 332 พื้นฐานอาณัติสัญญาณส�ำหรับระบบราง
3(2-2-5)
		 (Fundamental of Signaling for Railway System)
อาณั ติ สั ญ ญาณในระบบราง มาตรฐานอาณั ติ สั ญ ญาณ ระบบควบคุ ม
อาณัติสัญญาณ การควบคุมรถไฟอัตโนมัติ ระบบไฟเตือนของวงจรไฟฟ้าบนทางรถไฟ โปรแก
รมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลและระบบควบคุมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ระบบความปลอดภัย
การตรวจสอบและการซ่อมบ�ำรุงระบบอาณัติสัญญาณเบื้องต้น
		
TNG 301 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
3(2-2-5)
		 (Electrical Measurements and Instrumentation)
หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การแบ่งและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด  
การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้
เครือ่ งวัดแบบอะนาล็อกและดิจทิ ลั การวัดก�ำลัง ตัวประกอบก�ำลัง และพลังงาน การวัดค่าความ
ต้านทาน ตัวเหนี่ยวน�ำ  และตัวเก็บประจุ การวัดความถี่ คาบ/ช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ทราน
สดิวเซอร์
TNG 360 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
		 (Electrical Machines)
แหล่งจ่ายพลังงาน วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงพลังงานของแม่เหล็กไฟฟ้า
และเครื่องกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วม หลักการของการหมุนของครื่องกล เครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสตรง วิธีการสตาร์ทของมอเตอร์กระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์
กระแสตรง ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้า การวิเคราะห์ของเครื่องกลเหนี่ยวน�ำและ
เครื่องกลซิงโครนัส
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RSE 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
		 (Preparation for Cooperative Education)
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
       หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขา หรือหัวหน้าโครงการสหกิจศึกษา
การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนการไปท�ำงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า           
30 ชัว่ โมง ประกอบด้วยหัวข้อทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา
ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ความรูพ้ นื้ ฐานในการปฏิบตั งิ าน การสือ่ สาร และมนุษยสัมพันธ์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การเขียนและน�ำเสนอรายงาน
		
RSE 495 โครงงานสหกิจส�ำหรับวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
3(0-9-5)
		 (Cooperative Project for Railway System Technology Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : RSE 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาของงานตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในรายวิชา RSE 496
โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาโครงงาน และทีป่ รึกษาในหน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ านสหกิจเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา
และแนะน�ำ นักศึกษาต้องจัดท�ำรายงานปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่แสดงถึงรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานสหกิจ ผลการศึกษาและแก้ไขปัญหา เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการโครงงานสหกิจ
RSE 496 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education for Railway System Technology Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน: RSE 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
		 วิชาบังคับร่วม: RSE 495 โครงงานสหกิจส�ำหรับวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
การฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบ
ราง โดยปฏิบตั งิ านเสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของหน่วยงานนัน้ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์
ติดต่อกัน และมีงานเฉพาะทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบตั ใิ ห้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลา
ฝึกงาน นักศึกษาต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์และต้องผ่านการประเมินของหน่วยงานที่
ปฏิบตั งิ าน โดยมีการประเมินผลเป็นแต้มระดับคะแนน  รายละเอียดเป็นไปตามคูม่ อื สหกิจศึกษา
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กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
RSE 411 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ
3(3-0-6)
		 (Railway Signaling and Control)
ภาพรวมของระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมส�ำหรับรถไฟ ระบบป้องกัน
การเดินรถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถ
ไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้กับรถไฟเมโทร หรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล รถสินค้า
และ/หรือรถไฟความเร็วสูง จุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ์ ระบบการ
ควบคุมรถไฟ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับมนุษย์ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบ
อาณัติสัญญาณส�ำหรับระบบรถไฟ การวางแผนการออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบ
อาณัติสัญญาณที่เหมาะสมส�ำหรับระบบรถไฟแบบต่างๆ
RSE 412 การควบคุมและการเดินรถไฟ
3(3-0-6)
		 (Train Control and Operation)
ความรูพ้ นื้ ฐานเรือ่ งการเดินรถไฟ การเคลือ่ นทีข่ องขบวนรถไฟ โปรไฟล์ความเร็วของ
ขบวนรถ การค�ำนวณตารางระยะทาง – เวลา การจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟในการจัดการ
เดินรถ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณประเภทต่างๆ และผลต่อการจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถ หลักการ
ของบังคับสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความจุของเส้นทางรถไฟ การจัดตารางเดินรถ การควบคุมการ
เดินรถ การออกแบบผังทางทีส่ ถานีเพือ่ รองรับการเดินรถ กรณีศกึ ษาของการจัดและการควบคุม
การเดินรถของผู้ให้บริการขนส่งระบบราง
RSE 421 วิศวกรรมล้อเลื่อน
3(3-0-6)
		 (Railway Rolling Stock Engineering)
การให้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของล้อเลื่อนขบวนรถไฟ (Railway Rolling
Stock) ได้แก่ ส่วนประกอบของล้อเลื่อนขบวนรถไฟ พื้นฐานการวิเคราะห์เพื่อจัดท�ำข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับรูปร่าง ขนาด และความแข็งแรงวัสดุของส่วนประกอบล้อเลื่อนขบวนรถไฟต่างๆ หลัก
พลศาสตร์ของตัวรถระบบรองรับการถ่ายน�้ำหนักแบบต่างๆ ก�ำลังการขับเคลื่อนขบวนรถสินค้า
และรถโดยสาร ระบบเบรก พื้นฐานของรูปแบบตู้โดยสารและแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น
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RSE 422 ระบบขับเคลื่อนยานพาหนะในระบบราง
3(3-0-6)
		 (Railway Propulsion System)
ภาพรวมของระบบขับเคลือ่ นยานพาหนะทางราง มีเนือ้ หาครอบคลุมเรือ่ งพลศาสตร์
ของยานพาหนะทีใ่ ช้ราง ระบบการขับเคลือ่ น และระบบหยุดรถราง ระบบการขับเคลือ่ นทีจ่ ะสอน
ในวิชานี้คือระบบที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ระบบดีเซลไฮดรอลิคแมคคานิคอล ระบบดีเซลอีเลคทริค      
ระบบอิเลคทริค (เทรคชั่นมอเตอร์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสลับและตรง) ระบบแบบลิเนียร์ไดร์ฟ และ
ระบบลอยตัวด้วยสนามแม่เหล็ก ระบบส่งก�ำลังและระบบหยุดรางแบบรีเจนเนอร์เรทีฟ
RSE 431 ระบบไฟฟ้าส�ำหรับระบบราง
3(3-0-6)
		 (Railway Electrification)
ภาพรวมของระบบจ่ายก�ำลังไฟฟ้าส�ำหรับรถไฟ ระบบจ่ายก�ำลังไฟฟ้ากระแสไฟตรง
ส�ำหรับลากจูงรถไฟ หลักการและการออกแบบ การตั้งค่ารีเลย์ป้องกันและการจัดล�ำดับความ
สัมพันธ์การป้องกัน การต่อลงดินและการเชื่อม การจ�ำลองคอมพิวเตอร์ระบบจ่ายก�ำลังไฟฟ้า
ส�ำหรับลากจูงรถไฟ คุณภาพก�ำลังไฟฟ้า ระบบควบคุมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ระบบก�ำลัง
ไฟฟ้าเสริมและการซ่อมบ�ำรุง
RSE 432 ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ
3(3-0-6)
		 (Railway Traction Systems)
โครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าส�ำหรับจ่ายรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟ้าลากจูง
รถไฟ ฟิสกิ ส์พนื้ ฐานของการลากจูง มอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ ระบบการ
ขับเคลือ่ นควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ วงจรขับแปลง
ก�ำลังไฟฟ้า การมอดูเลทด้วยความกว้างของพัลส์ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกด้วยได
นามิคและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่ ประเด็น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า และอื่นๆ เป็นต้น
RSE 441 การซ่อมบ�ำรุงระบบรางเบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Railway Maintenance)
แนวคิดพื้นฐานการซ่อมบ�ำรุง หลักการซ่อมบ�ำรุงแบบต่างๆ การวางแผนการซ่อม
บ�ำรุง โรงซ่อมบ�ำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ คุณภาพและความปลอดภัยในการบ�ำรุงรักษา
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กรณีศึกษา อุปกรณ์ระบบตัวรถไฟ ต้นก�ำลังระบบตัวรถไฟ ระบบรางและสถานี การเปลี่ยน
ระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร ระบบไฟฟ้า สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และ
รถไฟความเร็วสูง
RSE 442 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง
3(3-0-6)
		 (Tribology in Railway Engineering)
ความรูพ้ นื้ ฐานเรือ่ งความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง หัวข้อ
หลักคือความเสียดทานและการสึกหรอในส่วนประกอบของเครื่องจักรทางราง การสัมผัสของ
ของแข็งทีย่ ดื หยุน่ ได้ ความเสียดทานระหว่างล้อกับรางรถไฟและการปรับเปลีย่ นความต้านทาน
กลไกการสึกหรอและการหล่อลืน่ ของพืน้ ผิวทีห่ น้าสัมผัสระหว่างล้อกับรางรถไฟ การคาดคะเนการ
สึกหรอของอุปกรณ์ตอ่ เชือ่ มไฟฟ้า (Pantograph) ลักษณะการสึกหรอระบบหยุดรถราง ลักษณะ
การสึกหรอที่แบริ่ง ลักษณะการสึกหรอของตัวลดการสั่นสะเทือน ลักษณะการสึกหรอของระบบ
เกียร์และการส่งก�ำลัง ลักษณะการสึกหรอของแบริ่งที่มอเตอร์แบบเทรคชั่น ลักษณะการสึกหรอ
ในส่วนต่างๆของเครื่องยนต์แบบดีเซล
RSE443 การทดสอบแบบไม่ท�ำลายส�ำหรับงานวิศวกรรมระบบราง
3(3-0-6)
		 (Nondestructive Test for Railway Engineering)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทดสอบแบบไม่ท�ำลาย งานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
แบบไม่ท�ำลาย การทดสอบแบบไม่ท�ำลายในงานระบบราง หลักการและข้อก�ำหนดของการ
ทดสอบแบบไม่ท�ำลาย การเขียนรายงานการทดสอบ การอ่านประเมินผล Penetrant Testing
(PT) Fluorescent Penetrant Inspection (FPI) Magnetic Particle Testing (MT) Fluorescent
Magnetic Particle inspection (FMPI) Ultrasonic Testing (UT) Phased Array Ultrasonic
Testing (PAUT) การทดสอบหาความไม่ต่อเนื่องในรอยเชื่อมในการปฏิบัติงานจริง
RSE 451 การบริหารโครงการระบบราง
3(3-0-6)
		 Railway Project Management)
การประเมินความเป็นไปได้และสิ่งแวดล้อม   การวางแผนโครงการ การบริหารทีม
งานและบุคลากร การบริหารก�ำหนดการต่างๆ การจัดระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการ
ข้อมูลและเอกสาร การบริหารความเสีย่ ง การวิเคราะห์การตัดสินใจเกีย่ วกับการบริหารงานระบบ
ราง การประเมินผลงานและผลกระทบ
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RSE 499 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Railway System Technology Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน
พัฒนาการใหม่ ๆ หรือการประยุกต์ใช้ศาสตร์ในแขนงวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ระบบราง โดยท�ำการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจในแต่ละภาคการศึกษา
ATG 303 การวัดในงานเทคโนโลยียานยนต์
3(2-2-5)
		 (Automotive Measurements)
แนะน�ำทฤษฎีการวัดและการประยุกต์ใช้ในงานวัดทางยานยนต์ การวัดความดัน
อุณหภูมิ อัตราเร็วเชิงเส้นและเชิงมุม ความเร่ง แรง ทอร์ก ความเค้น ความเครียด อัตราการใช้
เชือ้ เพลิง อัตราการไหล ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซไอเสีย การทดสอบเชือ้ เพลิงและสารหล่อลืน่
สมรรถนะเครื่องยนต์ การวัดแบบสถิตและพลวัต ตัวหยั่งสัญญาณ การปรับเส้นโค้ง ความคลาด
เคลื่อนและความน่าจะเป็น ตัวแปลงสัญญาณ การวิเคราะห์และการจดบันทึกค่าวัด
ATG 305 ระบบยานยนต์
3(2-2-5)
		 (Automotive Systems)
ส่วนประกอบและระบบพื้นฐานของยานยนต์ ได้แก่ ตัวถัง แชสซี เครื่องยนต์ ระบบ
ถ่ายทอดก�ำลัง ระบบรองรับ ล้อและยาง ระบบบังคับทิศทาง ระบบเบรก ระบบปรับอากาศ ระบบ
ระบายความร้อน ระบบเชื้อเพลิง ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อลื่น ระบบไอเสีย ระบบป้องกันการชน
และระบบควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
			
ATG 307 ระบบก�ำลังส�ำหรับยานยนต์
3(2-2-5)
		 (Vehicle Power Systems)
ประเภทของเครื่องยนต์สันดาปภายใน วาล์ว และเพลาลูกเบี้ยว ห้องเผาไหม้ ระบบ
ประจุไอดีและไอเสีย ระบบซุปเปอร์ชาร์จเจอร์ และเทอร์โบชาร์จเจอร์ คาร์บูเรเตอร์ ระบบหัวฉีด
เชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น สมดุลและการสั่นสะเทือนของ
เครือ่ งยนต์ สมรรถนะและการทดสอบเครือ่ งยนต์ การควบคุมมลพิษ แหล่งพลังงานทางเลือกอืน่ ๆ
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ATG 311 ระบบไฟฟ้ายานยนต์
3(2-2-5)
		 (Automotive Electrical Systems)
		
วิชาบังคับก่อน: TNG 282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
พืน้ ฐานทฤษฎีทางไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า กฎของ
โอห์มพลังงานไฟฟ้า แปลนวงจรไฟฟ้า การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และการวิเคราะห์ การซ่อม และ
การเปลีย่ นแบตเตอรี สตาร์ตเตอร์ และอัลเทอร์เนเตอร์ การชาร์จ และระบบไฟฟ้าทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
ATG 312 สมรรถนะของเครื่องยนต์
3(2-2-5)
		 (Engine Performance)
		
วิชาบังคับก่อน : ATG 471 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ทฤษฎีการท�ำงานของเครื่องยนต์ และพื้นฐานขั้นตอนการวิเคราะห์ การปรับปรุง
สมรรถนะของเครื่องยนต์ เพื่อให้รถยนต์กับเครื่องยนต์สามารถควบคุมระบบ ส่วนประกอบของ
ระบบการจุดระเบิด การจ่ายเชื้อเพลิง ส่วนประกอบของระบบการฉีดเชื้อเพลิง และอุปกรณ์
ควบคุมมลพิษ
			
ATG 407 เทคโนโลยียานยนต์
3(3-0-6)
		 (Automotive Technology)
หัวข้อด้านการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เช่น มาตรฐาน
มลพิษ การทดสอบสมรรถนะ การประหยัดเชื้อเพลิงและสมรรถนะของยานยนต์ เชื้อเพลิงทาง
เลือกส�ำหรับยานยนต์ คุณสมบัติของเชื้อเพลิง แบตเตอรี ยานยนต์ไฟฟ้า และรถไฟฟ้าไฮบริด
เทคโนโลยีการออกแบบยานยนต์ เช่น การสร้างแบบจ�ำลองและการจ�ำลองสถานการณ์การใช้
พลังงานและสมรรถนะของยานยนต์ การก�ำหนดขนาดชิน้ ส่วน เซลล์เชือ้ เพลิงส�ำหรับระบบขนส่ง
ยานยนต์น�้ำหนักเบา และเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต
		
ATG 412 ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
		 (Electronic Engine Control Systems)
		
วิชาบังคับก่อน: ATG 311 ระบบไฟฟ้ายานยนต์
หลักการท�ำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อมและการปรับแต่ง
อุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
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ATG 471 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3-0-6)
		 (Internal Combustion Engines)
วิชาบังคับก่อน : ENT 343 อุณหพลศาสตร์
พื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล  เชื้อเพลิงและ
การเผาไหม้ ระบบจุดระเบิด วัฏจักรเชื้อเพลิงอากาศอุดมคติ การท�ำซูเปอร์ชาร์จและการไล่ไอ
เสีย สมรรถนะและการทดสอบ การหล่อลื่น
ATG 472 วิศวกรรมยานยนต์
3(3-0-6)
		 (Automotive Engineering)
แรงที่กระท�ำต่อตัวรถ สปริงและความสั่นสะเทือนของรถ ระบบรองรับ ระบบเบรก
และการเบรก ระบบบังคับเลี้ยวและศูนย์ล้อ การเลือกอัตราทดเกียร์ ระบบเชื้อเพลิง การปรับ
อากาศ ระบบบริหารเครื่องยนต์ยุคใหม่ ความปลอดภัย และระบบรักษาเสถียรภาพของรถ
ENT 341 การปรับอากาศ
3(3-0-6)
		 (Air Conditioning)
		
วิชาบังคับก่อน  :   ENT 352 การถ่ายเทความร้อน
คุณสมบัติไซโครเมตริก และกระบวนการของอากาศ การประเมินภาระความเย็น
อุปกรณ์เครือ่ งปรับอากาศ ระบบปรับอากาศชนิดต่าง ๆ การออกแบบระบบท่อและการกระจายอา
กาศ  การออกแบบระบบระบายอากาศ สารท�ำงานและการออกแบบท่อสารท�ำงาน การควบคุม
ระบบปรับอากาศเบือ้ งต้น ความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ในระบบปรับอากาศ คุณภาพอากาศใน
อาคาร การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ
ENT 343 อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
		(Thermodynamics)
		 วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
		
กฎข้อที่ 1 ทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่ 2 ทางเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์
โนต์   พลังงาน เอ็นโทรปี วัฏจักรก�ำลังก๊าซและไอ วัฏจักรท�ำความเย็น ของผสมก๊าซ – ไอและ
ระบบปรับอากาศ
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ENT 352 การถ่ายเทความร้อน
3(3-0-6)
		 (Heat Transfer)
		
วิชาบังคับก่อน : TNG 351 กลศาสตร์ของไหล
รูปแบบของการถ่ายเทความร้อน การน�ำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รงั สีความ
ร้อน และการประยุกต์การถ่ายเทความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเพิ่มสมรรถนะการ
ถ่ายเทความร้อน
MCT 212 ไมโครคอนโทรลเลอร์
3(3-0-6)
		 (Microcontroller)
สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การ
ติดต่อระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับการเชื่อมต่อของอินพุต เอาต์พุต การประยุกต์ใช้กับ
อุปกรณ์ทางกายภาพ เพื่อการควบคุมและสื่อสารข้อมูล เช่น ข้อมูลเข้าออก จังหวะเวลา การ
สื่อสาร และพอร์ตขนาน การแสดงผลโดย LED และการควบคุมมอเตอร์สเต็ปปิง
MCT 220 อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
		 (Electronic Circuits and Devices)
วัสดุสารกึ่งตัวน�ำรอยต่อพีเอ็น ไดโอดชนิดต่างๆ ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ อุปกรณ์
แบบสองขั้วและสามขั้ว ลักษณะเฉพาะ โครงสร้าง การใช้งานและการวิเคราะห์ในการน�ำไปใช้
ในวงจรที่ไม่เป็นแบบเชิงเส้นต่างๆ
		
MCT 231 การออกแบบตรรกดิจิทัล
3(2-3-6)
		 (Digital Logic Design)
ระบบตัวเลขและรหัสมาตรฐาน พีชคณิตบูเลียน การวิเคราะห์วงจรคอมบิเนชัน การ
ออกแบบวงจร คอมบิเนชั่น การวิเคราะห์วงจรซีเควนเซียลและการออกแบบวงจรซีเควนเซียล
การโปรแกรมอุปกรณ์ลอจิก การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ
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MCT 312 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6)
		 (Mechanics of Machinery)
		
วิชาบังคับก่อน : TNG 221 กลศาสตร์ส�ำหรับงานเทคนิค
การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่ง การวิเคราะห์คเิ นแมติกส์และแรงพลศาสตร์ของ
เครื่องมือทางกล กลไกข้อต่อ ชุดเฟืองและระบบทางกล แนะน�ำการสมดุลของมวลหมุน
		
MCT 340 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
3(3-0-6)
		 (Hydraulics and Pneumatics)
ส่วนประกอบของไฮโดรลิกและนิวแมติก กระบอกไฮดรอลิกและนิวแมติก มอเตอร์ไฮ
ดรอลิกและนิวแมติก วาล์วควบคุมชนิดต่างๆ สัญลักษณ์และวงจรไฮดรอลิกและนิวแมติก การ
ออกแบบระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก ไฮดรอลิกและนิวแมติกในระบบอัตโนมัติ
MCT 350 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
		 (Safety Engineering)
หลักการป้องกันความเสียหาย การออกแบบ การวิเคราะห์และการควบคุมภัยทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้นในสถานปฏิบัติงานหรือพนักงาน ศึกษาถึงเทคนิคของระบบความปลอดภัย หลักการ
จัดการความปลอดภัยและกฎหมายความปลอดภัย
MCT 360 ก�ำลังของไหลและการควบคุม
3(2-2-5)
		 (Fluid Power and Control)
ระบบก�ำลังของไหลและส่วนประกอบ เซ็นเซอร์และการควบคุม วงจรก�ำลังของไหล
พื้นฐาน วงจรอัตโนมัติ การควบคุมด้วย พีแอลซี
MCT 411 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
3(2-2-5)
		 (Programmable Logic Controller)
หลักการโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การ
อินเตอร์เฟส การต่ออินพุทและเอาท์พทุ การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมและการเขียนโปรแกรมรูป
แบบต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ในการควบคุมทางอุตสาหกรรม
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MCT 435 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6)
		 (Automatic Control Systems)
หลักการควบคุมอัตโนมัติ การวิเคราะห์และแบบจ�ำลองของชิ้นส่วนควบคุมเชิงเส้น
แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบพลวัต คุณลักษณะของระบบควบคุมป้อนกลับ สมรรถนะ
ของระบบควบคุมป้อนกลับ เสถียรภาพของระบบป้อนกลับเชิงเส้นระเบียบวิธีรูทโลกัส ระเบียบ
วิธตี อบสนองความถี่ เสถียรภาพในโดเมนความถี่ การวิเคราะห์ระบบควบคุมในโดเมนเวลา การ
ออกแบบและการชดเชยของระบบควบคุมป้อนกลับ
		
MCT 462 อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลัง
3(3-0-6)
		 (Power Electronics)
คุณลักษณะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก�ำลังเช่น ไดโอด ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์
มอสเฟต ไอจีบีที เป็นต้น คุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็ก แกนหม้อแปลงก�ำลัง แกนเหล็กเฟอร์ไรท์
แกนเหล็ก การท�ำงานของวงจรเรียงกระแสแบบถูกควบคุม เทคนิคการหยุดน�ำกระแสของไทริส
เตอร์ การวิเคราะห์ ตัวควบคุมก�ำลังกระแสสลับ วงจรดีซคี อนเวอเตอร์ ไซโคลคอนเวอเตอร์ ศึกษา
การท�ำงานของวงจรอินเวอเตอร์ อุปกรณ์เปลีย่ นความถี่ ฮาร์โมนิคส์ แนะน�ำการควบคุมระบบขับ
เคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
MCT 471 เมคคาทรอนิกส์และการควบคุมดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Mechatronics and Digital Control)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ตัวประมวลผล
สัญญาณดิจิทัลและเอฟพีจีเอในระบบเมคคาทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และโปรเซสเซอร์
ขั้นสูงส�ำหรับการควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์
TNG 323 กลศาสตร์วัสดุ
3(3-0-6)
		 (Mechanics of Materials)
		
วิชาบังคับก่อน :  TNG 221 กลศาสตร์เพื่องานเทคนิค
แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน
ผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั การโก่งของคาน การบิด การเดาะของเสา วงกลมโมร์และความเค้น
ที่รวมกัน เกณฑ์การเกิดความเสียหาย
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TNG 351 กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
		 (Fluid Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : PHY 121 ฟิสิกส์ 1
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการความ
ต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การไหลคงที่แบบอัดตัวไม่ได้
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วิทยาลัยการออกแบบ
(College of Design)
สาขาการออกแบบ

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ
COD 104 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
		 (English for Design)
		
ภาษาในการออกแบบ เน้นค�ำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในการออกแบบทั่วไป รวมถึงที่ใช้ในศาสตร์
เฉพาะทาง เช่น การออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบ การออกแบบแฟชั่น และสาขา
วิชาศิลปะภาพถ่ายและสือ่ ทัศนภาพ เป็นต้น เพือ่ น�ำไปพัฒนาวิธคี ดิ ในการออกแบบ และทักษะในการ ศึกษา
ค้นคว้า รวมทั้งการฝึกการเขียนแนวความคิดและการน�ำเสนอผลงานโดยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ
COD 105 การวิจัยและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(1-4-4)
		 (Research and Design Thinking Process)
		 กระบวนการวิจัยผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงออกแบบ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่เป็น
ระบบ เน้นการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความเข้าใจปัญหาและความเข้าใจผู้ใช้อย่างถ่องแท้ การท�ำงาน
เป็นทีมจากหลายศาสตร์ การระดมสมองและการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสในการเกิดนวัตกรรม
และการทดลองใหม่ๆ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสถานที่จริง การทดลองท�ำต้นแบบจริง และการประเมิน
ผลการออกแบบจากผู้ใช้จริง โดยใช้กรณีศึกษาที่หลากหลายตามธรรมชาติของแต่ละสาขาวิชา
COD 108 การออกแบบวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3(1-4-4)
		 (Design, Culture and Environment)
		 บทบาทและความส�ำคัญของการออกแบบ ในมิตทิ สี่ มั พันธ์กบั วิถชี วี ติ วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
วิเคราะห์กรณีศกึ ษาต่างๆจากชุมชน และจากหลากหลายวัฒนธรรม เพือ่ เปิดมุมมอง เรียนรูก้ ารน�ำมาประยุกต์
ในงานออกแบบ มีการศึกษานอกสถานที่
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กลุ่มความรู้ทางประวัติการออกแบบ
COD 106 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
3(2-2-5)
		 (Design History)
		 ประวัติการออกแบบประเทศตะวันตก เริ่มตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่ 19
จนถึงศตวรรษที่ 21 ในมิตทิ เี่ ชือ่ มโยงกับสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม ครอบคลุมถึงประวัตกิ าร
ออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การออกแบบเครือ่ งเรือน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
นิเทศศิลป์ การออกแบบเครือ่ งแต่งกาย และศิลปะภาพถ่าย เป็นต้น ตัวอย่างวิธคี ดิ และกระบวนการออกแบบ
ของนักออกแบบคนส�ำคัญในสายต่างๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย
		

วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาทฤษฎีพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
COD 103 การออกแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Basic Design)
		 หลักเบื้องต้นในการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ฝึกความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบโดย
ใช้องค์ประกอบทางศิลปะ หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบ และการสื่อความหมายในงานออกแบบ

กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
COD 101 การวาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
3(1-4-4)
		 (Drawing for Communications)
การวาดเส้นโครงสร้างและสัดส่วนจากธรรมชาติ และพัฒนาเป็นการวาดภาพเฉพาะทาง ด้วย
เทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ เน้นการคิดและการแก้ปัญหา
COD 102 สีและแสงในงานออกแบบ
3(1-4-4)
		 (Color and Light in Design)
		 แสง และสี จิตวิทยาสี การจัดกลุ่มสี เช่นสี เอกรงค์ สีไล่น�้ำหนัก สีข้างเคียง คู่สามสี และสีคู่สี่
สี ผลกระทบของสีต่อวัสดุ ลวดลาย และวัสดุประเภทโลหะ ผลกระทบของสีต่อที่ว่าง ผลกระทบของแสงต่อสี
แนวปฏิบัติในการประยุกต์สีในงานออกแบบ เช่น การรวบรวมตัวอย่างสี การเตรียม chart และการเตรียม
board ตัวอย่างสีส�ำหรับการน�ำเสนอในงานออกแบบ
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กลุ่มความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ
COD 107 การจัดการธุรกิจการออกแบบ
3(2-2-5)
		 (Design Business Management)
กระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการธุรกิจการออกแบบ ในด้านต่างๆเช่น การออกแบบภายใน การ
ออกแบบนิเทศศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ และการออกแบบ ฯลฯ การน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเชื่อมโยงธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบ on-line และ off-line เช่นธุรกิจประเภทบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่
ธุรกิจในรูปแบบร้านจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ และธุรกิจร้านสัญลักษณ์แบรนด์ตลอดจน การรับ
งานและขายงานอิสระ ฯลฯ การวิจัยเพื่อเข้าถึงตลาด และกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบรนด์ การท�ำสัญญาใน
รูปแบบต่างๆ การจัดการการเงินและบัญชีบริหาร และจรรยาบรรณของนักออกแบบ
COD 110 แบรนด์และการเล่าเรื่อง
3 (2-2-5)
		 Brand and Storytelling
		 เทคนิคการเล่าเรื่องและการน�ำเสนอผลงานที่ให้อิทธิพลต่อลูกค้า หัวหน้าหน่วยงาน และกลุ่ม
เป้าหมาย ฯลฯ การออกแบบข้อความที่ชัดเจน การสร้างแบรนด์และการเล่าเรื่องผ่านกรณีศึกษา เทคนิค
การน�ำเสนอผลงานออกแบบหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ดูเกิดความประทับใจและจดจ�ำ

กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ
COD 109 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
3(1-4-4)
		 (Computer Aided Design)
		 คอมพิวเตอร์เพือ่ ช่วยในงานออกแบบ ในสาขาวิชาต่างๆ เช่นการออกแบบภายใน การออกแบบ
นิเทศศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ ศิลปะภาพถ่ายและสื่อมัลติมีเดีย และการออกแบบ กระบวนการเขียนผังความคิด
เพื่อการเขียนแบบร่าง การขึ้นรูป 2 มิติ และ 3 มิติ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การตกแต่งภาพ และการ
สร้างภาพเสมือนจริง
COD 111 วัสดุและเทคโนโลยี
3(1-4-4)
		 (Material and Technology)
		 ลักษณะและคุณสมบัตขิ องวัสดุประเภทต่าง ๆ เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก และเซรามิก เทคโนโลยี
การขึ้นรูป การตกแต่งพื้นผิว การประกอบชิ้นส่วนและการสร้างต้นแบบ การวิเคราะห์ถึงวัสดุและการผลิตที่
เหมาะสมกับเทคโนโลยีทีมีอยู่ และการศึกษานอกสถานที่
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กลุ่มความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ
DSG 121 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง
3(1-4-4)
		 (Human-Centered Design)
		 กระบวนการออกแบบแก้ไขบัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยเน้นผูใ้ ช้เป็นศูนย์กลาง การท�ำความเข้าใจ
ทุกองค์ประกอบเพื่อประสิทธิผลของกลุ่มเป้าหมาย เช่นสัดส่วนของร่างกาย สรีระวิทยา จิตวิทยาการรับรู้ของ
มนุษย์ ตลอดจนความปลอดภัย ฯลฯ กระบวนการสร้างแรงบัลดาลใจจากความเข้าใจผู้ใช้ การพัฒนาแนว
ความคิด การสร้างต้นแบบ การให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม การประเมินผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่สู่ชีวิต
และสู่ตลาด มีการทัศนศึกษานอกสถานที่
DSG 221 การออกแบบเชิงประสบการณ์
3(1-4-4)
		 (Experience Design)
		 การฝึกปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผ่านกรณีศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการ การบริการ
เส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค การออกแบบสภาพแวดล้อม เน้นคุณภาพการสร้างประสบการณ์ให้ผู้ใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงคุณภาพในมิติทางอารมณ์ และวัฒนธรรม
DSG 222 การออกแบบเพื่อตลาดโลก
3(1-4-4)
		 (Design for Global Markets)
กระบวนการออกแบบ โดยเน้นแนวโน้มของตลาด เทรนการออกแบบ และการตัดสินใจในการซื้อที่เหมาะกับ
ตลาดโลก การสร้างแนวความคิดเพือ่ น�ำเสนอสูส่ าธารณะ กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา ปฏิบตั งิ านออกแบบ
ด้วยการค้นคว้าวิจัยอย่างอิสระ
DSG 241 กระบวนทัศน์ในงานสร้างสรรค์
3(2-2-5)
		 (Paradigm of Creativity)
		 การสร้างแนวคิดส�ำหรับแก้ปญ
ั หาการออกแบบด้วยวิธตี า่ ง ๆ เพือ่ อธิบายผลงานการออกแบบหรือ
เป็นแนวทางในการแก้ปญ
ั หาการออกแบบ ลักษณะทางนามธรรมและการอุปมาอุปมัย การเปลีย่ นกระบวนทัศน์
ความสัมพันธ์ระหว่างของสิง่ ต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาสมมติฐานใหม่เพือ่ แก้ปญ
ั หา
DSG 321 การออกแบบเพื่อความยั่งยืน
3(1-4-4)
		 (Design for Sustainability)
		 แนวคิดและกระบวนการออกแบบ ที่ค�ำนึงถึงผลทางลบต่อสภาพแวดล้อม การใช้วัสดุและ
กรรมวิธีการผลิต การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ที่มีความละเอียดอ่อนในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อความ ยั่งยืนใน
สังคมและธุรกิจออกแบบ
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DSG 322 การออกแบบพัฒนาสินค้าพื้นถิ่น
3(1-4-4)
		 (Local Product Development)
		 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การท�ำความเข้าใจวัสดุและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การบรูณาการวัสดุและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาต่อยอดทั้งในรูปแบบงานหัตถกรรมและหัตถ
อุตสาหกรรม การศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
DSG 332 การออกแบบแบรนด์
3(2-2-5)
		 (Product Branding)
		 กลยุทธทางการตลาด การสร้างแบรนด์ การแบ่งส่วนตลาด การก�ำหนดตลาดเป้าหมาย การ
วางต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า ราคา สถานที่ การส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมูล
และการวิเคราะห์ Stage gate และการตัดสินใจในการลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งจะน�ำไปสู่
การวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จ
DSG 421 การออกแบบการบริการ
3(1-4-4)
		 (Service Design)
		 หลักการและแนวคิดทางการออกแบบ การส�ำรวจและเก็บข้อมูล การสร้างแนวคิด การทดสอบ
และการประเมิน เพือ่ สร้างคุณค่า ให้เกิดระบบทีค่ รบวงจรและมีประสิทธิภ์ าพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
COD 496 ศิลปนิพนธ์
8(2-12-10)
		 (Art Thesis)
		 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านกลุม่ วิชาบังคับ วิชาการฝึกงาน และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ย
กว่า 100 หน่วยกิต
		 การน�ำเสนอหัวข้อและการศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนางานออกแบบผ่านกระบวนการ
ออกแบบจนเสร็จสมบูรณ์ ภายใต้คำ� แนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษา โดยน�ำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการศิลป
นิพนธ์ และจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่สู่ สาธารณชน
		 การตัดสินศิลปนิพนธ์ ถือค่าระดับ 2.00 (C) เป็นเกณฑ์การสอบผ่าน
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กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
COD 391 การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-35-18)
		 (Practical Training)
		 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านกลุ่มวิชาบังคับ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100
หน่วยกิต
		 การฝึกงานตามสายวิชาชีพ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ (ใน
กรณีสุดวิสัยไม่สามารถหาที่ฝึกงานได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา เพื่อทางเลือกอื่น ๆ)
COD 491 สหกิจศึกษา
9(0-42-21)
		 (Cooperative Education)
		 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านกลุ่มวิชาบังคับ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100
หน่วยกิต
		 ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ เสมือนเป็นพนักงานประจ�ำขององค์กรหรือบริษทั ไม่นอ้ ยกว่า
16 สัปดาห์ จัดท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์ จัดท�ำโครงงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน ส่งรูปเล่มและน�ำเสนอ
ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์ประจ�ำรายวิชา
		 ส�ำหรับผูเ้ ลือกเรียนรายวิชา COD 491 สหกิจศึกษา ไม่ตอ้ งเรียนรายวิชา COD 391 การฝึกงาน
วิชาชีพ และ COD 496 ศิลปนิพนธ์
		 ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้เลือกเรียนรายวิชา COD 491 สหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนราย วิชา COD
391 การฝึกงานวิชาชีพ COD 496 ศิลปนิพนธ์

วิชาเลือก

		 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาบังคับในหลักสูตรอื่นๆ ของวิทยาลัยการ
ออกแบบ จ�ำนวน 18 หน่วยกิต

DSG 370 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(1-4-4)
		 (Packaging Design)
		 ทฤษฏีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ในยุคต่างๆ และกรณีศึกษาหน้าที่
ของ บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุ โครงสร้างบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทต่างๆ การปฏิบตั งิ านออกแบบ และสร้างต้นแบบโดย เน้น
บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ
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DSG 371 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
3(1-4-4)
		 (Graphic Design on Packaging)
		 ทฤษฏีการออกแบบกราฟิก หลักการใช้สี ตัวอักษร สัญลักษณ์ และภาพประกอบบน บรรจุ
ภัณฑ์ชนิดต่างๆ ผ่านกรณีศึกษาหลากหลาย กฎระเบียบและข้อบังคับด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี
การพิมพ์บนวัสดุ และโครงสร้างบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท มีการออกแบบและสร้างต้นแบบ
DSG 372 การออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ
3(1-4-4)
		 (Metal Product Design)
		 พัฒนาการของการออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ ผ่านกรณีศึกษาหลากหลาย ทั้งกลุ่มเหล็กและ
โลหะผสม การเลือกใช้ วัสดุ การตรวจสอบ คุณสมบัติ กรรมวิธกี ารผลิต และการสร้างต้นแบบในโรงปฏิบตั งิ าน
DSG 373 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่น
3(1-4-4)
		 (Toy Design)
		 การออกแบบของเล่น กรรมวิธีการผลิตของเล่นจากวัสดุต่างๆ มาตรฐาน ความปลอดภัย ฝึก
ปฏิบัติการออกแบบของเล่นโดยค�ำนึงถึงพัฒนาการและจิตวิทยาของเด็ก
		
DSG 374 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
3(1-4-4)
		 (Furniture Design)
		 พัฒนาการด้านแนวความคิด วัสดุ กรรมวิธีการผลิตเครื่องเรือน ผ่านกรณีศึกษาหลากหลาย
ปัจจัยการออกแบบ เช่น สัดส่วน การใช้งาน พื้นที่และสิ่งแวดล้อม การเขียนแบบ การสร้างหุ่นจ�ำลอง และ
การสร้างต้นแบบ ในโรงปฏิบัติงาน
DSG 375 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง
3(1-4-4)
		 (Decorative Product Design)
		 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านและส�ำนักงานแนวร่วมสมัย ฝึกปฏิบตั กิ ารท�ำ หุน่ จ�ำลอง
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเทคนิคและวัสดุต่างๆ โดยมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และการน�ำไป ใช้งานได้จริง
		
DSG 376 เทคนิคการตกแต่งเซรามิก
3(1-4-4)
		 (Decoration Technique for Ceramic Design)
		 การตกแต่งดินในสภาวะต่างๆ เช่น ดินนิ่ม ดินหมาด ดินแห้ง ดินผ่านการเผาดิบ การเตรียมน�้ำ
เคลือบ การเคลือบ และการทดลองน�ำน�้ำเคลือบไปใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก
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DSG 377 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Introduction to Wheel Throwing)
		 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยแป้นหมุน การทดลองสร้างรูปทรง พื้นฐานทรง กระบอก ทรง
กลม ทรงขวด ภาชนะที่มีหูจับ การสร้างสรรค์รูปทรง และการประกอบ
DSG 378 เซรามิกเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Basic Ceramic)
		 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกเบื้องต้นอย่างง่าย การบีบ การขด การรีดดินเป็นแผ่น การผสม
ผสานเทคนิคต่างๆ เข้าด้วยกัน การทดลองกระบวนการต่างๆตั้งแต่ การเตรียมดิน การขึ้นรูป กระบวนการ
ตกแต่งก่อนเคลือบ การเคลือบ และการเผา
DSG 379 การท�ำพิมพ์ปลาสเตอร์และการหล่อ
3(1-4-4)
		 (Plaster Mold Making and Casting)
		 วัสดุและคุณสมบัตขิ องปูนปลาสเตอร์ การท�ำพิมพ์ปนู ปลาสเตอร์เบือ้ งต้น พิมพ์ชนิ้ เดียว พิมพ์
หลายชิ้น การขึ้นต้นแบบ การกลึงด้วยเครื่องจิกเกอร์ กระบวนการหล่อน�้ำดิน และตกแต่ง
DSG 380 การออกแบบเซรามิก
3(1-4-4)
		 (Ceramic Design)
		 พัฒนาการของการออกแบบเซรามิก ทฤษฎีและปฏิบัติการออกแบบ การสร้างแนว ความคิด
การสร้างต้นแบบ กระบวนการผลิต การน�ำเสนอการออกแบบที่เหมาะสมกับการใช้งาน และความต้องการ
ของผู้ใช้ในวัฒนธรรมร่วมสมัย
		
DSG 381 การออกแบบยานพาหนะ
3(1-4-4)
		 (Vehicle Design)
		 พัฒนาการของการออกแบบยานพาหนะประเภทต่างๆ การท�ำแบบร่างของแนวความ คิด การ
ร่างภาพแบบดิจิทัล การสร้างหุ่นจ�ำลอง แนวคิดของการออกแบบระบบขนส่งและยานยนต์ใน อนาคต
		
DSG 382 การออกแบบเชิงบริบท
3(2-2-5)
		 (Contextual Design)
		 การสร้างแนวความคิดส�ำหรับปัญหาทางการออกแบบผ่านบริบทต่างๆ มุมมองผ่านการวิภาษ
การวิเคราะห์งานออกแบบในประเด็นต่างๆ เช่น ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี รูปแบบรสนิยม การตลาด
การนิยามปัญหา และการได้มาซึง่ ทางแก้ปญ
ั หา ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาสมมุตฐิ านใหม่ๆ ในการ
แก้ปัญหา
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DSG 383 การออกแบบผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้สูงอายุ
3(1-4-4)
		 (Product Design for Seniors)
		 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพือ่ ตอบสนองความต้องการ ความจ�ำเป็น และคุณค่าของกลุม่ ประชากร
สูงอายุ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ การวิเคราะห์สภาพ ผ่านกรณีศึกษาและกระบวนการ
ออกแบบ การสังเคราะห์ขอ้ มูล การสร้างแนวความคิด การระดมสมอง การท�ำแบบร่างของแนวความคิด การ
สร้างบทภาพ การสร้าง ต้นแบบ และแนวคิดของการออกแบบบริการ
		
DSG 384 การออกแบบผลิตภัณฑ์ส�ำหรับวิศวกร
3(1-4-4)
		 (Product Design for Engineer)
		 กระบวนการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ การค้นคว้า วิจยั ผ่านกรณีศกึ ษาและกระบวนการ เช่น
ออกแบบ การระดมสมอง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาแนวความคิด การท�ำแบบร่างของแนว
ความคิด การสร้างบทภาพ การออกแบบที่มีผู้ใช้เป็น ศูนย์กลาง การทดสอบความพึงพอใจ และการทดสอบ
การใช้งาน
DSG 385 การเขียนแบบวิชาชีพ
3(1-4-4)
		 (Professional Technical Drawing)
		 ทฤษฎีและปฏิบัติการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ การก�ำหนดขนาด การเขียนภาพตัด การเขียนภาพ
แยกชิ้นส่วน การเขียนตารางรายการชิ้นส่วนประกอบ การก�ำหนดค่าความคลาดเคลื่อนทั้งขนาดมิติและทาง
เรขาคณิต หลักการของเรขาบรรยาย การเขียนแบบระบบกลไก การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธี
การผลิตแบบต่างๆ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องช่วยในการเขียนแบบ
DSG 386 การศึกษาส่วนบุคคล
3(0-6-3)
		 (Individual Study)
โครงการส่วนบุคคล เน้นหัวข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจเป็นพิเศษทีเ่ กีย่ วกับการออกแบบ เพือ่ ค้นหาศักยภาพและจุด
แข็งของตนเอง ภายใต้คำ� แนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษาโครงการ และน�ำเสนอเป็นนิทรรศการสือ่ สาธารณะชน
DSG 387 การร่างภาพแนวคิดการออกแบบ
3(1-4-4)
		 (Design Concept Sketching)
		 กระบวนการ เทคนิคการร่างภาพแนวคิดการออกแบบ การจัดหน้าแผ่นน�ำเสนองาน ทัศนียภาพ
ไอโซเมตริก และการจัดท�ำบทภาพ
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DSG 388 อัตลักษณ์งานออกแบบผลิตภัณฑ์
3(1-4-4)
		 (Product Design Identity)
		 การสร้างอัตลักษณ์และรูปลักษณ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความเฉพาะตัว จากการแปลงข้อมูล
แรงบัลดาลใจ หรืองานออกแบบ การสร้างแรงบัลดาลใจ สร้างมูดบอร์ด และการน�ำไปใช้ส่งเสริมการบูรณา
การศาสตร์อื่นๆ เข้าร่วมกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์
DSG 389 การพิมพ์สกรีนบนวัตถุ
3(1-4-4)
		 (Screen Printing on Materials)
		 หลักและทฤษฏีการท�ำสกรีน ท�ำบล็อคสกรีน ท�ำแพดสกรีน บนพืน้ ผิวเช่น กระดาษ ผ้า ไม้ เหล็ก
พลาสติก เทคนิคการใช้งานเบื้องต้น การออกแบบลาย การจัดท�ำแม่พิมพ์ ลงมือปฎิบัติงานในโรงปฏิบัติการ
งาน มีการศึกษานอกสถานที่
DSG 390 การพัฒนาแฟ้มและการน�ำเสนอผลงาน
3(1-4-4)
		 (Portfolio Development and Presentation)
		 วิธีการมองงานแบบภาวะวิสัยในฐานะผู้จัดการออกแบบ กรอบแฟ้มผลงานที่รวมถึง คุณภาพ
และบริบทของงาน การปฏิบัติวิชาชีพ การผสานรูปแบบของงานพิมพ์และงานดิจิทัล และวิธีการจัดเก็บผล
งานที่ ดึงดูดความสนใจของผู้ว่าจ้างและลูกค้า
DSG 391 สัมมนาการออกแบบ
3(1-4-4)
		 (Design Seminar)
		 สัมมนาการออกแบบในหัวข้อเฉพาะทาง เช่น หัวข้อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สัมพันธ์กับ
การด�ำเนินงานทางด้านการตลาด การวิจัย และการทดลองวัสดุใหม่ ผลิตภัณฑ์กับการออกแบบที่ประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทั้งในและนอก ชั้นเรียนระหว่างนัก
ออกแบบ ผู้ประกอบการ หรือผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพโดยตรง
DSG 392 คอมพิวเตอร์ 3 มิติ
3(1-4-4)
		 (3D Modeling)
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในลักษณะสามมิติขั้นพื้นฐาน การขึ้นรูป
พื้นผิว การประกอบผื้นผิว รูปทรงตัน การก�ำหนดวัสดุ การก�ำหนดสีและแสงเงา และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการผลิต
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DMR 207 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์
3(3-0-6)
		 (Content Making and Social Media)
		 การสร้างเนือ้ หา การสร้างคุณค่าเนือ้ หาทางสือ่ ดิจทิ ลั ในแต่ละรูปแบบ การเขียนข้อความโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสื่อดิจิทัล การวางแผนสื่อดิจิทัลส�ำหรับสื่อ
สังคมออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาดิจิทัล
DMR 213 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
		 (Product Innovation and Creativity)
		 ความหมาย แนวคิ ด ลั ก ษณะและประเภทของนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการสร้ า งสรรค์
กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างแบรนด์แห่งนวัตกรรม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
การบริการ ความล้มเหลวและความเสี่ยงต่อนวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
MGT 200 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
		 (Entrepreneurship)
		 ความหมาย ความส�ำคัญ ความสามารถ แนวความคิด ประเภท กลยุทธ์ ทรัพยากร สภาพ
แวดล้อมและคุณสมบัตขิ องการเป็นผูป้ ระกอบการ แนวคิดและโอกาสในการท�ำธุรกิจ การวิเคราะห์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม หน้าที่ของการท�ำธุรกิจ เช่น การตลาด การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการบัญชี ตลอดจนองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการท�ำแผนธุรกิจ
DBS 412 นวัตกรรมและกลยุทธ์ส�ำหรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Innovation and Strategies for Digital Business)
		 แนวความคิดของนวัตกรรม กระบวนการการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบของนวัตกรรมภายใต้
การเปลีย่ นแปลงของสภาแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาการจัดการ
ความรู้ การสร้างองค์การเพื่อการพัฒนาข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ส�ำหรับการท�ำงาน และท�ำให้เกิดองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล กลยุทธ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององคืการและ
การแสวงหาโอกาสในตลาดของธุรกิจดิจทิ ลั พัฒนาทักษะในการก�ำหนดกลยุทธ์ธรุ กิจดิจทิ ลั ทีจ่ ะสามารถเป็น
ผู้น�ำธุรกิจในสินค้าและบริการ ซึ่งใช้ช่องทางการตลาดธุรกิจดิจิทัลได้
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หมวดวิชาเลือกเสรี

นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รบั ค�ำแนะน�ำจากอาจารย์
ที่ปรึกษา			
กลุ่มวิชาโท		
			 ส�ำหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะอื่นๆ ที่ต้องการเรียนวิชาโท โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดัง
ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
COD 103 การออกแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
(Basic Design)
		 หลักเบื้องต้นในการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ฝึกความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบโดย
ใช้องค์ประกอบทางศิลปะ หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบ และการสื่อความหมายในงานออกแบบ
COD 106 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
3(2-2-5)
		 (Design History)
		 ประวัตกิ ารออกแบบประเทศตะวันตก เริม่ ตัง้ แต่การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมในปลายศตวรรษที่ 19
จนถึงศตวรรษที่ 21 ในมิตทิ เี่ ชือ่ มโยงกับสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม ครอบคลุมถึงประวัตกิ าร
ออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การออกแบบเครือ่ งเรือน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
นิเทศศิลป์ การออกแบบเครือ่ งแต่งกาย และศิลปะภาพถ่าย เป็นต้น ตัวอย่างวิธคี ดิ และกระบวนการออกแบบของ
นักออกแบบคนส�ำคัญในสายต่างๆ เพือ่ เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
COD 107 การจัดการธุรกิจการออกแบบ
3(2-2-5)
		 (Design Business Management)
		 กระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการธุรกิจการออกแบบ ในด้านต่างๆเช่น การออกแบบ
ภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ และการออกแบบ ฯลฯ การน�ำ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเชือ่ มโยงธุรกิจสร้างสรรค์ทงั้ ในรูปแบบ on-line และ off-line เช่นธุรกิจประเภทบริษทั ทีเ่ กิด
ขึ้นใหม่ ธุรกิจในรูปแบบร้านจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ และธุรกิจร้านสัญลักษณ์แบรนด์ตลอด
จน การรับงานและขายงานอิสระ ฯลฯ การวิจัยเพื่อเข้าถึงตลาด และกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบรนด์ การท�ำ
สัญญาในรูปแบบต่างๆ การจัดการการเงินและบัญชีบริหาร และจรรยาบรรณของนักออกแบบ
COD 110

แบรนด์และการเล่าเรื่อง
3 (2-2-5)
( Brand and Storytelling )
		 เทคนิคการเล่าเรื่องและการน�ำเสนอผลงานที่ให้อิทธิพลต่อลูกค้า หัวหน้าหน่วยงาน และกลุ่ม
เป้าหมาย ฯลฯ การออกแบบข้อความที่ชัดเจน การสร้างแบรนด์และการเล่าเรื่องผ่านกรณีศึกษา เทคนิค
การน�ำเสนอผลงานออกแบบหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ดูเกิดความประทับใจและจดจ�ำ
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DSG 121 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง
3(1-4-4)
		 (Human-Centered Design)
		 กระบวนการออกแบบแก้ไขบัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยเน้นผูใ้ ช้เป็นศูนย์กลาง การท�ำความเข้าใจ
ทุกองค์ประกอบเพื่อประสิทธิผลของกลุ่มเป้าหมาย เช่นสัดส่วนของร่างกาย สรีระวิทยา จิตวิทยาการรับรู้ของ
มนุษย์ ตลอดจนความปลอดภัย ฯลฯ กระบวนการสร้างแรงบัลดาลใจจากความเข้าใจผู้ใช้ การพัฒนาแนว
ความคิด การสร้างต้นแบบ การให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม การประเมินผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่สู่ชีวิต
และสู่ตลาด มีการทัศนศึกษานอกสถานที่
DSG 221 การออกแบบเชิงประสบการณ์
3(1-4-4)
		 (Experience Design)
		 การฝึกปฏิบตั กิ ารอกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ เส้นทางการเดินทางของผูบ้ ริโภค
การออกแบบสภาพแวดล้อม เน้นคุณภาพการสร้างประสบการณ์ให้ผู้ใช้ กระบวนการแก้ปัญหาเชิงคุณภาพ
ในมิติทางอารมณ์ และวัฒนธรรม
DSG 222 การออกแบบเพื่อตลาดโลก
3(1-4-4)
		 (Design for Global Markets)
กระบวนการออกแบบ โดยเน้นเทรนของตลาด เทรนการออกแบบ และการตัดสินใจในการซือ้ ทีเ่ หมาะกับตลาด
โลก การสร้างแนวความคิดเพื่อน�ำเสนอสู่สาธารณะ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติงานออกแบบด้วย
การค้นคว้าวิจัยอย่างอิสระ
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สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

หมวดวิชาเฉพาะ		
กลุ่มความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ

COD 104 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
		 (English for Design)
ภาษาอังกฤษในการออกแบบ เน้นค�ำศัพท์เฉพาะทางทีใ่ ช้ในการออกแบบทัว่ ไป และในศาสตร์
เฉพาะทาง เช่น การออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบ การออกแบบแฟชั่น และศิลปะ
ภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ เป็นต้น เพื่อน�ำไปพัฒนาวิธีคิดในการออกแบบ และทักษะในการศึกษาค้นคว้า
รวมทั้งฝึกการเขียนแนวความคิด การเขียน และการน�ำเสนอผลงาโดยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ
COD 105 การวิจัยและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(1-4-4)
(Research and Design Thinking Process)
กระบวนการวิจัยผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงออกแบบ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่เป็น
ระบบ เน้นการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ ความเข้าใจปัญหาและความเข้าใจผูใ้ ช้อย่างถ่องแท้ การท�ำงาน
เป็นทีมจากหลายศาสตร์ การระดมสมองและการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสในการเกิดนวัตกรรม
และการทดลองใหม่ๆ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสถานที่จริง การทดลองท�ำต้นแบบจริงและการประเมิน
ผลการออกแบบจากผู้ใช้จริง โดยใช้กรณีศึกษาที่หลากหลายตามธรรมชาติของแต่ละสาขาวิชา
		
กลุ่มความรู้ทางประวัติการออกแบบ
COD 106 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
3(2-2-5)
		 (Design History)
		 ประวัติการออกแบบประเทศตะวันตก เริ่มตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่ 19
จนถึงศตวรรษที่ 21 ในมิตทิ เี่ ชือ่ มโยงกับสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม ครอบคลุมถึงประวัตกิ าร
ออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การออกแบบเครือ่ งเรือน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
นิเทศศิลป์ การออกแบบเครือ่ งแต่งกาย และศิลปะภาพถ่าย เป็นต้น ตัวอย่างวิธคี ดิ และกระบวนการออกแบบ
ของนักออกแบบคนส�ำคัญในสายต่างๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย
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วิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มทฤษฎีพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
COD 103 การออกแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Basic Design)
หลักเบื้องต้นในการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ฝึกความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบโดย
ใช้องค์ประกอบทางศิลปะ หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบ และการสื่อความหมายในงานออกแบบ
กลุ่มวิชาทักษะปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
COD 101 การวาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
3(1-4-4)
		 (Drawing for Communication)
การวาดเส้นโครงสร้างและสัดส่วนจากธรรมชาติ และพัฒนาเป็นการวาดภาพเฉพาะทางด้วย
เทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ เน้นการคิดและการแก้ปัญหา
COD 102 สีและแสงในงานออกแบบ
3(1-4-4)
(Color and Light in Design)
		 แสง และสี จิตวิทยาสี การจัดกลุ่มสี เช่นสี เอกรงค์ สีไล่น�้ำหนัก สีข้างเคียง คู่สามสี และสีคู่สี่
สี ผลกระทบของสีต่อวัสดุ ลวดลาย และวัสดุประเภทโลหะ ผลกระทบของสีต่อที่ว่าง ผลกระทบของแสงต่อสี
แนวปฏิบัติในการประยุกต์สีในงานออกแบบ เช่น การรวบรวมตัวอย่างสี การเตรียม chart และการเตรียม
board ตัวอย่างสี ส�ำหรับการน�ำเสนอในงานออกแบบ
กลุ่มความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ
COD 107 การจัดการธุรกิจการออกแบบ
3(2-2-5)
		 (Design Business Management)
		 กระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการธุรกิจการออกแบบ ในด้านต่างๆเช่น การออกแบบ
ภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ และการออกแบบ ฯลฯ การน�ำ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเชือ่ มโยงธุรกิจสร้างสรรค์ทงั้ ในรูปแบบ on-line และ off-line เช่นธุรกิจประเภทบริษทั ทีเ่ กิด
ขึ้นใหม่ ธุรกิจในรูปแบบร้านจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ และธุรกิจร้านสัญลักษณ์แบรนด์ตลอด
จน การรับงานและขายงานอิสระ ฯลฯ การวิจัยเพื่อเข้าถึงตลาด และกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบรนด์ การท�ำ
สัญญาในรูปแบบต่างๆ การจัดการการเงินและบัญชีบริหาร และจรรยาบรรณของนักออกแบบ
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COD 110 แบรนด์และการเล่าเรื่อง
3(2-2-5)
		 (Brand and storytelling)
		 เทคนิคการเล่าเรื่องและการน�ำเสนอผลงานที่ให้อิทธิพลต่อลูกค้า หัวหน้าหน่วยงาน และกลุ่ม
เป้าหมาย ฯลฯ การออกแบบข้อความที่ชัดเจน การสร้างแบรนด์และการเล่าเรื่องผ่านกรณีศึกษา เทคนิค
การน�ำเสนอผลงานออกแบบหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ดูเกิดความประทับใจและจดจ�ำ

กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ
COD 109 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
3(1-4-4)
		 (Computer Aided Design)
		 คอมพิวเตอร์เพือ่ ช่วยในงานออกแบบ ในสาขาวิชาต่างๆ เช่นการออกแบบภายใน การออกแบบ
นิเทศศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ ศิลปะภาพถ่ายและสื่อมัลติมีเดีย และการออกแบบ กระบวนการเขียนผังความคิด
เพื่อการเขียนแบบร่าง การขึ้นรูป 2 มิติ และ 3 มิติ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การตกแต่งภาพ และการ
สร้างภาพเสมือนจริง
วิชาเอก			
กลุ่มวิชาบังคับ
FAS 131 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Basic Apparel Production)
		 การตัดเย็บพืน้ ฐาน การเย็บด้วยมือและเครือ่ งจักร การเย็บตะเข็บ การเย็บตกแต่งในรูปแบบต่างๆ
และการเย็บเสื้อแบบพื้นฐาน
FAS 223 การออกแบบผ้า
3(1-4-4)
		 (Textile Design)
		 การออกแบบผ้าขั้นพื้นฐาน กระบวนการออกแบบพื้นผิวผ้า ลักษณะของพื้นผิวผ้าขั้นพื้นฐาน
เช่น การพิมพ์ การย้อม การปักประดับ การถัก และการทอ
FAS 224

การออกแบบแฟชั่นขั้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
(Fundamental Fashion Design)
		 หลักการออกแบบแฟชัน่ ขัน้ พืน้ ฐาน การทดลองออกแบบสร้างสรรค์ดว้ ยวิธกี ารหลากหลาย และ
กระบวนการพัฒนางานออกแบบในเชิงโครงสร้างและพื้นผิวผ้าให้ออกมาเป็นแฟชั่นในรูปแบบสร้างสรรค์
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FAS 226 การออกแบบโดยใช้ข้อมูลแนวโน้มแฟชั่น
3(1-4-4)
		 (Fashion Design Using Trend Analysis)
		 การออกแบบแฟชั่นจากข้อมูลการพยากรณ์และแนวโน้มแฟชั่น การวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่น
ในด้านรูปแบบ วัสดุ เส้นใย การวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด ระดับทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
		
FAS 234 การสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้า
3(1-4-4)
		 (Pattern Making)
		 การสร้างแพทเทิร์นกระโปรง เสื้อ กางเกงต้นแบบขั้นพื้นฐาน และพัฒนาไปสู่รูปแบบเสื้อผ้าใน
แบบต่างๆ เช่น กระโปรงบาน กระโปรงจีบ ปกเสื้อ แขนเสื้อ เป็นต้น รวมถึงการผลิตผลงานจริง
FAS 236 การสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าสร้างสรรค์
3(1-4-4)
		 (Creative Pattern Making)
		 การสร้างแพทเทิร์นขั้นสูง การออกแบบแพทเทิร์นที่ซับซ้อน ทั้งเสื้อผ้าที่ไม่มีโครงสร้าง และ
เสือ้ ผ้าทีม่ โี ครงสร้าง การออกแบบสร้างแพทเทิรน์ ด้วยตนเองให้มคี วามสร้างสรรค์แปลกใหม่ เช่น การออกแบบ
แพทเทิร์นโดยไม่ให้เหลือเศษผ้า รวมทั้งการออกแบบแพทเทิร์นตามรูปแบบในวิชาออกแบบ
FAS 260 การออกแบบแพทเทิร์นบนหุ่นยืน
3(1-4-4)
		 (Draping Design)
		 การท�ำแบบแพทเทิร์นบนหุ่นยืน ทั้งเสื้อผ้าที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เพื่อความสัมพันธ์
ระหว่างการออกแบบตัดบนกระดาษ และการออกแบบตัดบนหุ่นยืน
FAS 322

การออกแบบผ้าเชิงทดลอง
3(1-4-4)
(Experimental Textile Design)
		 การออกแบบและผลิตผลงานสิง่ ทอเชิงทดลอง กระบวนการออกแบบลายผ้า และพืน้ ผิวผ้า การ
ผสมผสานเทคนิคต่างๆ ในการออกแบบผ้า คุณสมบัติและความงามของเส้นใย
FAS 325 การออกแบบแฟชั่นคอลเลคชั่น
3(1-4-4)
		 (Fashion Collection Design)
การออกแบบกลุ่มสินค้า การออกแบบเสื้อผ้าที่มีแนวทางและระดับเดียวกันตามฤดูกาล แนว ความคิด การ
พัฒนาความคิดในการออกแบบ และการผลิตผลงานจริงที่มีทั้ง การออกแบบลายผ้าและพื้นผิว และการใช้
วัสดุต่างๆ
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FAS 326 การออกแบบแฟชั่นและการวิเคราะห์แบรนด์
3(1-4-4)
		 (Fashion Design and Brand Analysis)
		 การใช้กรณีศึกษาแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ เช่นดีไซน์เนอร์
แนวคิด กลุ่มลูกค้า รูปแบบสินค้า วัสดุ สี ราคา และจุดเด่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติการออกแบบ
แฟชัน่ ส่วนบุคคล ตามความเข้าใจ และแนวทางของแบรนด์ทตี่ นเองศึกษา สามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ใน
การสร้างแบรนด์ในอนาคต

กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
COD 496 ศิลปนิพนธ์
8(2-12-10)
		 (Art Thesis)
		 วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาต้องผ่านกลุม่ วิชาบังคับ วิชาการฝึกงานวิชาชีพ และมีหน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
		 การน�ำเสนอหัวข้อ การศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนางานออกแบบผ่านกระบวนการออกแบบ
จนเสร็จสมบูรณ์ภายใต้คำ� แนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษา โดยน�ำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ และ
จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่สสู่ าธารณชนการตัดสินศิลปนิพนธ์ ถือค่าระดับ 2.00 (C) เป็นเกณฑ์การสอบผ่าน

กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
COD 391 การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-35-18)
(Practical Training)
		 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านกลุ่มวิชาบังคับ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100
หน่วยกิต
		 การฝึกงานตามสายวิชาชีพ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ (ใน
กรณีสุดวิสัยไม่สามารถหาที่ฝึกงานได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา เพื่อทางเลือกอื่น ๆ)
*COD 491 สหกิจศึกษา
9(0-42-21)
(Cooperative Education)
		 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านกลุม่ วิชาบังคับ และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 100 หน่วยกิต
		 ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ เสมือนเป็นพนักงานประจ�ำขององค์กรหรือบริษทั ไม่นอ้ ยกว่า
16 สัปดาห์ จัดท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์ จัดท�ำโครงงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน ส่งรูปเล่มและน�ำเสนอ
ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์ประจ�ำรายวิชา
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		 ส�ำหรับผูเ้ ลือกเรียนรายวิชา COD 491 สหกิจศึกษา ไม่ตอ้ งเรียนรายวิชา COD 391 การฝึกงาน
วิชาชีพและวิชา COD 496 ศิลปนิพนธ์
		 ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้เลือกเรียนรายวิชา COD 491 สหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนราย วิชา COD
391 การฝึกงานวิชาชีพ COD 496 ศิลปนิพนธ์
วิชาเลือก			
		
		 ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาบังคับในหลักสูตรอื่นๆ ของวิทยาลัย
การออกแบบ จ�ำนวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย
FAS 334 การตัดเย็บเสื้อสูท
3(1-4-4)
		 (Suit Tailoring)
		 การสร้างแพทเทิรน์ และการตัดเย็บเสือ้ ผ้าทีม่ โี ครงสร้างขัน้ สูง ซึง่ มีรายละเอียดการตัดเย็บทีแ่ ตก
ต่างจากเสื้อผ้าทั่วไป เช่น การประกอบผ้ารองในกับตัวเสื้อด้วยการเย็บมือ การประกอบที่หนุนไหล่ให้เข้ากับ
รูปร่าง การเจาะกระเป๋าแบบต่างๆ เป็นต้น
FAS 370 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
3(1-4-4)
		 (Accessories Design)
		 การออกแบบเครือ่ งประกอบการแต่งกาย เช่น รองเท้า กระเป๋า หมวก การวิเคราะห์ความสมบูรณ์
ในการแต่งกาย ความเข้าใจแนวโน้มของแฟชั่น กลุ่มเป้าหมาย และกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม
FAS 371 การวิจัยผู้บริโภคและอุตสาหกรรมแฟชั่น
3(1-4-4)
		 (Consumer and Fashion Industry Research)
		 การท�ำวิจัยที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้บริโภคและอุตสาหกรรมแฟชั่น คุณค่าและค่านิยมของผู้บริโภค
อุตสาหกรรมการผลิต ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆใน
การผลิตเส้นใยและสิ่งทอ
FAS 372 ภาษาต่างประเทศส�ำหรับนักออกแบบแฟชั่น
3(2-2-5)
		 (Foreign Languages for Fashion Designer)
		 การใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ที่จ�ำเป็น ส�ำหรับนักออกแบบแฟชั่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอิตาเลียน และภาษาสเปน เป็นต้น ค�ำศัพท์เฉพาะการท�ำงานระดับนานาชาติ (ในต่างประเทศ)
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและบริบทของสังคมในต่างประเทศ
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FAS 375 การออกแบบลายพิมพ์ผ้าเพื่องานแฟชั่น
3(1-4-4)
		 (Repeat-pattern Design for Fashion)
		 การออกแบบลวดลายบนผืนผ้า การต่อลายพิมพ์ผ้า การท�ำคู่สี และการออกแบบคอลเลคชั่น
ลายผ้า ที่เหมาะสมและการประยุกต์ใช้ในงานแฟชั่น
FAS 376 สีย้อมและการย้อม
3(1-4-4)
		 (Dyes and Dyeing)
		 การใช้สยี อ้ มประเภทต่างๆ การย้อมสีธรรมชาติ การย้อมสีเคมี เทคนิคทีส่ ามารถใช้ควบคูไ่ ปกับ
การย้อม เช่น เทคนิคบาติก เทคนิคการมัดย้อม การย้อมเส้นด้ายก่อนน�ำไปทอ
FAS 377 การตกแต่งพื้นผิวผ้า
3(1-4-4)
		 (Embellished Surfaces)
		 การออกแบบตกแต่งผ้าด้วยวัสดุและเทคนิคต่างๆ ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย เช่น การปัก
ประดับด้วย เส้นไหม การปักประดับด้วยวัสดุตกแต่ง เช่น ลูกปัด การตัดต่อผ้า การเย็บบุ การเย็บสม็อค เป็นต้น
FAS 378 การทอและการถัก
3(1-4-4)
		 (Weaving and Knitting)
		 การทอผ้า และการถักขัน้ พืน้ ฐาน การเลือกเส้นด้าย การสืบด้ายเข้าเครือ่ ง การออกแบบลายทอ
และลายถัก
FAS 379 การออกแบบแพทเทิร์นบนหุ่นยืนสร้างสรรค์
3(1-4-4)
		 (Creative Draping Design)
		 วิชาบังคับก่อน : FAS 260 การออกแบบแพทเทิร์นบนหุ่นยืน
		 การท�ำแบบตัดบนหุ่นยืนขั้นสูง ทั้งเสื้อผ้าที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เพื่อความเข้าใจการ
ออกแบบตัดบนกระดาษ และการออกแบบตัดบนหุ่นยืน รวมถึงการวิจัยแบบตัดบนหุ่นยืน
FAS 380 การออกแบบเครื่องประดับ
3(1-4-4)
		 (Jewelry Design)
		 การออกแบบแฟชั่นเครื่องประดับเพื่อประกอบการแต่งกาย ที่มาของเครื่องประดับ แนวทาง
การออกแบบ การวิเคราะห์เครื่องประดับแนวทางใหม่จากแหล่งข้อมูล เช่นแฟชั่นรันเวย์ การค้นหาความคิด
สร้างสรรค์และวัสดุที่แตกต่างส�ำหรับผู้บริโภคมุมมองใหม่ โดยเน้นการค้นคว้า ออกแบบเป็นคอลเล็คชั่น
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FAS 381 การออกแบบเสื้อผ้าสตรี
3(1-4-4)
		 (Womenswear Design)
		 การออกแบบแฟชั่ น เสื้ อ สตรี ที่ ม าของสไตล์ ต ่ า งๆ เรื่ อ งราวของนั ก ออกแบบที่ มี ผ ลกั บ
ประวัติศาสตร์แฟชั่น การปฏิวัติการออกแบบแฟชั่นทั้งตะวันตกและตะวันออกและเทรนด์ การค้นหาแรง
บันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนวัสดุ รวมทัง้ กระบวนการออกแบบ และการออกแบบคอลเล็คชัน่
FAS 382 วัสดุเพื่องานแฟชั่น
3(1-4-4)
		 (Material for Fashion)
		 ความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ผลิตเสื้อผ้า กระบวนการผลิตเส้นใยและผืนผ้า การย้อมสี การพิมพ์ผ้า
และการตกแต่งผ้า การเลือกใช้วสั ดุและการดูแลรักษา การเรียกชือ่ ผ้าทางการค้า และการรวบรวมตัวอย่างผ้า
FAS 383 โครงการศึกษาส่วนบุคคล
3(1-4-4)
		 (Individual Project)
		 การออกแบบจากโครงการศึกษาส่วนบุคคลที่แสดงศักยภาพเฉพาะตนของนักศึกษา ก�ำหนด
ขึ้นอย่างมีหลักการและเหตุผล กระบวนการพัฒนาความคิดและวิธีการผลิต ความสามารถในการแก้ปัญหา
การผลิตผลงานจริง การน�ำเสนอผลงาน
		
FAS 470 การออกแบบแฟชั่นเฉพาะทาง
3(1-4-4)
		 (Specialized Fashion Design)
		 การออกแบบเสือ้ ผ้าทีไ่ ม่มโี ครงสร้างเฉพาะทาง เช่น ชุดกีฬา ชุดนอน ชุดชัน้ ใน ชุดล�ำลอง เป็นต้น
การเลือกใช้วัสดุและการออกแบบให้เหมาะสม กับการใช้งาน
FAS 471 การน�ำเสนอผลงาน
3(1-4-4)
		 (Portfolio Presentation)
		 การเตรียมการน�ำเสนอผลงาน และ Portfolio เพื่อน�ำไปใช้ในการศึกษาต่อและการสมัครงาน
รูปแบบการจัดวางและการน�ำเสนอผลงาน การน�ำเสนอจุดเด่นและความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน การพัฒนา
รูปแบบการน�ำเสนอผลงานที่มีความเฉพาะตัว
FAS 472 การออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง
3(1-4-4)
		 (Costume and Theatrical Costume Design)
		 การออกแบบและผลิตเครื่องแต่งกาย ประกอบการแสดงต่างๆ เช่น การละคร การแสดง
ภาพยนตร์ การท�ำความเข้าใจบทบาทที่แสดง ฉาก แสง การแต่งหน้า และเครื่องแต่งกาย การพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์และการสื่อสารได้ตรงกับวัตถุประสงค์
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FAS 475 การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก
3(1-4-4)
		 (Childrenswear Design)
		 พื้นฐานการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสื้อผ้ากับ
พัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจของเด็กในวัยต่าง ๆ การเลือกแบบและวัสดุตัดเย็บที่เหมาะสมกับวัย และ
การออกแบบคอลเลคชั่นเสื้อผ้าเด็ก
		
FAS 476 การออกแบบเสื้อผ้าผู้ชาย
3(1-4-4)
		 (Menswear Design)
		 พื้นฐานการออกแบบเสื้อผ้าผู้ชาย ความรู้เบื้องต้นและประวัติศาสตร์แฟชั่นของเสื้อผ้าผู้ชาย
ประเภทและลักษณะพื้นฐานของเสื้อผ้าผู้ชาย ลักษณะเฉพาะของเสื้อผ้าผู้ชาย เช่น วัสดุ รายละเอียด สไตล์
การแต่งกายในแฟชั่นของผู้ชาย และการออกแบบคอลเคลชั่นเสื้อผ้าผู้ชาย
FAS 478

การสื่อสารด้านแฟชั่น
3(1-4-4)
(Fashion Communication)
		 หลักการ ความหมายและองค์ประกอบของข่าว หลักเกณฑ์ และเทคนิคการเขียนข่าวแฟชัน่ การ
วิพากษ์วิจารณ์ผลงานแฟชั่น การพิจารณาประเด็น การล�ำดับความคิด และการใช้ภาษาในการเขียนข่าว
		
FAS 479 การพยากรณ์แนวโน้มแฟชั่น
3(1-4-4)
		 (Fashion Forecasting)
		 วิธีการพยากรณ์แนวโน้มแฟชั่น การติดตามสถานการณ์แฟชั่น แนวคิดและรูปแบบเสื้อผ้า
ของนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ แนวโน้มสี นวัตกรรมด้านแฟชั่นและสิ่งทอ การวิเคราะห์ความต้องการของ
ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแบรนด์ การวิเคราะห์คู่แข่งขัน การพยากรณ์ยอดขาย และการพยากรณ์
แนวโน้มแฟชั่น
FAS 480 การจัดแสดงสินค้าแฟชั่น
3(1-4-4)
		 (Fashion Visual Merchandising)
		 หลักการจัดแสดงสินค้าแฟชัน่ รูปแบบและวิธกี ารจัดแสดง การจัดวางผัง การจัดแสง การเลือกหุน่
และวัสดุตกแต่ง การจัดองค์ประกอบทางศิลปะ และการออกแบบสภาพแวดล้อมเพือ่ ดึงดูดความสนใจของลูกค้า
FAS 481 การจัดรูปแบบแฟชั่น
3(1-4-4)
		 (Fashion Styling)
		 การจัดรูปแบบและสร้างสรรค์การน�ำเสนอแฟชั่น การคัดเลือกผู้แสดงแบบ การท�ำผม การแต่ง
หน้าให้เหมาะสมกับรูปแบบของเสื้อผ้า
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FAS 482 สิ่งทอพื้นเมืองไทย
3(1-4-4)
		 (Thai Native Textiles)
		 ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมาของสิง่ ทอในแต่ละท้องถิน่ ของประเทศไทย วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคการ
ทอ และลวดลายผ้า เช่น การทอลายขัด การทอยก การทอมัดหมี่ การเขียนบาติค เป็นต้น เน้นศึกษาเพื่อให้
เกิดความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ สามารถน�ำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบแฟชัน่ ได้
FAS 492 สัมมนาการออกแบบแฟชั่นและเทคโนโลยี
3(1-4-4)
		 (Fashion Design and Technology Seminar)
		 การสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับวิชาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การผลิตสิ่งทอและเส้นใย การออกแบบ ความเคลื่อนไหวในวงการแฟชั่น การตลาด การโฆษณา
การผลิตเพื่อการส่งออก กฎหมายสิทธิบัตร ตลอดจนจรรยาบรรณในอาชีพนักออกแบบแฟชั่น
			
DMR 207 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์
3(3-0-6)
		 (Content Marketing and Social Media)
		 การสร้างเนือ้ หา การสร้างคุณค่าเนือ้ หาทางสือ่ ดิจทิ ลั ในแต่ละรูปแบบ การเขียนข้อความโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสื่อดิจิทัล การวางแผนสื่อดิจิทัลส�ำหรับสื่อ
สังคมออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาดิจิทัล
DMR 213 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
		 (Product Innovation and Creativity)
		 ความหมายแนวคิ ด ลั ก ษณะและประเภทของนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการสร้ า งสรรค์
กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างแบรนด์แห่งนวัตกรรม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
การบริการ ความล้มเหลวและความเสี่ยงต่อนวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
		
DBS 412 นวัตกรรมและกลยุทธ์ส�ำหรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Innovation and Strategies for Digital Business)
		 แนวความคิดของนวัตกรรม กระบวนการการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบของนวัตกรรมภายใต้
การเปลีย่ นแปลงของสภาแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาการจัดการ
ความรู้ การสร้างองค์การเพื่อการพัฒนาข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ส�ำหรับการท�ำงาน และท�ำให้เกิดองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล กลยุทธ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์การและ
การแสวงหาโอกาสในตลาดของธุรกิจดิจทิ ลั พัฒนาทักษะในการก�ำหนดกลยุทธ์ธรุ กิจดิจทิ ลั ทีจ่ ะสามารถเป็น
ผู้น�ำธุรกิจในสินค้าและบริการ ซึ่งใช้ช่องทางการตลาดธุรกิจดิจิทัลได้
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MGT 200 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
		 (Entrepreneurship)
		 ความหมาย ความส�ำคัญ ความสามารถ แนวความคิด ประเภท กลยุทธ์ ทรัพยากร สภาพ
แวดล้อมและคุณสมบัตขิ องการเป็นผูป้ ระกอบการ แนวคิดและโอกาสในการท�ำธุรกิจ การวิเคราะห์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม หน้าที่ของการท�ำธุรกิจ เช่น การตลาด การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการบัญชี ตลอดจนองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการท�ำแผนธุรกิจ

หมวดวิชาเลือกเสรี

		 นักศึกษาสามารถเลือกลงในรายวิชาของหมวดวิชาเลือกเสรีทมี่ หาวิทยาลัยเปิดสอน โดยได้รบั
ค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

กลุ่มวิชาโท

		 ส�ำหรับนักศึกษาวิทยาลัย/ คณะ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่ต้องการเรียน วิชาโทโดยให้เลือกเรียน
จากรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
COD 101 การวาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
3(1-4-4)
(Drawing for Communication)
		 การวาดเส้นโครงสร้างและสัดส่วนจากธรรมชาติ และพัฒนาเป็นการวาดภาพเฉพาะทาง
ด้วยเทคนิคและ อุปกรณ์ต่างๆ เน้นการคิดและการแก้ปัญหา
COD 110 แบรนด์และการเล่าเรื่อง
3(1-4-4)
		 (Brand and storytelling)
		 เทคนิคการเล่าเรื่องและการน�ำเสนอผลงานที่ให้อิทธิพลต่อลูกค้า หัวหน้าหน่วยงาน และกลุ่ม
เป้าหมาย ฯลฯ การออกแบบข้อความที่ชัดเจน การสร้างแบรนด์และการเล่าเรื่อง เทคนิคการน�ำเสนอผลงาน
ออกแบบหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ดูเกิดความประทับใจและจดจ�ำ
FAS 131 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Basic Apparel Production)
		 การตัดเย็บพื้นฐาน การเย็บด้วยมือและเครื่องจักร การเย็บตะเข็บ การเย็บตกแต่งในรูปแบบ
ต่างๆ และการเย็บเสื้อแบบพื้นฐาน
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FAS 224 การออกแบบแฟชั่นขั้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
		 (Fundamental Fashion Design)
		 หลักการออกแบบแฟชัน่ ขัน้ พืน้ ฐาน การทดลองออกแบบสร้างสรรค์ดว้ ยวิธกี ารหลากหลาย และ
กระบวนการพัฒนางานออกแบบในเชิงโครงสร้างและพื้นผิวผ้าให้ออกมาเป็นแฟชั่นในรูปแบบสร้างสรรค์
FAS 234
		

การสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้า
3(1-4-4)
(Pattern Making)
การสร้างแพทเทิร์นกระโปรง เสื้อ กางเกงต้นแบบขั้นพื้นฐาน และพัฒนาไปสู่รูปแบบเสื้อผ้าใน
แบบต่างๆ เช่น กระโปรงบาน กระโปรงจีบ ปกเสื้อ แขนเสื้อ เป็นต้น รวมถึงการผลิตผลงานจริง
FAS 260 การออกแบบแพทเทิร์นบนหุ่นยืน
3(1-4-4)
		 (Draping Design)
		 การท�ำแบบแพทเทิร์นบนหุ่นยืน ทั้งเสื้อผ้าที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง เพื่อความสัมพันธ์
ระหว่างการออกแบบตัดบนกระดาษ และการออกแบบตัดบนหุ่นยืน
FAS 382 วัสดุเพื่องานแฟชั่น
3(1-4-4)
		 (Material for Fashion)
		 ความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ผลิตเสื้อผ้า กระบวนการผลิตเส้นใยและผืนผ้า การย้อมสี การพิมพ์ผ้า
และการตกแต่งผ้า การเลือกใช้วสั ดุและการดูแลรักษา การเรียกชือ่ ผ้าทางการค้า และการรวบรวมตัวอย่างผ้า
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สาขาวิชาการออกแบบภายใน

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
COD 101 การวาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
3(1-4-4)
		 (Drawing for Communication)
		 การวาดเส้นโครงสร้างและสัดส่วนจากธรรมชาติ และพัฒนาเป็นการวาดภาพเฉพาะด้วยเทคนิค
และอุปกรณ์ต่างๆ เน้นการคิดและการแก้ปัญหา
COD 102 สีและแสงในงานออกแบบ
3(1-4-4)
(Color and Light for Design)
แสง และสี จิตวิทยาสี การจัดกลุ่มสี เช่นสี เอกรงค์ สีไล่น�้ำหนัก สีข้างเคียง คู่สามสี และสีคู่สี่
สี ผลกระทบของสีต่อวัสดุ ลวดลาย และวัสดุประเภทโลหะ ผลกระทบของสีต่อที่ว่าง ผลกระทบของแสงต่อสี
แนวปฏิบัติในการประยุกต์สีในงานออกแบบ เช่น การรวบรวมตัวอย่างสี การเตรียม chart และการเตรียม
board ตัวอย่างสี ส�ำหรับการน�ำเสนอในงานออกแบบ
COD 103

การออกแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
(Basic Design)
		 หลักเบื้องต้นในการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ฝึกความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบโดย
ใช้องค์ประกอบทางศิลปะ หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบ และการสื่อความหมายในงานออกแบบ
COD 104 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
		 (English for Design)
		 ภาษาในการออกแบบ เน้นค�ำศัพท์เฉพาะทางทีใ่ ช้ในการออกแบบทัว่ ไป รวมถึงทีใ่ ช้ในศาสตร์
เฉพาะทาง เช่น การออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถ่ายและสื่อ
ทัศนภาพ และการออกแบบ เป็นต้น เพื่อน�ำไปพัฒนาวิธีคิดในการออกแบบ และทักษะในการศึกษาค้นคว้า
รวมทั้งการฝึกการเขียนแนวความคิดและการน�ำเสนอผลงานโดยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ
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COD 106 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
3(2-2-5)
(Design History)
		 ประวัติการออกแบบประเทศตะวันตก เริ่มตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่ 19
จนถึงศตวรรษที่ 21 ในมิตทิ เี่ ชือ่ มโยงกับสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม ครอบคลุมถึงประวัตกิ าร
ออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การออกแบบเครือ่ งเรือน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
นิเทศศิลป์ การออกแบบเครือ่ งแต่งกาย และศิลปะภาพถ่าย เป็นต้น ตัวอย่างวิธคี ดิ และกระบวนการออกแบบ
ของนักออกแบบคนส�ำคัญในสายต่างๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย
COD 110 แบรนด์และการเล่าเรื่อง
3 (1-4-4)
Brand and Storytelling
		 เทคนิคการเล่าเรื่องและการน�ำเสนอผลงานที่ให้อิทธิพลต่อลูกค้า หัวหน้าหน่วยงาน และกลุ่ม
เป้าหมาย ฯลฯ การออกแบบข้อความที่ชัดเจน การสร้างแบรนด์และการเล่าเรื่องผ่านกรณีศึกษา เทคนิค
การน�ำเสนอผลงานออกแบบหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ดูเกิดความประทับใจและจดจ�ำ
INT 115		 การเขียนแบบภายใน
3(1-4-4)
		 (Interior Professional Working Drawing)
		 การใช้เครือ่ งมือการเขียนแบบ พืน้ ฐานขนาดของสัดส่วนมนุษย์ทมี่ คี วามสัมพันธ์กบั องค์ประกอบ
ในงานออกแบบภายใน สัญลักษณ์ของวัสดุ ตามหลักสากล เช่นการเขียนแบบ แปลน รูปด้านรูปตัด แบบ
ขยาย และรายการประกอบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสากล

วิชาชีพ			
วิชาชีพ-บังคับ
INT 226		 การออกแบบภายในอาคารพักอาศัย
5(1-8-6)
		 (Residential Interior Design)
		 หลักการออกแบบภายในอาคารพักอาศัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่รวมไปถึงทีพ่ กั อาศัยเชิงธุรกิจ
การวิเคราะห์สถานที่ การวางผังพืน้ ทีแ่ ละการจัดท�ำโปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สัดส่วนมนุษย์
จิตวิทยาและพฤติกรรมของผูใ้ ช้ รูปแบบของงานออกแบบภายใน การออกแบบเพือ่ ผูส้ งู วัย ผูด้ อ้ ยโอกาส และ
ความปลอดภัย ปฏิบัติการออกแบบจากอาคารสถานที่จริง น�ำเสนอแนวความคิดและกระบวนการออกแบบ
ทางวาจา แบบร่าง ภาพหรือโมเดล และแบบแสดงรายละเอียดฯลฯ
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INT 227		 การออกแบบภายในองค์กร
5(1-8-6)
		 (Corporate Interior Design)
		 หลักการออกแบบภายในองค์กร เช่นส�ำนักงาน หน่วยงานราชการ และ พื้นที่ท�ำงานร่วมกัน
เป็นต้น การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ การวางผังที่ว่าง การจัดท�ำโปรแกรม การวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สัดส่วนมนุษย์ จิตวิทยา พฤติกรรมของผู้ใช้ และรูปแบบของงานออกแบบภายใน การ
ออกแบบโดยค�ำนึงถึงผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส ปฏิบัติการออกแบบจากอาคารและสถานที่จริง การน�ำเสนอ
แนวความคิดและกระบวนการออกแบบด้วยค�ำพูด แบบร่าง ภาพหรือโมเดล พร้อมแบบแสดงรายละเอียด ฯลฯ
INT 327		 การออกแบบภายในอาคารธุรกิจการบริการ
5(1-8-6)
		 (Hospitality Interior Design)
		 หลักการการออกแบบภายในอาคารธุรกิจการบริการเช่น ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ต สปา
และโรงพยาบาล ฯลฯ การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ที่ใช้สอย การวางผังภายใน การจัดท�ำ
โปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น จิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้ใช้ การออกแบบโดยค�ำนึง
ถึงผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสฯลฯ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับอาคาร รวมไปถึงการออกแบบเพื่อ
สุนทรียภาพ ปฎิบัติการออกแบบจากอาคารสถานที่จริง การน�ำเสนอแนวความคิดและกระบวนการออกแบ
บด้วค�ำพูดผ่านแบบร่าง ภาพหรือโมเดล และแบบแสดงรายละเอียดฯลฯ
INT 328		 การออกแบบภายในอาคารธุรกิจเชิงพาณิชย์
5(1-8-6)
		 (Commercial Interior Design)
		 หลักการการออกแบบภายในอาคารธุรกิจเชิงพานิชย์และพืน้ ทีส่ าธารณะ เช่น ร้านค้า ศูนย์การค้า
ชุมชน ห้างสรรพสินค้า โรงละคร โรงภาพยนตร์ ห้องสมุด และ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ การวิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพของสถานที่ การวางผังที่ว่าง การจัดท�ำโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เช่นจิตวิทยา
และพฤติกรรมของผู้ใช้ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับอาคาร การออกแบบเพื่อผู้สูงวัยและผู้ด้อย
โอกาส รวมไปถึงการออกแบบเพือ่ สุนทรียภาพ ปฎิบตั กิ ารออกแบบจากอาคารสถานทีจ่ ริง น�ำเสนอแนวความ
คิดและกระบวนการออกแบบด้วยค�ำพูดผ่านแบบร่าง ภาพหรือโมเดล และแบบแสดงรายละเอียด ฯลฯ
INT 423		 การออกแบบภายในเชิงบูรณาการ
5(1-8-6)
		 (Multifunction Interior Design)
		 การออกแบบภายในเชิงบูรณาการ การออกแบบพื้นที่ในเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถรองรับธุรกิจ
การบริการและการใช้งานได้หลากหลาย การสร้างแบรนด์ การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของสถานที่
การวางผังที่ว่าง การจัดท�ำโปรแกรม และ การออกแบบเพื่อผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส ปฎิบัติการออกเบบจาก
อาคารสถานที่จริง การน�ำเสนอแนวความคิดและกระบวนการออกแบบด้วยค�ำพูดผ่านแบบร่าง ภาพหรือ
โมเดล และการเขียนแบบรายละเอียดฯลฯ
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COD 496 ศิลปนิพนธ์
8(2-12-10)
		 (Art Thesis)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านกลุม่ วิชาบังคับ วิชาการฝึกงานวิชาชีพ และมีหน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
		 การน�ำเสนอหัวข้อ การศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนางานออกแบบผ่านกระบวนการออกแบบ
จนเสร็จสมบูรณ์ ภายใต้คำ� แนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษา โดยน�ำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ และ
จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่สู่ สาธารณชน
		 การตัดสินศิลปนิพนธ์ ถือค่าระดับ 2.00 (C) เป็นเกณฑ์การสอบผ่าน

หมวดวิชาเทคโนโลยี
INT 232		 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบภายใน
3(1-4-4)
		 (Computer-Aided for Interior Design)
		 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และ การเขียนแบบก่อสร้างงานออกแบบภายในที่ถูกต้อง
โดยการฝึกเขียนแบบก่อสร้างร่วมกับโครงงานออกแบบในวิชาออกแบบภายใน การบริหารการใช้งานด้วย
คอมพิวเตอร์ให้เป็นระเบียบและเหมาะสมกับระบบการท�ำงานออกแบบภายในอย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐาน
และ พื้นฐานของการใช้งานระบบซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ส�ำหรับการออกแบบก่อสร้างสมัยใหม่รองรับ
เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling)
INT 240 วัสดุและการก่อสร้างในงานออกแบบภายใน
4(2-4-6)
		 (Materials and Interior Constructions )
		 แนะน�ำวัสดุและกระบวนการติดตัง้ ในงานออกแบบภายใน ควบคูไ่ ปกับความรูพ้ นื้ ฐาน โครงสร้าง
อาคารประเภทต่าง ๆ เช่น โครงสร้างอาคารไม้ โครงสร้างอาคารเหล็ก และโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
การพัฒนาการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างภายในอาคาร รวมทัง้ วิธกี ารท�ำแบบประกอบเพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
สื่อสารงานออกแบบของตนได้อย่างชัดเจน		
INT 242		 เทคนิคและวัสดุในการออกแบบเครื่องเรือน
3(1-4-4)
		 (Materials and Techniques in Furniture Design)
		 ความรู้พื้นฐานในกระบวนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หลักการยศาสตร์ ขนาดส่วนและสัดส่วน
มนุษย์ เป็นต้น เรียนรู้กระบวนการออกแบบและการพัฒนาแนวความคิดผ่านการทดลอง การลงมือท�ำและ
การทดสอบ ทดลองศึกษาค้นคว้าโครงสร้าง วัสดุและเทคนิคกรรมวิธใี นการผลิตต่าง ๆ ลงมือผลิตเฟอร์นเิ จอร์
ขนาดเท่าของจริงด้วยการท�ำต้นแบบในห้องปฏิบัติการจริง
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INT 342		
		

วัสดุตกแต่งในงานออกแบบภายใน
4(2-4-6)
(Soft Furnishings in Interior Design)
วัสดุ อุปกรณ์ และระบบการติดตัง้ งานพืน้ ผิวในงานออกแบบภายใน งานปรับปรุงใหม่และงาน
ซ่อมบ�ำรุง เช่นวัสดุพื้น ผนัง ฝ้า เพดาน ผ้าม่านและอุปกรณ์ติดต่อของประตู หน้าต่างและ เครื่องเรือน เรียนรู้
จากการปฏิบตั จิ ริงผ่านการจัดท�ำหุน่ จ�ำลอง การจัดท�ำแบบประกอบการก่อสร้างและการศึกษางานออกแบบ
ภายในนอกสถานที่
INT 343		 เทคโนโลยีงานไฟฟ้างานระบบ และมาตรฐานความปลอดภัยภายในอาคาร 4(2-4-6)
		 (Environmental Control Systems and Safety Standards for Interior Design)
		 งานระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบตกแต่งภายในอาคาร เช่น ระบบปรับ
อากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบสื่อสาร และระบบ
ป้องกันอัคคีภยั แนวคิดทางด้านนวัตกรรมการออกแบบอาคาร และการประยุกต์ใช้องค์ความรูด้ า้ นงานระบบ
ต่าง ๆ เพื่อการการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดการก่อสร้างงานตกแต่งภายใน การจัดท�ำ
รายการประกอบการก่อสร้าง การจัดท�ำตารางเวลาการควบคุมและการประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพงาน
กฎหมายและพระราชบัญญัตอิ าคารทีเ่ กีย่ วกับงานออกแบบตกแต่งภายใน ทีม่ ผี ลกระทบกับ ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยศึกษาและดูงานจากสถานที่จริง
		

หมวดวิชาสนับสนุน
COD 105 การวิจัยและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(1-4-4)
		 (Research and Design Thinking Process)
		 กระบวนการวิจัยผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงออกแบบ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่เป็น
ระบบ เน้นการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ ความเข้าใจปัญหาและความเข้าใจผูใ้ ช้อย่างถ่องแท้ การท�ำงาน
เป็นทีมจากหลายศาสตร์ การระดมสมองและการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสในการเกิดนวัตกรรม
และการทดลองใหม่ๆ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสถานที่จริง การทดลองท�ำต้นแบบจริง และการประเมิน
ผลการออกแบบจากผู้ใช้จริง โดยใช้กรณีศึกษาที่หลากหลายตามธรรมชาติของแต่ละละสาขาวิชา
COD 107 การจัดการธุรกิจการออกแบบ
3(2-2-5)
		 Design Business Management
		 กระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการธุรกิจการออกแบบ ในด้านต่างๆเช่น การออกแบบ
ภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ และการออกแบบ ฯลฯ การน�ำ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเชือ่ มโยงธุรกิจสร้างสรรค์ทงั้ ในรูปแบบ on-line และ off-line เช่นธุรกิจประเภทบริษทั ทีเ่ กิด
ขึ้นใหม่ ธุรกิจในรูปแบบร้านจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ และธุรกิจร้านสัญลักษณ์แบรนด์ตลอด
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จน การรับงานและขายงานอิสระ ฯลฯ การวิจัยเพื่อเข้าถึงตลาด และกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบรนด์ การท�ำ
สัญญาในรูปแบบต่างๆ การจัดการการเงินและบัญชีบริหาร และจรรยาบรรณของนักออกแบบ
COD 391 การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-35-18)
		 (Practical Training)
		 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านกลุ่มวิชาบังคับ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100
หน่วยกิต
		 การฝึกงานตามสายวิชาชีพ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ (ใน
กรณีสุดวิสัยไม่สามารถหาที่ฝึกงานได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา เพื่อทางเลือกอื่น ๆ)
COD 491 สหกิจศึกษา
9(0-42-21)
		 (Cooperative Education)
		 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านกลุ่มวิชาบังคับ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100
หน่วยกิต
		 ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ เสมือนเป็นพนักงานประจ�ำขององค์กรหรือบริษทั ไม่นอ้ ยกว่า
16 สัปดาห์ จัดท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์ จัดท�ำโครงงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน ส่งรูปเล่มและน�ำเสนอ
ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์ประจ�ำรายวิชา
		 ส�ำหรับผูเ้ ลือกเรียนรายวิชา COD 491 สหกิจศึกษา ไม่ตอ้ งเรียนรายวิชา COD 391 การฝึกงาน
วิชาชีพ และวิชา COD 496 ศิลปนิพนธ์
		 ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้เลือกเรียนรายวิชา COD 491 สหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนราย วิชา COD
391 การฝึกงานวิชาชีพ และวิชา COD 496 ศิลปนิพนธ์

วิชาชีพ-เลือก

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาบังคับในหลักสูตรอื่นๆ ของวิทยาลัยการ
ออกแบบ จ�ำนวน 15 หน่วยกิต
INT 380		 การออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย
3(1-4-4)
		 (Contemporary Furniture Design)
		 หลักการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค คุณสมบัติของวัสดุ
โครงสร้าง เทคนิคกรรมวิธีผลิต รูปทรงความงามและประโยชน์ใช้สอย เพื่อผลิตเป็นชิ้นงานจริง มีการศึกษา
นอกสถานที่ตามโรงงานผลิตเครื่องเรือนต่างๆ
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INT 381		 การออกแบบแสง
3(1-4-4)
		 (Lighting Design)
		 ทฤษฏีและประเภทของแสงในการออกแบบภายใน จิตวิทยาของแสงและสี ประโยชน์การใช้
งาน ผลกระทบของแสง ต่ออารมณ์ ความรูส้ กึ และการรับรูต้ า่ งๆ ของมนุษย์ ระบบการควบคุมแสง การจัดแสง
และสี น�ำปฏิบตั โิ ดยการทดลองออกแบบหรือท�ำหุน่ จ�ำลอง และมีการศึกษานอกสถานทีท่ เี่ กีย่ วกับสีและแสง
INT 383 แบบจ�ำลองคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบภายใน
3(1-4-4)
		 (Computer Modeling for Interior Design)
		 เรียนรูก้ ารใช้ซอฟแวร์ Building Information Modeling (BIM) เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการถ่ายทอด
แนวความคิดในการออกแบบ เช่น การท�ำหุ่นจ�ำลองแบบภายในอาคาร 3 มิติ ที่มีความถูกต้องเสมือนจริง
ตลอดจนเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยในกระบวนการออกแบบอื่น ๆ เช่น การเลือกเฟอร์นิเจอร์และการเลือก
วัสดุ การบริหารจัดการด้านเอกสารประกอบแบบก่อสร้าง เช่น การท�ำข้อก�ำหนดภายในและการประมาณ
ราคา เป็นต้น ทดลองกระบวนการท�ำงานผ่านโปรเจคการออกแบบภายใน
INT 384		 สิ่งทอส�ำหรับการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
		 (Textiles for Interior Design)
		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งทอเพื่อใช้ในการออกแบบภายใน และการเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับ
การออกแบบ วิเคราะห์ ประเภท คุณสมบัติและศักยภาพของวัสดุสิ่งทอ การผลิตและการน�ำไปใช้ ในงาน
ออกแบบภายใน ตลอดจนหน้าที่ใช้สอยและการบ�ำรุงรักษาเป็นต้นปะเภทต่างๆ น�ำทัศนศึกษานอกสถานที่
		
INT 385 การจัดองค์ประกอบในการออกแบบภายใน
3(1-4-4)
		 (Interior Design Accessories)
		 หลักการจัดองค์ประกอบตกแต่งในงานออกแบบภายใน การเลือกใช้วัสดุของตกแต่งที่เหมาะ
สมกับรูปแบบและแนวทางการออกแบบภายใน ผ่านกรณีศึกษาและการทดลองตามแนวทางส่วนบุคคล
เทคนิคการจัดวางและการสร้างสรรค์พื้นที่ให้สามารถดึงดูดความสนใจทั้งหน้าที่ใช้สอยและความงาม
INT 480		 สัมมนาเพื่อการอนุรักษ์
3(2-2-5)
		 (Seminar on Conservation and Preservation Topics)
		 การสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับการอนุรักษ์กับการออกแบบ ความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ การ
ออกแบบโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบโดยประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์และการออกแบบที่
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในวัฒนธรรมร่วมสมัย กระบวนการคิด การผลิต และการตลาด
มีการน�ำนักศึกษาออกทัศนศึกษาและสัมมนานอกชั้นเรียน การปฏิบัติงานออกแบบเพื่อการทดลองและมี
วิทยากรบรรยาย
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INT 482		 การออกแบบสวน
3(2-2-5)
		 (Landscape Design)
		 หลักการและวิธีการออกแบบจัดสวนในงานภายในและภายนอกอาคาร และเรียนรู้ถึงชนิด
ลักษณะ รูปทรง ขนาดของพันธุ์ไม้ขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการตกแต่ง ปฏิบัติการออกแบบพร้อมทั้งมีการศึกษา
นอกสถานที่
INT 483		 การบริหารจัดการโครงการออกแบบภายใน
3(2-2-5)
		 (Interior Design Project Management)
		 หลักการและวิธีการในการบริหารในระบบธุรกิจการให้บริการออกแบบภายใน และ หลักการ
ในการจัดการ และ บริหารโครงการออกแบบภายใน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการกับ
การเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบภายใน พร้อมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์บริหารจากเจ้าของ
ธุรกิจโดยตรง
INT 484		 การบริหารการก่อสร้างงานออกแบบภายใน
3(2-2-5)
		 (Interior Design Construction and Facility Management)
		 หลักการบริหารโครงการก่อสร้างในงานออกแบบภายใน องค์รวมของกระบวนการออกแบบ
และการก่อสร้าง กระบวนการในการบริหารพื้นที่ภายในอาคารชนิดต่างๆ เน้นการเรียนรู้ประสบการณ์จาก
ผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรง
		
INT 485 คอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่องานออกแบบภายใน
3(1-4-4)
		 (Advanced Computer for Interior Design)
		 การใช้ซอฟท์แวร์ขนั้ สูง เพือ่ ช่วยในการค�ำนวณและสร้างสรรค์รปู ทรงส�ำหรับงานออกแบบภายใน
และการเชือ่ มต่อกับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ การสร้างชิน้ งาน และ ระบบการประกอบ
ติดตั้ง
INT 486		 โครงการศึกษาส่วนบุคคล
3(1-4-4)
		 (Individual Study)
		 โครงการส่วนบุคคล เน้นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษที่เกี่ยวกับการออกแบบ โดยความ
เห็นชอบจากสาขาวิชาฯ และ/หรือที่ปรึกษาโครงการ
INT 487		
		

ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบภายใน
3(1-4-4)
(Thai Arts for Interior Design)
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ รูปแบบ ศิลปกรรมไทย ประเพณี เน้นผลงานด้านวิจิตรศิลป์ และด้าน
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หัตถศิลปะไทย เพื่อให้เข้าใจรากฐานทางภูมิปัญญาในการออกแบบ และน�ำสู่การสร้างแนวคิดและประยุกต์
สู่การออกแบบภายในร่วมสมัย
INT 488

คอมพิวเตอร์เพื่อท�ำแบบจ�ำลองสารสนเทศอาคาร
3(1-4-4)
(Compute -Aided Building Information Modelling)
		 เรียนรู้การท�ำแบบจ�ำลองสารสนเทศอาคาร BIM (Building Information Modeling)ด้วย
โปรแกรม Autodesk Revit Architecture การศึกษาโครงสร้างอาคาร การจ�ำลองการเขียนแบบ การท�ำรายการ
ประกอบแบบและการท�ำงบประมาณ
DMR 207 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์
3(3-0-6)
		 (Content Marketing and Social Media)
		 การสร้างเนือ้ หา การสร้างคุณค่าเนือ้ หาทางสือ่ ดิจทิ ลั ในแต่ละรูปแบบ การเขียนข้อความโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสื่อดิจิทัล การวางแผนสื่อดิจิทัลส�ำหรับสื่อ
สังคมออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาดิจิทัล
DMR 213 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
		 (Product Innovation and Creativity)
		 ความหมาย แนวคิ ด ลั ก ษณะและประเภทของนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการสร้ า งสรรค์
กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างแบรนด์แห่งนวัตกรรม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
การบริการ ความล้มเหลวและความเสี่ยงต่อนวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
DBS 412 นวัตกรรมและกลยุทธ์ส�ำหรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Innovation and Strategies for Digital Business)
		 แนวความคิดของนวัตกรรม กระบวนการการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบของนวัตกรรมภายใต้
การเปลีย่ นแปลงของสภาแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาการจัดการ
ความรู้ การสร้างองค์การเพื่อการพัฒนาข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ส�ำหรับการท�ำงานและท�ำให้เกิดองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล กลยุทธ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององคืการและ
การแสวงหาโอกาสในตลาดของธุรกิจดิจทิ ลั พัฒนาทักษะในการก�ำหนดกลยุทธ์ธรุ กิจดิจทิ ลั ทีจ่ ะสามารถเป็น
ผู้น�ำธุรกิจในสินค้าและบริการ ซึ่งใช้ช่องทางการตลาดธุรกิจดิจิทัลได้
MGT 200 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
		 (Entrepreneurship)
		 ความหมาย ความส�ำคัญ ความสามารถ แนวความคิด ประเภท กลยุทธ์ ทรัพยากร สภาพ
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แวดล้อมและคุณสมบัตขิ องการเป็นผูป้ ระกอบการ แนวคิดและโอกาสในการท�ำธุรกิจ การวิเคราะห์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม หน้าที่ของการท�ำธุรกิจ เช่น การตลาด การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการบัญชี ตลอดจนองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการท�ำแผนธุรกิจ

หมวดวิชาเลือกเสรี

นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รบั ค�ำแนะน�ำจากอาจารย์
ที่ปรึกษา 		
		 ส�ำหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะอื่นๆ ที่ต้องการเรียนวิชาโท โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชา ดัง
ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
COD 101 การวาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
3(1-4-4)
		 (Drawing for Communication)
		 การวาดเส้นโครงสร้างและสัดส่วนจากธรรมชาติ และพัฒนาเป็นการวาดภาพเฉพาะด้วย
เทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ เน้นการคิดและการแก้ปัญหา
COD 102 สีและแสงในงานออกแบบ
3(1-4-4)
		 (Color and Light for Design)
แสง และสี จิตวิทยาสี การจัดกลุ่มสี เช่นสี เอกรงค์ สีไล่น�้ำหนัก สีข้างเคียง คู่สามสี และสีคู่สี่
สี ผลกระทบของสีต่อวัสดุ ลวดลาย และวัสดุประเภทโลหะ ผลกระทบของสีต่อที่ว่าง ผลกระทบของแสงต่อสี
แนวปฏิบัติในการประยุกต์สีในงานออกแบบ เช่น การรวบรวมตัวอย่างสี การเตรียม chart และการเตรียม
board ตัวอย่างสี ส�ำหรับการน�ำเสนอในงานออกแบบ
COD 103 การออกแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Basic Design)
		 หลักเบื้องต้นในการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ฝึกความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบโดย
ใช้องค์ประกอบทางศิลปะ หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบ และการสื่อความหมายในงานออกแบบ
COD 110

แบรนด์และการเล่าเรื่อง
3 (2-2-5)
Brand and Storytelling
เทคนิคการเล่าเรื่องและการน�ำเสนอผลงานที่ให้อิทธิพลต่อลูกค้า หัวหน้าหน่วยงาน และกลุ่ม
เป้าหมาย ฯลฯ การออกแบบข้อความที่ชัดเจน การสร้างแบรนด์และการเล่าเรื่องผ่านกรณีศึกษา เทคนิค
การน�ำเสนอผลงานออกแบบหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ดูเกิดความประทับใจและจดจ�ำ
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INT 380
		

การออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย
(Contemporary Furniture Design)

3(1-4-4)

INT 384
		

สิ่งทอส�ำหรับการออกแบบภายใน
(Textiles for Interior Design)

3(2-2-5)

INT 385
		

การจัดองค์ประกอบในการออกแบบภายใน
(Interior Design Accessories)

3(1-4-4)

INT 482
		

การออกแบบสวน
(Landscape Design)

3(2-2-5)

		 หลักการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค คุณสมบัติของวัสดุ
โครงสร้าง เทคนิคกรรมวิธีผลิต รูปทรงความงามและประโยชน์ใช้สอย เพื่อผลิตเป็นชิ้นงานจริง มีการศึกษา
นอกสถานที่ตามโรงงานผลิตเครื่องเรือนต่างๆ

		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งทอเพื่อใช้ในการออกแบบภายใน และการเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับ
การออกแบบ วิเคราะห์ ประเภท คุณสมบัติและศักยภาพของวัสดุสิ่งทอ การผลิตและการน�ำไปใช้ ในงาน
ออกแบบภายใน ตลอดจนหน้าที่ใช้สอยและการบ�ำรุงรักษาเป็นต้นปะเภทต่างๆ น�ำทัศนศึกษานอกสถานที่
		

หลักการจัดองค์ประกอบตกแต่งในงานออกแบบภายใน การเลือกใช้วัสดุของตกแต่งที่เหมาะ
สมกับรูปแบบและแนวทางการออกแบบภายใน ผ่านกรณีศึกษาและการทดลองตามแนวทางส่วนบุคคล
เทคนิคการจัดวางและการสร้างสรรค์พื้นที่ให้สามารถดึงดูดความสนใจทั้งหน้าที่ใช้สอยและความงาม

		 หลักการและวิธีการออกแบบจัดสวนในงานภายในและภายนอกอาคาร และเรียนรู้ถึงชนิด
ลักษณะ รูปทรง ขนาดของพันธุ์ไม้ขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการตกแต่ง ปฏิบัติการออกแบบพร้อมทั้งมีการศึกษา
นอกสถานที่
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สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ

หมวดวิชาเฉพาะ		
กลุ่มความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ

COD 104 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
		 (English for Design)
ภาษาอังกฤษในการออกแบบ เน้นค�ำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในการออกแบบทั่วไป และในศาสตร์
เฉพาะทาง เช่น การออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบ การออกแบบแฟชั่น และศิลปะ
ภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ เป็นต้น เพื่อน�ำไปพัฒนาวิธีคิดในการออกแบบ และทักษะในการศึกษาค้นคว้า
รวมทั้งฝึกการเขียนแนวความคิด การเขียน และการน�ำเสนอผลงานโดยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ
COD 105 การวิจัยและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(1-4-4)
		 (Research and Design Thinking Process)
		 กระบวนการวิจัยผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงออกแบบ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่เป็น
ระบบ เน้นการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความเข้าใจปัญหาและความเข้าใจผู้ใช้อย่างถ่องแท้ การท�ำงาน
เป็นทีมจากหลายศาสตร์ การระดมสมองและการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสในการเกิดนวัตกรรม
และการทดลองใหม่ๆ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสถานที่จริง การทดลองท�ำต้นแบบจริงและการประเมิน
ผลการออกแบบจากผู้ใช้จริง โดยใช้กรณีศึกษาที่หลากหลายตามธรรมชาติของแต่ละสาขาวิชา
กลุ่มความรู้ทางประวัติการออกแบบ
COD 106 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
3(2-2-5)
(Design History)
		 ประวัติการออกแบบประเทศตะวันตก เริ่มตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่ 19
จนถึงศตวรรษที่ 21 ในมิตทิ เี่ ชือ่ มโยงกับสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม ครอบคลุมถึงประวัตกิ าร
ออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การออกแบบเครือ่ งเรือน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
นิเทศศิลป์ การออกแบบเครือ่ งแต่งกาย และศิลปะภาพถ่าย เป็นต้น ตัวอย่างวิธคี ดิ และกระบวนการออกแบบ
ของนักออกแบบคนส�ำคัญในสายต่างๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย
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วิชาเฉพาะด้าน 		
กลุ่มวิชาทฤษฎีพื้นฐานทางศิลปะการออกแบบ

COD 103 การออกแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
(Basic Design)
หลักเบื้องต้นในการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ฝึกความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบโดย
ใช้องค์ประกอบทางศิลปะ หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบ และการสื่อความหมายในงานออกแบบ
กลุ่มทักษะปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
COD 101 การวาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
3(1-4-4)
		 (Drawing for Communication)
		การวาดเส้นโครงสร้างและสัดส่วนจากธรรมชาติและพัฒนาเป็นการวาดภาพเฉพาะทางด้วย
เทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ เน้นการคิดและการแก้ปัญหา
COD 102 สีและแสงในงานออกแบบ
3(1-4-4)
		 (Color and Light for Design)
แสง และสี จิตวิทยาสี การจัดกลุ่มสี เช่นสี เอกรงค์ สีไล่น�้ำหนัก สีข้างเคียง คู่สามสี และสีคู่สี่
สี ผลกระทบของสีต่อวัสดุ ลวดลาย และวัสดุประเภทโลหะ ผลกระทบของสีต่อที่ว่าง ผลกระทบของแสงต่อสี
แนวปฏิบัติในการประยุกต์สีในงานออกแบบ เช่น การรวบรวมตัวอย่างสี การเตรียม chart และการเตรียม
board ตัวอย่างสีส�ำหรับการน�ำเสนอในงานออกแบบ
กลุ่มความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ
COD 107 การจัดการธุรกิจการออกแบบ
3(2-2-5)
		 (Design Business Management)
		 กระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการธุรกิจการออกแบบ ในด้านต่างๆเช่น การออกแบบ
ภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ และการออกแบบ ฯลฯ การน�ำ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเชือ่ มโยงธุรกิจสร้างสรรค์ทงั้ ในรูปแบบ on-line และ off-line เช่นธุรกิจประเภทบริษทั ทีเ่ กิด
ขึ้นใหม่ ธุรกิจในรูปแบบร้านจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ และธุรกิจร้านสัญลักษณ์แบรนด์ตลอด
จน การรับงานและขายงานอิสระ ฯลฯ การวิจัยเพื่อเข้าถึงตลาด และกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบรนด์ การท�ำ
สัญญาในรูปแบบต่างๆ การจัดการการเงินและบัญชีบริหาร และจรรยาบรรณของนักออกแบบ
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COD 110 แบรนด์และการเล่าเรื่อง
3 (2-2-5)
		 (Brand and Storytelling)
เทคนิคการเล่าเรื่องและการน�ำเสนอผลงานที่ให้อิทธิพลต่อลูกค้า หัวหน้าหน่วยงาน และกลุ่ม
เป้าหมาย ฯลฯ การออกแบบข้อความที่ชัดเจน การสร้างแบรนด์และการเล่าเรื่องผ่านกรณีศึกษา เทคนิค
การน�ำเสนอผลงานออกแบบหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ดูเกิดความประทับใจและจดจ�ำ
กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ
PHO 271 การออกแบบเสียงเพื่อสื่อทัศนภาพ
3(1-4-4)
		 (Sound Design for Visual Media)
การบันทึกเสียง และกระบวนการท�ำเสียง การออกแบบเสียงดิจทิ ลั เสียงบรรยากาศ เสียงบรรยาย
และบทสนทนา พื้นฐานการท�ำ ดนตรีประกอบส�ำหรับงานวิดีโอ หนังสั้น การน�ำเสนอมัลติมีเดีย และการใช้
เสียงในฐานะสื่อทางศิลปะ

วิชาเอก 			
กลุ่มวิชาบังคับ
PHO 130 ภาพถ่ายเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Basic Photography)
		 ฟิล์ม และห้องมืด พื้นฐานงานภาพถ่ายขาวด�ำ การใช้กล้องฟิล์ม และอุปกรณ์ แนะน�ำการใช้
กล้องดิจิทัล DSLR และเครื่องมือที่จ�ำเป็น ลักษณะเฉพาะของงานภาพถ่ายแต่ละประเภทที่แตกต่าง องค์
ประกอบ การเล่าเรื่อง อารมณ์และโทนสี ความงามในบริบทการตีความหมายทางวัฒนธรรม การท�ำงาน
ด้วยกล้องดิจิทัล และอุปกรณ์ภาพนิ่ง
PHO 131 การจัดแสงสตูดิโอ
3(1-4-4)
(Studio Lighting)
		 การจัดแสงขัน้ พืน้ ฐานในสตูดโิ อส�ำหรับงานภาพถ่ายและวิดโี อ ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้อปุ กรณ์ในการ
ท�ำงาน การใช้แฟลชอิเลคโทรนิค การควบคุมอุณหภูมิสี และคอนทราส การออกแบบองค์ประกอบภาพ
PHO 140 สื่อทัศนภาพเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Basic Visual Media)
		 เตรียมการท�ำงานดิจิทัลส�ำหรับภาพถ่าย และวิดีโออย่างมืออาชีพ ระบบการพิมพ์ภาพถ่าย
ดิจิทัล ล�ำดับขั้นตอนของการท�ำงาน ดิจิทัล พื้นฐานการจัดแสงสตูดิโอ และการใช้เครื่องมือการตัดต่อวิดีโอ
และพื้นฐานกระบวนการโพสโปรดักชั่น
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PHO 261 ภาพถ่ายเชิงทดลอง
3(1-4-4)
		 (Experimental Photography)
		 กระบวนการและแนวคิดทีข่ ยายเกินกว่าความเป็นภาพนิง่ วิธเี ล่าเรือ่ ง และกระบวนการวางแผน
การดัดแปลง การเรียงล�ำดับภาพ การใช้เสียง และการติดตัง้ การทดลองความเป็นไปได้ในการสร้างงานวิดโี อ
เชิงความคิด
PHO 270 ภาพถ่ายเชิงพาณิชย์
3(1-4-4)
		 (Commercial Photography)
		 ประยุกต์ทกั ษะทางศิลปะเพือ่ งานวิชาชีพ และงานโฆษณา เช่น สิง่ พิมพ์โฆษณา โทรทัศน์ วีดโิ อ
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต และลิขสิทธิ์ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การท�ำงานให้เป็นไปตามแผนที่ถูกก�ำหนด
ไว้ล่วงหน้า บังคับการจัดแสดงนิทรรศการ และ/หรือ การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะส�ำหรับการประเมินผล
PHO 273 วิดีโออาร์ต
3(1-4-4)
		 (Video Art)
		 งานวิดีโออาร์ตในเชิงลึก การตีความหมายของภาพและเสียง รวมทั้งแนวความคิด ทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ เข้าใจบทบาทและอิทธิพลของวิดโี ออาร์ตในงานศิลปะร่วมสมัย บังคับการแสดงนิทรรศการ และ/ หรือ
การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะส�ำหรับการประเมินผล
PHO 310 สุนทรียทางภาพถ่าย
3(3-0-6)
		 (Photography Appreciation)
		 แนะน�ำกระบวนคิดในงานภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพที่มีผลต่อคนดู เมื่อผ่านการรับรู้และการ
ตีความหมายทั้งทางวัฒนธรรม และสุนทรียศาสตร์ ผ่านประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่
PHO 311 วัฒนธรรมศึกษาสื่อทัศนภาพ
3(3-0-6)
		 (Cultural Study in Visual Media)
		 สุนทรียทางภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพภายใต้บริบททางสังคมวัฒนธรรม วิธีที่สื่อสมัยใหม่ก่อ
ปฏิกิริยากับคนดู การตีความหมาย และการตีความหมายใหม่ในแต่ละวัฒนธรรมที่แตกต่าง
PHO 360 ภาพถ่ายสารคดี
3(1-4-4)
		 (Documentary Photography)
		 ความส�ำคัญ ความเชื่อมโยงทางประวัติภาพถ่ายสารคดี การประยุกต์ใช้ทักษะทางภาพถ่าย
ทัง้ หมดเพือ่ การบันทึกเรือ่ งราวชีวติ ในบริบททางสังคม วัฒนธรรม น�ำเสนอเป็นชุดโครงการใหญ่ อาจเป็นภาพ
ภ่าย หรือภาพยนตร์สารคดี
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PHO 361 ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ
3(1-4-4)
		 (Photography and Visual Media)
		 ความเข้าใจเชิงลึกในการท�ำงานวิชาชีพ และเชิงปรัชญา การวิเคราะห์ วิจารณ์ เสวนา กิจกรรม
ภายนอก เพื่อการสร้างโครงการส่วนบุคคล บังคับการแสดงนิทรรศการ และ/หรือ การเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะส�ำหรับการประเมินผล

กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
COD 496 ศิลปนิพนธ์
8(2-12-10)
		 (Art Thesis)
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาต้องผ่านกลุม่ วิชาบังคับ วิชาการฝึกงานวิชาชีพ และมีหน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
		 การออกแบบด้วยการศึกษาค้นคว้า ทดลอง และ พัฒนางานออกแบบในหัวข้อที่เลือก ผ่าน
กระบวนการออกแบบจนเสร็จสมบูรณ์ ภายใต้ค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษา น�ำเสนอผลงานต่อคณะ
กรรมการศิลปนิพนธ์ และจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่สู่สาธารณชน
		 การตัดสินศิลปนิพนธ์ ถือค่าระดับ 2.00 (C) เป็นเกณฑ์การสอบผ่าน

กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
COD 391 การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-42-21)
		 (Practical Training)
		 วิชาบังคับก่อน : ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3/ นักศึกษาจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100
หน่วยกิต การฝึกงานตามสายวิชาชีพในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในระหว่างภาคการศึกษาฤดูรอ้ นของชัน้ ปีที่ 3 เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์ (ในกรณี
สุดวิสัยไม่สามารถหาที่ฝึกงานได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชาเพื่อหาทางเลือกอื่นๆ)
			
COD 491 สหกิจศึกษา
9(0-42-21)
		 (Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน: ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3/ นักศึกษาจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 90
หน่วยกิต
		 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานประจ�ำขององค์กร หรือบริษัทไม่น้อยกว่า
16 สัปดาห์ จัดท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์ จัดท�ำโครงงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน ส่งรูปเล่มและน�ำเสนอ
ประเมินผลจากสถานประกอบการ และอาจารย์ประจ�ำรายวิชา
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		 * ส�ำหรับผูเ้ ลือกเรียนรายวิชา COD 491 สหกิจศึกษา ไม่ตอ้ งเรียนรายวิชา COD 391 การฝึกงาน
วิชาชีพ COD 496 และ COD 496 ศิลปนิพนธ์		

วิชาเลือก

		 ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาบังคับในหลักสูตรอื่นๆ ของวิทยาลัย
การออกแบบ จ�ำนวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย

PHO 212 ความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
		 (Creative Thinking)
		 หลักการวิเคราะห์งานภาพถ่ายและสือ่ ทัศนภาพเชิงลึก ประเด็นความเคลือ่ นไหวทางศิลปะ เช่น
ดาด้า เซอเรียลลิสซึม่ ศิลปะเชิงความคิดในทศวรรษ 1960 อิทธิพลต่องานภาพถ่ายร่วมสมัย ทัง้ ทัศนศิลป์และ
งานเชิงวิชาชีพในบริบททางสังควัฒนธรรม กระบวนคิดสร้างสรรค์ และทฤษฎีทสี่ ง่ ผ่านปฏิกริ ยิ าในสังคมตะวัน
ออก รวมทั้งงานศิลปะเชิงความคิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงทศวรรษ 1980
PHO 213 การน�ำเสนองานศิลปะภาพถ่าย
3(1-4-4)
		 (Presentation for Photography)
		 กระบวนการน�ำเสนองานภาพถ่าย ทัง้ ในแบบประเพณีเดิม และแบบทีไ่ ม่ใช่ แนะน�ำการใช้วสั ดุ
ปราศจากเคมีตกค้างส�ำหรับการเข้า โอเวอร์แมทงานภาพถ่าย การเข้ากรอบ และการเตรียมผลงานน�ำเสนอ
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน
		
PHO 242 การสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์
3(1-4-4)
(Digital Imaging)
		 หลักการท�ำงานดิจิทัลขั้นสูง ระบบการท�ำงานทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การตกแต่ง
ภาพด้วยกระบวนการดิจิทัลทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การออกแบบงานมัลติมีเดีย ศึกษาเทคนิคเชิงลึก
เพื่อใช้ในงานศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ระยะเวลา (time based art)
PHO 312 ศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัย
3(1-4-4)
		 (Contemporary Fine Arts Photography)
		 กระบวนการท�ำงานภาพถ่ายเชิงความคิดและสือ่ ทัศนภาพ เข้าใจงานคอนเซปชวลในทศวรรษ
1960 ซึ่งมีอิทธิพลต่องานร่วมสมัย โครงการส่วนบุคคลที่เป็นงานศิลปะ หรืองานวิชาเอก บังคับ การแสดง
นิทรรศการ และ/หรือ การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะส�ำหรับการประเมินผล
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PHO 343 ภาพถ่ายเพื่องานมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
(Photography for Multimedia)
		 กระบวนการผลิต และความเป็นไปได้ในการใช้ภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพเพื่องานศิลปะและ
การออกแบบ การประยุกต์ใช้ทักษะทางศิลปะเพื่อน�ำเสนอโครงการที่สามารถสื่อสารในแพลทฟอร์มต่างๆ
รวมทั้งการน�ำเสนอด้วยเว็บ กราฟฟิค ภาพถ่าย แอนิเมชั่น และวีดิทัศน์
PHO 362 การสร้างภาพถ่ายทางเลือก
3(1-4-4)
(Alternative Photography)
		 การทดลองสร้างสรรค์งานภาพถ่ายด้วยกรรมวิธีที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทั้งระบบ
กระบวนการดิจทิ ลั และกระบวนการเดิม เช่น กล้องขนาดเล็ก โทรศัพท์เคลือ่ นที่ คอมพิวเตอร์ สือ่ ผสม เคมีภณ
ั ฑ์
สารประกอบเกลือเงิน หรือไม่ใช่สารประกอบเกลือเงิน
PHO 363 ภาพถ่ายบุคคล
3(1-4-4)
		 (Portraiture)
		 ปฏิบัติการภาพถ่ายบุคคลในเชิงลึกทั้งบทบาทต่อสังคม วัฒนธรรม รูปแบบวิธีการต่างๆในงาน
ภาพถ่ายบุคคลแต่ละประเภทผ่านกรณีศึกษา เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาลักษณะเฉพาะของตนเองในการ
ท�ำงานภาพถ่ายบุคคล การตีความหมายของภาพ ลักษณะการใช้งาน และการสื่อสาร
PHO 364 การออกแบบและจัดนิทรรศการศิลปะ
3(1-4-4)
		 (Exhibition Design and Management)
		 กระบวนการออกแบบ เข้าใจลักษณะพื้นที่ในฐานะเครื่องมือบอกเล่าเรื่องราว และการสื่อสาร
กับคนดู ประเภทงานออกแบบนิทรรศการส�ำหรับประเภทงานที่แตกต่าง ทั้งงานศิลปะ และ/หรืองานเชิงพา
นิชย์ การควบคุมระบบงาน และการคุมงบประมาณ ความเข้าใจเนือ้ หาเชิงประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรมทีก่ ำ� หนด
วิธีการออกแบบ
PHO 378 การถ่ายภาพแฟชั่น
3(1-4-4)
(Fashion Photography)
		 กระบวนการ และสุนทรียะของการท�ำงานภาพถ่ายแฟชั่นและสื่อทัศนภาพ ส�ำรวจพิเคราะห์
แนวคิดของหัวข้องานในแง่มมุ มองทางวัฒนธรรมทัง้ แนวทางทีเ่ คยมี และแนวทางร่วมสมัย งานพรีโปรดักชัน่
โปรดักชั่น ท�ำงานร่วมกับนักออกแบบ สไตลลิสต์ และ กองถ่าย
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PHO 379 การออกแบบทัศนภาพเพื่องานเผยแพร่
3(3-0-6)
(Visual Media for Publishing)
		 ขัน้ ตอน และการออกแบบส�ำหรับสือ่ เผยแพร่ทางสิง่ พิมพ์ รูปแบบดิจทิ ลั ออนไลน์ การออกอากาศ
ประเภทงานที่ต้องใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ หรือสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นกระบวนการออกแบบเพื่อการ
ใช้งานท�ำงานร่วมกับนักเขียนบท นักเขียน ผู้ผลิต เนื้อหา และนักออกแบบอื่นๆ
PHO 392 การบริหารงานสื่อและศิลปะ
3(3-0-6)*
		 (Management in Art and Media)
		 ระบบการบริหารจัดการสายวิชาชีพศิลปะและสื่อทัศนภาพ การเข้าใจกระบวนการ โครงสร้าง
ขององค์กร เช่น แกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ บริษัทโฆษณา โปรดักชั่นเฮ้าส์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ สตูดิโอภาพถ่าย
งานธุรกิจ ยุทธศาสตร์การตลาดแต่ละประเภท และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
PHO 412 การเล่าเรื่องในงานสื่อทัศนภาพ
3(1-4-4)
		 (Narrative Structure in Visual Media)
		 กระบวนการเล่าเรือ่ งในงานภาพยนตร์ ภาพยนตร์สนั้ สือ่ ทัศนภาพ ประเภทของงานวิชวลสไตล์
ในฐานะการเล่าเรือ่ งส�ำหรับงาน ประเภทต่างๆ พืน้ ฐานความเข้าใจบทภาพยนตร์ และกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้อง
เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพ การท�ำงานร่วมกับนักเขียนบท นักเขียน และผู้ผลิตเนื้อหา
PHO 413 งานสร้างสรรค์สื่อทัศนภาพ
3(1-4-4)
		 (Creative Projects in Visual Media)
		 น�ำเสนอหัวข้อโครงการขั้นสูง ปฏิบัติงานเชิงลึกด้านวิชาชีพ และ/หรือ ศิลปะ การประยุกต์ ใช้
ทักษะทางศิลปะเพื่อโครงการส่วนบุคคล เช่น งานภาพถ่าย ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์ขนาดยาว งานวิดีโอ
ทดลอง ฯลฯ ท�ำงานใกล้ชิดกับที่ปรึกษาโครงการ บังคับการแสดงนิทรรศการ และ/หรือ การเผยแพร่ผลงาน
สู่สาธารณะส�ำหรับการประเมินผล
PHO 414 สหวิทยาการสื่อทัศนภาพ
3(1-4-4)
		 (Interdisciplinary Projects in Visual Media)
		 โครงการศึกษาส่วนบุคคล บูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์แขนงอื่นๆ เช่น ศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ และทักษะศิลปะเพื่อ สร้างผลงานชุดใหญ่ ท�ำงานใกล้ชิดกับที่ปรึกษาโครงการโดยความ
เห็นชอบจากสาขาวิชาฯ และ/หรือ ที่ปรึกษาโครงการ บังคับการแสดงนิทรรศการ และ/หรือ การเผยแพร่ผล
งานสู่สาธารณะส�ำหรับการประเมินผล

1289
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

PHO 415 สื่อทัศนภาพศึกษาในต่างประเทศ
3(1-4-4)
		 (Visual Media Study Abroad)
		 โครงการภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพในต่างประเทศ ความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ
เพือ่ สร้างผลงานส่วนบุคคลทางด้านทัศนศิลป์และสือ่ ทัศนภาพ โครงการสามารถเป็นความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการด้วยความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ และ/หรือ ทีป่ รึกษาโครงการ ซึง่ จะก�ำหนดระยะ
เวลาเหมาะสมของการท�ำงานในต่างประเทศ
PHO 416 การจัดแสงขั้นสูง
3(1-4-4)
		 (Advance Studio Lighting)
		 วิชาบังคับก่อน : การจัดแสงสตูดิโอ
		 Prerequisite : PHO 131 Studio Lighting
		 การจัดแสงในสตูดิโอส�ำหรับงานภาพถ่ายและวิดีโอ การใช้อุปกรณ์ในการท�ำงาน การจัดไฟ
นอกสถานที่ส�ำหรับกองถ่าย การจัดไฟฉากซับซ้อนส�ำหรับงานภาพยนตร์ หรือโฆษณา
PHO 417 สื่อมานุษยวิทยา
3(1-4-4)
		 (Visual Anthropology Media)
		 สื่อทัศนภาพในงานมานุษยวิทยา วิธีการบันทึกภาพเชิงสารคดีเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่
ชัดเจน การวิจยั และการเตรียมการ พืน้ ฐานความเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรม และกระบวนการทางมานุษยวิทยา
ท�ำงานร่วมกับผู้วิจัยในโครงการที่เข้าร่วมด้วยความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ และ/หรือ ที่ปรึกษาโครงการ
PHO 418 ศิลปะภาพถ่ายเชิงความคิด
3(1-4-4)
		 (Conceptual based Photography)
		 ความเข้าใจศิลปะภาพถ่ายเชิงลึกในฐานะส่วนหนึ่งของทัศนศิลป์ วิเคราะห์ความเคลื่อนไหว
ทางศิลปะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานคอนเซปชวลของทศวรรษ 1960 อิทธิพลต่องานศิลปะร่วมสมัย สร้าง
โครงการส่วนบุคคลเป็นงานภาพถ่าย และ/หรือ สื่อที่ เกี่ยวข้อง บังคับการแสดงนิทรรศการ และ/หรือการเผย
แพร่ผลงานสู่สาธารณะส�ำหรับการประเมินผล
PHO 419 ซาวน์สเคปในงานทัศนภาพ
3(1-4-4)
		 (Visual Soundscape)
		 เสียงและเวลาในฐานะสือ่ ของการแสดงออกในงานศิลปะ แนวคิด และการออกแบบเสียงเพือ่
เสริมงานทัศนภาพ และ/หรือ เสียง ในฐานะชิ้นงานหลัก เข้าใจศิลปะที่เกี่ยวกับกาลเวลา พื้นที่และสภาพ
แวดล้อมในฐานะส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องด้วยกระบวนการเตรียมงานที่เหมาะสม
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PHO 420 ฟิล์มและห้องมืด
3(1-4-4)
		 (Film and Darkroom)
		 วิชาบังคับก่อน PHO 130 การภาพถ่ายเบื้องต้น
		 Prerequisite : PHO 130 Basic Photography Processing 3(1-4-4)
		 กระบวนการภาพถ่ายขาวด�ำขัน้ สูง การควบคุมคุณภาพงานห้องมืด การอัดขยายสมบูรณ์แบบ
สร้างงานเชิงความคิด วิธีการน�ำเสนอ ตามประเพณีนิยม เช่น การอัดลงกระดาษแข็ง และการท�ำโอเวอร์แมท
PHO 421 งานท�ำมือและภาพถ่าย
3(1-4-4)
		 (Handmade Objects and Photographs)
		 กระบวนการทางเลือกส�ำหรับงานสร้างสรรค์ทเี่ กีย่ วกับภาพถ่าย เช่น หนังสือท�ำมือ งานภาพถ่าย
แฮนด์คัลเลอร์ กระบวนการที่ไม่ ใช้เกลือเงิน หนังสือการ์ตูนที่ใช้ภาพถ่ายเป็นส่วนประกอบหลัก และงาน
โปสเตอร์ท�ำมือ
PHO 422 ภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์
3(1-4-4)
		 (Creative Short Film)
		 การเล่าเรื่องด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ การน�ำเสนอด้วยภาพ ภาพยนตร์สั้น และ/หรือ วิ
ดีโอซีเควนในฐานะสื่อที่แสดงออกซึ่งความรู้สึก เน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพ การถ่ายแบบภาพยนตร์ โครงการ
ส่วนบุคคล และ/หรือ โครงการกลุ่ม ด้วยความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ และ/หรือ ที่ปรึกษาโครงการ
PHO 423 สื่อทัศนภาพในวัฒนธรรมสมัยใหม่
3(3-0-6)
		 (Visual Media in Popular Culture)
		 วิเคราะห์เชิงลึกโลกทัศน์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ วิธกี ารตีความหมาย ความเข้าใจ การบริโภคสือ่
ยุทธศาสตร์ทางการตลาดของผู้ผลิตสื่อ เปรียบเทียบวรรณกรรม และปรัชญาในประเด็นความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
PHO 470 การศึกษาส่วนบุคคล
3(0-6-3)
		 (Individual Study)
		 โครงการส่วนบุคคล เน้นหัวข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจเป็นพิเศษทีเ่ กีย่ วกับศิลปะภาพถ่ายและสือ่ ทัศน
ภาพ โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ และ/หรือที่ปรึกษาโครงการ
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PHO 473 การวิจารณ์งานศิลปะภาพถ่าย
3(3-0-6)
		 Photography Criticism)
		 หลักการวิจารณ์งานศิลปะ วิเคราะห์เชิงลึก และเข้าใจงานภาพถ่ายร่วมสมัย การท�ำความรู้จัก
กับงานเขียน และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วกับภาพถ่ายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงศตวรรษที่ 20 ความเคลือ่ นไหว
ทางศิลปะ งานภาพถ่ายหลังสมัยใหม่ และการหักเหทางสุนทรียศาสตร์ และอิทธิพลในงานร่วมสมัย
PHO 495 สัมมนาภาพถ่าย
3(1-4-4)*
		 (Photography Seminar)
		 สัมมนา หัวข้อเกีย่ วกับศิลปะภาพถ่ายและสือ่ ทัศนภาพ ประสบการณ์วชิ าชีพและวิชาการ ค้นหา
วิธีบูรณาการทักษะและองค์ความรู้ กับงานวิชาชีพและงานสร้างสรรค์
MGT 200 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
		 (Entrepreneurship)
		 ความหมาย ความส�ำคัญ ความสามารถ แนวความคิด ประเภท กลยุทธ์ ทรัพยากร สภาพ
แวดล้อม และคุณสมบัตขิ องการเป็นผูป้ ระกอบการ แนวคิดและโอกาสในการท�ำธุรกิจ การวิเคราะห์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม หน้าที่ของการท�ำธุรกิจ เช่น การตลาด การผลิต และการด�ำเนินงาน การจัดการและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และการบัญชี ตลอดจนองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการท�ำแผนธุรกิจ
DMR 207 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์
3(3-0-6)
		 (Content Marketing and Social Media)
		 การสร้างเนือ้ หา การสร้างคุณค่าเนือ้ หาทางสือ่ ดิจทิ ลั ในแต่ละรูปแบบ การเขียนข้อความโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสื่อดิจิทัล การวางแผนสื่อดิจิทัลส�ำหรับสื่อ
สังคมออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาดิจิทัล
DMR 213 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
		 (Product Innovation and Creativity)
		 ความหมาย แนวคิ ด ลั ก ษณะและประเภทของนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการสร้ า งสรรค์
กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างแบรนด์แห่งนวัตกรรม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
การบริการ ความล้มเหลวและความเสี่ยงต่อนวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
DBS 412
		
		

นวัตกรรมและกลยุทธ์ส�ำหรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Innovation and Strategies for Digital Business)
แนวความคิดของนวัตกรรม กระบวนการการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบของนวัตกรรมภายใต้
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การเปลีย่ นแปลงของสภาแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาการจัดการ
ความรู้ การสร้างองค์การเพื่อการพัฒนาข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ส�ำหรับการท�ำงาน และท�ำให้เกิดองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล กลยุทธ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์การและ
การแสวงหาโอกาสในตลาดของธุรกิจดิจทิ ลั พัฒนาทักษะในการก�ำหนดกลยุทธ์ธรุ กิจดิจทิ ลั ทีจ่ ะสามารถเป็น
ผู้น�ำธุรกิจในสินค้าและบริการ ซึ่งใช้ช่องทางการตลาดธุรกิจดิจิทัลได้

หมวดวิชาเลือกเสรี

		 นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับค�ำแนะน�ำจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

กลุ่มวิชาโท 		
ส�ำหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะอื่นๆ ที่ต้องการเรียนวิชาโท โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

PHO 130 ภาพถ่ายเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Basic Photography)
		 ฟิล์ม และห้องมืด พื้นฐานงานภาพถ่ายขาวด�ำ การใช้กล้องฟิล์ม และอุปกรณ์ แนะน�ำการ
ใช้กล้องดิจิทัล DSLR และเครื่องมือที่จ�ำเป็น ลักษณะเฉพาะของงานภาพถ่ายแต่ละประเภทที่แตกต่าง องค์
ประกอบ การเล่าเรือ่ ง อารมณ์และโทนสี ความงามในบริบทการตีความหมายทางวัฒนธรรม การท�ำงานด้วย
กล้องดิจิทัล และอุปกรณ์ภาพนิ่ง
PHO 131 การจัดแสงสตูดิโอ
3(1-4-4)
(Studio Lighting )
		 การจัดแสงขัน้ พืน้ ฐานในสตูดโิ อส�ำหรับงานภาพถ่ายและวิดโี อ ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้อปุ กรณ์ในการ
ท�ำงาน การใช้แฟลชอิเลคโทรนิค การควบคุมอุณหภูมิสี และคอนทราส การออกแบบองค์ประกอบภาพ
PHO 140 สื่อทัศนภาพเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Basic Visual Media)
		 เตรียมการท�ำงานดิจิทัลส�ำหรับภาพถ่าย และวิดีโออย่างมืออาชีพ ระบบการพิมพ์ภาพถ่าย
ดิจิทัล ล�ำดับขั้นตอนของการท�ำงาน ดิจิทัล พื้นฐานการจัดแสงสตูดิโอ และการใช้เครื่องมือการตัดต่อวิดีโอ
และพื้นฐานกระบวนการโพสโปรดักชั่น
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PHO 261 ภาพถ่ายเชิงทดลอง
3(1-4-4)
		 (Experimental Photography)
		 กระบวนการและแนวคิดทีข่ ยายเกินกว่าความเป็นภาพนิง่ วิธเี ล่าเรือ่ ง และกระบวนการวางแผน
การดัดแปลง การเรียงล�ำดับภาพ การใช้เสียง และการติดตัง้ การทดลองความเป็นไปได้ในการสร้างงานวิดโี อ
เชิงความคิด
PHO 270 ภาพถ่ายเชิงพาณิชย์
3(1-4-4)
		 (Commercial Photography)
		 ประยุกต์ทกั ษะทางศิลปะเพือ่ งานวิชาชีพ และงานโฆษณา เช่น สิง่ พิมพ์โฆษณา โทรทัศน์ วีดโิ อ
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต และลิขสิทธิ์ ทัง้ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว การท�ำงานให้เป็นไปตามแผนทีถ่ กู ก�ำหนดไว้
ล่วงหน้า บังคับการจัดแสดงนิทรรศการ และ/หรือ การเผยแพร่ผลงานสูส่ าธารณะส�ำหรับการประเมินผล
PHO 273 วิดีโออาร์ต
3(1-4-4)
(Video Art)
		 งานวิดีโออาร์ตในเชิงลึก การตีความหมายของภาพและเสียง รวมทั้งแนวความคิด ทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เข้าใจบทบาทและอิทธิพลของวิดีโออาร์ตในงานศิลปะร่วมสมัย บังคับการแสดงนิทรรศการ และ/
หรือการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะส�ำหรับการประเมินผล
PHO 311 วัฒนธรรมศึกษาสื่อทัศนภาพ
3(3-0-6)
		 (Cultural Study in Visual Media)
		 สุนทรียทางภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพภายใต้บริบททางสังคมวัฒนธรรม วิธีที่สื่อสมัยใหม่ก่อ
ปฏิกิริยากับคนดู การตีความหมาย และการตีความหมายใหม่ในแต่ละวัฒนธรรมที่แตกต่าง
PHO 360 ภาพถ่ายสารคดี
3(1-4-4)
		 (Documentary Photography)
		 ความส�ำคัญ ความเชื่อมโยงทางประวัติภาพถ่ายสารคดี การประยุกต์ใช้ทักษะทางภาพถ่าย
ทั้งหมดเพื่อการบันทึกเรื่องราวชีวิตในบริบททางสังคม วัฒนธรรม น�ำเสนอเป็นชุดโครงการใหญ่ อาจเป็น
ภาพภ่าย หรือภาพยนตร์สารคดี
PHO 361 ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ
3(1-4-4)
		 (Photography and Visual Media)
		 ความเข้าใจเชิงลึกในการท�ำงานวิชาชีพ และเชิงปรัชญา การวิเคราะห์ วิจารณ์ เสวนา กิจกรรม
ภายนอก เพื่อการสร้างโครงการส่วนบุคคล บังคับการแสดงนิทรรศการ และ/หรือ การเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะส�ำหรับการประเมินผล
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สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

หมวดวิชาเฉพาะ

กลุ่มความรู้ทั่วไปทางศิลปะและการออกแบบ

COD 104 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
		 (English for Design)
		 ภาษาอังกฤษในการออกแบบ เน้นค�ำศัพท์เฉพาะทางทีใ่ ช้ในการออกแบบทัว่ ไป และในศาสตร์
เฉพาะทาง เช่น การออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบ การออกแบบแฟชั่น และ ศิลปะ
ภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ เป็นต้น เพื่อน�ำไปพัฒนาวิธีคิดในการออกแบบ และทักษะในการศึกษาค้นคว้า
รวมทั้งฝึกการเขียนแนวความคิด การเขียน และการน�ำเสนอผลงานโดยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ
COD 105 การวิจัยและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
3(1-4-4)
		 (Research and Design Thinking Process)
		 กระบวนการวิจัยผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงออกแบบ ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่เป็น
ระบบนายช่างสมอง เน้นการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื ความเข้าใจปัญหาและความเข้าใจผูใ้ ช้อย่างถ่องแท้
การท�ำงานเป็นทีมจากหลายศาสตร์ การระดมสมองและการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสในการเกิด
นวัตกรรมและการทดลองใหม่ๆ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสถานที่จริง การทดลองท�ำต้นแบบจริงและการ
ประเมินผลการออกแบบจากผู้ใช้จริง โดยใช้กรณีศึกษาที่หลากหลายตามธรรมชาติของแต่ละสาขาวิชา
COD 108 การออกแบบ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3(1-4-4)
		 Design, Culture and Environment
		 บทบาทและความส�ำคัญของการออกแบบ ในมิตทิ สี่ มั พันธ์กบั วิถชี วี ติ วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
วิเคราะห์กรณีศกึ ษาต่างๆจากชุมชน และจากหลากหลายวัฒนธรรม เพือ่ เปิดมุมมอง เรียนรูก้ ารน�ำมาประยุกต์
ในงานออกแบบ มีการศึกษานอกสถานที่

กลุ่มความรู้ทางประวัติการออกแบบ

COD 106 ประวัติศาสตร์การออกแบบ
3(2-2-5)
		 (Design History)
ประวัตกิ ารออกแบบประเทศตะวันตก เริม่ ตัง้ แต่การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมในปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษ
ที่ 21 ในมิติที่เชื่อมโยงกับสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงประวัติการออกแบบ
สถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การออกแบบเครื่องเรือน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบนิเทศ
ศิลป์ การออกแบบเครือ่ งแต่งกาย และศิลปะภาพถ่าย เป็นต้น ตัวอย่างวิธคี ดิ และกระบวนการออกแบบของนัก
ออกแบบคนส�ำคัญในสายต่างๆ เพือ่ เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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วิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มวิชาทฤษฎีพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
COD 103 การออกแบบเบื้องต้น
3(1-4-4)
		 (Basic Design)
		 หลักเบื้องต้นในการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ฝึกความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบโดย
ใช้องค์ประกอบทางศิลปะ หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบ และการสื่อความหมายในงานออกแบบ
กลุ่มทักษะปฏิบัติพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ
COD 101 การวาดเส้นเพื่อการสื่อสาร
3(1-4-4)
		 (Drawing for Communication)
		 การวาดเส้นโครงสร้างและสัดส่วนจากธรรมชาติและพัฒนาเป็นการวาดภาพเฉพาะทางด้วย
เทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ เน้นการคิดและการแก้ปัญหา
COD 102 สีและแสงในงานออกแบบ
3(1-4-4)
		 (Color and Light for Design)
แสง และสี จิตวิทยาสี การจัดกลุ่มสี เช่นสี เอกรงค์ สีไล่น�้ำหนัก สีข้างเคียง คู่สามสี และสีคู่สี่
สี ผลกระทบของสีต่อวัสดุ ลวดลาย และวัสดุประเภทโลหะ ผลกระทบของสีต่อที่ว่าง ผลกระทบของแสงต่อสี
แนวปฏิบัติในการประยุกต์สีในงานออกแบบ เช่น การรวบรวมตัวอย่างสี การเตรียม chart และการเตรียม
board ตัวอย่างสี ส�ำหรับการน�ำเสนอในงานออกแบบ
กลุ่มความรู้ทางวิชาชีพการออกแบบ
COD 107 การจัดการธุรกิจการออกแบบ
3(2-2-5)
		 (Design Business Management)
		 กระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการธุรกิจการออกแบบ ในด้านต่างๆเช่น การออกแบบ
ภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ ศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ และการออกแบบ ฯลฯ การน�ำ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเชือ่ มโยงธุรกิจสร้างสรรค์ทงั้ ในรูปแบบ on-line และ off-line เช่นธุรกิจประเภทบริษทั ทีเ่ กิด
ขึ้นใหม่ ธุรกิจในรูปแบบร้านจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ และธุรกิจร้านสัญลักษณ์แบรนด์ตลอด
จน การรับงานและขายงานอิสระ ฯลฯ การวิจัยเพื่อเข้าถึงตลาด และกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบรนด์ การท�ำ
สัญญาในรูปแบบต่างๆ การจัดการการเงินและบัญชีบริหาร และจรรยาบรรณของนักออกแบบ
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COD 110 แบรนด์และการเล่าเรื่อง
3 (1-4-4)
		 Brand and Storytelling
เทคนิคการเล่าเรื่องและการน�ำเสนอผลงานที่ให้อิทธิพลต่อลูกค้า หัวหน้าหน่วยงาน และกลุ่ม
เป้าหมาย ฯลฯ การออกแบบข้อความที่ชัดเจน การสร้างแบรนด์และการเล่าเรื่องผ่านกรณีศึกษา เทคนิค
การน�ำเสนอผลงานออกแบบหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ดูเกิดความประทับใจและจดจ�ำ
กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ
COD 109 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
3(1-4-4)
		 (Computer Aided Design)
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในงานออกแบบ ในสาขาวิชาต่างๆ เช่นการออกแบบภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์
แฟชัน่ ดีไซน์ ศิลปะภาพถ่ายและสือ่ มัลติมเี ดีย และการออกแบบ กระบวนการเขียนผังความคิด เพือ่ การเขียน
แบบร่าง การขึน้ รูป 2 มิติ และ 3 มิติ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การตกแต่งภาพ และการสร้างภาพเสมือนจริง

วิชาเอก

		

กลุ่มวิชาบังคับ

VCD 122 การออกแบบกราฟิก
3(1-4-4)
(Graphic Design)
		 ความรูพ้ นื้ ฐานในงานออกแบบกราฟฟิกเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สาร หลักการจัดองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญในงานออกแบบกราฟฟิก เช่น การวางแนว ความสมดุลย์ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์
ประกอบ การซ�้ำ และที่วางรอบวัตถุ เป็นต้น ความส�ำคัญของการจัดการข้อมูลในรูปแบบของแผนภาพ การ
ใช้สัญลักษณ์เพื่อแทนความหมายของสิ่งต่างๆ และการตีความ กระบวนการออกแบบกราฟฟิกโดยเริ่มจาก
การหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การก�ำหนดคอนเซ็ปต์ และการพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์ การสร้างสรรค์โปรเจค
เช่น การออกแบบโลโก้ โปสเตอร์ แผ่นพับ และการ lay-out แมกกาซีน เป็นต้น
VCD 130 การออกแบบและการจัดตัวอักษร
3(1-4-4)
		 (Typography)
		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาการรูปแบบตัวอักษรไทยและตัวอักษรโรมัน
หลักการออกแบบและจัดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรแต่ละประเภทและการสื่อความหมาย การออกแบบตัว
อักษรเชิงสร้างสรรค์ การจัดตัวอักษรโดยค�ำนึงถึงการจัดช่องไฟ การน�ำกริดมาใช้ในการออกแบบ ความชัดเจน
ในการอ่าน การล�ำดับภาพ การวางแนวให้ถูกต้องและการผสมตัวอักษรจากหลายรูปแบบ
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VCD 222

การออกแบบโฆษณา
3(1-4-4)
(Advertising Design)
		 กระบวนการออกแบบระบบการโฆษณา และการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง on-line
และ off-line ความเข้าใจอิทธิพลของการสื่อสารผ่านภาพและการใช้ภาษาในงานโฆษณา การสร้างสรรค์
งานออกแบบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เริ่มด้วยกระบวนการค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาแนวความ
คิดและการสังเคราะห์งานออกแบบอย่างเป็นระบบ

VCD 232 การออกแบบภาพประกอบ
3(1-4-4)
		 (Illustration)
ภาษาภาพและรูปแบบศิลปะภาพประกอบ การออกแบบสร้างสรรค์งาน ภาพประกอบประเภท
ต่างๆ ที่สนใจ ด้วยการทดลองเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อน�ำไปใช้ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น โปสเตอร์ หนังสือ
เว็บไซต์ ฯลฯ มีการศึกษานอกสถานที่
VCD 242 การออกแบบกราฟิกปฏิสัมพันธ์
3(1-4-4)
		 (Interactive Design)
		 แนวคิดการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ขั้นตอนการออกแบบ การรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแผนผังข้อมูล การจัดท�ำโครงร่างหน้าเว็บไซต์ การน�ำเสนอระบบการเชื่อมต่อ
ประสานข้อมูลที่มีผลกับความพึงพอใจของผู้ใช้ และการออกแบบส่วนต่อประสานเว็บไซต์ที่แสดงผลผ่าน
หน้าจอไปยังผู้ใช้
VCD 245 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
3(1-4-4)
		 (Corporate Identity Design)
		 หลักและกระบวนการออกแบบอัตลักษณ์หรือยี่ห้อ ศึกษาและทดลองการออกแบบอัตลักษณ์
องค์กร เช่น ตราสัญลักษณ์ ผ่านกระบวนการออกแบบเรียนจากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท ตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ
VCD 251
		

การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
3(1-4-4)
(Motion Graphic Design)
หลักการออกแบบงานกราฟิกเคลื่อนไหว การออกแบบ เทคนิคและ วิธีการ การน�ำเสนอวิธีคิด
ออกแบบภาพเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ การจัดเวลา จังหวะการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวประกอบดนตรี
และวิธีการจัดมุมกล้อง วิธีการน�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และการประยุกต์ใช้ส�ำหรับงานมัลติมีเดีย
VCD 252 การออกแบบภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล
3(1-4-4)
		 (Digital Film Design)
หลักการทางศิลปะและองค์ประกอบเบือ้ งต้นในการออกแบบภาพยนตร์ กระบวนการและเทคนิค
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สมัยใหม่ทใี่ ช้ในการสร้างภาพยนตร์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ การเขียนบท การถ่ายท�ำภาพยนตร์อย่างมีแบบแผนและ
มีสนุ ทรียศาสตร์ การก�ำกับภาพยนตร์ การออกแบบภาพลักษณ์และการตัดต่อเสียง และการควบคุมการผลิต
ฝึกปฏิบตั กิ ารออกแบบภาพยนตร์โดยเน้นกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์และการท�ำงานเป็นทีม ทัง้ ภาย
ในสตูดิโอและภายนอกสถานที่
VCD 253 การออกแบบกราฟิกเพื่อบรรจุภัณฑ์
3(1-4-4)
		 (Graphic Design for Packaging)
		 หลักเบื้องต้นในการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 มิติ และ
กราฟฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้า การออกแบบแก้ปัญหาผ่าน
กระบวนการออกแบบโดยผสมผสานการท�ำงานจริง
กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
COD 496 ศิลปนิพนธ์
8 (2-12-10)
		 (Art Thesis)
		 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านกลุ่มวิชาบังคับ วิชาการฝึกงานวิชาชีพ และมีหน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
		 การน�ำเสนอหัวข้อ การศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนางานออกแบบผ่านกระบวนการออกแบบ
จนเสร็จสมบูรณ์ ภายใต้คำ� แนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษา โดยน�ำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ และ
จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่สู่ สาธารณชน
		 การตัดสินศิลปนิพนธ์ ถือค่าระดับ 2.00 (C) เป็นเกณฑ์การสอบผ่าน
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
COD 391 การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-35-18)
		 (Practical Training)
		 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านกลุ่มวิชาบังคับ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100
หน่วยกิต
		 การฝึกงานตามสายวิชาชีพ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ (ใน
กรณีสุดวิสัยไม่สามารถหาที่ฝึกงานได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาขาวิชา เพื่อทางเลือกอื่น ๆ)

1299
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

COD 491 สหกิจศึกษา
9(0-42-21)
		 (Cooperative Education)
		 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องผ่านกลุ่มวิชาบังคับ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100
หน่วยกิต
		 ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ เสมือนเป็นพนักงานประจ�ำขององค์กรหรือบริษทั ไม่นอ้ ยกว่า
16 สัปดาห์ จัดท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์ จัดท�ำโครงงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน ส่งรูปเล่มและน�ำเสนอ
ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์ประจ�ำรายวิชา
		 ส�ำหรับผูเ้ ลือกเรียนรายวิชา COD 491 สหกิจศึกษา ไม่ตอ้ งเรียนรายวิชา COD 391 การฝึกงาน
วิชาชีพ และ COD 496 ศิลปนิพนธ์
		 ส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้เลือกเรียนรายวิชา COD 491 สหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนราย วิชา COD
391 การฝึกงานวิชาชีพ COD 496 ศิลปนิพนธ์
วิชาเลือก		
		 ให้นักศึกษาเลือกกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาบังคับในหลักสูตรอื่นๆ ของวิทยาลัย
การออกแบบจ�ำนวน 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย
VCD 323 การออกแบบการรณรงค์โฆษณา
3(1-4-4)
		 (Advertising Campaign Design)
		 วิชาบังคับก่อน : VCD 222 การออกแบบโฆษณา
		 การออกแบบการรณรงค์โฆษณา เน้นกระบวนการสร้างสรรค์งาน ตั้งแต่ การค้นคว้าข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การก�ำหนดแนวความคิด กลยุทธ์ตา่ งๆ ในการออกแบบโฆษณา ภายใต้การรณรงค์โฆษณา
ชุดเดียวกัน
VCD 324 การออกแบบกราฟิกสิ่งแวดล้อม
3(1-4-4)
		 (Environmental Graphic Design)
		 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ผ่านกระบวนการออกแบบในการ
ออกแบบการสื่อสารภายใน และภาย นอกอาคาร เลือกศึกษาในบริบทต่างๆ เช่น การออกแบบเพื่อสื่อสาร
เส้นทางสัญจรในสถานที่ งานกราฟิกเพื่อสร้างหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อม การออกแบบการสื่อสารของ
นิทรรศการ
VCD 344 การออกแบบกราฟิกปฏิสัมพันธ์ขั้นสูง
3(1-4-4)
		 (Advanced Interactive Design)
		 วิชาบังคับก่อน : VCD 242 การออกแบบกราฟิกปฏิสัมพันธ์เบื้องต้น
		 การวางแผนงาน กระบวนการออกแบบ การวิเคราะห์ประสบการณ์ของผูใ้ ช้ การขับเคลือ่ นข้อมูล
การรวบรวมจัดกลุม่ และล�ำดับเนือ้ หา การเชือ่ มโยงข้อมูลให้เป็นแผนผัง ความสะดวกต่อการใช้งานและการ
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เข้าถึงข้อมูล การออกแบบส่วนต่อประสานทีม่ ผี ลกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ การออกแบบองค์ประกอบต่างๆ
บนหน้าจอ พื้นฐานความเข้าใจตรรกะในการออกแบบและเขียนค�ำสั่งส�ำหรับแสดงส่วนประสานผู้ใช้
		
VCD 370 การถ่ายภาพ
3(1-4-4)
		 (Photography)
		 หลักการ และแนวคิดการถ่ายภาพ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัล แนวความคิดใน
การออกแบบ มุมมองภาพ การวางแผน การเขียนแบบร่าง การสร้างสรรค์ และการผลิตผลงาน การเลือกใช้
อุปกรณ์การตกแต่งภาพให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานออกแบบกราฟิก งานออกแบบโฆษณา และงาน
ออกแบบมัลติมีเดีย
VCD 372

การสื่อสารการตลาด
3(1-4-4)
(Marketing Communication)
		 กระบวนการสือ่ สารทางตลาดเพือ่ กลุม่ เป้าหมาย การวางต�ำแหน่งสินค้า การวางแผนกลยุทธ์และ
การสร้างสรรค์ การส่งเสริมการขาย การปฏิบตั งิ านของบริษทั ตัวแทนโฆษณาและบริษทั ออกแบบ การเปรียบ
เทียบ ลักษณะและ ประสิทธิผลของสือ่ หลากหลายประเภท การวิจยั ตลาดเพือ่ เป็นเครือ่ งมือการสร้างสรรค์
VCD 373 การออกแบบตัวอักษรขั้นสูง
3(1-4-4)
		 (Advanced Typography)
วิชาบังคับก่อน : VCD 130 การออกแบบและการจัดตัวอักษร
		 การออกแบบสร้างสรรค์แบบตัวอักษรที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวความคิดที่จะน�ำไป
ใช้ในงานออกแบบ เรียนรู้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือในการผลิตชุดตัวอักษร ในรูปแบบของการใช้งานร่วมกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
		
VCD 374 การออกแบบกราฟิกและเนื้อหา
3(1-4-4)
		 (Editorial Graphic Design)
		 หลักและวิธกี ารจัดการกับเนือ้ หาและข้อมูลการจัดองค์ประกอบข้อมูล เช่นภาพและเนือ้ หา เพือ่
การออกแบบในสื่อประเภทต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โซเชี่ยลมีเดีย อีบุ๊ค
เว็บไซต์ เว็บบล็อก แอพพลิเคชั่น และสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิค เป็นต้น ฝึกปฏิบัติออกแบบ layoutsบนพื้นฐานค
วามเข้าใจในธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภท เพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมาย
VCD 375 การออกแบบการสื่อสารแบรนด์
3(1-4-4)
		 (Branding Communication Design)
		 วิชาบังคับก่อน : VCD 245 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
		 การออกแบบกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ วิธกี ารสือ่ สารภาพลักษณ์ภายใต้เงือ่ นไขอัตลักษณ์ของ
องค์กร การจัดการการสือ่ สารในสือ่ ต่างๆ และการออกแบบ เพือ่ การสือ่ สารและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
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VCD 380 การออกแบบภาพประกอบขั้นสูง
3(1-4-4)
		 (Advanced Illustration)
		 วิชาบังคับก่อน : VCD 232 การออกแบบภาพประกอบ
		 เทคนิค การสร้างงานออกแบบภาพประกอบขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การใช้โปรแกรม
2 มิติ และ 3 มิติ การตัดต่อและตกแต่งภาพตามจินตนาการ เป็นต้น ทดลองสร้างสรรค์งานออกแบบโดยเน้น
กระบวนการคิด และการพัฒนารูปแบบตามอัตลักษณ์เฉพาะตน
VCD 381 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวขั้นสูง
3(1-4-4)
		 (Advanced Motion Graphic Design)
		 วิชาบังคับก่อน : VCD 251 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
กระบวนการออกแบบกราฟฟิกเคลื่อนไหว องค์ประกอบกราฟฟิกเคลื่อนไหว เช่น การค้นคว้า
ข้อมูลวิเคราะห์จัดการข้อมูลเพื่อน�ำมาพัฒนาการออกแบบ เช่น ตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ
ภาพยนตร์ และเสียงเพื่อสื่อสารแนวความคิดของงานออกแบบได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
VCD 474 การน�ำเสนอผลงาน
3(3-2-5)
		 (Presentation)
		 การออกแบบการน�ำเสนอผลงานและข้อมูล ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล การน�ำเสนอ แนว
ความคิด การฝึกวิธีพูด และน�ำเสนอผลงานและข้อมูล
		
VCD 475 การออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อชุมชนและสังคม
3(1-4-4)
		 (Visual Communication Design for Community and Society)
		 การบูรณาการงานออกแบบนิเทศศิลป์ในด้านต่างๆ กับองค์ความรู้ของชุมชน เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนางานออกแบบในบริบทของชุมชนและสังคม
		
VCD 476 ศิลปะภาพพิมพ์เพื่อการออกแบบ
3(1-4-4)
(Printmaking for Design)
		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์ แนวประเพณี เช่น ภาพพิมพ์ครั้งเดียว แม่พิมพ์ไม้
และการพิมพ์ ซิลค์สกรีน เป็นต้น การวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบ กระบวนการพิมพ์ระบบดิจิตอล และ
การเลือกเทคนิคการพิมพ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและรูปแบบงาน
DMR 207 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์
3(3-0-6)
		 (Content Marketing and Social Media)
		 การสร้างเนือ้ หา การสร้างคุณค่าเนือ้ หาทางสือ่ ดิจทิ ลั ในแต่ละรูปแบบ การเขียนข้อความโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสื่อดิจิทัล การวางแผนสื่อดิจิทัลส�ำหรับสื่อ
สังคมออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาดิจิทัล
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DMR 213 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
		 (Product Innovation and Creativity)
		 ความหมายแนวคิ ด ลั ก ษณะและประเภทของนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการสร้ า งสรรค์
กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างแบรนด์แห่งนวัตกรรม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
การบริการ ความล้มเหลวและความเสี่ยงต่อนวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
DBS 412 นวัตกรรมและกลยุทธ์ส�ำหรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Innovation and Strategies for Digital Business)
		 แนวความคิดของนวัตกรรม กระบวนการการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบของนวัตกรรมภายใต้
การเปลีย่ นแปลงของสภาแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาการจัดการ
ความรู้ การสร้างองค์การเพื่อการพัฒนาข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ส�ำหรับการท�ำงาน และท�ำให้เกิดองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล กลยุทธ์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์การและ
การแสวงหาโอกาสในตลาดของธุรกิจดิจทิ ลั พัฒนาทักษะในการก�ำหนดกลยุทธ์ธรุ กิจดิจทิ ลั ทีจ่ ะสามารถเป็น
ผู้น�ำธุรกิจในสินค้าและบริการ ซึ่งใช้ช่องทางการตลาดธุรกิจดิจิทัลได้
MGT 200 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
		 (Entrepreneurship)
		 ความหมาย ความส�ำคัญ ความสามารถ แนวความคิด ประเภท กลยุทธ์ ทรัพยากร สภาพ
แวดล้อมและคุณสมบัตขิ องการเป็นผูป้ ระกอบการ แนวคิด และโอกาสในการท�ำธุรกิจ การวิเคราะห์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม หน้าที่ของการท�ำธุรกิจ เช่น การตลาด การผลิตและการด�ำเนินงาน การจัดการและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการบัญชี ตลอดจนองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการท�ำแผนธุรกิจ

หมวดวิชาเลือกเสรี

			นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับค�ำแนะน�ำจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
COD 112 ศิลปะปริทัศน์ตะวันตก
3(3-0-6)
		 (Survey of Western Arts)
		 ประวัติความเป็นมาและแนวคิดของรูปแบบศิลปกรรมตะวันตกในด้านต่างๆ ตั้งแต่ยุคโบราณ
จนถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม งานสื่อผสม สถาปัตยกรรม และหลัก
สุนทรียศาสตร์ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับวัฒนธรรม ความเชือ่ ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี
ของแต่ละยุคสมัย
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COD 113 ศิลปะปริทัศน์ตะวันออก
3(3-0-6)
		 (Survey of Eastern Arts)
		 ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถึงสมัยประวัติศาสตร์ราชวงศ์เซี่ย ถึงราชวงศ์
ชิง ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย สมัยอารยธรรมลุ่มน�้ำสินธุถึงราชวงศ์โมกุล ประวัติศาสตร์ศิลปะศรีลังกาแบบ
อนุราธปุระถึงแบบโปลนนารุวะ ประวัติศาสตร์ศิลปะเขมรแบบฟูนันถึงแบบบายน ครอบคลุมถึงศิลปะญี่ปุ่น
ศิลปะเกาหลี และอิทธิพลที่มีต่อศิลปะและวัฒนธรรมไทยในช่วงสมัยต่างๆ
COD 114 จิตรกรรมเบื้องต้น
3(1-4-4)
(Basic Painting)
		 การวาดภาพจิตรกรรมขั้นพื้นฐานด้วยเทคนิค ดินสอสี สีน�้ำ สีน�้ำมัน สีอะคริลิค ฯลฯ พัฒนา
ทักษะการระบายสี และสร้างคุณค่าทางสุนทรียภาพด้วยหลักการใช้สี การจัดภาพ การสร้างระยะมิติ แสง
และเงา
COD 115 ศิลปะปริทัศน์
3(3-0-6)
(Survey of Arts)
		 ความรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินคนส�ำคัญในศิลปะแขนงต่างๆ โดยเน้น
หลักการและความงาม ทางสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ เนื้อหารูปแบบ และการสื่อความหมายหน้าที่และการใช้
งานของศิลปะ และการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น
COD 116 ประติมากรรม
3(1-4-4)
(Sculpture)
		 กรรมวิธีการปั้นขึ้นรูปด้วยดินเหนียว หรือวัสดุอื่นๆ การถ่ายทอดความสนใจเกี่ยวกับรูปทรง
โครงสร้าง สัดส่วน ที่สัมพันธ์กับความงาม และกระบวนการท�ำแบบพิมพ์และการหล่อ
COD 117 ภาพพิมพ์เบื้องต้น
3(1-4-4)
(Basic Printmaking)
		 การสร้างสรรค์ดว้ ยกรรมวิธที างศิลปะภาพพิมพ์เบือ้ งต้น เช่น ภาพพิมพ์ครัง้ เดียว ภาพพิมพ์แกะ
ไม้ ภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน บนวัสดุต่างๆ
COD 118 สุนทรียภาพเพื่อการใช้ชีวิต
3(3-0-6)
		 (Aesthetics for lifestyles)
		 แนวคิด รูปแบบ จิตวิทยา หลักความงาม สุนทรียภาพทางศิลปะและการออกแบบของตะวัน
ตก และตะวันออก อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานในสายวิชาชีพต่างๆ การประยุกต์ศิลปะที่หลากหลายกับ
บริบททางสังคมและชีวิตประจ�ำวัน
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COD 119 ศิลปะปริทัศน์ตะวันออกและตะวันตก
3(3-0-6)
		 (Survey of the Eastern and Western Arts)
		 ศึกษาศิลปะของโลกตะวันออก เน้นกลุ่มประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น ไทย และประเทศอื่นๆ ใน
ทวีปเอเชีย ศิลปะตะวันตก ยุคคลาสิก ยุคกลาง ยุคเรอเนสซองส์ ยุคบารอค ยุครอคโคโค และยุคนีโอคลาสสิค
จนถึงปลายศตวรรษที่ 19 โดยเน้นรากฐานทีม่ าของรูปแบบเพือ่ เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
ประเภทต่างๆ
COD 120 ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ
3(1-4-4)
(Thai Arts for Design)
		 ทีม่ าของการพัฒนาศิลปะในประเทศไทย ตัง้ แต่ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์ไทยถึง ยุคประวัตศิ าสตร์
ไทย ได้แก่ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี-อู่ทอง ล้านนา สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ โดยเน้นรากฐานที่มาของรูป
แบบศิลปะสมัยต่างๆ เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านการออกแบบ
COD 121 ศิลปวิจักษ์
3(3-0-6)
(Art appreciation)
		 ความรู ้ พื้ น ฐานและหลั ก ทฤษฎี ศิ ล ปะในอดี ต และร่ ว มสมั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ น ทรี ย ศาสตร์
กระบวนการ การรับรู้ วาทกรรมทางศิลปะ การสือ่ ความหมาย การวิเคราะห์ตคี วาม จิตวิทยา และสัญศาสตร์ท่ี
ศิลปินสร้างสรรค์ขนึ้ ในผลงานแขนงต่างๆ ทีส่ ะท้อนปรัชญา แนวคิด ปฏิสมั พันธ์และผลกระทบระหว่างมนุษย์
กับโลก
COD 122 การตกแต่งเค้ก
3(1-4-4)
		 (Cake Decorating)
		 ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ตกแต่ง ขนมเค้ก คัพเค้ก และขนมอบด้วยน�้ำตาลตกแต่ง เช่น ฟองดองต์
กัมเพสต์ โมเดลลิ่งเพสต์ ช็อคโกแลต ลูกไม้น�้ำตาล และรอยัลไอซิ่ง วิธีการท�ำ กัมเพสต์โฮมเมด ลูกไม้น�้ำตาล
วิธกี ารเลือกใช้สี เทคนิคการใช้อปุ กรณ์พนื้ ฐานด้วยแม่พมิ พ์ซลิ โิ คน การใช้พมิ พ์ตดั และเทคนิคการปัน้ น�ำ้ ตาล
ตกแต่งด้วยมือ
COD 123 การออกแบบด้วยดินเยื่อกระดาษ
3(1-4-4)
		 (Paper Clay Design)
		 การใช้วัสดุดินเยื่อกระดาษเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรืองานออกแบบในลักษณะนูนสูง
และสามมิติ ฝึกการเลือกใช้สี การลงสี การน�ำวัสดุตา่ งๆ มาตกแต่งใช้รว่ มกับผลงานเพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างสรรค์
ผลงานได้ตามจินตนาการ
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COD 124 ประติมากรรมพระพุทธรูป
3(1-4-4)
		 (Buddha Image Sculpture)
		 ปฏิบัติการเทคนิคการปั้นพระพุทธรูปด้วยดิน และเทคนิคการหล่อด้วยปลาสเตอร์ เน้นการปั้น
เศียร สัดส่วนของใบหน้า ลักษณะคิ้ว จมูก ปาก คาง เป็นต้น เพื่อเข้าถึงความเป็นเอกลักษณ์จากใบหน้า โดย
เน้นการปั้นพระพุทธรูปจากกรณีศึกษาพระพุทธรูปต่างๆ
COD 125 การวาดภาพเชิงบันทึกด้วยเทคนิคสีน�้ำ
3(1-4-4)
		 (Watercolor Art Journaling)
ปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพเชิงการบันทึก ฝึกสังเกตรูปแบบและลักษณะเฉพาะของสิ่งที่
สนใจ หรือประทับใจ ถ่ายทอดเป็นภาพด้วยเทคนิคสีน�้ำ เน้นการวาดหุ่นนิ่ง เช่น ผลไม้ ดอกไม้ และการศึกษา
นอกสถานที่
COD 126 พุทธศิลป์ร่วมสมัย
3(1-4-4)
(Contemporary Buddha Art)
		 ปฏิบตั กิ ารเทคนิคการสร้างสรรค์งานเกีย่ วกับพุทธศิลป์องค์ประกอบ เช่น ประติมากรรมนูนต�ำ่
นูนสูง และ ลอยตัว ทีป่ ระดับบนอาคาร ลวดลายบนขอบประตู หน้าต่างของโบสถ์ และทีฐ่ านพระ รูปทรง สัดส่วน
ของเจดียท์ งั้ แบบทีม่ ลี วดลายและแบบไม่มลี วดลาย ประมวลมาประยุกต์ให้เข้ากับการออกแบบร่วมสมัย

กลุ่มวิชาโท

		 ส�ำหรับนักศึกษาวิทยาลัย/คณะอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งการเรียนวิชาโท โดยให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อ
ไปนี้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
VCD 122 การออกแบบกราฟิก
3(1-4-4)
(Graphic Design)
		 ความรูพ้ นื้ ฐานในงานออกแบบกราฟฟิกเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สาร หลักการจัดองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญในงานออกแบบกราฟฟิก เช่น การวางแนว ความสมดุลย์ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์
ประกอบ การซ�้ำ และที่วางรอบวัตถุ เป็นต้น ความส�ำคัญของการจัดการข้อมูลในรูปแบบของแผนภาพ การ
ใช้สัญลักษณ์เพื่อแทนความหมายของสิ่งต่างๆ และการตีความ กระบวนการออกแบบกราฟฟิกโดยเริ่มจาก
การหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การก�ำหนดคอนเซ็ปต์ และการพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์ การสร้างสรรค์โปรเจค
เช่น การออกแบบโลโก้ โปสเตอร์ แผ่นพับ และการ lay-out แมกกาซีน เป็นต้น
VCD 130 การออกแบบและการจัดตัวอักษร
3(1-4-4)
		 (Typography)
		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาการรูปแบบตัวอักษรไทยและตัวอักษรโรมัน
หลักการออกแบบและจัดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรแต่ละประเภทและการสื่อความหมาย การออกแบบตัว
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อักษรเชิงสร้างสรรค์ การจัดตัวอักษรโดยค�ำนึงถึงการจัดช่องไฟ การน�ำกริดมาใช้ในการออกแบบ ความชัดเจน
ในการอ่าน การล�ำดับภาพ การวางแนวให้ถูกต้องและการผสมตัวอักษรจากหลายรูปแบบ
		
VCD 222 การออกแบบโฆษณา
3(1-4-4)
(Advertising Design)
		 กระบวนการออกแบบระบบการโฆษณา และการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง on-line
และ off-line ความเข้าใจอิทธิพลของการสื่อสารผ่านภาพและการใช้ภาษาในงานโฆษณา การสร้างสรรค์
งานออกแบบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เริ่มด้วยกระบวนการค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาแนวความ
คิดและการสังเคราะห์งานออกแบบอย่างเป็นระบบ
VCD 232 การออกแบบภาพประกอบ
3(1-4-4)
		 (Illustration)
ภาษาภาพและรูปแบบศิลปะภาพประกอบ การออกแบบสร้างสรรค์งาน ภาพประกอบประเภท
ต่างๆ ที่สนใจ ด้วยการทดลองเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อน�ำไปใช้ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น โปสเตอร์ หนังสือ
เว็บไซต์ ฯลฯ มีการศึกษานอกสถานที่
perimentation on various kind of techniques and medias; the field trip will be provided.
VCD 242 การออกแบบกราฟิกปฏิสัมพันธ์
3(1-4-4)
		 (Interactive Design)
		 แนวคิดการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ขั้นตอนการออกแบบ การรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแผนผังข้อมูล การจัดท�ำโครงร่างหน้าเว็บไซต์ การน�ำเสนอระบบการเชื่อมต่อ
ประสานข้อมูลที่มีผลกับความพึงพอใจของผู้ใช้ และการออกแบบส่วนต่อประสานเว็บไซต์ที่แสดงผลผ่าน
หน้าจอไปยังผู้ใช้
VCD 245 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
3(1-4-4)
		 (Corporate Identity Design)
		 หลักและกระบวนการออกแบบอัตลักษณ์หรือยีห่ อ้ ศึกษาและทดลองการออกแบบอัตลักษณ์ อง
กร เช่น ตราสัญลักษณ์ ผ่านกระบวนการออกแบบเรียนจากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท ตัวผลิตภัณฑ์และการบริการ
VCD 251
		

การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
3(1-4-4)
(Motion Graphic Design)
หลักการออกแบบงานกราฟิกเคลื่อนไหว การออกแบบ เทคนิคและ วิธีการ การน�ำเสนอวิธีคิด
ออกแบบภาพเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ การจัดเวลา จังหวะการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวประกอบดนตรี
และวิธีการจัดมุมกล้อง วิธีการน�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และการประยุกต์ใช้ส�ำหรับงานมัลติมีเดีย
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VCD 252 การออกแบบภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล
3(1-4-4)
		 (Digital Film Design)
หลักการทางศิลปะและองค์ประกอบเบือ้ งต้นในการออกแบบภาพยนตร์ กระบวนการและเทคนิค
สมัยใหม่ทใี่ ช้ในการสร้างภาพยนตร์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ การเขียนบท การถ่ายท�ำภาพยนตร์อย่างมีแบบแผนและ
มีสนุ ทรียศาสตร์ การก�ำกับภาพยนตร์ การออกแบบภาพลักษณ์และการตัดต่อเสียง และการควบคุมการผลิต
ฝึกปฏิบตั กิ ารออกแบบภาพยนตร์โดยเน้นกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์และการท�ำงานเป็นทีม ทัง้ ภาย
ในสตูดิโอและภายนอกสถานที่
VCD 253 การออกแบบกราฟิกเพื่อบรรจุภัณฑ์
3(1-4-4)
		 (Graphic Design for Package Design)
		 หลักเบื้องต้นในการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 มิติ และ
กราฟฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้า การออกแบบแก้ปัญหาผ่าน
กระบวนการออกแบบโดยผสมผสานการท�ำงานจริง
VCD 370 การถ่ายภาพ
3(1-4-4)
		 (Photography)
หลักการ และแนวคิดการถ่ายภาพ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัล แนวความคิดใน
การออกแบบ มุมมองภาพ การวางแผน การเขียนแบบร่าง การสร้างสรรค์ และการผลิตผลงาน การเลือกใช้
อุปกรณ์การตกแต่งภาพให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานออกแบบกราฟิก งานออกแบบโฆษณา และงาน
ออกแบบมัลติมีเดีย
VCD 476

ศิลปะภาพพิมพ์เพื่อการออกแบบ
3(1-4-4)
(Printmaking for Design)
		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์ แนวประเพณี เช่น ภาพพิมพ์ครั้งเดียว แม่พิมพ์ไม้
และการพิมพ์ ซิลค์สกรีน เป็นต้น การวิเคราะห์แนวคิดในการออกแบบ กระบวนการพิมพ์ระบบดิจิตอล และ
การเลือกเทคนิคการพิมพ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและรูปแบบงาน
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คณะดิจิทัลอาร์ต Faculty of Digital Art
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer Art)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
DGA 110 วาดเส้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
		 (Introduction to Drawing)
		
พืน้ ฐานการวาดเส้นโดยฝึกทักษะความช�ำนาญของการถ่ายทอดโดยเน้น โครงสร้าง รูปทรง แสง
เงา เพือ่ ความเข้าใจของการวาดเส้นรูปทรง 3 มิตแิ บบโพลีกอน เพือ่ พัฒนาต่อยอดในการวาดภาพเคลือ่ นไหว
ซึ่งเป็นฐานความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานดิจิทัลอาร์ตทุกประเภท
DGA 113 องค์ประกอบศิลป์ 2 มิติ
3(2-2-5)
		 (2D Composition)
		 ทฤษฎีเบื้องต้นส�ำหรับการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ 2 มิติ กระบวนการสร้างความคิดในงาน
ออกแบบ อันได้แก่ จุด เส้น ระนาบ รูปร่าง รูปทรง ลักษณะพื้นผิว สี น�้ำหนัก พื้นที่ว่าง การสร้างมิติของภาพ
การจัดองค์ประกอบทางดิจิทัลอิมเมจ การจัดวางเลเยอร์ และมุมมองของภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางการ
ออกแบบส�ำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในด้านดิจิทัลอาร์ต
DGA 114 องค์ประกอบศิลป์ 3 มิติ
3(2-2-5)
		 (3D composition)
		 ทฤษฎีเบือ้ งต้นส�ำหรับการออกแบบองค์ ประกอบศิลป์ 3 มิติ กระบวนการสร้างความคิดใน งาน
ออกแบบรูปทรง 3 มิติ อันได้แก่ มิติของรูปทรง ลักษณะพื้นผิว สี น�้ำหนัก พื้นที่ว่าง เน้นความเข้าใจ เรื่องมิติ
ความสัมพันธ์ของวัตถุและพื้นที่ การสื่อความ หมาย และความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นการปั้นตัว ละคร การ
สร้างงานประติมากรรมนูนต�่ำ งานประติมากรรมนูนสูง ทั้งจากกระดาษและดินน�้ำมัน เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การสร้างงาน 3 มิติในคอมพิวเตอร์ต่อไป
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DGA 116 จิตรกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
		 (Introduction to Painting)
		 การสร้างงานจิตรกรรม โดยเน้นความเข้าใจเรื่อง คุณสมบัติของสี ฝึกปฏิบัติทักษะการวาด
ระบายสีและการประยุกต์ใช้เทคนิคทางจิตรกรรมขั้นพื้นฐาน ที่ถ่ายทอดคุณค่าความงามทางศิลปะ เพื่อน�ำ
ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างภาพจิตรกรรมดิจิทัล
DGA 120 ศิลปะร่วมสมัย
3(3-0-6)
		 (Contemporary Art)
		 ศึกษาและวิเคราะห์งานศิลปะทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการสูส่ อื่ สมัยใหม่ในศิลปะปัจจุบนั ทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน
ดิจทิ ลั อาร์ต เช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ ดนตรี หรือศิลปะแขนงอืน่ ๆ
เพื่อให้เข้าใจถึงแรงบันดาลใจและกระบวนการสร้างงานของศิลปิน เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในงานสร้างสรรค์
DGA 122 วาดเส้นเพื่องานดิจิทัลอาร์ต
3(2-2-5)
		 (Drawing for Digital Art)
		 วาดเส้นเพื่อประยุกต์ในวิชาชีพด้านดิจิทัลอาร์ต การเขียนภาพของมนุษย์และสัตว์ที่เน้นความ
สมจริง รวมถึงหลักการทัศนียภาพ โดยฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิมและดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดออกมา
เป็นผลงานในหลายรูปแบบ ซึ่งให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน อันเป็นการพัฒนาทักษะการวาดเส้นที่น�ำไปสู่การ
สร้างสรรค์งานลักษณะเฉพาะในวิชาชีพ
DGA 131 โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับดิจิทัลอาร์ต
3(2-2-5)
		 (Digital Art Applications)
		 การใช้โปรแกรมพืน้ ฐานต่างๆเพือ่ การออกแบบสร้างสรรค์ เช่น งานด้านกราฟิก งานภาพประกอบ
ดิจทิ ลั งานรีทชั ให้มคี วามคล่องตัวในการน�ำเสนอความคิดและศิลปะเพือ่ ทีจ่ ะสามารถศึกษาโปรแกรมกราฟิก
ขั้นสูงต่างๆได้
DGA 132 ทฤษฎีและการผลิตภาพยนตร์
3(2-2-5)
		 (Film Theory and Production)
		 ทฤษฎีของภาพยนตร์และองค์ประกอบต่างๆ เช่น ผู้แสดง การเคลื่อนไหว จังหวะ เครื่องแต่ง
กาย ฉาก แสง เสียง มุมกล้อง ขนาดภาพ และรูปแบบการตัดต่อ ในการผลิตภาพยนตร์
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DGA 210 วาดเส้นการเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
		 (Movement Drawing)
		 การวาดเส้นที่เกี่ยวข้องกับหลักกายวิภาคที่มีการเคลื่อนไหว ฝึกสังเกตและเรียนรู้ลักษณะลีลา
ท่าทางของมนุษย์และสัตว์ เพื่อน�ำไปสร้างสรรค์ในงานภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
DGA 225 การออกแบบเสียงเพื่องานดิจิทัลอาร์ต
3(2-2-5)
		 (Sound Design for Digital Art)
		 การน�ำเสียงจากสิ่งรอบตัว สร้างสรรค์ให้เกิดความลงตัวและสอดคล้องกัน ศึกษาระดับความ
สูง ต�่ำของเสียง โดยใช้โปรแกรมการออกแบบเสียง ท�ำให้เกิดคุณค่าทางศิลปะของเสียงและน�ำมาประยุกต์
ใช้กับงานดิจิทัลอาร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาชีพ-บังคับ
DGA 361 ศิลปะอาเซียนเพื่องานดิจิทัลอาร์ต
3(2-2-5)
		 (ASEAN Art for Digital Art)
ศิลปะอาเซียนจากงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ โดยเน้นลักษณะแนวความคิดและรูปแบบในการ
ออกแบบของศิลปะและวัฒนธรรมในกลุม่ ประเทศอาเซียน สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบร่วมกับ
งานดิจิทัลอาร์ตได้
DGA 390 วิธีวิจัยทางงานดิจิทัลอาร์ต
3(3-0-6)
(Research Methodology for Digital Art)
		 ระเบียบขัน้ ตอน วิธกี ารวิจยั เริม่ ตัง้ แต่การก�ำหนดปัญหาวิจยั การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยเน้นกระบวนการวิจยั เพือ่ น�ำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาในงานดิจทิ ลั อาร์ต โดยให้เลือกค้นคว้าในหัวข้อทีส่ นใจและ
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ
DGA 410 การจัดการธุรกิจด้านดิจิทัลอาร์ต
3(3-0-6)
		 (Digital Art Business Management)
ธุรกิจทางด้านดิจิทัลอาร์ต การบริหารการจัดการด�ำเนินการธุรกิจ การตลาด การคิดค่าบริการ
การท�ำสัญญา ตลอดจนกฎหมายธุรกิจและภาษี ควบคู่ไปกับจรรยาบรรณนักวิชาชีพและผู้ประกอบการ
CPA 110
		
		

แอนิเมชันสตูดิโอ 1
3(2-2-5)
(Animation Studio I)
การสร้างงานภาพเคลื่อนไหวแบบดั้งเดิมโดยใช้การวาด การใช้กระดาษตัด การใช้เทคนิค
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สต็อบโมชัน การสร้างงานที่ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว เข้าหลักการของเวลากับพื้นที่ว่างในการสร้างงาน
ภาพเคลื่อนไหว
CPA 120 แอนิเมชันสตูดิโอ 2
3(2-2-5)
		 (Animation Studio II)
		 หลักการเคลื่อนไหวของตัวละคร วัตถุ ส�ำหรับงานภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความสมจริง โดย
ใช้หลักการเคลื่อนไหว 12 ข้อน�ำมาฝึกปฏิบัติ ตามลักษณะที่หลากหลายของตัวละคร
			
CPA 121 คอนเซปชวลอาร์ต
3(2-2-5)
		 (Conceptual Art)
		 การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ต่างๆ โดยเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ เริ่มตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าข้อมูลพื้นฐาน ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ศึกษาการหาสาร ผู้รับสารและรูป
แบบการเสนอสาร เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ในการออกแบบสร้างสรรค์ให้บรรลุวัตถุประสงค์
CPA 216 พื้นฐานการสร้างภาพ 3 มิติ
3(2-2-5)
		 (Introduction to 3D Animation)
		 เทคนิคการสร้างรูปทรงชนิดต่างๆ ในลักษณะ 3 มิติ แล้วน�ำมาประยุกต์ใช้กบั โปรแกรมประเภท
กราฟิก 3 มิติ และการสร้างงานภาพเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
CPA 217 การออกแบบตัวละคร
3(2-2-5)
		 (Character Design)
		 เทคนิคการออกแบบและสร้างตัวละครในลักษณะภาพ 2 มิติหรือ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ให้
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการหาข้อมูล การออกแบบ
การสร้างตัวละคร ตั้งแต่ต้นจนถึงการน�ำเสนอผลงาน
CPA 240 แอนิเมชันสตูดิโอ 3
3(2-2-5)
		 (Animation Studio III)
		 หลักการเขียนบทภาพ โดยเล่าเรื่องด้วยภาพให้เห็นล�ำดับตามบท ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น
การใช้ขนาดภาพ มุมกล้อง การกระท�ำของตัวละคร เวลา รวมถึงการตีความธีมเรื่อง
CPA 241
		
		

ดิจิทัลเพนท์ติง
(Digital Painting)
วิชาบังคับก่อน : DGA 116 จิตรกรรมเบื้องต้น

3(2-2-5)
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		 หลักการสร้างงานจิตรกรรมดิจทิ ลั ในรูปแบบต่างๆ เช่น งานวิจติ รศิลป์ งานภาพประกอบ ตลอด
จนงานออกแบบภาพนิ่งเพื่อสื่อภาพยนตร์และแอนิเมชันโดยน�ำความรู้จากวิชาพื้นฐาน เช่นการวาดเส้น
จิตรกรรม องค์ประกอบศิลป์ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อถ่ายทอดความงามให้เกิดคุณค่าทางศิลปะและสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้
		 การตัดสินศิลปนิพนธ์ ถือค่าระดับ 2.00 (C) เป็นเกณฑ์การสอบผ่าน
CPA 242 แอนิเมชันสตูดิโอ 4
3(2-2-5)
		 (Animation Studio IV)
		 การเคลื่อนไหวของคน และสัตว์ในรูปแบบที่หลากหลายน�ำมาประยุกต์ใช้กับตัวละครในงาน
ภาพเคลื่อนไหว การใช้หลักการสร้างงานภาพเคลื่อนไหวกับตัวละครที่มีลักษณะความซับซ้อนของภาพมาก
ขึ้น เช่น ภาพเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ล�ำดับภาพ และเสียงบนคอมพิวเตอร์
CPA 243 การแสดงส�ำหรับแอนิเมเตอร์
3(2-2-5)
		 (Acting for Animator)
		 หลักการแสดงออกท่าทาง การเคลื่อนไหว การใช้เสียงและการพูดแบบไม่มีบท เพื่อน�ำมา
พัฒนาการท�ำงานทางด้านงานภาพเคลื่อนไหวทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
CPA 251 ประวัติงานภาพเคลื่อนไหว
3(3-0-6)
		 (History of Animation)
		 ประวัติความเป็นมาของผู้สร้างงานและผลงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติและ3 มิติ ทั้งใน และ
ต่างประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานภาพ
เคลื่อนไหวต่างๆ
CPA 330
		

แอนิเมชันสตูดิโอ 5
3(2-2-5)
(Animation Studio V)
การเตรียมงานหลังการผลิตสร้างภาพเคลื่อนไหว ที่มีลักษณะความซับซ้อนของภาพมากขึ้น
เช่น การออกแบบเสียง การล�ำดับภาพ สร้างผลงานรวมของนักศึกษา
CPA 333 การเล่าเรื่องด้วยภาพ
3(2-2-5)
		 (Storytelling)
		 พื้นฐานแนวความคิด รูปแบบ และวิธีการเล่าเรื่องจากแรงบันดาลใจต่างๆ โดยเน้นการศึกษา
การเขียนบทเพื่อภาพยนตร์แอนิเมชัน, เรื่องสั้น, ภาพยนตร์สารคดี และภาพยนตร์โฆษณา
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CPA 391 การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-40-20)
		 (Practical Training)
		 การฝึกงานตามสายวิชาชีพ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ในระหว่าง
ภาคเรียนที่ 3 ของชั้นปีที่ 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
			
CPA 490 การเตรียมการศิลปนิพนธ์
3(2-2-5)
(Digital Art Thesis Preparation)
		 นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาบังคับครบตามที่หลักสูตรก�ำหนด
		 การเตรียมหัวข้อศิลปนิพนธ์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ เพื่อขอเสนอความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงเริ่มด�ำเนินการขั้นตอนรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการออกแบบ
CPA 491 สหกิจศึกษาส�ำหรับคอมพิวเตอร์อาร์ต *
7(0-40-20)
		 (Cooperative Education in Computer Art)
		 วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านเกณฑ์ตามวิชาชีพที่สาขาก�ำหนด
		 นักศึกษาต้องฝึกงานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของหน่วยงานนั้นๆ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์และมีโครงงานหนึ่งชิ้นส่งหลัง
การฝึกงาน เพื่อรับการประเมินจากสถานประกอบการและอาจารย์ประจ�ำวิชา
* ส�ำหรับผู้เลือกเรียนรายวิชา CPA 491 สหกิจศึกษาส�ำหรับคอมพิวเตอร์อาร์ต ไม่ต้องเรียน
CPA 391 การฝึกงานวิชาชีพ CPA 490 การเตรียมศิลปนิพนธ์ และ CPA 492 สัมมนางานภาพเคลื่อนไหว
CPA 492
		

สัมมนางานภาพเคลื่อนไหว
3(3-0-6)
(Animation Seminar)
สัมมนาและวิจารณ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและแอนิเมชันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
รวมทั้งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ และทักษะในการพูด
การเขียน การน�ำเสนอประเด็นเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหัวข้อทีศ่ กึ ษา รวมทัง้ เป็นการฝึกปฏิบตั ใิ ห้นกั ศึกษา
แสดงออกในมุมมองของโลกทัศน์ อันเป็นประโยชน์ในการปฏิบตั ใิ นวิชาศิลปนิพนธ์และวิชาชีพอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
CPA 496

ศิลปนิพนธ์
6(0-35-18)
(Digital Art Thesis)
		 วิชาบังคับก่อน : CPA 490 การเตรียมการศิลปนิพนธ์
		 การออกแบบต่อเนือ่ งหลังจากการน�ำเสนอโครงการในวิชาเตรียมการศิลปนิพนธ์ โดยจะต้องท�ำ
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และออกแบบจนกระทั่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ทั้งนี้นักศึกษาจะพัฒนางานออกแบบ

1314
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

โดยปรึกษากับอาจารย์ทปี่ รึกษาและน�ำเสนอความเห็นชอบและรับการประเมินผลจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ์
และจะต้องน�ำผลงานศิลปนิพนธ์มาจัดนิทรรศการเผยแพร่สู่สาธารณชน

กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จ�ำนวน 9 หน่วยกิต ส่วนอีก 6 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาในกลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มวิชาอื่นๆ อีก 2 รายวิชา

กลุ่มวิชาเลือก 2D Animation
CPA 364 งานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเวกเตอร์
3(2-2-5)
		 (2D Vector Animation)
		 หลักการสร้างงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูปด้วยโปรแกรมเวกเตอร์กราฟิก
ตลอดจนการวางแผนการผลิตงานภาพยนตร์แอนิเมชัน
CPA 380 เทคนิคพิเศษเพื่องานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3(2-2-5)
		 (Special Effects for 2D Animation)
		 การสร้างภาพการเคลื่อนไหวตามหลักธรรมชาติ ทั้งสิ่งที่สามารถสัมผัสได้และไม่ได้ด้วย
สายตา สามารถสร้างภาพเทคนิคพิเศษ 2 มิติด้วยการวาด เช่นลม น�้ำ ไฟ ควัน เป็นต้น
CPA 381 การซ้อนภาพเพื่องานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3(2-2-5)
		 (Compositing for 2D Animation)
			การใช้โปรแกรมซ้อนภาพ ส�ำหรับงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และโปรแกรมส�ำหรับงานตัดต่อ
ขั้นต้น เพื่อน�ำไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในการท�ำงานซ้อนภาพบรรยากาศพื้นหลัง

กลุ่มวิชาเลือก 3D Animation
CPA 271 ดิจิทัลสกัลป์ติง
3(2-2-5)
		 (Digital Sculpting)
		 พืน้ ฐานการปัน้ งานประติมากรรมแบบนูนต�่ำ ประติมากรรมนูนสูงและงานประติมากรรมลอยตัว
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับงาน 3 มิติ สามารถน�ำไปประยุกต์ในการสร้างฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก และ
ตัวละครในงานแอนิเมชัน 3 มิติหรือภาพยนตร์ได้
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CPA 350 งานภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1
3(2-2-5)
		 (3D Animation I)
		 การสร้างภาพเคลือ่ นไหวของตัวละคร 3 มิตใิ ห้มคี วามสมจริงโดยการใช้โปรแกรมเสริมทางด้าน
ภาพเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพและ เพื่อสนับสนุนความเข้าใจในเรื่องของมิติและ
เวลาส�ำหรับงานภาพเคลื่อนไหว
CPA 351

งานภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2
3(2-2-5)
(3D Animation II)
วิชาบังคับก่อน: CPA 350 งานภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1
		 การสร้างการเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 มิติขั้นสูง ที่มีความซับซ้อน สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้
ในงานทางวิชาชีพได้ เช่น เทคนิคการสร้างภาพเคลือ่ นไหวจากโมชันแคปเจอร์ โดยมีการค้นคว้าและออกแบบ
การเคลื่อนไหวของตัวละครได้อย่างสมบูรณ์
CPA 352

การจัดแสงและการสร้างพื้นผิวขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Lighting and Texturing)
เทคนิคการจัดแสงและการสร้างพื้นผิวขั้นสูงโดยใช้โปรแกรมเฉพาะส�ำหรับสร้างพื้นผิวในการ
สร้างภาพ 3 มิติ เพื่อให้เข้าใจการบูรณาการระหว่างโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างพื้นผิวกับโปรแกรมทางด้าน
การสร้างภาพ 3 มิติ ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
CPA 353 ระบบการเคลื่อนไหวตัวละคร
3(2-2-5)
		 (Character Rigging)
		
หลักการสร้างระบบการควบคุมการเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้การ
ใช้ค�ำสั่งที่ส�ำคัญในโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางด้านแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวตัวละครให้มี
ความสมจริง
CPA 368 เทคนิคพิเศษเพื่องานภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3(2-2-5)
		 (Special Effects for 3D Animation)
		 การสร้างเทคนิคพิเศษจากหลักการจ�ำลองการเคลื่อนไหวที่เหมือนจริงของวัตถุและสิ่งมีชีวิต
และการสร้างการเคลื่อนไหว โดยเน้นรายละเอียดที่มีความสลับซับซ้อน เช่นการเคลื่อนไหวของเส้นผม หรือ
ขนสัตว์บนหุ่นจ�ำลอง (Model) ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมทางด้านภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเพื่อเพิ่มความสวยงาม
และสมจริงให้กับงานภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร์
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CPA 382
		

การซ้อนภาพเพื่องานภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3(2-2-5)
(Compositing for 3D Animation)
การใช้โปรแกรมซ้อนภาพ (Compositing) ส�ำหรับงานภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และโปรแกรม
ส�ำหรับงานตัดต่อขั้นต้น เพื่อน�ำไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในการท�ำงานซ้อนภาพบรรยากาศพื้นหลัง
		
CPA 389 การสร้างภาพ 3 มิติขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced 3D Modeling)
		
การใช้งานโปรแกรม 3 มิติ สร้างวัตถุในรูปแบบที่มีชีวิตในลักษณะเหมือนจริง เช่น คน สัตว์
ต้นไม้ รวมถึงสร้างวัตถุรูปแบบที่ไม่มีชีวิตเช่น รถ เครื่องบิน สิ่งปลูกสร้าง เพื่อน�ำไปใช้ในงานแอนิเมชันโดย
เน้นความเสมือนจริง

กลุ่มวิชาเลือก Motion Graphics
CPA 340 การเคลื่อนไหวตัวอักษร
3(2-2-5)
		 (Typography in Motion)
		
การออกแบบและเลือกใช้ตัวอักษรส�ำหรับสื่อจอภาพต่างๆ หลักการจัดวางองค์ประกอบและ
การเคลื่อนไหว เช่นโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ วิดีโอวอล ซึ่งมีข้อจ�ำกัดต่างๆ ในด้านรูปแบบที่แตกต่างไปจาก
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่เคลื่อนไหว
CPA 341 งานกราฟิกเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
		 (Motion Graphic)
		
กระบวนการผลิตงานกราฟิกเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ โดยเน้นกระบวนการคิด กระบวนการ
ออกแบบ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการเลือกใช้ตัวอักษร การจัดองค์ประกอบ และการใช้ภาพ
กราฟิก รวมไปถึงการผสมผสานงานกราฟิกกับงานวิดีทัศน์ การใช้ดนตรีและเสียงประกอบงานภาพยนตร์
งานโทรทัศน์และงานโฆษณา
CPA 361 งานกราฟิกเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ
3(2-2-5)
		 (3D Motion Graphic)
		
วิชาบังคับก่อน: CPA 216 พื้นฐานการสร้างภาพ 3 มิติ
		
พื้นฐานการสร้างสภาพแวดล้อม 3 มิติ แบบจ�ำลอง พื้นผิว การจัดแสง และการสร้างการ
เคลื่อนไหว โดยใช้องค์ประกอบทางงานกราฟิก สร้างการเคลื่อนไหวของตราสัญลักษณ์ และการใช้เทคนิค
พิเศษต่างๆ
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กลุ่มวิชาเลือก Digital Illustration
CPA 365 ดิจิทัลคอมมิค
3(2-2-5)
		 (Digital Comic)
		
การสร้างสรรค์การ์ตนู ช่องเพือ่ เผยแพร่ในรูปแบบดิจทิ ลั การวาดการ์ตนู ในลักษณะต่างๆ การ์ตนู
ล้อ การ์ตูนช่อง เทคนิคการสื่อสารด้วยภาพการ์ตูน ความแตกต่างระหว่างจัดวางรูปแบบเพื่อการตีพิมพ์บน
กระดาษกับรูปแบบดิจทิ ลั การจัดการผลงานขึน้ สูเ่ ครือข่าย รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์ และรูปแบบทางธุรกิจ
ของสื่อ ประเภท นี้
CPA 366 กราฟิกโนเวล
3(2-2-5)
		 (Graphic Novel)
		
การสร้างสรรค์นิยายภาพซึ่งเป็นสื่อที่ผสมผสานระหว่างการเล่าเรื่องในแบบวรรณกรรม และ
การวาดภาพเพื่อสื่อความหมายของเนื้อหาอย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน โดยใช้ทักษะทางศิลปะถ่ายทอด
จินตนาการผ่านเรื่องราวแบบต่างๆ ได้อย่างมีสุนทรียะ
CPA 369 การเขียนภาพประกอบแบบดิจิทัล
3(2-2-5)
		 (Digital Illustration)
		
หลักการออกแบบภาพประกอบทั้งภาพประกอบแนวบันเทิงคดี เช่น นิทานเด็ก วรรณกรรม
เยาวชน นิยาย และ แนวสารคดี เช่น ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในการสร้าง
ผลงานในรูปแบบเฉพาะตัว
กลุ่มอื่นๆ
DGA 320 โครงการกลุ่มเพื่องานดิจิทัลอาร์ต
3(2-2-5)
		 (Collaborative Project for Digital Art)
การท�ำงานร่วมกันเป็นกลุม่ ในการออกแบบ สร้างงานภาพเคลือ่ นไหวในรูปแบบภาพยนตร์สนั้
ตัง้ แต่กระบวนการเตรียมการก่อนการผลิต จนถึงกระบวนการหลังการผลิต รวมถึงการจัดการการผลิตผลงาน
CPA 211 ภาพเคลื่อนไหวแบบสต็อบโมชัน
3(2-2-5)
		 (Stop Motion)
		
วิธีการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันแบบสต็อบโมชัน ด้วยวิธีการถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากการปั้นดินน�้ำมัน การเคลื่อนไหวของวัสดุต่างๆ หรือหุ่นที่สร้างขึ้น แล้วน�ำมาตัดต่อสร้างภาพเคลื่อนไหว
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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CPA 362 ภาษาภาพยนตร์
3(3-0-6)
		 (Film Language)
		
ภาษาของภาพและนัยของภาพในงานภาพยนตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและ รูปแบบ
ภาพและความหมายนัยของภาพ อภิปรายงานของผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ก�ำกับที่มีชื่อเสียง
CPA 470 เทคนิคการทดลอง
3(2-2-5)
		 (Experimental Techniques)
		
การสร้างสรรค์งานภาพเคลื่อนไหวประเภทต่างๆ ทดลองค้นหาเทคนิคและกระบวนการที่นอก
เหนือจากการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อสร้างวิธีการผลิตและน�ำเสนองานที่แปลกใหม่
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สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (Visual Effects)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
DGA 110 วาดเส้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
		 (Introduction to Drawing)
		 พืน้ ฐานการวาดเส้นโดยฝึกทักษะความช�ำนาญของการถ่ายทอดโดยเน้น โครงสร้าง รูปทรง แสง
เงา เพือ่ ความเข้าใจของการวาดเส้นรูปทรง 3 มิตแิ บบโพลีกอน เพือ่ พัฒนาต่อยอดในการวาดภาพเคลือ่ นไหว
ซึ่งเป็นฐานความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานดิจิทัลอาร์ตทุกประเภท
DGA 113 องค์ประกอบศิลป์ 2 มิติ
3(2-2-5)
		 (2D Composition)
		 ทฤษฎีเบื้องต้นส�ำหรับการออกแบบองค์ประกอบศิลป์2 มิติ กระบวนการสร้างความคิดในงาน
ออกแบบ อันได้แก่ จุด เส้น ระนาบ รูปร่าง รูปทรง ลักษณะพื้นผิว สี น�้ำหนัก พื้นที่ว่าง การสร้างมิติของภาพ
การจัดองค์ประกอบทางดิจิทัลอิมเมจ การจัดวางเลเยอร์ และมุมมองของภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางการ
ออกแบบส�ำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในด้านดิจิทัลอาร์ต
DGA 114 องค์ประกอบศิลป์ 3 มิติ
3(2-2-5)
		 (3D composition)
		 ทฤษฎีเบือ้ งต้นส�ำหรับการออกแบบองค์ประกอบศิลป์3 มิติ กระบวนการสร้างความคิดในงาน
ออกแบบรูปทรง 3 มิติ อันได้แก่ มิติของรูปทรง ลักษณะพื้นผิว สี น�้ำหนัก พื้นที่ว่าง เน้นความเข้าใจเรื่องมิติ
ความสัมพันธ์ของวัตถุและพืน้ ที่ การสือ่ ความหมาย และความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นการปัน้ ตัวละครเพือ่ เป็น
พื้นฐานในการสร้างงาน 3 มิติในคอมพิวเตอร์ต่อไป
DGA 117 ทัศนียภาพและสัดส่วน
3(2-2-5)
		 (Perspective and Proportion)
		 หลักทัศนียวิทยา ความสัมพันธ์กันระหว่างขนาดของวัตถุและสัดส่วนเปรียบเทียบทั้งที่อยู่ใน
ระยะที่เท่ากันและแตกต่างกัน การวาดเส้นที่หลากหลาย เพื่อน�ำไปพัฒนาทักษะในการสร้างภาพ 3 มิติ
DGA 119 การถ่ายภาพเพื่องานดิจิทัลอาร์ต
3(2-2-5)
		 (Photography for Digital Art)
		 หลักการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่องานดิจิทัลอาร์ต ระบบการถ่ายภาพดิจิทัลการใช้กล้อง
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ถ่ายภาพดิจทิ ลั เบือ้ งต้น การถ่ายภาพในสตูดโิ อ การถ่ายภาพนอกสถานที่ การจัดการไฟล์ฟอร์แมตภาพดิจทิ ลั
อุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพดิจิทัลโปรแกรมส�ำเร็จรูปด้านการตกแต่งภาพการจัดการสีภาพถ่ายดิจิทัล
เบื้องต้น
DGA 120 ศิลปะร่วมสมัย
3(3-0-6)
		 (Contemporary Art)
		 วิเคราะห์งานศิลปะทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการสูส่ อื่ ใหม่ในศิลปะปัจจุบนั ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานดิจทิ ลั อาร์ต เช่น
งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย ศิลปะ การแสดง ภาพยนตร์ ดนตรี หรือศิลปะแขนงอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจ
ถึงแรงบัลดาลใจและกระบวนการสร้างงานของศิลปิน เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในงานสร้างสรรค์
DGA 131 โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับดิจิทัลอาร์ต
3(2-2-5)
		 (Digital Art Applications)
		 การใช้โปรแกรมพืน้ ฐานเพือ่ การออกแบบทีห่ ลากหลาย และกลุม่ โปรแกรมด้านกราฟิกต่างๆ ที่
ใช้ในงานดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ
DGA 225 การออกแบบเสียงเพื่องานดิจิทัลอาร์ต
3(2-2-5)
		 (Sound Design for Digital Art)
		 การน�ำเสียงจากสิ่งรอบตัว สร้างสรรค์ให้เกิดความลงตัวและสอดคล้องกัน ศึกษาระดับความ
สูง ต�่ำของเสียง โดยใช้โปรแกรมการออกแบบเสียง ท�ำให้เกิดคุณค่าทางศิลปะของเสียงและน�ำมาประยุกต์
ใช้กับงานดิจิทัลอาร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาชีพ-บังคับ
CPA 233 การเขียนบทภาพเบื้องต้น
3(2-2-5)
		 (Introduction to Storyboarding)
		 การเขียนบทภาพเบื้องต้น เรียนรู้การวางแผนการท�ำงานในขั้นตอนก่อนการผลิตส�ำหรับงาน
ภาพยนตร์ วิชวลเอฟเฟคแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ศึกษาวิธีการเล่าเรื่อง รูปแบบต่างๆในการเขียนบทภาพ
และการแปลความหมายบทภาพยนตร์
DGA 320 โครงการกลุ่มเพื่องานดิจิทัลอาร์ต
3(2-2-5)
		 (Collaborative Project for Digital Art)
		 การท�ำงานร่วมกันเป็นกลุม่ ในการออกแบบ สร้างงานภาพเคลือ่ นไหวในรูปแบบภาพยนตร์สนั้
ตัง้ แต่กระบวนการเตรียมการก่อนการผลิต จนถึงกระบวนการหลังการผลิต รวมถึงการจัดการการผลิตผลงาน
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DGA 361 ศิลปะอาเซียนเพื่องานดิจิทัลอาร์ต
3(2-2-5)
		 (ASEAN Art for Digital Art)
		 ศิลปะอาเซียนจากงานศิลปกรรมในแขนงต่างๆ โดยเน้นลักษณะแนวความคิดและรูปแบบใน
การออกแบบของ ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ภาพเคลื่อนไหวในงานดิจิทัลอาร์ตได้
DGA 390 วิธีวิจัยทางงานดิจิทัลอาร์ต
3(3-0-6)
		 (Research Methodology for Digital Art)
		 ระเบียบขัน้ ตอน วิธกี ารวิจยั เริม่ ตัง้ แต่การก�ำหนดปัญหาวิจยั การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยเน้นกระบวนการวิจยั เพือ่ น�ำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาในงานดิจทิ ลั อาร์ต โดยให้เลือกค้นคว้าในหัวข้อทีส่ นใจและ
เกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ
DGA 410 การจัดการธุรกิจด้านดิจิทัลอาร์ต
3(3-0-6)
		 (Digital Art Business Management)
			ธุรกิจทางด้านดิจิทัลอาร์ตการบริหารการจัดการด�ำเนินการธุรกิจ การตลาด การคิดค่าบริการ
การท�ำสัญญา ตลอดจนกฎหมายธุรกิจและภาษี ควบคู่ไปกับจรรยาบรรณนักวิชาชีพและผู้ประกอบการ
VFX 100 การวาดเส้นโครงร่างมนุษย์
3(2-2-5)
		 (Human Figure Drawing)
		 ศึกษาความถูกต้องของโครงสร้าง สัดส่วน และกายวิภาคมนุษย์ ตั้งแต่โครงกระดูก การท�ำงาน
ของระบบกล้ามเนื้อ และลักษณะเฉพาะบุคคล เพื่อสามารถถ่ายทอดเป็นผลงานวาดเส้นที่ถูกต้องตามหลัก
กายวิภาคความสมจริงของแสงเงาและบรรยากาศ รวมถึงสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึกของแบบได้
VFX 130 วิชวลเอฟเฟคสตูดิโอ 1
3(2-2-5)
		 (Visual Effects Studio I)
		 แนวความคิดระดับเบื้องต้นในการสร้างงานวิชวลเอฟเฟคในรูปแบบ 3 มิติ ตั้งแต่ขั้นตอนริเริ่ม
จนจบชิ้นงาน โดยเรียนรู้ถึง ความรู้พื้นฐานสามมิติ การสร้างวัตถุสามมิติ การสร้างระบบการเคลื่อนไหว เพื่อ
ให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์และมีความเข้าใจในการสร้างชิ้นงานอย่างเป็นระบบ
VFX 131 วิชวลเอฟเฟคสตูดิโอ 2
3(2-2-5)
		 (Visual Effects Studio II)
		 แนวความคิดระดับเบือ้ งต้นในการสร้างงานวิชวลเอฟเฟคในรูปแบบ 3 มิติ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนริเริม่ จน
จบชิน้ งาน โดยเรียนรูถ้ งึ การเคลือ่ นไหว การสร้างพืน้ ผิว การจัดแสงและสร้างภาพ เพือ่ ให้ได้ชนิ้ งานทีส่ มบูรณ์
และมีมีความเข้าใจในการสร้างชิ้นงานอย่างเป็นระบบ
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VFX 160 สีและการจัดแสงเพื่องานวิชวลเอฟเฟค
3(2-2-5)
		 (Color and Lighting for Visual Effects)
		 แนวความคิด เกี่ยวกับสีและแสงเงาในภาพยนตร์ ทฤษฎีสีและพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสี
และแสงเงา สีและแสงสื่ออารมณ์ การจัดแสงและรูปแบบของแสง
VFX 210 การสร้างภาพ 3 มิติและระบบเคลื่อนไหว 1
3(2-2-5)
		 (3D Modeling and Rigging I)
		 การสร้างวัตถุสามมิตแิ ละระบบการควบคุมตัวละครขัน้ พืน้ ฐาน การใช้คำ� สัง่ ทีส่ ำ� คัญในโปรแกรม
สามมิติ เพื่อการสร้างตัวละครสามมิติการสร้างวัตถุสามมิติ การท�ำระบบสีหน้าอารมณ์ส�ำหรับตัวละคร
VFX 211 การเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติ
3(2-2-5)
		 (3D Character Animation)
		 แอนิเมชันขั้นพื้นฐานและศิลปะของการเคลื่อนไหว ศึกษาและเลียนแบบการเคลื่อนไหวจาก
การเคลือ่ นไหวของคนจริง แล้วน�ำไปใช้กบั ตัวละคร โดยมุง่ เน้นการแสดงออกทางท่าทางร่วมถึงการขยับปาก
โดยมุง่ เน้นการแสดงออกทางท่าทางร่วมถึงการขยับปากแสดงออกทางสีหน้าและกลอกตา รวมไปถึงหลักการ
Key Frame เบื้องต้น
VFX 212 การสร้างพื้นผิว การจัดแสงและการแสดงภาพ
3(2-2-5)
		 (Texturing Lighting and Rendering)
		 แนวความคิดพื้นฐานการสรรค์สร้างชิ้นงาน 3 มิติเพื่อความสวยงาม การปรับแต่ง UV เพื่อให้
ตอบรับกับการสร้างพืน้ ผิวทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การเก็บบันทึกและการสรรค์สร้างพืน้ ผิวในระดับเบือ้ งต้น การสร้างสรรค์
map แบบต่างๆ การจัดแสงและการสร้างภาพที่สมจริงผ่านโปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ ทฤษฎีและหลักการ
ท�ำงานแบบ linear การสร้าง Shader การประยุกต์และปรับแต่งผลงานอย่างกลมกลืนร่วมกับภาพยนตร์ที่
ถูกถ่ายด้วยกล้องวีดีโอ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ Render Passes
			
VFX 214 เทคนิคการซ้อนภาพ 1
3(2-2-5)
		 (Compositing I)
		 พืน้ ฐานการซ้อนภาพจากกล้องดิจทิ ลั งานภาพเคลือ่ นไหว 3 มิตแิ ละงานกราฟิกเบือ้ งต้นการซ้อน
ภาพด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป การท�ำ Matte Extraction การท�ำ Rotoscopingและ Masking การ Key กรีน
สกรีนในรูปแบบต่างๆ การเตรียมฉากหลังและการ Clean up 2D Tracking และ 3D Tracking การปรับและ
ตกแต่งสี การซ้อนภาพด้วยเทคนิคแบบ 3 มิติ การซ้อนภาพแบบ Render Passes เพื่องานวิชวลเอฟเฟค
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VFX 220 การถ่ายท�ำภาพยนตร์ดิจิทัล 1
3(2-2-5)
		 (Digital Cinematography I)
		 พื้นฐานการถ่ายท�ำภาพยนตร์ดิจิทัลเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงที่สุดเพื่อน�ำไปใช้ในการผลิต
งานวิชวลเอฟเฟคอธิบายพืน้ ฐานส�ำหรับงานภาพยนตร์ ประเภทของกล้องถ่ายภาพยนตร์ การตัง้ ค่ากล้องเพือ่
การถ่ายท�ำภาพยนตร์ การเลือกใช้เลนส์และอุปกรณ์พเิ ศษขนาดภาพ มุมกล้องในภาพยนตร์ องค์ประกอบและ
สัดส่วนในการถ่ายภาพยนตร์ กฎพืน้ ฐานในการถ่ายภาพยนตร์ การเลือกฉากหลังการใช้แสงและสีในรูปแบบ
ต่างๆ การจัดไฟเพื่อสร้างบรรยากาศส�ำหรับงานภาพยนตร์ การตัดต่อเบื้องต้น การปรับสีตกแต่งเบื้องต้น
VFX 221 การท�ำแมทช์มูฟวิง
3(2-2-5)
		 (Match Moving)
		 พื้นฐานการจ�ำลองการเคลื่อนไหวของกล้องระหว่างภาพยนตร์กับกล้องในงานภาพ 3 มิติ การ
ติดตามการเคลื่อนที่ของกล้องทั้งในแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางด้านการ
ติดตามกล้องการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ สร้างความสมจริงในการรวมมุมกล้องภาพยนตร์จริงกับมุมกล้องทีส่ ร้าง
จากภาพ 3 มิติ การหาค่าระยะห่างของกล้องกับฉาก การหาค่าความบิดเบือนของเลนส์ การเตรียมการถ่าย
งานด้วยกล้องวิดีโอส�ำหรับงานแมทช์มูฟวิงและวิชวลเอฟเฟค
VFX 222 วิชวลเอฟเฟคโปรดักชัน
3(2-2-5)
		 (Visual Effects Production)
		 หลักการท�ำงานเบื้องต้นของขบวนการผลิตงานในอุตสาหกรรมแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค
ผ่านกระบวนการทางวิชวลเอฟเฟคที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและขั้นตอนที่มีส่วนประกอบของภาพสาม
มิติกับภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล เรียนรู้การวางแผนงาน การเตรียมบทภาพ การถ่ายภาพยนตร์รวมถึงการ
ถ่ายฉากหลังกรีนสกรีน การสร้างวัตถุสามมิติ การสร้างระบบการเคลื่อนไหวให้กับตัวละคร การสร้างพื้นผิว
การอนิเมทการเคลื่อนไหวร่วมกับการท�ำโมชันแคปเจอร์ การท�ำไดนามิค ซิมูเลชัน การจัดแสงและการสร้าง
ภาพสามมิติ การใช้เทคนิคการซ้อนภาพ
VFX 300 เทคนิคทดลองเพื่องานวิชวลเอฟเฟค
3(2-2-5)
		 (Experimental Technique for Visual Effects)
		 แนวทางและกระบวนการคิดเพื่อสร้างสรรค์งานวิชวลเอฟเฟคผ่านเทคนิคทดลองต่างๆ การ
ค้นคว้าและการสืบค้นข้อมูลเพื่อคิดค้นเทคนิคสร้างสรรค์ใหม่ และการน�ำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานหรือเทคนิคเฉพาะตัว
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VFX 311

ไดนามิค ซิมูเลชัน 1
3(2-2-5)
(Dynamic Simulation I)
		 การสร้างเทคนิคพิเศษที่มีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่นพายุ หิมะ ฝน ควัน
ไฟ น�ำ้ จากโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางด้านภาพเคลือ่ นไหว 3 มิตเิ พือ่ ให้เกิดความสวยงามและสมจริงกับงานภาพ
เคลื่อนไหวและภาพยนตร์ พื้นฐานไดนามิค ซิมูเลชัน ทฤษฎีพลศาสตร์เบื้องต้นส�ำหรับไดนามิค ซิมูเลชัน การ
จ�ำแนกประเภทของไดนามิค ซิมูเลชัน พาติเคิลขั้นพื้นฐาน การใช้งาน Expression ขั้นพื้นฐาน การประยุกต์
ใช้ไดนามิคเข้ากับกระบวนการทางวิชวลเอฟเฟคอื่นๆ การเรนเดอร์พาติเคิลและ Effect Pass
VFX 312 โมชันแคปเจอร์ 1
3(2-2-5)
		 (Motion Capture I)
		 การบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบดิจิทลั ด้วยโมชั่นแคปเจอร์และอุปกรณ์
พิเศษเฉพาะทาง ใช้ร่วมกับโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางด้าน 3 มิติเพื่อให้การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันและเกมส์
VFX 391 การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-40-20)
		 (Practical Training)
		 การฝึกงานตามสายวิชาชีพ ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์
VFX 490 การเตรียมการศิลปนิพนธ์
3(2-2-5)
		 (Digital Art Thesis Preparation)
		 นักศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาบังคับครบตามที่หลักสูตรก�ำหนด
		 การเตรียมหัวข้อศิลปนิพนธ์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ เพื่อขอเสนอความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงเริ่มด�ำเนินการขั้นตอนรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการออกแบบ
		
VFX 491 สหกิจศึกษาส�ำหรับวิชวลเอฟเฟค*
7(0-40-20)
		 (Cooperative Education for Visual Effects)
		 วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านเกณฑ์ตามวิชาชีพที่สาขาก�ำหนด
		 นักศึกษาต้องฝึกงานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของหน่วยงานนั้นๆ เป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์และมีโครงงานหนึ่งชิ้นส่งหลัง
การฝึกงาน เพื่อรับการประเมินจากสถานประกอบการและอาจารย์ประจ�ำวิชา
		 * ส�ำหรับผูเ้ ลือกเรียนรายวิชา VFX 491 สหกิจศึกษาส�ำหรับวิชวลเอฟเฟค ไม่ตอ้ งเรียน รายวิชา
DGA 410 การจัดการธุรกิจด้านดิจทัลอาร์ต VFX 391 การฝึกงานวิชาชีพ และ VFX 490 การ เตรียม
ศิลปนิพนธ์
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VFX 496 ศิลปนิพนธ์
6(0-35-18)
		 (Digital Art Thesis)
		 วิชาบังคับก่อน: VFX 490 การเตรียมการศิลปนิพนธ์
		 การออกแบบต่อเนื่องหลังจากการน�ำเสนอโครงการในวิชาเตรียมการศิลปนิพนธ์ โดยจะต้อง
ท�ำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และออกแบบจนกระทัง่ เสร็จสิน้ สมบูรณ์ ทัง้ นีน้ กั ศึกษาจะพัฒนางานออกแบบ
โดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและน�ำเสนอความเห็นชอบ และรับการประเมินผลจากคณะกรรมการศิลป
นิพนธ์ ตลอดทั้งน�ำผลงานศิลปนิพนธ์มาจัดนิทรรศการเผยแพร่สู่สาธารณชน
		 การตัดสินศิลปนิพนธ์ ถือค่าระดับ 2.00 (C) เป็นเกณฑ์การสอบผ่าน
			

วิชาชีพ-เลือก
VFX 313 การเขียนโปรแกรมเพื่องานวิชวลเอฟเฟค 1
3(2-2-5)
		 (Scripting for Visual Effects I)
		 แนวความคิดเบือ้ งต้นของการเขียนโปรแกรมเพือ่ งานวิชวลเอฟเฟคหลักการท�ำงานและทฤษฎี
เบือ้ งต้นของภาษาโปรแกรม บทบาทของภาษาโปรแกรม ในการช่วยอ�ำนวยความสะดวกในกระบวนการทางวิ
ชวลเอฟเฟคการพัฒนาภาษโปรแกรมส�ำหรับงานวิชวลเอฟเฟควิเคราะห์หลักการท�ำงานของ ภาษาโปรแกรม
ลักษณะส�ำคัญของการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการฟังชั่น การสร้างค�ำสั่งควบคุม ตัวบ่งชี้และตัวแปร Flow
การสัมพันธ์ระกว่างสตริงค์และข้อมูล การออกแบบเครือ่ งมือส�ำหรับวิชวลเอฟเฟค โครงสร้างภาษาโปรแกรม
และข้อมูล การสร้างหน้าตาการใช้งานของเครื่องมือ
VFX 314 ไดนามิค ซิมมูเลชัน 2
3(2-2-5)
		 (Dynamic Simulation II)
		
วิชาบังคับก่อน : VFX 311 ไดนามิค ซิมมูเลชั่น 1
		
แนวความคิดการท�ำงานเบื้องต้นของโปรแกรมสามมิติเพื่อการสร้างไดนามิค ซิมูเลชันขั้น
สูงProceduralism การท�ำงานแบบ Node Base และ Procedural การสร้างวัตถุสามมิตแิ ละพืน้ ผิวแบบ Procedural เทคนิคการท�ำซ�้ำ หลักพลศาสตร์เพื่องานวิชวลเอฟเฟค ทฤษฎีเกี่ยวกับ Vector, Voxel และ Volume
การท�ำงานและพฤติกรรมของไดนามิค การสร้างพาติเคิลขั้นสูง การสร้างไดนามิคเพื่อจ�ำลองการเคลื่อนไหว
และพฤติกรรมของเหลวและการไหลเบือ้ งต้น การแตกหัก การเปลีย่ นแปลงรูปทรง การจัดแสงและแสดงภาพ
ส�ำหรับเอฟเฟคการสร้างและบันทึกเครื่องมือส�ำหรับท�ำซ�้ำไดนามิค ซิมูเลชัน
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VFX 315 โมชันแคปเจอร์ 2
3(2-2-5)
		 (Motion Capture II)
		
วิชาบังคับก่อน : VFX 315 โมชันแคปเจอร์ 1
		
การบันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยโมชั่นแคปเจอร์
และอุปกรณ์พิเศษเฉพาะทาง โดยใช้ร่วมกับโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางด้าน 3 มิติท�ำให้การสร้างภาพยนตร์
แอนิเมชันและเกมส์
VFX 316 ไดนามิค ซิมมูเลชันแบบเป็นกลุ่ม
3(2-2-5)
		 (Crowd Dynamics Simulation)
		
การจ�ำลองการเคลื่อนไหวแบบเป็นกลุ่มที่สมจริงด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป 3 มิติ เพื่อให้มีความ
รวดเร็วในการผลิต และน�ำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น งานในภาพยนตร์ เกมส์ภาพยนตร์แอนิเมชัน
และงานโทรทัศน์
VFX 317

ไดนามิค ซิมมูเลชัน 3
3(2-2-5)
(Dynamic Simulation III)
		
วิชาบังคับก่อน : VFX 314 ไดนามิค ซิมูเลชัน 2
แนวความคิดเบื้องต้นและเบื้องลึกของไดนามิค ซิมูเลชันเกี่ยวกับของเหลวและของแข็ง โดย
เน้นทีจ่ ะสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างไดนามิคประเภท น�้ ำหรือของเหลว ลมหรืออากาศ วอลลุม่ กลุม่
ควันหรือไฟ การแตกหักต่อวัตถุแข็ง (Fracture) การเปลี่ยนแปลงรูปทรง (Deformation) ของวัตถุประเภท ผ้า
ยางยืด ขนหรือเส้นผม การจัดแสงและการสร้างภาพของฟลูอิด ไดนามิก ซิมูเลชัน พร้อมทั้งท�ำการซ้อนภาพ
แบบ Render passes
VFX 320

เทคนิคการซ้อนภาพ 2
3(2-2-5)
(Compositing II)
		
วิชาบังคับก่อน : VFX 214 เทคนิคการซ้อนภาพ 1
เทคนิคการซ้อนภาพขั้นสูงด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป การซ้อนภาพเหมือนจริงขั้นสูงร่วมกับภาพ
เคลือ่ นไหวจากล้องวิดโี อ การปรับแต่งเครือ่ งมือและการเขียนโปรแกรม expression เพือ่ สร้างเครือ่ งมือส�ำหรับ
การซ้อนภาพ การสร้างองค์ประกอบและความลึกเสมือนจริงของกล้องในการซ้อนภาพ การซ้อนภาพแบบ 3D
ขัน้ สูง การท�ำงานร่วมกับ Pointcloud และ Particle การท�ำแมทเพนท์ตงิ ด้วยการซ้อนภาพขัน้ สูง การซ้อนภาพ
ด้วย Render passes ขั้นสูงรวมไปถึงการใช้งาน Light pass 3D Tracking ขั้นสูง การท�ำ Re-lighting หลัก
การและทฤษฎีเกี่ยวกับ Deep Composite การศึกษาผ่านกรณีศึกษาเบื้องต้น
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VFX 321 การสร้างวัตถุ 3 มิติ และระบบเคลื่อนไหว 2
3(2-2-5)
		 (3D Modeling and Rigging II)
		
วิชาบังคับก่อน : VFX 210 การสร้างวัตถุ 3 มิติและระบบเคลื่อนไหว 1
		
การสร้างวัตถุสามมิติและระบบการควบคุมตัวละครขั้นสูง การใช้ค�ำสั่งที่ส�ำคัญในโปรแกรม
สามมิติ เพื่อการสร้างตัวละครสามมิติ และการสร้างวัตถุสามมิติรายละเอียดสูง การท�ำระบบสีหน้าอารมณ์
และระบบควบคุมส�ำหรับตัวละครขั้นสูง
VFX 322 การสร้างพื้นผิว การจัดแสงและการแสดงภาพ 2
3(2-2-5)
		 (Texturing Lighting and Rendering II)
		
วิชาบังคับก่อน : VFX 212 การสร้างพื้นผิว การจัดแสงและการแสดงภาพ 1
		 การสร้างพืน้ ผิวและแสงเงาของวัตถุขนั้ สูงทีม่ คี วามหลากหลายและสมจริง การสร้างและพัฒนา
Shader ขั้นสูงส�ำหรับวัตถุและพื้นผิวมนุษย์ การท�ำ shading แบบ Procedural การพัฒนา Look ส�ำหรับตัว
ละคร การท�ำ Render Passes ขัน้ สูงส�ำหรับงาน Composite การจัดแสงและการแสดงภาพส�ำหรับไดนามิค
ซิมูเลชัน
VFX 323

การสร้างภาพพื้นผิว 3 มิติ
3(2-2-5)
(3D Texture Painting)
		
การระบายสีลงบนพืน้ ผิว 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมพิเศษซึง่ สามารถแสดงผลในทันทีทรี่ ะบายสีลง
ไป เป็นเทคนิคที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
VFX 324 การท�ำแมทเพนท์ติง 1
3(2-2-5)
		 (Matte Painting I)
		
การใช้เทคนิคการสร้างภาพ 2 มิตแิ ละ 3มิติ เพือ่ ใช้สำ� หรับการสร้างภาพพืน้ หลังและฉากในงาน
ภาพยนตร์ เรียนรู้การใช้โปรแกรมในการสร้างภาพฉากหลัง
VFX 330 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 1
3(2-2-5)
		 (Motion Design I)
		
กระบวนการผลิตงานกราฟิกเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ โดยเน้นกระบวนการคิด กระบวนการ
ออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการใช้ภาพกราฟิก
		
VFX 332 การถ่ายท�ำภาพยนตร์ดิจิทัล 2
3(2-2-5)
		 (Digital Cinematography II)
		
วิชาบังคับก่อน : VFX 220 การถ่ายท�ำภาพยนตร์ดิจิทัล 1
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แนวความคิดขัน้ สูงในการถ่ายท�ำภาพยนตร์เพือ่ งานตอบรับกับงานวิชวลเอฟเฟค การเตรียมการ
ถ่ายท�ำส�ำหรับงานวิชวลเอฟเฟคขัน้ สูง การวางแผนเตรียมการ การถ่ายภาพยนตร์กรีนสกรีน การถ่ายภาพยนตร์
ด้วยกล้องความละเอียดสูง เรียนรู้การใช้งานไฟล์นามสกุลเฉพาะของกล้องภาพยนตร์ดิจิทัล
VFX 378
		

การปั้นโครงสร้างร่างกายมนุษย์
3(2-2-5)
(Ecorche Sculpture)
การปั้นโครงสร้างร่างกายของมนุษย์มุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างของกล้ามเนื้อและกระดูก การ
วางโครงสร้างของกระดูกไปจนถึงกล้ามเนือ้ ตามหลักกายวิภาค โครงสร้างสัดส่วนมนุษย์ วาดเส้นโครงกระดูก
มนุษย์การปั้นอวัยวะแต่ละส่วนโดยละเอียด
VFX 379 การสร้างภาพ 3 มิติฮาร์ดเซอร์เฟส
3(2-2-5)
		 (3D Hard Surface Modeling)
		
การใช้งานโปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติเพื่อสร้างโมเดล เช่น รถยนต์ เครื่องบิน สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ
เพื่อให้มีความสมจริงโดยเน้นรายละเอียดและความซับซ้อนของวัตถุเป็นหลัก
VFX 382 การสร้างสิ่งมีชีวิต 3 มิติออแกนิค
3(2-2-5)
		 (3D Organic Modeling)
		
การใช้งานโปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติเพื่อสร้างโมเดลสิ่งมีชีวิตสามมิติ เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ ฯลฯ
เพื่อให้มีความสมจริงโดยเน้นรายละเอียดและความซับซ้อนเป็นหลัก
VFX 383 การออกแบบเสียงเพื่องานวิชวลเอฟเฟค
3(2-2-5)
		 (Sound Design for Visual Effects)
		
การสร้างสรรค์เสียงประกอบในงานวิชวลเอฟเฟค ขั้นตอนการบันทึก การแก้ไขปรับแต่ง และ
การผสมเสียงโดยมุ่งเน้นเทคนิคการสร้างเสียงเอฟเฟคต่างๆ และดนตรีประกอบภาพยนตร์การฟังอย่างมี
วิจารณญาณ การสร้าง BEAT และ RHYTHM การสร้างท�ำนองและเมโลดี ขั้นพื้นฐาน การ Mixing ขั้นพื้น
ฐาน เทคนิคการบันทึกสัญญาณดิจิทัล (Recording Digital signal processes) การบันทึกเสียงในสตูดิโอ
การวางเสียงประกอบภาพยนตร์ การสร้างเอฟเฟคเสียงสมจริง
VFX 384 การสร้างอารมณ์สีหน้า 3 มิติเพื่องานวิชวลเอฟเฟค
3(2-2-5)
		 (3D Facial Expressionfor Visual Effects)
		
การสร้างโมเดล 3 มิตสิ ว่ นศีรษะของตัวละครทีม่ รี ายละเอียดอย่างถูกต้องการสร้างใบหน้าและการ
สร้างโครงสร้างในการบังคับการเคลือ่ นไหวกล้ามเนือ้ บนใบหน้าและการสร้างการเคลือ่ นไหวอย่างสมจริง
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VFX 385 การปรับสีและตกแต่งวิดีโอเพื่องานวิชวลเอฟเฟค
3(2-2-5)
		 (Color Correction for Visual Effects)
		
แนวความคิดของการปรับสีและตกแต่งวิดโี อเพือ่ งานวิชวลเอฟเฟคพืน้ ฐานและเทคนิคเบือ้ งต้น
ในการปรับสีและแสงเงาของวีดโี อทฤษฎีวทิ ยาศาสตร์เกีย่ วสี การจัดการและควบคุมสี การสร้างอารมณ์และ
สไตล์ให้กบั ภาพวิดโี อในด้วยสี การใช้งานเครือ่ งมือวัดค่าสีแบบต่างๆ ความเข้าใจชนิดและรูปแบบขัน้ สูงของ
ไฟล์วิดีโอ
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ARC 101
		

การออกแบบเบื้องต้น
5(1-8-6)
(Basic Design)
หลักการออกแบบโดยใช้องค์ประกอบเบื้องต้นต่างๆ เช่น จุด เส้น ระนาบ รูปร่าง รูปทรง และ
ที่ว่าง เป็นต้น   เพื่อฝึกการออกแบบที่คำ�นึงถึงความงาม สภาพแวดล้อม และความสอดคล้องกับสัดส่วน
มนุษย์
ARC 111 การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
		
(Architectural Presentation)
การจัดทำ�และนำ�เสนองานสถาปัตยกรรมผ่านวิธีการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
Architectural presentation and presentation technique through applicable tools and technology
ARC 211
		

การสื่อสารงานออกแบบ
3(2-2-5)
(Design Communication)
การสื่อสารในงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
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ARC 112
		

สถาปัตยกรรมโลก
3(3-0-6)
(World Architecture)
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะและสถาปัตยกรรมเพือ่ มุง่ เน้นให้เกิดความรูแ้ ละความเข้าใจในวิวฒ
ั นาการ
ของงานศิลปะและงานสถาปัตยกรรมจากปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อมและ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อแนวความคิดทางศิลปะและการออกแบบสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย เริ่มตั้งแต่ยุค
ประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมในอนาคต
ARC 113
		

สถาปัตยกรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Architecture)
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ และความเข้าใจในวิวัฒนาการ
ของงานศิลปะและงานสถาปัตยกรรม จากปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และ
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อแนวความคิดทางศิลปะ และการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย
เริ่มตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อเป็น
แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมในอนาคต

วิชาชีพ-บังคับ
ARC 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1
5(1-8-6)
		 (Architectural Design I)
		
วิชาบังคับก่อน : ARC 101 การออกแบบเบื้องต้น (Basic Design)
การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทบ้านพักอาศัย ทีส่ มั พันธ์กบั ประโยชน์ใช้สอย สภาพแวดล้อม
และอัตลักษณ์ของพื้นที่และผู้ใช้อาคาร
ARC 141
		

ทักษะการนำ�เสนอแบบผู้บริหาร
3(1-4-4)
(Executive Presentation Skills)
ฝึกปฏิบตั กิ ารนำ�เสนอโครงการสถาปัตยกรรม โดยสามารถสรุปใจความเพือ่ โน้มน้าวผูเ้ กีย่ วข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ARC 201 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2
5(1-8-6)
		 (Architectural Design II)
		
วิชาบังคับก่อน : ARC 102 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 (Architectural Design I)
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การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารกึ่งสาธารณะ   ที่สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย
สภาพแวดล้อม  กลุ่มผู้ใช้อาคาร  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  โครงสร้างอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
งานระบบอาคาร  และกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้อง
ARC 202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
5(1-8-6)
		 (Architectural Design III)
		
วิชาบังคับก่อน : ARC 201 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 (Architectural Design II)
การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดกลาง ทีส่ มั พันธ์กบั ประโยชน์ใช้สอย
สภาพแวดล้อม กลุ่มผู้ใช้อาคาร   ภูมิสถาปัตยกรรม   โครงสร้างอาคารสาธารณะขนาดกลาง งานระบบ
อาคาร  และกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้อง
ARC 231
		

การออกแบบระบบโครงสร้างโครงข้อแข็ง
3(1-4-4)
(Rigid Frame Structure System Design)
คุณสมบัติ และประโยชน์ใช้สอยของวัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบของอาคาร
บริเวณรอยต่อของวัสดุ และการก่อสร้างระบบโครงข้อแข็งเบื้องต้น รวมถึงการศึกษาการเขียนแบบ
สัญลักษณ์ของวัสดุก่อสร้าง และลักษณะข้อต่อของวัสดุ โดยคำ�นึงถึงการเก็บรวบรวมในรูปแบบสื่อดิจิทัล
เพื่อนำ�ไปใช้ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม

ARC 232
		

การออกแบบระบบโครงสร้างอาคารสำ�เร็จรูป
3(1-4-4)
(Prefabricated-Building Structure System Design)
วิธีการก่อสร้างอาคารสำ�เร็จรูป   ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของอาคารส่วนต่าง ๆ ระบบ
พื้น ผนัง วัสดุก่อสร้างแบบสำ�เร็จรูป การประสานทางพิกัด โดยการใช้วิทยาการคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
สัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของอาคารและระบบโครงสร้างอาคาร การเชื่อมต่อรายละเอียดส่วนต่าง ๆของ
อาคาร การจัดเตรียมระบบอุปกรณ์ภายในอาคารรวมถึงการเขียนแบบก่อสร้าง โดยคำ�นึงถึงระบบโครงสร้าง
เพื่อนำ�ไปใช้ในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม
ARC 241
		

การออกแบบภูมิทัศน์
3(3-0-6)
(Landscape Design)
การออกแบบภูมิทัศน์ที่มีความสัมพันธ์ในงานสถาปัตยกรรม โดยคำ�นึงถึงสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ ชุมชน นิเวศวิทยา พฤติกรรมผู้ใช้พื้นที่ และฝึกปฏิบัติการวางผังที่ตั้งโครงการที่ผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
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ARC 301 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
5(1-8-6)
		 (Architectural Design IV)
		
วิชาบังคับก่อน : ARC 202 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 (Architectural Design III)
การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ทีส่ มั พันธ์กบั ประโยชน์ใช้สอย
สภาพแวดล้อม กลุ่มผู้ใช้อาคาร ลักษณะเมืองและชุมชนเมือง โครงสร้างอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ งาน
ระบบอาคาร  และกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้อง
ARC 302 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5
5(1-8-6)
		 (Architectural Design V)
		
วิชาบังคับก่อน : ARC 301 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 (Architectural Design IV)
การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พเิ ศษหรืออาคารสูง ทีส่ มั พันธ์
กับประโยชน์ใช้สอย สภาพแวดล้อม   กลุ่มผู้ใช้อาคาร ความต้องการทางด้านรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัว  
ลักษณะเมืองและชุมชนเมือง โครงสร้างอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษหรืออาคารสูง   งานระบบอาคาร  
และกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้อง
ARC 331
		

การออกแบบระบบโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่
3(1-4-4)
(Mega-scale Building Structural Systems)
วิธีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ช่วงพาดกว้าง และปานกลาง โดยใช้โครงสร้างผสมผสาน  
เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก การใช้คอนกรีตอัดแรงในการก่อสร้าง ระบบการก่อสร้างโดยใช้ชิ้นส่วน
สำ�เร็จรูป ศึกษารายละเอียด และคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง การใช้เหล็กในการก่อสร้าง การต่อ
โครงสร้างเหล็ก วิธีการป้องกัน การผุกร่อน และการป้องกันไฟ
ARC 332
		

การออกแบบระบบโครงสร้างอาคารสูง
3(1-4-4)
(High-rise Building Structural Systems)
วิธีการก่อสร้างอาคารสูงครอบคลุมองค์ประกอบหลักทั้งหมดของอาคา โดยคำ�นึงถึงระบบการ
ออกแบบโครงสร้างอาคารสูง ประเภทต่างๆ ระบบแกนบริการ การจัดเตรียมระบบอุปกรณ์สำ�หรับอาคารสูง  
และระบบก่อสร้างที่ป้องกันแผ่นดินไหว แรงลมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารสูง
ARC 342
		

บริบทศึกษา
3(3-0-6)
(Contextual Study)
การตั้งถิ่นฐาน วิวัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเมือง ระดับต่าง ๆ การวางแผนและผัง
การวางผังเมืองรวม และการวางผังเฉพาะ จากปัจจัยทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และ
เทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนไปสู่ความเป็นเมือง จินตภาพเมือง การใช้ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภค
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และสาธารณูปการ กฎหมายผังเมืองและมาตรการควบคุมโดยคำ�นึงถึงการนำ�เอาบริบทของเมืองมากำ�หนด
แนวคิดในการออกแบบชุมชน
ARC 401 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6
5(1-8-6)
		 (Architectural Design VI)
		
วิชาบังคับก่อน : ARC 302 การออกแบบสถาปัตยกรรม 5 (Architectural Design V)
การออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ หรือขนาดใหญ่พิเศษ ใน
บริบทเฉพาะ  โดยขยายพื้นที่โครงการรวมไปถึงเขตประเทศความร่วมมืออาเซียน  โดยออกแบบให้สัมพันธ์
กับ ประโยชน์ใช้สอย สภาพแวดล้อม  วัฒนธรรม อัตลักษณ์ของพื้นที่ อัตลักษณ์กลุ่มผู้ใช้อาคาร  โครงสร้าง
อาคารสาธารณะขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ  งานระบบอาคาร  และกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้อง
ARC 402 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7
5(1-8-6)
		 (Architectural Design VII)
		
วิชาบังคับก่อน : ARC 401 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6 (Architectural Design VI)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการออกแบบสถาปั ต ยกรรมประเภทอาคารสาธารณะกั บ สภาพ
แวดล้อมของชุมชน  ลักษณะที่ตั้ง  วัฒนธรรม   อัตลักษณ์และกลุ่มชาติพันธ์ที่มีความเฉพาะตัว  ปัญหาและ
โอกาสในการพัฒนาของชุมชน ความเชื่อ กฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ARC 431
		

การออกแบบรายละเอียดของโครงสร้างอาคาร
3(1-4-4)
(Construction Detail Design)
รอยต่อของการก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ โดยใช้วัสดุหลักในการก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก
คอนกรีต เป็นต้น และศึกษาวัสดุก่อสร้างใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำ�ไปใช้ในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งมี
อิทธิพลต่อ ระบบโครงสร้าง วิธีการก่อสร้าง รอยต่ออาคารชนิดต่างๆและการจัดทำ�ห้องสมุดข้อมูล เพื่อ
รวบรวม จัดเก็บ จำ�แนก การบริหารจัดการ และนำ�ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการไปใช้ในการออกแบบงานทาง
ด้านสถาปัตยกรรม
ARC 432
		

เทคโนโลยีอาคาร
3(2-2-5)
(Building Technology)
ระบบการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร หลักการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบไฟฟ้า
กำ�ลัง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบความมั่นคงปลอดภัยอาคาร ระบบขนส่งสำ�หรับอาคาร
ขนาดต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดของระบบอาคารอัจฉริยะ รวมถึงการศึกษาจากอาคารตัวอย่างต่าง ๆ โดยคำ�นึง
ถึงการเลือกใช้งานระบบที่เหมาะสมกับการออกแบบ และประเภทของอาคารแต่ละชนิด
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ARC 443
		

บริหารองค์กรออกแบบ
3(1-4-4)
(Design Firm Management)
การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบเพือ่ ให้การทำ�งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภาวะ
ผูน้ � 
ำ การพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจการตลาด ข้อกำ�หนดต่างๆ การบริหารองค์กร วิสยั ทัศน์ ทัศนคติตอ่ วิชาชีพ
ARC 572 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
		 (Co-operative Education)
		
วิชาบังคับก่อน : ARC 402 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสหกิจศึกษา (Design VII with  approval from the co operative education
committee)
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิชาชีพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และนำ�
เสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
ARC 594
		

หลักปฏิบัติวิชาชีพ
3(1-4-4)
(Professional Practice)
การปฏิบัติงานวิชาชีพในสำ�นักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ การปฏิบัติตน การ
สื่อสาร การจัดการ จากการจำ�ลองการปฏิบัติงานวิชาชีพในสำ�นักงานบริการวิชาการโดยคำ�นึงถึงการปฏิบัติ
งานในสายวิชาชีพการออกแบบ การบริหาร การวิจัยและพัฒนา การควบคุมงานก่อสร้าง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ARC 595 เตรียมวิทยานิพนธ์
3(1-4-4)
		 (Thesis Preparation)
		
วิชาบังคับก่อน : ARC 402 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 (Design VII)
				
ARC 432 เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology)
จั ด ทำ � ร่ า งโครงการทางสถาปั ต ยกรรมอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการออกแบบ
วิทยานิพนธ์จากปัจจัยในด้านการใช้สอย รูปแบบ เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยกำ�หนดขัน้ ตอน เป้าหมาย
โครงการ รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน แนวความคิด รายละเอียด และสรุปโครงการตามแบบฉบับของคณะฯ
ARC 599 วิทยานิพนธ์
12(3-27-20)
		 (Thesis)
		
วิชาบังคับก่อน : ทุกรายวิชาที่กำ�หนดในหลักสูตร ของแต่ละแผนการศึกษา
		 (All Required Courses)
ออกแบบโครงการสถาปัตยกรรมอย่างเป็นระบบ จากการประมวล ทักษะ ความรู้ และความ
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เข้าใจในทฤษฎีการออกแบบทั้งหมด รวมถึงจากวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่เรียนมา โดยนำ�ผล
การศึกษาปฏิบัติการจากวิชาเตรียมวิทยานิพนธ์ มาเป็นบรรทัดฐานในการออกแบบ และนำ�เสนออย่างเป็น
ขั้นตอนจากแบบร่าง จนถึงนำ�เสนอผลงานขั้นสุดท้าย ตามแบบฉบับของคณะฯ
CEN 131
		

การออกแบบโครงสร้างอาคาร
3(3-0-6)
(Structural Design of Building)
โครงสร้างอาคาร มุ่งเน้นให้เกิดทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎีพื้นฐานของกลศาสตร์
โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน
ของคาน พื้น เสา บันได ฐานราก และอื่น ๆ และโครงสร้างเหล็ก สำ�หรับแรงดึงแรงอัด แรงดัด และการโก่ง
การออกแบบจุดต่อด้วยสลักเกลียว หมุดย้ำ� ตลอดจนจุดต่อ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ

วิชาชีพ-เลือก
ARC 258
		

คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
3(1-4-4)
(Computer Aided Design)
การใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม ด้วยสื่อดิจิทัล โดยการสร้าง
และแสดงผลรูปทรง 2 มิติ และ3 มิติ ที่ซับซ้อน และผลิตผลงานสถาปัตยกรรม ด้วยสื่อดิจิทัล ในรูปทรง 3
มิติ และ 5 มิติ
ARC 412 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
		 (Architectural Conservation Studio)
		
วิชาบังคับก่อน : ARC 113 สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
หลักการเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์งานสถาปัตยกรรมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในเชิงความหมาย
แนวความคิด หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนกฎหมาย และปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อฝึกหัดวิเคราะห์
การแก้ปัญหาที่นำ�ไปสู่การปฏิบัติการ เพื่อเสนอแนวทาง และแนวความคิดในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
อย่างเหมาะสม โดยมีการศึกษาดูงานเพื่อเปรียบเทียบ
ARC 422
		

แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
(Conceptual Design in Architecture)
แนวความคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม มุ่งเน้นให้เกิดทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในทฤษฎีพน้ื ฐานของการกำ�หนดแนวคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม เพือ่ ฝึกหัดวิเคราะห์การแก้ปญ
ั หา
ที่นำ�ไปสู่การปฏิบัติการ เสนอแนวทาง และแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างเหมาะสม
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ARC 423
		

หัวข้อพิเศษเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Special Topics for Architectural Design)
นักศึกษาทำ�งาน เพื่อรวบรวมข้อมูล, ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาในรูปแบบของ
รายงาน ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และ/หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น
สถาปนิก ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ARC 424
		

โครงการพิเศษเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
(Special Projects for Architectural Design)
นักศึกษาทำ�งานกลุ่ม เพื่อรวบรวมข้อมูล, ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาในรูปแบบ
ของโครงการออกแบบสถาปัตยกรรม ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และ/หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น สถาปนิก ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ARC 435
		

การบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Management)
หลักการบริหารงานก่อสร้างสมัยใหม่ กระบวนการก่อสร้างและการวางแผนการจัดการชนิด
และรูปแบบของการก่อสร้าง การประมาณการและการประมูล ระบบการจัดองค์การ การจัดงานธุรการ การ
วางแผน และการจัดลำ�ดับ การดำ�เนินการทางธุรกิจก่อสร้าง ความปลอดภัย ปัญหาแรงงาน ปัญหาทั่วไป
เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และความรับผิดชอบตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง
ARC 451
		

เครื่องมือในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
(Architectural Design Tool)
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการออกแบบ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเฉพาะด้าน เทคนิคการสร้างหุ่นจำ�ลอง โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ARC 452
		

การประกวดแบบสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
(Design Competition)
ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การจัดองค์ประกอบศิลป์ และเรียนรู้ทฤษฎีการออกแบบ ผ่านการร่วม
ประกวดแบบสถาปัตยกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ   โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและเป้าหมาย
ของโครงการ
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ARC 453
		

การศึกษาและสำ�รวจงานสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
(Architectural Expedition)
ความงามองค์ประกอบศิลป์ในงานสถาปัตยกรรมผ่านงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า โดยมุ่ง
เน้นให้เกิดความรู้รอบตัวในงานสถาปัตยกรรมผ่านกรณีศึกษา ในการนำ�มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ARC 455
		

การออกแบบสภาวะแสงในสถาปัตยกรรม
3(1-4-4)
(Architectural Lighting Design)
ออกแบบสภาวะแสงในงานสถาปัตยกรรมทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ ให้มีสภาวะ
แสงที่มีคุณภาพตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้อาคาร สุนทรียภาพและการประหยัดพลังงาน
ARC 456
		

สถาปัตยกรรมเขตร้อน
3(1-4-4)
(Tropical Archiecture)
ทักษะและความเข้าใจในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเขตร้อน ภาวะน่าสบาย การ ประหยัด
พลังงาน พฤติกรรมผู้ใช้สอย โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้รอบตัวในการนำ�มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
ARC 457
		

สถาปัตยกรรมนิยม
3(1-4-4)
(Architectural Appreciation)
ความงามองค์ประกอบศิลป์ในงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ ผ่านกรณีศึกษา หรือทฤษฎี
งานศิลป์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะ วิสัยทัศน์ ความรู้รอบตัวในการนำ�มาประยุกต์ใช้ใน
งานออกแบบสถาปัตยกรรม
ARC 458
		

กลยุทธ์วิจัยการตลาด
3(3-0-6)
(Market Research and Strategic Planning)
แนวความคิด  เทคนิค  กระบวนการตลาด  การส่งเสริมการตลาด  เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ในการสร้างแบรนด์และการวางองค์ประกอบโครงการจากตำ�แหน่งในการแข่งขันที่ต่างกัน   ระยะและวงจร
ของธุรกิจ ที่ต่างกัน จนถึงการคำ�นึงถึงตลาดโลก โดยเน้นในการวางกลยุทธ์แง่ของการสร้างภาพลักษณ์  การ
ออกแบบ การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์  

ARC 459
		

การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน
3(1-4-4)
(Sustainable Architectural Design)
ศึกษาหลักการออกแบบสิ่งแวดล้อมพื้นฐานและวิธีการคาดการณ์สำ�หรับการสำ�รวจผลการ
ดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของอาคาร โดยเน้นเรื่องการใช้แสงสว่างธรรมชาติ และ แสงประดิษฐ์ การ
ระบายอากาศ และ ความร้อนในอาคาร ซึ่งส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการออกแบบสถาปัตยกรรม
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ARC 475
		

การออกแบบชุมชนเมือง
3(2-2-5)
(Urban design)
การออกแบบชุมชนเมือง ขั้นพื้นฐาน จากปัจจัยทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม
และ เทคโนโลยี ที่มีผลต่อ การออกแบบ โดยการ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ออกแบบ
โดยคำ�นึงถึงโครงสร้าง องค์ประกอบทางกายภาพ และ จินตภาพของชุมชนเมือง ตลอดจนวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาเมือง
ARC 477
		

จิตวิทยาสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Psychology for Architecture)
ปัจจัยมูลฐานทางจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
ARC 483
		

อสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
(Real Estate)
กระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านบริหารจัดการ
การตลาด การเงิน กฎหมาย ข้อกำ�หนดและกายภาพ จากกรณีศึกษา โครงการพัฒนาที่ดินประเภทต่าง ๆ
โดยคำ�นึงถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
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คณะบริหารธุรกิจ
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย
2(2-0-4)
		 (Social Dharmacracy)
		 ความหมายของสังคมธรรมาธิปไตย สังคมที่เป็นธรรม ความเสมอภาค เสรีภาพ หลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การตระหนักในสิทธิ
หน้าที่ของพลเมือง การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และการร่วมพัฒนาสังคม ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
		 (Sports for Health)
		 ความสำ�คัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์พื้นฐานของการออกกำ�ลังกาย การ
ดูแลน้ำ�หนักตัวให้เหมาะสม มีทักษะในการออกกำ�ลังกายและเล่นกีฬา ด้วยกิจกรรมกีฬาตามความสนใจ
หนึ่งชนิดกีฬาจากหลากหลายชนิดกีฬาที่เปิดโอกาสให้เลือก สามารถนำ�ไปใช้เป็นกิจกรรมการออกกำ�ลัง
กายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพและนันทนาการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตที่ดี เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่
ดีในการออกกำ�ลังกาย
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กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ENL 124 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
		 (English Bridging)
		 เงื่อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมสำ�หรับนักศึกษาที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
ต่ำ�กว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานให้นักศึกษามีความรู้และความพร้อม
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยรังสิตกำ�หนดในการเรียนวิชานี้ ก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชา
หลัก ประกอบด้วยการฟังบทสนทนาและข้อมูลที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำ�วัน คำ�ศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์
หน้าที่ทางภาษา การอ่านข้อความขนาดสั้น และการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า
ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
3(2-2-5)
		 (English for Global Exploration)
		 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องสอบผ่าน ENL 124 ภาษาอังกฤษเพื่อปรับฐาน หรือมีทักษะ
ภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้เรียน ENL 125 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่
ฝึกแบบพหุทักษะ กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา การฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
		
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ
3(2-2-5)
		 (English in TED - Technology, Entertainment, and Design) 		
วิชาบังคับก่อน : ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก
		 การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษจากบทความและการบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมใน
โลกสมัยใหม่ กิจกรรมบันเทิง ละคร ดนตรีและการออกแบบอาคารสถานที่ สถาปัตยกรรม ความงามและ
สุขภาพ สำ�นวนภาษาตามบริบทของบทความ ข้อมูล คำ�บรรยาย การเล่าเรื่อง โฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์และ
ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การใช้ภาษาในการร่วมสนทนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ
ENL 127 ภาษาอังกฤษในการทำ�งาน
3(2-2-5)
		 (English at Work)
		 วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบศัพท์
สำ�นวน และ การใช้ภาษาอังกฤษทีจ่ �ำ เป็นในการทำ�งานในบริบทนานาชาติการใช้ทกั ษะทัง้ ด้านการฟังพูดอ่าน
และเขียนเพื่อติดต่อทั้งในและนอกหน่วยงาน ฝึกการสื่อสารในการทำ�งาน การติดต่อนัดหมาย การสนทนา
แสดงความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน การอ่านการฟังการบรรยายย่อลืมและนำ�เสนอความเห็นในที่ประชุม
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ENL 128 การนำ�เสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
		 (Presentations in English)
		 วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ
		 ภาษาและกลยุทธ์การนำ�เสนอ ลักษณะของการนำ�เสนอผลงานที่ดี การวางแผนและการนำ�
เสนอผลงาน การเตรียมการโดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังและเรื่องที่จะนำ�เสนอ การเรียงลำ�ดับเนื้อหาที่จะ
นำ�เสนอ กลวิธีในการนำ�เสนอผลงานโดยใช้ภาษาและท่าทางที่เหมาะสมกับบริบทของการนำ�เสนอและใช้
เทคโนโลยีช่วย การประเมินการนำ�เสนอผลงานของตัวเองและกลวิธีในการตรวจสอบความก้าวหน้า เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการนำ�เสนอผลงานของตน
ENL 129 ภาษาอังกฤษสำ�หรับการประชุม
3(2-2-5)
		 (English for Meetings)
		 วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาอังกฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ
		 ภาษาและกลวิธีสำ�หรับการเข้าประชุม ลักษณะของผู้เข้าประชุมที่ดี ทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับ
การเข้าประชุม ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน และการจดประเด็น การนำ�เสนอความคิดเห็นและ ข้อโต้แย้ง การ
ฝึกการเข้าประชุมในสถานการณ์เสมือนจริง
THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
		 (Thai Language for Communication)
		 การใช้ภาษาไทย และการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ การสื่อสาร
ในชีวิตประจำ�วันอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นทักษะการเขียนที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานทั้งทางราชการและธุรกิจ
เพื่อสนองวัตถุประสงค์ด้านอาชีพและการศึกษาในระดับสูงต่อไป
		
RSU 127 ลุยโลกอินเตอร์
3(2-2-5)
		 (Intercultural Communication)
		 ความท้าทายของการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม เรียนรูค้ �ำ นิยามของการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม
ประเภทของวัฒนธรรม ปัจจัยของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เข้าใจปัญหาการ ตื่นตระหนกทาง
วัฒนธรรม มิติทางวัฒนธรรม การสื่อสารทางอวัจนภาษา ภาษาท่าทาง การสบตา การแสดงออกทางสีหน้า
ระยะห่างระหว่างบุคคล การสัมผัส ปรลักษณ์ภาษา รูปแบบการสื่อสาร บริบท ค่านิยม ตลอดจนเข้าใจภาษา
นานาชาติที่สะท้อนค่านิยมทางวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ
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RSU 128 ไทยมองเทศ เทศมองไทย
3(2-2-5)
		 (Intercultural Communication in Thai Community)
		 เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมของคนไทยกับคนต่างชาติ ตระหนักถึงการจัดการกับ ความแตก
ต่างของสามัญทัศน์ อคติทางชาติพันธุ์ ทัศนคติ การรับรู้ การตีความ เข้าใจปัญหาการ
ตื่นตระหนกทาง
วัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ
		
RSU 129 สู่โลกกว้าง
3(0-35-18)
		 (Intercultural Communication in World Community)
		 เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยการเดินทางไปต่างประเทศ ความ
สัมพันธ์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกงาน ณ องค์กรในต่างประเทศ โครงการ Passage to ASEAN (P2A) หรือ การเดินทางรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝึกประสบการณ์
ต้องใช้เวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย 10 วัน)
		
JPN 101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
3(2-2-5)
		 (Japanese for Everyday Communication I)
		 การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะนำ�ตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
JPN 102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 2
3(2-2-5)
		 (Japanese for Everyday Communication II)
		 วิชาบังคับก่อน : JPN 101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับทีส่ งู ขึน้ เช่น การเจรจาซือ้ และขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
JPN 110
		
		

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Japanese Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : JPN 101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
ภาษาญีป่ นุ่ ผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ ในแง่มมุ ต่างๆ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การดำ�เนินชีวิต โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด
อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
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CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
3(2-2-5)
		 (Chinese for Everyday Communication I)
		 ภาษาจีนระดับพื้นฐาน เรียนรู้คำ�ศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย 200 คำ� ศึกษาสำ�นวนและรูป
ประโยคพื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อง่ายๆ ในชีวิตประจำ�วัน เช่น การทักทาย แนะนำ�ตัว
CHN 102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 2
3(2-2-5)
		 (Chinese for Everyday Communication II)
		 วิชาบังคับก่อน : CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 คำ�ศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติมอย่างน้อย 250 คำ� ฝึกสนทนาหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน ได้แก่ การ
โทรศัพท์ ซื้อของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร
CHN 110 ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
		 (Chinese Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 พัฒนาทักษะภาษาจีนผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ เพื่อการสื่อสาร
ในชีวิต ประจำ�วันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสำ�หรับผู้เริ่มเรียน 1
3(2-2-5)
		 (French for Beginners I)
		 ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส ไวยากรณ์พื้นฐาน ศัพท์และสำ�นวนเบื้องต้น เน้นฝึกทักษะ การฟัง
การพูด การอ่าน การเขียนเพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
สถานศึกษา สิง่ แวดล้อม อาหารและเครือ่ งดืม่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและการพักผ่อนหย่อนใจ
การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย สถานที่และการบอกทิศทาง
FRN 102 ภาษาฝรั่งเศสสำ�หรับผู้เริ่มเรียน 2
3(2-2-5)
		 (French for Beginners II)
		 วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสำ�หรับผู้เริ่มเรียน 1
		 ไวยากรณ์ ศัพท์และสำ�นวนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสในเรื่อง ที่เกี่ยว
กับลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต
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FRN 110 ภาษา และวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
		 (French Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสสำ�หรับผู้เริ่มเรียน 1
		 ศัพท์ สำ�นวนภาษาฝรัง่ เศสเบือ้ งต้นทีใ่ ช้สอ่ื สารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวฝรัง่ เศส
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศส อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบ
ฝรั่งเศส วัฒนธรรมการดื่มไวน์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส โดยเน้นการฝึกทักษะการ
ฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
3(2-2-5)
		 (Arabic for Everyday Communication I)
		 วิชาเทียบเท่า : ISL 321 ความรู้เบื้องต้นทางภาษาอาหรับ
		 ภาษาอาหรับเพือ่ เป็นพืน้ ฐานการฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อง่ายๆ
ในชีวติ ประจำ�วัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะนำ�ตัว การรับโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
ISL 112 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 2
3(2-2-5)
		 (Arabic for Everyday Communication II)
		 วิชาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 พัฒนาทักษะและคำ�ศัพท์ภาษาอาหรับในระดับที่สูงขึ้น ฝึกสนทนาหัวข้อที่ใช้ ในชีวิตประจำ�
วัน เช่น การโทรศัพท์ ซื้อของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร
ISL 113 ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
3(2-2-5)
		 (Arabic Language and Culture in Muslim Countries)
		 วิชาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 พัฒนาทักษะภาษาอาหรับผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิมในแง่
มุมต่างๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำ�วันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
3(2-2-5)
		 (Korean for Everyday Communication I)
		 การออกเสียงภาษาเกาหลี และรูปประโยคพืน้ ฐาน เน้นฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะนำ�ตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
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KOR 102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 2
3(2-2-5)
		 (Korean for Everyday Communication II)
		 วิชาบังคับก่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 การออกเสียงภาษาเกาหลี รูปประโยคพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสาร
ในสถานการณ์ตา่ งๆ ในระดับทีส่ งู ขึน้ ได้แก่ การเจรจาซือ้ ขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
KOR 110 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
		 (Korean Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : KOR 101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ภาษาเกาหลีผา่ นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีในแง่มมุ ต่างๆ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศเกาหลี ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การดำ�เนินชีวิต โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง
พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ในชีวิตประจำ�วันที่หลากหลาย
RUS 101 ภาษารัสเซียสำ�หรับผู้เริ่มเรียน
3(2-3-6)
		 (Russian for Beginners )
		 หลักไวยากรณ์เบื้องต้น เน้นพยัญชนะ สระ การออกเสียง ระดับเสียง คำ�ศัพท์ที่จำ�เป็น ใน
ระดับเริ่มต้น
RUS 102 ภาษารัสเซียในชีวิตประจำ�วัน
3(2-2-5)
		 (Russian for Daily Life)
		 วิชาบังคับก่อน RUS 101 ภาษารัสเซียสำ�หรับผู้เริ่มเรียน
		 คำ�ศัพท์และโครงสร้างภาษารัสเซียทีใ่ ช้สอ่ื สารในชีวติ ประจำ�วันในระดับทีส่ งู ขึน้ เช่น การทักทาย
การแนะนำ�ตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกเวลา การเดินทาง การซื้อของ
RUS 110
		
		

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Russian Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : RUS 101 ภาษารัสเซียสำ�หรับผู้เริ่มเรียน
ภาษารัสเซีย ผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียในแง่มมุ ต่างๆ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของประเทศทีเ่ ป็นเจ้าของภาษารัสเซีย ศึกษาประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ การดำ�เนินชีวติ โดยเน้นการฝึก
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ทห่ี ลากหลาย

1347
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
3(2-3-6)
		 (Spanish for Everyday Communication I)
		 (Spanish for Everyday Communication I)
		 การออกเสียงภาษาสเปน และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน เช่น การทักทาย การบอกลา การแนะนำ�ตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
SPN 102

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 2
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication II)
		 วิชาบังคับก่อน : SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ไวยากรณ์ ศัพท์และสำ�นวนภาษาสเปนในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาสเปนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
SPN 110 ภาษาและวัฒนธรรมสเปนเพื่อการสื่อสาร
3(2-3-6)
		 (Spanish Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์ สำ�นวนภาษาสเปนเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ ชาวสเปน
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสเปน อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบ
สเปน วัฒนธรรมการดื่มไวน์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสเปน โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง
และการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
GER 121 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
3(2-3-6)
		 (German for Everyday Communication I)
		 การออกเสียงภาษาเยอรมัน และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน ได้แก่ การทักทาย การบอกลา การแนะนำ�ตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
GER 122 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 2
3(2-3-6)
		 (German for Everyday Communication II)		
		 วิชาบังคับก่อน : GER 121 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ไวยากรณ์ ศัพท์และสำ�นวนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาเยอรมันในเรื่อง ที่
เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต
GER 110 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3(2-3-6)
		 (German Language and Culture for Communication)		
		 วิชาบังคับก่อน : GER 121 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์สำ�นวนภาษาเยอรมันเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาว
เยอรมัน ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวเยอรมัน อาทิ ศิลปะ การรับประทาน
อาหารแบบเยอรมัน วัฒนธรรมการดื่มเบียร์ การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเยอรมันนี โดยเน้น
การฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
3(2-3-6)
		 (Swedish for Everyday Communication I)
		 การออกเสียงภาษาสวีดิช และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน ได้แก่ การทักทาย การบอกลา การแนะนำ�ตัว การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
SWD 122 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 2
3(2-3-6)
		 (Swedish for Everyday Communication II)
		 วิชาบังคับก่อน : SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ไวยากรณ์ ศัพท์และสำ�นวนภาษาสวีดิชในระดับที่สูงขึ้น ฝึกพูดภาษาสวีดิชในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเที่ยว การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
SWD 110 ภาษาและวัฒนธรรมสวีเดนเพื่อการสื่อสาร
3(2-3-6)
		 (Swedish Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์ สำ�นวนภาษาสวีดชิ เบือ้ งต้นทีใ่ ช้สอ่ื สารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวสวีเดน
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสวีเดน อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหาร
แบบสวีเดน การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสวีเดน โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
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VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
3(2-2-5)
		 (Vietnamese for Everyday Communication I)
		 การออกเสียงภาษาเวียดนาม และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน การทักทาย การบอกลา การแนะนำ�ตัว
การสนทนา
ทางโทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
VTN 102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 2
3(2-2-5)
		 (Vietnamese for Everyday Communication II)
		 วิชาบังคับก่อน : VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสาร ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
VTN 110 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
		 (Vietnamese Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์สำ�นวนภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาว
เวียดนาม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ได้แก่ ศิลปะ การรับ
ประทานอาหารแบบเวียดนาม การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม โดยเน้นการฝึกทักษะ
การฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
3(2-2-5)
		 (Malay for Everyday Communication I)
		 การออกเสียงภาษามลายู และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน การทักทาย การบอกลา การแนะนำ�ตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
MLY 102 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 2
3(2-2-5)
		 (Malay for Everyday Communication II)
		 วิชาบังคับก่อน : MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสาร ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
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MLY 110 ภาษาและวัฒนธรรมมลายูเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
		 (Malay Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : MLY 101 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์ สำ�นวนภาษามลายูเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวมลายู
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวมลายู ได้แก่ ศิลปะการรับประทานอาหาร
แบบมลายู การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
BHS 101 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
3(2-2-5)
		 (Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
		 การออกเสียงภาษาบาฮาซา และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน
เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน การทักทาย การบอกลา การแนะนำ�ตัว การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การถามและบอกทิศทาง
BHS 102

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 2
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
		 วิชาบังคับก่อน : BHS 101 บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสาร ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
BHS 110 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
		 (Indonesia Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : BHS 101 บาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์ สำ�นวนภาษาฮาซาอินโดนีเซีย เบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวอินโดนีเซียขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซีย อาทิ ศิลปะการ
รับประทานอาหารแบบอินโดนีเซีย การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอินโดนีเซีย โดยเน้นการฝึก
ทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
3(2-2-5)
		 (Lao for Everyday Communication I)
		 การออกเสียงภาษาลาว และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน การทักทาย การบอกลา การแนะนำ�ตัว การสนทนาทางโทรศัพท์
การถามและบอกทิศทาง
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LAO 102 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 2
3(2-2-5)
		 (Lao for Everyday Communication II)
		 วิชาบังคับก่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสาร ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
LAO 110 ภาษาและวัฒนธรรมลาวเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
		 (Lao Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์ สำ�นวนภาษาลาวเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ ชาวลาว
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวลาว ได้แก่ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบ
ลาว การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาว โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูด ในสถานการณ์
ที่หลากหลาย
BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
3(2-2-5)
		 (Burmese for Everyday Communication I)
		 การออกเสียงภาษาพม่า และรูปประโยคพืน้ ฐาน เน้นฝึกทักษะทัง้ 4 ด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน
เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน การทักทาย การบอกลา การแนะนำ�ตัว การสนทนาทางโทรศัพท์
การถามและบอกทิศทาง
BRM 122 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 2
3(2-2-5)
		 (Burmese for Everyday Communication II)
		 วิชาบังคับก่อน : BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสาร ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดับที่สูงขึ้น การเจรจาซื้อขายสินค้า การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น
BRM 110 ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
		 (Burmese Language and Culture for Communication)
		 วิชาบังคับก่อน : BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจำ�วัน 1
		 ศัพท์ สำ�นวนภาษาลาวเบือ้ งต้นทีใ่ ช้สอ่ื สารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ ชาวพม่า
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวพม่า อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหาร
แบบพม่า การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศพม่า โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย
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3) กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำ�และความรับผิดชอบต่อสังคม
		 (Leadership and Social Responsibility)
				
RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก
3(2-2-5)
		 (Sceince of Love)
		 ความหมาย ความสำ�คัญ รูปแบบของความรัก ทั้งความรักในตนเอง ผู้อื่น ครอบครัว สังคม
สิ่งแวดล้อม ตระหนักในการรู้คุณค่าตนเอง และการเคารพผู้อื่น มีความรู้สึกรับผิดชอบ ใช้พลังแห่งรัก
สร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่มีความสุข
RSU 131 ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
		 (Leadership for Changes)
		 การเสริมสร้างแรงบันดาลใจจากแนวคิดและการปฏิบตั ขิ องผูน้ �ำ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
ด้วยแนวคิด ที่ทุกคนสามารถเป็นผู้นำ�เพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาตนเอง แนวทาง
การพัฒนาชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน
RSU 132
		

การรู้เท่าทันการคอร์รัปชั่น
3(2-2-5)
(Corruption Literacy)
ความหมาย รูปแบบ วิธีการ ของการคอร์รัปชั่น การทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน
การใช้อำ�นาจในทางไม่เหมาะสม ศึกษาความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงของการคอร์รัปชั่นระหว่าง มิติ
ทางการเมืองและสังคม จากกรณีศึกษาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย และต่างประเทศ ปลูกฝังจิตสำ�นึก
ในการไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
RSU 133 ศาสตร์พระราชา
3(2-2-5)
		 (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
		 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 การรู้จักพึ่งตนเอง การ
เข้าใจชีวิตและสังคม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน สังคม และโลก ในมิติ สังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง โดยประสานการเรียนรู้จากชีวิตจริงนอกห้องเรียน เพื่อการประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินชีวิตที่มี
ความสุขและยั่งยืน
RSU 134 กฎหมายต้องรู้
3(2-2-5)
		 (Legal Awareness)
		 ความหมายและคุณค่าของรัฐธรรมนูญ กลไก และการบังคับใช้ของกฎหมาย กฎหมายแพ่ง
เกี่ยวกับเรื่องบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรม สัญญา ละเมิด ครอบครัว และมรดก ที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนิน
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ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย และกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดและโทษ โดยกำ�หนดผู้กระทำ�
ผิดจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำ�หนด เข้าใจและวิเคราะห์กฎหมายผ่านกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นปัญหา
ในสังคม เพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ต่อชีวิต
RSU 135 การออกแบบชีวิตและสังคมแห่งความสุข
3(2-2-5)
		 (Happy Life and Society Design)
		 นิยามความสุข ประเภทของความสุข กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิด เชิง
อนาคต การออกแบบชีวิตที่มีความสุข การออกแบบสังคมแห่งความสุข การออกแบบนโยบายความสุข
4) กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
RSU 140 ชีวิตในต่างแดนกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(0-35-18)
		 (Intercultural Communication through Overseas Experiences)
		 การเรียนรู้อาชีพ ภาษา วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ผ่านกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ โดย
อาศัยการเดินทางไปต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วม
มือ (MOU) ณ องค์กรในต่างประเทศหรือการเดินทางรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝึก
ประสบการณ์ต้องใช้เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์)
RSU 141 สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน
3(3-0-6)
		 (Seminars in Overseas Experiences)
		 การวิเคราะห์และการตรวจสอบหาความจริงในหัวข้อน่าสนใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม
ในแง่มุมต่างๆ โดยการนำ�ประเด็นที่พบจากการเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่าง
ชาติในประเทศไทยมาอภิปราย และเลือกประเด็นที่น่าสนใจที่ได้รับมาจากการเดินทางไปต่างประเทศ หรือ
จากการฝึกงานในบริษัทข้ามชาติที่เปิดดำ�เนินการในประเทศไทยมาศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันผ่านทางการนำ�
เสนอ อภิปราย ในรูปของการสัมมนา
RSU 142 ศาสตร์และศิลป์แห่งการดำ�เนินชีวิต
3(3-0-6)
		 (Sciences and Arts of Living)
		 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์เพื่อเข้าใจความหมายและคุณค่าของชีวิต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การใช้เหตุผลที่สร้างสรรค์และการคิดเชิงบวก รูปแบบการดำ�เนินชีวิต
อย่างมีความสุขและการสร้างจิตสำ�นึกต่อการพัฒนาสังคม
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RSU 143 ปทุมธานีศึกษา
3(3-0-6)
		 (Pathum Thani Study)
		 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีแบบสหวิทยาการ ในมิติประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์
ระบบนิเวศ อัตลักษณ์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
RSU 144 คนต้นแบบ
3(3-0-6)
		 (Idol Studies)
		 ประเด็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชีวิต ความคิดความเชื่อ ผ่านบุคคล
ที่น่าสนใจ เพื่อวิเคราะห์หลักการ แนวคิด วิธีการดำ�เนินชีวิต ความสัมพันธ์กับบริบทสังคม การนำ�มาปรับใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม
RSU 145 สื่อสะท้อนชีวิต
3(3-0-6)
		 (Life Reflection through Media)
		 ประเด็นด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชิวิต ความคิดความเชื่อผ่านสื่อที่
นักศึกษาสนใจ อาทิ เพลง ภาพยนตร์ ละคร สารคดี วรรณกรรม งานศิลปะแขนงต่างๆ
RSU 146 รู้ทันโลก
3(3-0-6)
		 (World Society Awareness)
		 สถานะและบทบาทของประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมในบริบท
โลก สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
RSU 147 ความเป็นไทย
3(2-2-5)
		 (Thainess)
		 เรียนรู้ความหมายของคำ�ว่า “ไทย” เอกลักษณ์และความเป็นไทย ค่านิยมแบบไทย ความเชื่อ
ประเพณี และพิธีกรรม วรรณกรรม/วรรณคดีไทยที่สะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจน รวมถึงเข้าใจวัฒนธรรม
ไทยด้านต่างๆ อาทิ มารยาท การแต่งกาย อาหาร การละเล่น ความเป็นไทยในสายตาชาวโลก
RSU 148 ไทยในสื่อ
3(2-2-5)
		 (Thai Dimension in Media)
		 ภาษากับความคิด รูปแบบการใช้ภาษาในสื่อ การสะท้อนภาพความคิดผ่านภาษา ความ
หมายและ ประเภทของสื่อ ลักษณะของสื่อประเภทต่างๆ เรียนรู้องค์ประกอบของสื่อ หน้าที่ของสื่อต่อสังคม
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด ศึกษาการใช้ภาษา ค่านิยม และภาพสะท้อนผ่านสื่อประเภท
ต่างๆ ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การสื่อความคิดผ่านภาษาจากสื่อที่นักศึกษาสนใจ
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RSU 149 วัฒนธรรมวิจักษ์
3(2-2-5)
		 (Cultural Appreciation)
		 วิเคราะห์องค์ประกอบทางวัฒนธรรมศิลปะ การแสดง ความเชื่อความศรัทธา ศึกษา
ปรากฏการณ์ร่วมสมัย โครงสร้างและพลังอำ�นาจของวัฒนธรรม ทั้งระดับสังคม ระดับภูมิภาคและระดับ
สากล เพื่อหาแนวทางคงอยู่การสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมแบบนำ�สมัย สร้างจิตสำ�นึก ตระหนักถึงความ
สำ�คัญและเคารพการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
RSU 240 ศิลปะการทำ�งานต่างวัฒนธรรม
3(2-2-5)
		 (Arts of Working with Foreigners)
		 ข้อมูลสำ�คัญในการทำ�งาน ทั้งในด้านของคนไทยที่ทำ�งานในต่างแดน หรือคนไทยที่ทำ�งานกับ
หน่วยงานต่างชาติในประเทศไทย เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้แนวโน้มอุปสงค์ของ
ตลาดแรงงาน ประเภทของหน่วยงาน บริษัทที่ต้องการพนักงานต่างชาติ จนเข้าใจเทคนิคที่จำ�เป็นในการ
ทำ�งานกับชาวต่างชาติ ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย วิถีชีวิตของชาวต่างชาติ มารยาทสังคม ข้อ
ห้ามและข้อควรปฎิบัติ
		
RSU 241 วิถีอาเซียน 1
3(2-2-5)
		 (Introduction to Passage to ASEAN : P2A1)
		 ความเป็นมาและการก่อตั้งของเครือข่ายหรือสมาคม P2A ความรู้เบื้องต้นเพื่อการเตรียมตัว
ก่อนการเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน (พีทูเอ) ในเรื่องของวัฒนธรรม สภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนในแต่ละประเทศของเครือข่ายพีทูเอ สิ่งที่ผู้เรียนคาดหวังจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของค่า
ใช้จ่าย เส้นทางและพาหนะ ระยะเวลาในการเดินทาง ที่พัก อาหารและมื้ออาหาร กิจกรรม บริการและการ
ดูแลที่พึงได้รับระหว่างการเดินทาง ประโยชน์ที่จะได้รับ เว็บไซต์พีทูเอสำ�หรับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม แนวทาง
การเตรียมตัวก่อนการเดินทางอย่างถูกวิธี
RSU 242 วิถีอาเซียน 2
3(2-2-5)
		 (Passage to ASEAN Experiences : P2A2)
		 เป็นรูปแบบหนึง่ ของโปรแกรมและกิจกรรมทีจ่ ดั ไว้เพือ่ ให้บริการผ่านทางสมาคม P2A ผูเ้ รียนต้อง
ลงทะเบียนและเข้ามีสว่ นร่วมในการเดินทางขัน้ ต่�ำ อย่างน้อย 10 วันเพือ่ เดินทางไปยัง 3 ประเทศเพือ่ นบ้านใน
กลุม่ อาเซียน โดยการรับรองของมหาวิทยาลัยสมาชิกในเครือข่ายกลุม่ ประเทศอาเซียน ผูเ้ รียนจะได้รว่ มกิจกรรม
และเรียนรูเ้ กีย่ วกับปัจจัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาษา วัฒนธรรม ค่านิยม ชีวติ ความเป็นอยู่ พฤติกรรม และความ
เชือ่ ของผูค้ นในแต่ละประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสังคม
อาเซียน เมือ่ กลับจากการเดินทางผูเ้ รียนต้องทำ�การนำ�เสนอประสบการณ์ผา่ นการนำ�เสนอและอภิปรายหน้า
ชัน้ เรียนเป็นการประเมินความรู้ ประสบการณ์ และผลสัมฤทธิท์ ไ่ี ด้จากการเดินทาง
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RSU 243 ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์
3(2-2-5)
		 (Creativity in the Arts)
		 พื้นฐานงานศิลปะที่สำ�คัญในด้านมนุษยศาสตร์ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม เพลง และศิลปะ
การแสดง สำ�รวจค่านิยมและความสนใจในการพัฒนางานศิลป์ และวัฒนธรรมจากทั่วโลก ศึกษารูงาน
ศิลปะและสื่อที่หลากหลายรูปแบบผ่านกระบวนการอ่าน การเข้าร่วมงานแสดงผลงานศิลป์ การเขียนบท
วิจารณ์ และการจัดโครงการที่สร้างสรรค์
5) กลุ่มที่ 5

ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)

RSU 150 การจัดการเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
		 (Creative Management)
		 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ เชิงสังเคราะห์
และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ความหมายของการจัดการเชิงสร้างสรรค์ การจัดการรูปแบบต่างๆ ผ่านกรณี
ศึกษา การวางแผนการจัดการเชิงสร้างสรรค์และการฝึกปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการเรียนรู้
RSU 151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3(1-4-4)
		 (Startup and Entrepreneurship Experiences)
		 ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอัพ สตาร์ทอัพแบบดั้งเดิมและสตาร์ทอัพในยุคปัจจุบัน การ
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การออกแบบสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่ตนเอง
สนใจและทำ�ได้จริง กิจกรรมที่จำ�เป็นสำ�หรับธุรกิจสตาร์ทอัพ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดหาทุน
หรือผู้สนับสนุน
RSU 152 การคิดนอกกรอบ
3(2-2-5)
		 (Lateral Thinking)
		 ถอดรหัสคิด หลักการใหม่ แนวคิดใหม่ มิติทางจริยธรรมแนวใหม่ทางสังคม การให้ความรู้
และการนำ�เสนอความจริงในแนวใหม่ การสร้างทีมนักนวัตกรรมทางสังคมยุคใหม่ สร้างความกล้าหาญใน
การตอบโจทย์ทางสังคมอย่างมีหลักการสอดคล้องกับแนวคิดและมิติทางจริยธรรมในแนวใหม่ สามารถ
นำ�เสนอความรู้ใหม่ที่นำ�ไปใช้ได้จริงในชีวิต การทำ�งาน และแบ่งปันหลักการและแนวคิดใหม่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อเผยแผ่ความรู้สู่สังคม
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RSU 153 ผู้ประกอบการไลฟ์สไตล์
3(2-2-5)
		 (Lifestyle Entrepreneurship)
		 กระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง กระบวนการคิดเชิงอนาคต การเป็นผู้
ประกอบการ จิตวิทยาบุคลิกภาพ กิจการเพื่อสังคม
RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
		 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และการสื่อสาร การประกอบการ แนวคิด
พื้นฐานทางเศรษศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคา ตลาดผลผลิต ตลาดปัจจัยการผลิต โครงสร้างตลาด
ปัจจัยการผลิต การผลิต ต้นทุน รายรับ กำ�ไร ภาษี งบประมาณรัฐบาล นโยบายการคลัง สถาบันการเงิน
เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย มูลค่าเงินตามเวลา นโยบายการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน การลงทุน การระดมทุน การ
ค้าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ และปัญหาเศรษฐกิจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6) กลุ่มที่ 6

รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy)

RSU 160 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
		 (Digital Media Literacy)
		 นิยามความรอบรู้เรื่องสื่อดิจิทัล ความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือดิจิทัลในการสื่อสาร การเข้าถึง การแลกเปลี่ยน การใช้สื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันบนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสาร ความคิดเชิงวิพากษ์ต่อกรณีศึกษาที่เป็นประเด็นข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ การประเมินคุณค่าสารสนเทศจากสื่อดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำ�วัน
RSU 161 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
		 (Design and Production of Media)
		 การสร้างแนวคิดเพื่อการผลิตเนื้อหาผ่านสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวางแผน
สร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อดิจิทัล การผลิตและการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ
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7) กลุ่มที่ 7

หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)

RSU 170 หลักคิดวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
		 (Essence of Science)
		 ศึกษาภาพรวมวิวัฒนาการวิทยาศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิดการตั้งสมมติฐาน
เพื่อนำ�ไปสู่การค้นคว้า การทดลองหาคำ�ตอบ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิสูจน์แนวความคิดตามสมมติฐานที่วางไว้ และเสนอแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคต
RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข
3(2-2-5)
		 (Healthy Life-Styles)
		 กระบวนทัศน์ด้านสุขภาวะ การรอบรู้ด้านสุขภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การดูแล
และการสร้างเสริมสุขภาวะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณแบบองค์รวม การใช้ยาในชีวิตประจำ�
วัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
RSU 172 ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
		 (Environmental -friendly Life)
		 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งระดับชุมชนและระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิต
มนุษย์ในปัจจุบัน การพัฒนาและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก
การรับมือ การ
ปรับตัวสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่วิฤตในปัจจุบัน การน้อมนำ�แนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการดำ�เนินชีวิต
RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ
3(2-2-5)
		 (Nutrition and Health Promotion)
		 คำ�จำ�กัดความของอาหาร สารอาหาร โภชนาการ การแบ่งประเภทและบทบาทของสารอาหาร
แต่ละชนิดและความสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆ ปริมาณความต้องการสารอาหารแต่ละชนิดที่ร่างกาย
ควรได้รับในประจำ�วัน ดัชนีมวลรวมของร่างกาย ความต้องการและการใช้พลังงาน ในแต่ละวัน พลังงาน
ที่ร่างกายต้องการใช้ในขณะพัก การประเมินภาวะโภชนาการ การออกกำ�ลังกาย ภาวะทุพโภชนาการ การ
ควบคุมน้ำ�หนักตัว ภาวะผิดปกติทางเมตาโบลิสม โภชนาการในภาวะต่างๆ และ การใช้อาหารร่วมในการ
บำ�บัดโรคต่าง ๆ เทคโนโลยีอาหาร พืชจีเอ็มโอ ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร สารพิษและเชื้อโรคที่
ปนเปื้อนมาในอาหาร
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RSU 174

การออกแบบสรีระ
3(2-2-5)
(Physical Body Design)
		 รูปแบบและความหลากหลายของการฝึกด้วยแรงต้านเพื่อการเสริมสร้างและกระชับกล้าม
เนื้อ การใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์มาประยุกต์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและลดกระชับสัดส่วนของร่างกาย
รวมถึงการวางแผนและสร้างโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้านที่เหมาะสมให้กับทุกเพศทุกวัย
8) กลุ่มที่ 8

อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)

RSU 180 รังสิตมาย-สไตล์
3(1-4-4)
		 (RSU My-Style)
		 การพัฒนาตนเอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ เชิงสังเคราะห์และการคิด
เชิงสร้างสรรค์ การตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน การฝึกปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการเรียนรู้ จาก
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักศึกษาสนใจในมหาวิทยาลัยรังสิต
RSU 181 นันทนาการ
3(2-2-5)
		 (Recreation)
		 รูปแบบแนวคิด และประโยชน์ของแต่ละกิจกรรม เพื่อนำ�ไปใช้ให้เหมาะสม สามารถออกแบบ
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่างๆ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสอดคล้องกับแต่ละ
สภาวการณ์
RSU 182 การพัฒนาความสามารถพิเศษ
3(2-2-5)
		 (Talents Development)
		 การพัฒนาความสามารถพิเศษ ในด้านการเป็นนักพูด พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นักแสดง นักร้อง
นักดนตรี ช่างภาพ ศิลปิน นักเต้น เพื่อฝึกทักษะ ดึงศักยภาพ พรสวรรค์ สู่การเป็นมืออาชีพ
RSU 183 การปฏิบัติงานช่างด้วยตนเอง
3(2-2-5)
		 (D.I.Y.)
		 กลไกการทำ�งานของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วัน เข้าใจการแก้ไขปัญหา คิดค้นสิ่ง
ประดิษฐ์ใหม่ โดยการลงมือทำ�ให้รู้จริง ให้งานสร้าง ซ่อม แก้ไขเป็นเรื่องง่ายสามารถทำ�ได้ด้วยตนเอง
RSU 184 คนต่างรุ่นในสังคมสูงวัย
3(2-2-5)
		 (Cross Generations in Aging Society)
		 การเตรียมตัวสำ�หรับคนต่างรุ่น ในการเข้าสู่วัยสูงอายุ และสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของ
ประเทศไทย และสังคมโลก เข้าใจแนวคิดสูงวัยเชิงรุก (Active Aging) ซึ่งเป็นกรอบแนวนโยบายที่สร้างโดย
องค์การอนามัยโลก ที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพกายและจิตที่ดี การมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว
และการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุ และคนต่างรุ่นได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมสูงวัยและ
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคต
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หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ACC 100 การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
		 (Financial Accounting)
		 ลักษณะและแนวคิดของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี งบดุล งบกำ�ไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด วงจรบัญชีและสมการบัญชี การบันทึกบัญชีของกิจการ พาณิชย
กรรม และผลิตสินค้า การวิเคราะห์งบการเงิน
ACC 103 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
		 (Managerial Accounting)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 100 การบัญชีการเงิน
		 แนวคิดทางการบัญชีเพื่อการจัดการ การจำ�แนกประเภทต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณ
และกำ�ไร การปันส่วนต้นทุน ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน
เพื่อการตัดสินใจ ตลอกจนการวัดผลการปฏิบัติงาน
ACC 315 การภาษีอากร
3(3-0-6)
		 (Taxation)
		 ลักษณะหลักการของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัด
เก็บภาษีอากรต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล ภาษีการค้า อากรแสตมป์ และ
ภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการค้าโดยทั่ว ๆ ไป
DBS 101
		

นวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
(Innovation Technology and digital business management)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ และ ซอฟต์แวร์สำ�หรับการจัดการงาน
เอกสารเบื้องต้น การสร้างสื่อนำ�เสนอผลงาน การใช้ระบบ Cloud เบื้องต้นเพื่อธุรกิจด้วย Google Drive
การจัดการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในองค์กร การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยซอฟต์แวร์ CMS แนวความคิด
ภาพรวม ของการตลาดออนไลน์ การจัดการข้อมูลและการสื่อสารด้วย Social media และทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ การศึกษาความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อให้ก้าวทันการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน
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DBS 201 เทคโนโลยีดิจิทัลสำ�หรับธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Digital Technology for Business)
		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในองค์การ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ�หรับการทำ�ธุรกิจดิจิทัลเป็นเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในงาน
ธุรกิจ รวมถึงจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดิจิทัล การใช้โปรแกรมประยุกต์ในระดับขั้นสูงเพื่องานธุรกิจ
เช่น การเขียนฟังชัน Macros บน Microsoft Excel
DMR 201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
		 (Principle of Marketing)
		 ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีการตลาด เครื่องมือที่ใช้ในการทำ�การตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำ�หนดกลุ่มเป้าหมายและการกำ�หนดตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม
ผู้บริโภค การบริหารการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์และ
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคา การเลือกช่องทางการจัดจำ�หน่าย การส่งเสริมการ
ตลาด และจริยธรรมทางการตลาด
ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
		 (Principles of Microeconomics)
		 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการทำ�งานของกลไกตลาดในการจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎีพฤติกรรมผู้
บริโภค ทฤษฎีของหน่วยผลิต การกำ�หนดราคาในตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยการผลิต โครงสร้างตลาด
แบบต่างๆ และประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร การแทรกแซงกลไกตลาดของรัฐ
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
		 (Principles of Macroeconomics)
		 หลักพื้นฐานเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติและองค์ประกอบ การกำ�หนดรายได้ประชาชาติ การ
จ้างงาน และระดับราคาสินค้า บทบาทของภาครัฐบาล เงิน และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการกำ�หนดรายได้
ประชาชาติ ตลอดจนนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ และการว่างงาน
FIN 201		 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Business Finance)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 100 การบัญชีการเงิน
		 ความสำ�คัญและเป้าหมายของการจัดการการเงิน รูปแบบของธุรกิจที่มีความสำ�คัญต่อการ
จัดการการเงิน บทบาทและจริยธรรมทางธุรกิจของผู้จัดการการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์และการวางแผน
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ทางการเงิน การจัดสรรเงินทุนต่าง ๆ การจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การ
พิจารณาโครงการลงทุน โครงสร้างของเงินทุน ต้นทุนเงินทุน และนโยบายเงินปันผล
HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Human Resource Management)
		 ประวัติความเป็นมา ทฤษฎี หลักการ ขอบเขตและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ได้แก่ การวางแผนกำ�ลังคน การจำ�แนกตำ�แหน่ง การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำ�งาน การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทน การพัฒนาและการฝึกอบรม การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูล การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนเงินสำ�รองเลี้ยงชีพ การธำ�รงรักษาบุคคล การรักษา
ระเบียบวินัย แรงงานสัมพันธ์ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
LWB 480 กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ
2(2-0-4)
		 (Law and Business Administration)
		 บทบาทของกฎหมายทีม่ ตี อ่ การจัดตัง้ องค์การธุรกิจ หน้าทีง่ านทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การ
บริหารทั้งด้านงานบุคคลและการตลอดจนการควบคุมกำ�กับดูแล ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ผู้บริโภค
MGT 200 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
		 (Entrepreneurship)
		 ความหมาย ความสำ�คัญ ความสามารถ แนวความคิด ประเภท กลยุทธ์ ทรัพยากร สภาพ
แวดล้อมและคุณสมบัตขิ องการเป็นผูป้ ระกอบการ แนวคิดและโอกาสในการทำ�ธุรกิจ การวิเคราะห์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม หน้าที่ของการทำ�ธุรกิจ เช่น การตลาด การผลิตและการดำ�เนินงาน การจัดการและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการบัญชี ตลอดจนองค์ประกอบที่สำ�คัญของการทำ�แผนธุรกิจ
MGT 202 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
		 (Organization and Management)
		 แนวคิดพื้นฐานและลักษณะองค์การ หลักการจัดการ และหน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่
การวางแผน การจัดองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ� และการควบคุม รวมถึงกระบวนการจัดการ สภาพ
แวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
LSM 202
		
		

การจัดการการดำ�เนินงาน
(Operations Management)
หน้าที่ของการผลิตและการดำ�เนินงาน

3(3–0–6)
กลยุทธ์การผลิตและการดำ�เนินงาน

การจัดการ
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คุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การพยากรณ์ การวางแผนการดำ�เนินงาน การจัดการสินค้าคงเหลือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี การตัดสิน
ใจตามหลักจริยธรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
LSM 203 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ
3(3–0–6)
		 (Statistical Analysis in Business)
		 แนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เกี่ยวกับการนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการประมาณการและ
การตัดสินใจทางธุรกิจ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การทดสอบสมมุติฐานที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์
เช่น ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรม
เวลา และการนำ�ซอฟต์แวร์มาใช้ประมวลผลทางสถิติ
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สาขาวิชาการจัดการ
วิชาชีพ-บังคับ		
แขนงวิชาการจัดการทั่วไป (General Management)
HRM 204 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Human Resource Management Strategy)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 กลยุทธ์ในการจัดการองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ โครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจ
นโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการพยากรณ์ทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อนำ�ไปใช้ในการวางแผนอาชีพ การเกลี่ยกำ�ลังคน และการจัดเตรียมกำ�ลังคนเพื่อสืบทอดตำ�แหน่ง
HRM 308 การจัดการค่าตอบแทน
3(3-0-6)
		 (Compensation Management)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 ขอบเขต ความหมาย และความสำ�คัญของค่าตอบแทน โดยการศึกษาทฤษฎีค่าจ้าง การ
กำ�หนดโครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน การสำ�รวจค่าจ้าง การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลให้แก่
พนักงาน การกำ�หนดค่าตอบแทนจูงใจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำ�หนดค่าตอบแทน และการออกแบบ
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานบางประเภท
MGT 203 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ
3(3-0-6)
		 (Human Behavior in Organization)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 สภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์การที่มีผลต่อพฤติกรรม โครงร่างขององค์การ เป้าหมายของ
องค์การ เป้าหมายส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อิทธิพลของกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
กระบวนการสื่อสารติดต่อ แบบของผู้นำ�ทางการบริหาร การขัดแย้งของบุคคลในองค์การ การแก้ปัญหาการ
ขัดแย้งและการจูงใจต่างๆ
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MGT 305 การสื่อสารในองค์การ
3(3-0-6)
		 (Organization Communication)
		 ความหมาย ความสำ�คัญและปัญหาของการสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ พฤติกรรม
ทางการสื่อสารของบุคคล รูปแบบของการสื่อสารองค์การ โครงสร้างองค์การที่มีผลต่อลักษณะและรูปแบบ
ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
MGT 306 การจัดการสำ�นักงาน
3(3-0-6)
		 (Office Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 การจัดสำ�นักงาน การวางผังสำ�นักงานและการปรับปรุงงาน การจัดสภาพแวดล้อมในสำ�นักงาน
การบริหารระบบเอกสาร การกำ�หนดขอบเขตภารกิจที่สนับสนุนการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร ตลอดจน
การนำ�ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติมาใช้
MGT 307 การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ
3(3-0-6)
		 (Management Planning and Control)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 กระบวนการในการวางแผน และการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและการควบคุม
การประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะวางวัตถุประสงค์และนโยบายของธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจ การ
วางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเทคนิคการควบคุมแบบต่างๆ
MGT 309 ภาวะผู้นำ�
3(3-0-6)
		 (Leadership)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับความเป็นผูน้ �ำ วิธบี ริหารมนุษยสัมพันธ์ และอิทธิพลของผูน้ �ำ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม
การตัดสินใจของกลุ่มกับความสำ�เร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม
การวางตัวของผู้น�ำ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ตลอดจนประสิทธิภาพในการทำ�งานของกลุ่ม
MGT 411 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
		 (Small Business Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 วิธกี ารจัดการธุรกิจขนาดย่อม การจัดตัง้ ธุรกิจขนาดย่อม การวางแผนธุรกิจขนาดย่อม การจัด
องค์การ การจัดการการผลิต การจัดการทางด้านการเงิน และการตลาด การปฏิบตั ติ า่ งๆ รวมทัง้ การแก้ปญ
ั หา
เพือ่ ให้ธรุ กิจสามารถดำ�เนินการประสบความสำ�เร็จ มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างสม่ำ�เสมอ
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MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
		 (Strategic Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 ความหมาย และความสำ�คัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับของกลยุทธ์และประเภทของกลยุทธ์ การเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ของธุรกิจ เพื่อการดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
MGT 417 การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
		 (Project Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการวางแผนและการวิเคราะห์ระบบ การดำ�เนินการและการ
บริหารโครงการกับองค์การเมตริกซ์ ภาวะแวดล้อมของโครงการในแนวเชิงองค์การ แผนภูมิองค์การจาก
ทัศนะเชิงระบบ อำ�นาจในโครงการ การควบคุมโครงการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุมในโครงการ
MGT 418 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (International Business Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 บทบาทและความสำ�คัญของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาที่เกี่ยวข้องและกลยุทธ์
วิธีการแก้ปัญหา ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมาย ภาษี และวัฒนธรรมข้ามชาติ การดำ�เนินงานและการ
บริหารงานของธุรกิจข้ามชาติ และประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ ตลอดจนบทบาท หน้าที่และความสำ�คัญ
ขององค์การค้าระหว่างประเทศ
MGT 419 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางการจัดการ
3(3-0-6)
		 (Change and Innovation Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 วิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์และสภาพแวดล้อมทางวัตกรรมสำ�หรับผู้จัดการ
การนำ�
กระบวนการใหม่ไปปฏิบัติในองค์การ ปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การ อาทิ
เทคโนโลยี โครงสร้างองค์การ พฤติกรรม รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศที่ดี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ การปรับปรุงองค์การ ด้วยเทคนิคการจัดการอย่างสร้างสรรค์
MGT 423 การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ
(Enterprise Risk Management)
วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ

3(3-0-6)
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		 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง สถานการณ์ปัจจุบันด้านความเสี่ยง องค์ประกอบพื้นฐานความ
เสี่ยงขององค์การ ผลกระทบของความเสี่ยงทางการจัดการ กระบวนการจัดการความเสี่ยง ทักษะการ
จัดการความเสี่ยงของผู้บริหาร เครื่องมือที่จำ�เป็นในการสร้างโอกาสและการลดความเสี่ยงให้ธุรกิจประสบ
ความสำ�เร็จ
MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Business Project)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย
		 การจัดทำ�โครงงานทางการบริหารธุรกิจ โดยเลือกรูปแบบของโครงงาน หรือแผนธุรกิจ หรือ
งานวิจัย ให้สอดคล้องตามแนววิชาชีพทางการบริหารธุรกิจที่ได้ศึกษามา โดยเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์ต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน พร้อมนำ�เสนอผลงานต่อคณะกรรมการก่อนสำ�เร็จ
การศึกษา
MGT 490 สัมมนาทางการจัดการทั่วไป
3(3-0-6)
		 (Seminar in General Management)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไปชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาสุดท้าย
		 หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
		 ปัญหาในการบริหารในทางปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับการวางแผน การจัดองค์การการบริหารงานบุคคล
การสั่งงานและการควบคุม รวมทั้งบทบาทของผู้บริหารในระดับต่างๆ รวมทั้งเทคนิคในการบริหารงาน การ
แก้ไขปัญหา โดยนำ�เทคนิคต่างๆ ที่ได้ศึกษามาประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร
MGT 492 สหกิจศึกษาสำ�หรับการจัดการทั่วไป
7(0-35-18)
		 (Cooperative Education in General Management)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทั่วไปภาคการศึกษาสุดท้าย
		 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
		 ฝึกงานด้านการจัดการในหน่วยงานต่างๆ โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงาน
ประจำ�ของหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 4 เดือนติดต่อกัน และมีงาน
เฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องทำ�บันทึกประจำ� วันส่งทุก
สัปดาห์ และต้องผ่านการประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ทำ�การปฏิบัติงาน
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MGT 498 การฝึกงาน
1(0-35-18)
		 (Internship)
		 วิชาบังคับก่อน : ต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
		 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จำ�นวนหนึ่งแล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานตาม
สถาบันหรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา ไม่น้อยกว่า 6
สัปดาห์ หรือ 210 ชั่วโมง โดยอยู่ในความควบคุมและประเมินผลของสาขา

วิชาชีพ-เลือก
แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
MGT 204 ทฤษฏีองค์การ
3(3-0-6)
		 (Organization Theory)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะ และข้อแตกต่างของโครงสร้างองค์การ เช่น รูปแบบ สิง่ แวดล้อม
การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี แนวความคิดต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยเดิมจนถึงปัจจุบัน การจัดโครงการสร้างของ
องค์การที่มีประสิทธิภาพเหมาะแก่การดำ�เนินงานองค์การธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ
MGT 308 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Research Methods in Business)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 ความสำ�คัญและขอบเขตของการวิจัยธุรกิจ เทคนิคและหลักการในการทำ�วิจัยทางธุรกิจ การ
ประยุกต์กรรมวิธีการวิจัยเข้าวิชาการแขนงต่าง ๆ ทางธุรกิจ และแนวทางในการจัดทำ�โครงการทางธุรกิจ
การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยศึกษาด้วยวิธีออกสนามและการปฏิบัติจริง
MGT 410 การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
		 (Organization Development)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 วิธีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไของค์การอย่างมีระบบเพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพ การ
เปลี่ยนแปลงองค์การและองค์ประกอบภายในองค์การ กระบวนการในการพัฒนาองค์การ การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์องค์การ การจัดการแก้ไขปัญหาขององค์การ กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
การบริหารการเปลี่ยนแปลง และเทคนิคของการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง
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MGT 414 การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Public Relations for Business)
		 หลักการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจ การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในองค์การ การวางแผน
และการดำ�เนินงานประชาสัมพันธ์ การใช้หลักประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพพจน์และความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การ ได้แก่ ลูกค้าผู้ถือหุ้น ตลอดจนประชาชนทั่วไป
MGT 415 การต่อรองทางธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Business Negotiation)
		 ความหมาย ความสำ�คัญของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ขอบข่ายของงานที่ต้องใช้การเจรจา
ต่อรอง วิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน จุดแข็งของสถานการณ์ในการเจรจา ทั้งในด้านผู้เจรจาเองและคู่เจรจา
วางแผนและเลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการเจรจาต่อรองได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจที่มีประสิทธิผล
MGT 422 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
		 (Cross Cultural Management)
		 ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารในบริบทของการจัดการระดับโลก การจัดการความหลากหลายในสถานที่
ทำ�งาน และการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างกัน
MGT 495 ประเด็นในปัจจุบันทางการจัดการ
3(3-0-6)
		 (Current Issues in Management)
		 ทฤษฎี และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ ทางด้านการจัดการ โดยนำ�กรณีศึกษาในปัจจุบัน มา
ทำ�การวิเคราะห์ อภิปราย และทำ�รายงานพร้อมนำ�เสนอในชั้นเรียน รวมทั้งการทัศนศึกษาจากสถาน
ประกอบการ และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมแสดงแนวคิด
MGT 499 หัวข้อพิเศษทางการจัดการ
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Management)
		 หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านการจัดการสำ�หรับแต่ละภาคการศึกษา โดยหัวข้อที่จะนำ�มาใช้ใน
การเรียนการสอนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาขาฯ
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หมวดวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาโท
แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
MGT 200 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
		 (Entrepreneurship)
		 ความหมาย ความสำ�คัญ ความสามารถ แนวความคิด ประเภท กลยุทธ์ ทรัพยากร สภาพ
แวดล้อมและคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดและโอกาสในการทำ�ธุรกิจ การวิเคราะห์
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม หน้าที่ของการทำ�ธุรกิจ เช่น การตลาด การผลิตและการดำ�เนินงาน การ
จัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการบัญชี ตลอดจนองค์ประกอบที่สำ�คัญของการทำ�
แผนธุรกิจ
MGT 202 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
		 (Organization and Management)
		 แนวคิดพื้นฐานและลักษณะองค์การ หลักการจัดการ และหน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่
การวางแผน การจัดองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ� และการควบคุม รวมถึงกระบวนการจัดการ สภาพ
แวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
MGT 203 พฤติกรรมบุคคลในองค์การ
3(3-0-6)
		 (Human Behavior in Organization)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 สภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์การที่มีผลต่อพฤติกรรม โครงร่างขององค์การ เป้าหมายของ
องค์การ เป้าหมายส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อิทธิพลของกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่ม กระบวนการสื่อสารติดต่อ แบบของผู้นำ�ทางการบริหาร การขัดแย้งของบุคคลในองค์การ การแก้
ปัญหาการขัดแย้งและการจูงใจต่างๆ
MGT 305 การสื่อสารในองค์การ
3(3-0-6)
		 (Organization Communication)
		 ความหมาย ความสำ�คัญและปัญหาของการสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ พฤติกรรม
ทางการสื่อสารของบุคคล รูปแบบของการสื่อสารองค์การ โครงสร้างองค์การที่มีผลต่อลักษณะและรูปแบบ
ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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MGT 306 การจัดการสำ�นักงาน
3(3-0-6)
		 (Office Management)
		 การจัดสำ�นักงาน การวางผังสำ�นักงานและการปรับปรุงงาน การจัดสภาพแวดล้อมในสำ�นักงาน
การบริหารระบบเอกสาร การกำ�หนดขอบเขตภารกิจที่สนับสนุนการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร ตลอดจน
การนำ�ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติมาใช้
MGT 309 ภาวะผู้นำ�
3(3-0-6)
		 (Leadership)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วกับความเป็นผูน้ �ำ วิธบี ริหารมนุษยสัมพันธ์ และอิทธิพลของผูน้ �ำ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม
การตัดสินใจของกลุ่มกับความสำ�เร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม
การวางตัวของผู้นำ�ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ตลอดจนประสิทธิภาพในการทำ�งานของกลุ่ม
MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
		 (Strategic Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 ความหมาย และความสำ�คัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับของกลยุทธ์และประเภทของกลยุทธ์ การเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ของธุรกิจ เพื่อการดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
MGT 417 การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
		 (Project Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการวางแผนและการวิเคราะห์ระบบ การดำ�เนินการและการ
บริหารโครงการกับองค์การเมตริกซ์ ภาวะแวดล้อมของโครงการในแนวเชิงองค์การ แผนภูมิองค์การจาก
ทัศนะเชิงระบบ อำ�นาจในโครงการ การควบคุมโครงการ เทคนิคในการวางแผนและควบคุมในโครงการ
MGT 419 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางการจัดการ
3(3-0-6)
		 (Change and Innovation Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 วิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์และสภาพแวดล้อมทางวัตกรรมสำ�หรับผู้จัดการ การนำ�
กระบวนการใหม่ไปปฏิบัติในองค์การ ปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การ อาทิ
เทคโนโลยี โครงสร้างองค์การ พฤติกรรม รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาองค์การ การปรับปรุงองค์การ ด้วยเทคนิคการจัดการอย่างสร้างสรรค์
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วิชาชีพ-บังคับ
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
HRM 202
กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
		 (Labor Law)
		 ความเป็นมาของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และศึกษาถึงหลักการทีส่ �ำ คัญของกฎหมายที่
เกี่ยวกับแรงงาน อาทิ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ สัญญาจ้างงาน กฎหมายประกัน
สังคม กฎหมายกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพและกฎหมายที่เกี่ยวกับเงินทดแทนต่าง ๆ
HRM 203 พนักงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
		 (Employee Relations)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 วิวัฒนาการทางด้านระบบแรงงานสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลกระ
ทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บทบาทของตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้าง การเจรจา
ต่อรอง กลไกของระบบแรงงานสัมพันธ์ทั้งในระดับทวิภาคีและไตรภาคี ข้อพิพาทแรงงาน การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทแรงงาน การชี้ขาด การปิดงาน การนัดหยุดงาน และการนำ�กิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
HRM 204 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Human Resource Management Strategy)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 กลยุทธ์ในการจัดการองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ โครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจ
นโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการพยากรณ์ทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อนำ�ไปใช้ในการวางแผนอาชีพ (Career Planning) การเกลี่ยกำ�ลังคน (Redevelopment) และ
การจัดเตรียมกำ�ลังคนเพื่อสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Planning)
HRM 306 การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
3(3-0-6)
		 (Recruitment and Selection)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 วิเคราะห์เป้าหมายขององค์การ ศึกษาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับแรงงาน กำ�หนดกลยุทธ์ในการ
สรรหาบุคลากร กระบวนการสรรหาขององค์การ แนวทางในการสรรหาทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ

1373
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

วิธีการสรรหาโดยอาศัยสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบัน และศึกษาถึงหลักการ กระบวนการในการคัดเลือกบุคคล
เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคล การทดลองงาน การประเมินผลการทดลองงาน การบรรจุ
แต่งตั้ง และแนวโน้มการสรรหาและคัดเลือกในอนาคต
HRM 307 การวิเคราะห์งานและการปรับปรุงงาน
3(3-0-6)
		 (Job Analysis and Job Modification)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 ความสำ�คัญของการวิเคราะห์งานและการออกแบบงานที่มีต่อองค์การ และต่องานทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์อื่น ๆ โดยศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์งาน ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล จนถึงการจัดทำ�คำ�
บรรยายลักษณะงาน การจัดทำ�มาตรฐานการทำ�งาน การกำ�หนดคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน การแบ่งกลุ่มงาน
การปรับปรุงงาน การประเมินค่างาน การจำ�แนกสายงานและระดับของตำ�แหน่งงาน
HRM 308 การจัดการค่าตอบแทน
3(3-0-6)
		 (Compensation Management)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 ขอบเขต ความหมาย และความสำ�คัญของค่าตอบแทน โดยการศึกษาทฤษฎีค่าจ้าง การ
กำ�หนดโครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน การสำ�รวจค่าจ้าง การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลให้แก่
พนักงาน การกำ�หนดค่าตอบแทนจูงใจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำ�หนดค่าตอบแทน และการออกแบบ
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานบางประเภท
HRM 411 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Psychology in Human Resource Management)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 หลักการและทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ทั้งทางด้านความ
แตกต่าง การรับรู้ การเรียนรู้ ความต้องการ ความพึงพอใจ ความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร และการนำ�หลัก
จิตวิทยาไปประยุกต์ใช้กับงานทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์
HRM 412 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Human Resource Development)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือ่ งมือและวิธกี ารในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความหมายและความสำ�คัญของการฝึกอบรม การวิเคราะห์
เพื่อหาความจำ�เป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) การออกแบบหลักสูตร การจัดทำ�โครงการฝึกอบรม
เทคนิคและเครื่องมือในการฝึกอบรม การดำ�เนินและการประเมินผลโครงการฝึกอบรม
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HRM 413 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
		 (Performance Management)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 ความหมาย วัตถุประสงค์ และความสำ�คัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การ แนวคิดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทฤษฎี และเครื่องมือในการประเมินรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
ในการประเมินรายบุคคล การประเมินกลุ่มบุคคล ปัญหาในการประเมินผล จริยธรรมในการประเมินผล
และกลยุทธ์สู่ความสำ�เร็จในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการอภิปรายผลการประเมินระหว่างผู้
ประเมินและผู้ถูกประเมิน และการนำ�ผลการประเมินไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
		
HRM 414 การสร้างทีมงานและการทำ�งานเป็นทีม
3(3-0-6)
		 (Teamwork Building and Working Team)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 ความหมายและความสำ�คัญของทีม ทีมงาน และการทำ�งานเป็นทีม เทคนิคในการสร้างทีม
งานและการทำ�งานเป็นทีม ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสร้างทีมงาน ทั้งในด้านการสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน รวมทั้งศึกษาถึงทฤษฎีในการจูงใจ การจูงใจพนักงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งการ
ให้สิ่งตอบแทนในรูปของตัวเงิน และรูปแบบอื่น ๆ
HRM 490 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Seminar in Human Resource Management)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4
		 ภาคการศึกษาสุดท้าย หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
		 แนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น ปัญหาการวางแผน
กำ�ลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคคล ค่าตอบแทน และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น โดยนำ�กรณีศึกษา
ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน มาทำ�การวิเคราะห์ อภิปราย และทำ�รายงานพร้อมนำ�เสนอ
ในชั้นเรียน รวมทั้งการทัศนศึกษาจากสถานประกอบการ และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วม
แสดงแนวคิด
HRM 492 สหกิจศึกษาสำ�หรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
7(0–35-18)
		 (Cooperative Education for Human Resource Management)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาในแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 ภาคการศึกษาสุดท้าย และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
		 ฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานต่างๆ โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน
เสมือนเป็นพนักงานประจำ�ของหน่วยงานนั้น ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนติดต่อกัน และมีงาน
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เฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น
นักศึกษาจะต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่งทุก
สัปดาห์ และต้องผ่านการประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ทำ�การปฏิบัติงาน
HRM 498 การฝึกงาน
1(0-35-18)
		 (Internship)
		 วิชาบังคับก่อน : ต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จำ�นวนหนึ่งแล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานตาม
สถาบันหรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา ไม่น้อยกว่า 6
สัปดาห์ หรือ 210 ชั่วโมง โดยอยู่ในความควบคุมและประเมินผลของสาขาวิชาฯ
MGT 411 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
		 (Small Business Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 วิธีการจัดการธุรกิจขนาดย่อม การจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม การวางแผนธุรกิจขนาดย่อม การ
จัดองค์การ การจัดการการผลิต การจัดการทางด้านการเงิน และการตลาด การปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งการ
แก้ปัญหาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำ�เนินการประสบความสำ�เร็จ มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่าง
สม่ำ�เสมอ
MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
		 (Strategic Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 ความหมาย และความสำ�คัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับของกลยุทธ์และประเภทของกลยุทธ์ การเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ของธุรกิจ เพื่อการดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
MGT 423 การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ
3(3-0-6)
(Enterprise Risk Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง สถานการณ์ปัจจุบันด้านความเสี่ยง องค์ประกอบพื้นฐานความ
เสี่ยงขององค์การ ผลกระทบของความเสี่ยงทางการจัดการ กระบวนการจัดการความเสี่ยง ทักษะการ
จัดการความเสี่ยงของผู้บริหาร เครื่องมือที่จำ�เป็นในการสร้างโอกาสและการลดความเสี่ยงให้ธุรกิจประสบ
ความสำ�เร็จ
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MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Business Project)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย
		 การจัดทำ�โครงงานทางการบริหารธุรกิจ โดยเลือกรูปแบบของโครงงาน หรือ แผนธุรกิจ หรือ
งานวิจัย ให้สอดคล้องตามแนววิชาชีพทางการบริหารธุรกิจที่ได้ศึกษามา โดยเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์ต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน พร้อมนำ�เสนอผลงานต่อคณะกรรมการก่อนสำ�เร็จ
การศึกษา

วิชาชีพเลือก
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
HRM 410 การจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในองค์การ
3(3-0-6)
		 (Safety and Health Management in Organizations)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 ความสำ�คัญของความปลอดภัยและสุขอนามัยทีด่ ใี นการทำ�งาน โดยการศึกษาเกีย่ วกับสาเหตุ
ที่ทำ�ให้เกิดโรคต่าง ๆ จากการทำ�งาน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทั้งทางด้านสภาพแวดล้อม สภาพการ
ทำ�งาน และการกระทำ�ของบุคคล ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไข รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงานในองค์การ
HRM 415 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (International Human Resource Management)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 แนวคิด หลักการและขั้นตอนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและวัฒนธรรมการทำ�งาน
ของชาติตา่ งๆ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรม การ
วิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและแนวโน้มของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างประเทศ
HRM 416
		
		
		

การวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ
3(3-0-6)
(Career Planning and Career Development)
วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ความหมายและประโยชน์ทางการวางแผนอาชีพ การจัดทำ�เส้นทางอาชีพสำ�หรับบุคลากรใน
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องค์การ การพัฒนาแนวอาชีพ ขั้นตอนและกิจกรรมในการวางแผนอาชีพ และหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการจัด
เตรียมข้อมูลเพื่อการวางแผนอาชีพให้กับบุคคลในองค์การ
HRM 418 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Human Resource Management Information System)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบฐานข้อมูล การสร้างแฟ้มประวัติ
พนักงาน การเก็บข้อมูลเชิงสถิติ วิธีการจัดเก็บเพื่อประโยชน์ในการค้นหาและเรียกใช้ข้อมูล ลักษณะ
สารสนเทศในงานบุคคลเพื่อใช้ในการวางแผน และตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งการใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
HRM 495 ประเด็นในปัจจุบันทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Current Issues in Human Resource Management)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
		 ทฤษฎีและแนวด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ เช่น การสรรหาทางอิเล็กทรอนิกส์
การสัมภาษณ์งาน การจัดการสมรรถนะ การจัดการผลงาน การจัดการความรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รูปแบบใหม่ เป็นต้น โดยนำ�ตัวอย่างการดำ�เนินงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์จากองค์การต่าง ๆ
มาทำ�การศึกษา และทำ�รายงานพร้อมนำ�เสนอในชั้นเรียน
HRM 499 หัวข้อพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Human Resource Management)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
		 หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำ�หรับแต่ละภาคการศึกษา โดยหัวข้อ
ที่จะนำ�มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาและคณบดี
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หมวดวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาโท
แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0 -6)
		 (Human Resource Management)
		 ประวัติความเป็นมา ทฤษฎี หลักการ ขอบเขตและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ได้แก่ การวางแผนกำ�ลังคน การจำ�แนกตำ�แหน่ง การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำ�งาน การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทน การพัฒนาและการฝึกอบรม การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูล การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนเงินสำ�รองเลี้ยงชีพ การธำ�รงรักษาบุคคล การรักษา
ระเบียบวินัย แรงงานสัมพันธ์ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
HRM 204 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Human Resource Management Strategy)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 กลยุทธ์ในการจัดการองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ โครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจ
นโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการพยากรณ์ทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อนำ�ไปใช้ในการวางแผนอาชีพ (Career Planning) การเกลี่ยกำ�ลังคน (Redevelopment) และ
การจัดเตรียมกำ�ลังคนเพื่อสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Planning)
HRM 308 การจัดการค่าตอบแทน
3(3-0-6)
		 (Compensation Management)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 ขอบเขต ความหมาย และความสำ�คัญของค่าตอบแทน โดยการศึกษาทฤษฎีค่าจ้าง การ
กำ�หนดโครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน การสำ�รวจค่าจ้าง การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลให้แก่
พนักงาน การกำ�หนดค่าตอบแทนจูงใจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำ�หนดค่าตอบแทน และการออกแบบ
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานบางประเภท
HRM 411 จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 (Psychology in Human Resource Management)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)
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หลักการและทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ทั้งทางด้านความแตกต่าง
การรับรู้ การเรียนรู้ ความต้องการ ความพึงพอใจ ความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร และการนำ�หลักจิตวิทยา
ไปประยุกต์ใช้กับงานทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์
HRM 412 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Human Resource Development)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความหมายและความสำ�คัญของการฝึกอบรม การ
วิเคราะห์เพื่อหาความจำ�เป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) การออกแบบหลักสูตร การจัดทำ�โครงการ
ฝึกอบรม เทคนิคและเครื่องมือในการฝึกอบรม การดำ�เนินและการประเมินผลโครงการฝึกอบรม
HRM 413 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
		 (Performance Management)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 ความหมาย วัตถุประสงค์ และความสำ�คัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การ แนวคิดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทฤษฎี และเครื่องมือในการประเมินรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
ในการประเมินรายบุคคล การประเมินกลุ่มบุคคล ปัญหาในการประเมินผล จริยธรรมในการประเมินผล
และกลยุทธ์สู่ความสำ�เร็จในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการอภิปรายผลการประเมินระหว่างผู้
ประเมินและผู้ถูกประเมิน และการนำ�ผลการประเมินไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิชาชีพ-บังคับ
แขนงวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
DBS 211 พาณิชย์ดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Commerce)
		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์ดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือ
สำ�หรับการพาณิชย์ดิจิทัล ตัวแบบธุรกิจของการดิจิทัล ปัญหาความมั่นคงในการพาณิชย์ดิจิทัล ระบบชำ�ระ
เงินดิจิทัล กลยุทธ์ทางการตลาด การขาย การซื้อและการโฆษณา ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ดิจิทัล แผนทางธุรกิจสำ�หรับการทำ�ให้เป็นการพาณิชย์ดิจิทัล
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DMR 203 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Marketing Communications)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 ลักษณะและความสำ�คัญของการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล ความสำ�คัญของการสื่อสาร
กับตราสินค้าในธุรกิจออนไลน์ การโปรโมทสินค้าและตราสินค้าผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การสื่อสาร
การตลาดด้วยเนื้อหา (Content marketing) การออกแบบสื่อโฆษณาอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการทำ�การ
ตลาดด้วยวิธกี ารทางอีเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ การวัดและประเมินผลของวิธกี ารทีใ่ ช้ในการสือ่ สารการตลาดดิจทิ ลั
DMR 305 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
		 (Franchise Management)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 กระบวนการ หลักเกณฑ์ นโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการทำ�ธุรกิจ การติดต่อ และกระบวนการในการ สร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจโดยผ่า
นระบบแฟรนไชส์รวมถึงข้อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ENT 202 กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ
2(2-0-4)
		 (Law and Business Administration)
		 บทบาทของกฎหมายทีม่ ตี อ่ การจัดตัง้ องค์การธุรกิจ หน้าทีง่ านทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การ
บริหารทั้งด้านงานบุคคลและการตลอดจนการควบคุมกำ�กับดูแล ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ผู้บริโภค
ENT 203 นวัตกรรมและกลยุทธ์สำ�หรับธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Innovation and Strategies for Business)
		 กระบวนการการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบของนวัตกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาการจัดการความรู้ การสร้าง
องค์การเพื่อการพัฒนาข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเป็นความรู้สำ�หรับการทำ�งาน และทำ�ให้เกิดองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล กลยุทธ์ของธุรกิจ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์การและการแสวงหา
โอกาสในตลาดของธุรกิจดิจิทัล พัฒนาทักษะในการกำ�หนดกลยุทธ์ธุรกิจ ที่จะสามารถเป็นผู้นำ�ธุรกิจใน
สินค้าและบริการ ซึ่งใช้ช่องทางการตลาดธุรกิจได้
ENT 204 การจัดการธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
		 (Family Business Management)
		 ความหมาย ความสำ�คัญ ประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา
ของธุรกิจครอบครัว โครงสร้างของธุรกิจครอบครัว การวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน กลยุทธ์
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สำ�หรับธุรกิจครอบครัว โมเดลการสืบทอดธุรกิจครอบครัว ผลประกอบการของธุรกิจครอบครัว การสร้าง
ความสมดุลระหว่างครอบครัวและธุรกิจ การสื่อสารและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของธุรกิจครอบครัว
การสร้างธรรมาภิบาลในธุรกิจครอบครัว และกรณีศึกษาของธุรกิจครอบครัว
ENT 405 แบบจำ�ลองสถานการณ์ธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Business Simulation Game)
		 การนำ�เอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในฝึกอบรมการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการ
ธุรกิจ และการเรียนรู้ที่จะกำ�หนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำ�เนินงานทางธุรกิจด้วยค่าใช้จ่ายและระยะ
เวลาที่เหมาะสม โดยจะครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ การวางแผนธุรกิจในภาพรวม การวางแผนกลยุทธ์ระดับ
หน่วยธุรกิจ การตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการเงิน
HRM 204 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
		 (Human Resource Management Strategy)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 กลยุทธ์ในการจัดการองค์การ สภาพแวดล้อมขององค์การ โครงสร้างการดำ�เนินธุรกิจ
นโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการพยากรณ์ทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อนำ�ไปใช้ในการวางแผนอาชีพ การเกลี่ยกำ�ลังคน และการจัดเตรียมกำ�ลังคนเพื่อสืบทอดตำ�แหน่ง
HRM 308 การจัดการค่าตอบแทน
3(3-0-6)
		 (Compensation Management)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 ขอบเขต ความหมาย และความสำ�คัญของค่าตอบแทน โดยการศึกษาทฤษฎีค่าจ้าง การ
กำ�หนดโครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน การสำ�รวจค่าจ้าง การจัดสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลให้แก่
พนักงาน การกำ�หนดค่าตอบแทนจูงใจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำ�หนดค่าตอบแทน และการออกแบบ
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานบางประเภท
MGT 411 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
		 (Small Business Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 วิธกี ารจัดการธุรกิจขนาดย่อม การจัดตัง้ ธุรกิจขนาดย่อม การวางแผนธุรกิจขนาดย่อม การจัด
องค์การ การจัดการการผลิต การจัดการทางด้านการเงิน และการตลาด การปฏิบตั ติ า่ งๆ รวมทัง้ การแก้ปญ
ั หา
เพือ่ ให้ธรุ กิจสามารถดำ�เนินการประสบความสำ�เร็จ มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างสม่ำ�เสมอ
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MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
		 (Strategic Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 ความหมาย และความสำ�คัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับของกลยุทธ์และประเภทของกลยุทธ์ การเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ของธุรกิจ เพื่อการดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		
MGT 423 การบริหารความเสี่ยงทางการจัดการ
3(3-0-6)
(Enterprise Risk Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง สถานการณ์ปัจจุบันด้านความเสี่ยง องค์ประกอบพื้นฐานความ
เสี่ยงขององค์การ ผลกระทบของความเสี่ยงทางการจัดการ กระบวนการจัดการความเสี่ยง ทักษะการ
จัดการความเสี่ยงของผู้บริหาร เครื่องมือที่จำ�เป็นในการสร้างโอกาสและการลดความเสี่ยงให้ธุรกิจประสบ
ความสำ�เร็จ
ENT 490 สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
		 (Seminar in Entrepreneurship)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาแขนงวิชาการเป็นผู้ประกอบการชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา
		 สุดท้าย หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
		 แนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ โดยนำ�กรณีศึกษาในปัจจุบัน
มาทำ�การวิเคราะห์ อภิปราย และทำ�รายงานพร้อมนำ�เสนอในชั้นเรียน รวมทั้งการทัศนศึกษาจากสถาน
ประกอบการ และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมแสดงแนวคิด
ENT 493 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติสำ�หรับการเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
		 (Preparation for Internship for Entrepreneurship)
		 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำ�กว่า 100 หน่วยกิต
		 การสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงความสำ�คัญของการฝึกปฏิบัติงานจริง การจัดทำ�แผนธุรกิจ
เพื่อนำ�ไปใช้ในการเปิดกิจการ และประกอบธุรกิจ
ENT 494
		
		
		

การฝึกปฏิบัติสำ�หรับการเป็นผู้ประกอบการ
4(0-35-18)
(Internship for Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาแขนงวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และภาคการศึกษาสุดท้าย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและความรู้ที่เรียนมาในวิชาต่าง ๆ และนำ�มาสร้างธุรกิจจริง โดยนักศึกษา
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จะต้องนำ�แผนธุรกิจที่ได้จากการเตรียมความพร้อมไปฝึกปฎิบัติในสถานการณ์จริง ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
หรือ 4 เดือนติดต่อกัน นักศึกษาจะต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่งทุกสัปดาห์ และต้องผ่านการประเมินผลงาน
จากอาจารย์ที่ปรึกษา

วิชาชีพ-เลือก

แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ
ENT 495 ประเด็นในปัจจุบันสำ�หรับการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
		 (Current Issues in Entrepreneurship)
		 ทฤษฎี และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ ทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ โดยนำ�กรณีศึกษาใน
ปัจจุบัน มาทำ�การวิเคราะห์ อภิปราย และทำ�รายงานพร้อมนำ�เสนอในชั้นเรียน รวมทั้งการทัศนศึกษาจาก
สถานประกอบการ และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมแสดงแนวคิด
ENT 499 หัวข้อพิเศษสำ�หรับการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Entrepreneurship)
		 หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านการเป็นผู้ประกอบการสำ�หรับแต่ละภาคการศึกษา โดยหัวข้อที่จะ
นำ�มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาขาฯ
HRM 202 กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
		 (Labor Law)
		 ความเป็นมาของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และศึกษาถึงหลักการทีส่ �ำ คัญของกฎหมายที่
เกี่ยวกับแรงงาน อาทิ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ สัญญาจ้างงาน กฎหมายประกัน
สังคม กฎหมายกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพและกฎหมายที่เกี่ยวกับเงินทดแทนต่าง ๆ
HRM 306 การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
3(3-0-6)
		 (Recruitment and Selection)
		 วิชาบังคับก่อน : HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 วิเคราะห์เป้าหมายขององค์การ ศึกษาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับแรงงาน กำ�หนดกลยุทธ์ในการ
สรรหาบุคลากร กระบวนการสรรหาขององค์การ แนวทางในการสรรหาทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ
วิธีการสรรหาโดยอาศัยสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบัน และศึกษาถึงหลักการ กระบวนการในการคัดเลือกบุคคล
เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคล การทดลองงาน การประเมินผลการทดลองงาน การบรรจุ
แต่งตั้ง และแนวโน้มการสรรหาและคัดเลือกในอนาคต
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MGT 418 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (International Business Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 บทบาทและความสำ�คัญของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาที่เกี่ยวข้องและกลยุทธ์
วิธีการแก้ปัญหา ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมาย ภาษี และวัฒนธรรมข้ามชาติ การดำ�เนินงานและการ
บริหารงานของธุรกิจข้ามชาติ และประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ ตลอดจนบทบาท หน้าที่และความสำ�คัญ
ขององค์การค้าระหว่างประเทศ

หมวดวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาโท
แขนงวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
DBS 211 พาณิชย์ดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Commerce)
		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์ดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือ
สำ�หรับการพาณิชย์ดิจิทัล ตัวแบบธุรกิจของการดิจิทัล ปัญหาความมั่นคงในการพาณิชย์ดิจิทัล ระบบชำ�ระ
เงินดิจิทัล กลยุทธ์ทางการตลาด การขาย การซื้อและการโฆษณา ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ดิจิทัล แผนทางธุรกิจสำ�หรับการทำ�ให้เป็นการพาณิชย์ดิจิทัล
DMR 201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
		 (Principle of Marketing)
		 ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีการตลาด เครื่องมือที่ใช้ในการทำ�การตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำ�หนดกลุ่มเป้าหมายและการกำ�หนดตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม
ผู้บริโภค การบริหารการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์และ
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคา การเลือกช่องทางการจัดจำ�หน่าย การส่งเสริมการ
ตลาด และจริยธรรมทางการตลาด
DMR 305 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
		 (Franchise Management)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 กระบวนการ หลักเกณฑ์ นโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการทำ�ธุรกิจ การติดต่อ และกระบวนการในการ สร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจโดยผ่า
นระบบแฟรนไชส์รวมถึงข้อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
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ENT 202 กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ
2(2-0-4)
		 (Law and Business Administration)
		 บทบาทของกฎหมายทีม่ ตี อ่ การจัดตัง้ องค์การธุรกิจ หน้าทีง่ านทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การ
บริหารทั้งด้านงานบุคคลและการตลอดจนการควบคุมกำ�กับดูแล ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ผู้บริโภค
ENT 203 นวัตกรรมและกลยุทธ์สำ�หรับธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Innovation and Strategies for Business)
		 กระบวนการการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบของนวัตกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาการจัดการความรู้ การสร้าง
องค์การเพื่อการพัฒนาข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเป็นความรู้สำ�หรับการทำ�งาน และทำ�ให้เกิดองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล กลยุทธ์ของธุรกิจ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์การและการแสวงหา
โอกาสในตลาดของธุรกิจดิจิทัล พัฒนาทักษะในการกำ�หนดกลยุทธ์ธุรกิจ ที่จะสามารถเป็นผู้นำ�ธุรกิจใน
สินค้าและบริการ ซึ่งใช้ช่องทางการตลาดธุรกิจได้
ENT 204 การจัดการธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
		 (Family Business Management)
		 ความหมาย ความสำ�คัญ ประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา
ของธุรกิจครอบครัว โครงสร้างของธุรกิจครอบครัว การวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน กลยุทธ์
สำ�หรับธุรกิจครอบครัว โมเดลการสืบทอดธุรกิจครอบครัว ผลประกอบการของธุรกิจครอบครัว การสร้าง
ความสมดุลระหว่างครอบครัวและธุรกิจ การสื่อสารและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของธุรกิจครอบครัว
การสร้างธรรมาภิบาลในธุรกิจครอบครัว และกรณีศึกษาของธุรกิจครอบครัว
MGT 200 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
		 (Entrepreneurship)
		 ความหมาย ความสำ�คัญ ความสามารถ แนวความคิด ประเภท กลยุทธ์ ทรัพยากร สภาพ
แวดล้อมและคุณสมบัตขิ องการเป็นผูป้ ระกอบการ แนวคิดและโอกาสในการทำ�ธุรกิจ การวิเคราะห์ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม หน้าที่ของการทำ�ธุรกิจ เช่น การตลาด การผลิตและการดำ�เนินงาน การจัดการและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการบัญชี ตลอดจนองค์ประกอบที่สำ�คัญของการทำ�แผนธุรกิจ
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สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน
วิชาชีพ-บังคับ

FIN 303 การจัดการสินเชื่อ
3(3-0-6)
		 (Credit Management)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 201 การเงินธุรกิจ
		 ความสำ�คัญของการจัดการสินเชื่อในสังคมปัจจุบัน ชนิดของสินเชื่อต่าง ๆ สินเชื่อผู้บริโภค สิน
เชื่อการค้า การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาให้สินเชื่อทุกชนิด แหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ วิธีการ
เรียกเก็บหนี้ ลำ�ดับขั้นการเก็บหนี้ตามกฎหมาย
		
FIN 307		 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
		 (Financial Markets and Institutions)
		 บทบาทของเงิน หลักการและหน้าที่เกี่ยวกับการเงินโครงสร้างสถาบันการเงินและตลาดการ
เงิน ลักษณะ หลักการ และขอบเขตการดำ�เนินงานของตลาดการเงินและสถาบันการเงินในตลาดเงิน ตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์ ปัญหา และนโยบายเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตามข้อเท็จจริง และสภาพการณ์ในประเทศไทย
FIN 308 การวิเคราะห์งบการเงินและรายงาน
3(3-0-6)
		 (Financial Analysis and Report)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 201 การเงินธุรกิจ และ
		 ACC 103 การบัญชีเพื่อการจัดการ
		 วัตถุประสงค์ของการจัดทำ� และวิวัฒนาการของงบการเงิน หลักการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำ�งบ
การเงิน รูปแบบของงบการเงิน ประโยชน์ และข้อจำ�กัดของการจัดทำ�และนำ�เอางบการเงินไปใช้ การเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงินและรายงาน การปรับปรุงงบการเงินให้เหมาะสมกับการนำ�ไปวิเคราะห์ ผลกระทบ
ของการปรับปรุงงบการเงิน เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน ข้อจำ�กัดของแต่ละเทคนิค การรายงาน
ผลการวิเคราะห์ แนวทางในการแก้ปัญหา และการนำ�เสนอต่อผู้ใช้ ทั้งนี้ให้วิเคราะห์ความหลากหลายของ
อุตสาหกรรม โดยเน้นตามมาตรฐานรายงานของสากล
FIN 309 หลักการลงทุน
3(3-0-6)
		 (Principles of Investment)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 201 การเงินธุรกิจ
		 ความหมายและความสำ�คัญของการลงทุนและการวางแผนการลงทุน ชนิดของหลักทรัพย์
ประเภทต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์และวิธีการที่ปฎิบัติในตลาดหลักทรัพย์ แหล่งที่มาของข้อมูลการลงทุน
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แนวคิดของการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
การประเมินมูลค่าของหลัก
ทรัพย์ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจลงทุน พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน รวมทั้งการวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน
FIN 310		 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (Multinational Financial Management)
		 วิชาบังคับก่อน : ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
		 ดุลการชำ�ระเงินระหว่างประเทศ ระบบการชำ�ระเงินระหว่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยน กลยุทธ์ข้ามชาติและการลงทุนระหว่างประเทศ การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงทางการเงินและการจัดการความเสี่ยงในธุรกรรมทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการจัดการการเงินนานาประเทศ
FIN 311		 การจัดการการเงิน 1
3(3-0-6)
		 (Financial Management 1)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 201 การเงินธุรกิจ
		 เป้าหมายในการทำ�ธุรกิจ จริยธรมของการทำ�ธุรกิจ หน้าที่ของผู้บริหารการเงิน เทคนิคการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเงินสด การจัดการลูกหนี้ การจัดการสินค้าคงเหลือ และการจัดการ
สินทรัพย์ถาวร (งบจ่ายลงทุน) ภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน
FIN 312 การจัดการการเงิน 2
3(3-0-6)
		 (Financial Management 2)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 201 การเงินธุรกิจ
		 การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะยาว ต้นทุนของเงินทุนชนิดต่าง ๆ โครงสร้าง
เงินทุน นโยบายเงินปันผล ผลกระทบของนโยบายเงินปันผล การควบรวมกิจการและความล้มเหลวของกิจการ
FIN 411		

การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
(Risk Management and Insurance)
		 หลักและการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย ในส่วนแรกจะเกี่ยวข้องกับการ
จัดการความเสี่ยงภัย ชนิดต่าง ๆ ของภัย ลักษณะและกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัย การตัดสินใจการ
จัดการความเสี่ยงภัยการเลือกและการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการจัดการความเสี่ยงภัย ส่วนที่สองเนื้อหาจะ
ครอบคลุมถึงหลักในการดำ�เนินการของการประกันภัยชนิดต่าง ๆ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท
ประกันภัย การลงทุนของบริษัทประกันภัย การคำ�นวณเบี้ยประกันภัย ตลอดจนสิทธิที่จะได้รับความ
คุ้มครองจากผู้รับประกันภัย
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FIN 412 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
		 (Financial Planning and Control)
		 วิชาบังคับก่อน: FIN 201 การเงินธุรกิจ และ
		 FIN 311 การจัดการการเงิน 1 และ
		 ACC 103 การบัญเพื่อการจัดการ
		 ความสำ�คัญของการวางแผนทางการเงิน ข้อจำ�กัด ขั้นตอนของการวางแผนทางการเงินเป้า
หมายทางการเงิน การวิเคราะห์กิจการเพื่อการวางแผน การจัดทำ�แผนทางการเงินด้วยวิธีงบประมาณ และ
วิธีอื่น ๆ ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ การควบคุม ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติงาน เปรียบเทียบกับแผน
ทางการเงินปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงานหรืองบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาที่เกิด
ขึ้นซึ่งต้องนำ�เอาความรู้ เครื่องมือทางการเงิน เทคนิคการพยากรณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินมา
ประกอบการตัดสินใจ
FIN 413 เครื่องมือทางการเงิน
3(3-0-6)
		 (Financial Instruments)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 309 หลักการลงทุน
		 ประเภทต่าง ๆ ของเครื่องมือทางการเงิน อันได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสาร
อนุพันธ์ ตลาดของตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ รวมถึงลักษณะของตลาดและกลไกการ
ทำ�งานทั้งของตลาดแรกและตลาดรองของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว หลักการประเมินมูลค่าของเครื่อง
มือทางการเงินชนิดต่าง ๆ ผลตอบแทนจากการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินชนิดต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยง
ที่เกิดจากการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินชนิดต่าง ๆ
FIN 432 สินเชื่อโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้
3(3-0-6)
		 (Project Finance and Feasibility Study)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 201 การเงินธุรกิจ
		 FIN 303 การจัดการสินเชื่อ
		 หลักการและวิธีการที่จำ�เป็นต่อผู้กู้สินเชื่อสำ�หรับการทำ�สินเชื่อโครงการ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงิน โครงสร้างของข้อตกลง การเจรจาต่อรอง และเอกสารที่จำ�เป็นสำ�หรับ
ธุรกรรมทางการเงิน เป้าหมายที่สำ�คัญคือการศึกษาถึงวิธีการต่างๆ ที่จะสามารถวางแผนและกำ�หนดเป้า
หมายเชิงกลยุทธ์สำ�หรับการทำ�สินเชื่อโครงการให้ประสบผลสำ�เร็จ โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค การ
วิเคราะห์ทางการเงินและการตลาด การทำ�การประมาณการทรัพยากร เช่น เงินลงทุน ระยะเวลาโครงการ
ทรัพยากรมนุษย์และการเงินที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้คาดหมายไว้
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FIN 435 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
3(3-0-6)
		 (Asset Valuation)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 201 การเงินธุรกิจ
		 เทคนิคของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
การวิเคราะห์ทางตลาดในการประเมินมูลค่าและ
กระบวนการในการพัฒนา การวิเคราะห์ทางกฎหมายและการเมือง แนวทางในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
บทบาทของการประเมินมูลค่าการลงทุนของสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
กฎระเบียบของรัฐในการตี
ราคา การวิเคราะห์เชิงลึกในรูปแบบการประเมินมูลค่าเพื่อประเมินราคา มูลค่า และวิเคราะห์สินทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย์ และระเบียบวิธีการในการประเมินมูลค่า
FIN 436 การจัดการความมั่งคั่ง
3(3-0-6)
		 (Wealth Management)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 201 การเงินธุรกิจ
		 ปรัชญา กระบวนการ และบุคลากรในการจัดการความมั่งคั่ง มาตรฐานของผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้เชียวชาญในวิชาชีพ เป้าหมายและข้อจำ�กัดของลูกค้า การจัดการความเสี่ยง การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ การให้ความรู้แก่ลูกค้า ทฤษฎีการลงทุน คำ�แนะนำ�ทางการเงินสำ�หรับการดำ�รงชีพ (ทุน
มนุษย์, การจัดสรรแบ่งเงินลงทุน, และการประกันภัย) ทฤษฎีวงจรชีวิตที่เหมาะสมสำ�หรับการออมและการ
ลงทุน การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม อนาคตของการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ การกำ�หนด
นโยบายการลงทุน การตีราคาและการประเมินประสิทธิภาพ และการคัดเลือกผู้จัดการในการลงทุน
FIN 490 สัมมนาทางการเงินและการลงทุน
3(3-0-6)
		 (Seminar in Finance and Investment)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการลงทุน ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา
		 สุดท้าย หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
		 พัฒนาทักษะในการตัดสินใจทางการเงินในทางปฏิบัติตามสภาพแวดล้อมธุรกิจในปัจจุบัน
กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินและการลงทุนต่าง ๆ ของธุรกิจจะนำ�มาวิเคราะห์และตัดสินใจที่จะ
แก้ปัญหาในแต่กรณี โดยนำ�เอาเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาใช้ในการตัดสินใจและเป็นการให้นักศึกษารู้จัก
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับกรณีศึกษานั้น ๆ
		
FIN 492		 สหกิจศึกษาสำ�หรับการเงินและการลงทุน
7(0-35-18)
		 (Cooperative Education in Finance and Investment)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์หัวหน้าสาขา
		 ฝึกงานด้านการเงินและการลงทุนในหน่วยงานต่าง ๆ โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเสมือน
เป็นพนักงานประจำ�ของหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนติดต่อกัน และมีงานเฉพาะที่ได้รับ
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มอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่งทุกสัปดาห์ และต้อง
ผ่านการประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ทำ�การปฏิบัติงาน
FIN 498		 การฝึกงาน
1(0-35-18)
		 (Internship)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของหัวหน้าสาขา
		 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จำ�นวนหนึ่งแล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานตาม
สถาบันหรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา ไม่น้อยกว่า 6
สัปดาห์ หรือ 210 วัน โดยอยู่ในความควบคุมและประเมินผลของสาขา
MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Business Project)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย
		 การจัดทำ�โครงงานทางการบริหารธุรกิจ โดยเลือกรูปแบบของโครงงาน หรือ แผนธุรกิจ หรือ
งานวิจัย ให้สอดคล้องตามแนววิชาชีพทางการบริหารธุรกิจที่ได้ศึกษามา โดยเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์ต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน พร้อมนำ�เสนอผลงานต่อคณะกรรมการก่อนสำ�เร็จ
การศึกษา
วิชาชีพ - เลือก
FIN 200		 การเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
		 (Personal Finance)
		 การจัดการการเงินของบุคคลและครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดทางด้านการเงิน โดยเน้น
ถึงการนำ�ไปใช้จริงของแต่ละบุคคลแต่ละครัวเรือน ซึ่งได้แก่ การจัดทำ�งบประมาณ การออม การลงทุนในที่
อยู่อาศัย การกู้ยืม การประกันภัยต่าง ๆ การลงทุน การวางแผนในวัยเกษียณอายุ รวมถึงหลักการ เทคนิค
ของการจัดการสินทรัพย์ และหนี้สินของครัวเรือน และศึกษาถึงสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
แต่ละบุคคลและครัวเรือน
FIN 306		
		
		
		
ประเทศไทย

การดำ�เนินงานธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6)
(Commercial Bank Operation )
วิชาบังคับก่อน : FIN 201 การเงินธุรกิจ
บทบาทและการดำ�เนินงานของธนาคารพาณิชย์ วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ใน
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง นโยบาย และการบริหารจัดการธนาคารพาณิชย์
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การจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ การบริหารสภาพคล่อง การจัดการปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และ
การบริการด้านต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนการบัญชีของธนาคารพาณิชย์
FIN 419		 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
3(3-0-6)
		 (Quantitative Analysis in Finance)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 203 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ และ
		 FIN 201 การเงินธุรกิจ
		 การนำ�เอาเทคนิคทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น โปรแกรมพีชคณิตเชิงลบ วิธีพีชคณิตและ
กราฟฟิก ตลอดจนคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและตัดสินใจทางการเงิน
FIN 420 การจัดการสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
		 (Financial Institution Management)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 307 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
		 วัตถุประสงค์ โครงสร้าง หน้าที่ เทคนิคในการบริหารสถาบันการเงินอืน่ ๆ ยกเว้นธนาคารพาณิชย์
ในด้านการจัดการเงินทุนและการใช้เงินทุน การดำ�รงสภาพคล่องเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ระบบเศรษฐกิจโดย
ส่วนรวมตลอดจนปัญหาของสถาบันการเงินต่าง ๆ ในปัจจุบนั พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
FIN 422 การประกันวินาศภัย
3(3-0-6)
		 (Non-Life Insurance)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 411 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
		 การประกันวินาศภัยแขนงต่าง ๆ เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันรถยนต์ การประกันภัย
ทางทะเล และการประกันเบ็ดเตล็ด โดยศึกษารายละเอียดต่างๆ ในการประกันแขนงดังกล่าว เงื่อนไขของ
กรมธรรม์ ปัจจัยในการคิดอัตราค่าเบี้ยประกัน การจ่ายค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ในทาง
ปฏิบัติโดยจะใช้กรณีศึกษาประกอบการประกันภัยต่อ
		
FIN 423 การประกันชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
		 (Life and Health Insurance)
		 วิชาบังคับต่อ : FIN 411 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
		 รายละเอียดของการประกันชีวิตและสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ ของการประกันชีวิต เงื่อนไขของ
กรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพ การคิดอัตราค่าเบี้ยประกัน การพิจารณารับประกันและการจ่ายสินไหม
ทดแทน ปัญหาต่าง ๆ ของการประกันชีวิตและสุขภาพ การประกันต่อ
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FIN 424		 การเงินเพื่อการนำ�เข้าและส่งออก
3(3-0-6)
		 (Import-Export Financing)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 310 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
		 หลักการค้าระหว่างประเทศ มาตรการกีดกันการนำ�เข้า มาตรการการส่งเสริมการ ส่งออก วิธี
การดำ�เนินงานทางการเงินเพื่อการสั่งเข้าและส่งออก สถาบันการเงินที่เกี่ยวกับการสั่งเข้าและส่งออก
FIN 427 การวิจัยทางการเงิน
3(3-0-6)
		 (Financial Research)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 203 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ
		 FIN 311 การจัดการการเงิน 1 และ
		 FIN 312 การจัดการการเงิน 2
		 ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติที่จะนำ�มาใช้ในการวิจัยทางการเงิน รวมทั้งศึกษาถึงการวิเคราะห์
ปัญหาทางการเงินในสถานการณ์จริงของตลาดการเงินและหน่วยธุรกิจ
FIN 428		 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
		 (Financial Risk Management)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 309 หลักการลงทุน
		 ตราสารอนุพนั ธ์และตลาดตราสารอนุพนั ธ์ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าและออปชัน่ สินค้าโภคภัณฑ์
สถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหรือสินค้าเหล่านี้ การเรียนรู้ถึงขั้นตอนของการซื้อขาย รูป
แบบการประเมินมูลค่าต่าง ๆ ของตราสาร ประเภทต่าง ๆ ของความเสี่ยง เทคนิคต่าง ๆ ของการจัดการ
ความเสี่ยงและการปกป้องความเสี่ยง รวมถึงการนำ�ไปประยุกต์ใช้กับตราสารอนุพันธ์ชนิดอื่น ๆ ด้วย
FIN 429 วิศวกรรมทางการเงิน
3(3-0-6)
		 (Financial Engineering)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 309 หลักการลงทุน
		 การออกแบบ การพัฒนา การนำ�ไปใช้ของนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงิน กระบวนการ
แก้ปัญหาทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาถึงแนวคิดและการใช้เครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ได้แก่
ออปชั่น สัญญาฟอร์เวิร์ด สัญญาฟิวเจอร์ และ สวอป โดยเน้นถึงกระบวนการแก้ปัญหาและการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ตลอดจนศึกษาถึงกลยุทธ์ของการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน
การปกป้องและการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการทำ�อาร์บิทาจ
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FIN 495 ประเด็นในปัจจุบันทางการเงินและการลงทุน
3(3-0-6)
		 (Current Issues in Finance and Investment)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
		 หัวข้อข่าวสารทางการเงินและการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันและหัวข้อทางการเงินต่าง ๆ
ที่น่าสนใจ รวมทั้งยังศึกษาถึงพัฒนาการของนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินที่มีความสำ�คัญ ซึ่งนักศึกษา
สามารถทำ�การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ตา่ งๆได้โดยนำ�ความรูท้ างการเงินทีไ่ ด้ศกึ ษามาประยุกต์ ใช้

หมวดวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาโท		

ACC 100 การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
		 (Financial Accounting)
		 ลักษณะและแนวคิดของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี งบดุล งบกำ�ไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด วงจรบัญชีและสมการบัญชี การบันทึกบัญชีของกิจการ พาณิชย
กรรม และผลิตสินค้า การวิเคราะห์งบการเงิน
		
FIN 201		 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Business Finance)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 100 การบัญชีการเงิน
		 ความสำ�คัญและเป้าหมายของการจัดการการเงิน รูปแบบของธุรกิจที่มีความสำ�คัญต่อการ
จัดการการเงิน บทบาทและจริยธรรมทางธุรกิจของผู้จัดการการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์และการวางแผน
ทางการเงิน การจัดสรรเงินทุนต่าง ๆ การจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การ
พิจารณาโครงการลงทุน โครงสร้างของเงินทุน ต้นทุนเงินทุน และนโยบายเงินปันผล
		
FIN 303 การจัดการสินเชื่อ
3(3-0-6)
		 (Credit Management)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 201 การเงินธุรกิจ
		 ความสำ�คัญของการจัดการสินเชื่อในสังคมปัจจุบัน ชนิดของสินเชื่อต่าง ๆ สินเชื่อผู้บริโภค สิน
เชื่อการค้า การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาให้สินเชื่อทุกชนิด แหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ วิธีการ
เรียกเก็บหนี้ ลำ�ดับขั้นการเก็บหนี้ตามกฎหมาย
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FIN 307		 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
		 (Financial Markets and Institutions)
		 บทบาทของเงิน หลักการและหน้าที่เกี่ยวกับการเงินโครงสร้างสถาบันการเงินและตลาดการ
เงิน ลักษณะ หลักการ และขอบเขตการดำ�เนินงานของตลาดการเงินและสถาบันการเงินในตลาดเงิน ตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์ ปัญหา และนโยบายเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตามข้อเท็จจริง และสภาพการณ์ในประเทศไทย
FIN 309 หลักการลงทุน
3(3-0-6)
		 (Principles of Investment)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 201 การเงินธุรกิจ
		 ความหมายและความสำ�คัญของการลงทุนและการวางแผนการลงทุน ชนิดของหลักทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ ตลาดหลักทรัพย์และวิธีการที่ปฎิบัติในตลาดหลักทรัพย์ แหล่งที่มาของข้อมูลการลงทุน
แนวคิดของการวัดผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์ การประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจลงทุน พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดสรร
เงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน รวมทั้งการวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน
FIN 411		 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
		 (Risk Management and Insurance)
		 หลักและการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย ในส่วนแรกจะเกี่ยวข้องกับการ
จัดการความเสี่ยงภัย ชนิดต่าง ๆ ของภัย ลักษณะและกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัย การตัดสินใจการ
จัดการความเสี่ยงภัยการเลือกและการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการจัดการความเสี่ยงภัย ส่วนที่สองเนื้อหาจะ
ครอบคลุมถึงหลักในการดำ�เนินการของการประกันภัยชนิดต่าง ๆ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท
ประกันภัย การลงทุนของบริษัทประกันภัย การคำ�นวณเบี้ยประกันภัย ตลอดจนสิทธิที่จะได้รับความ
คุ้มครองจากผู้รับประกันภัย
FIN 413 เครื่องมือทางการเงิน
3(3-0-6)
		 (Financial Instruments)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 309 หลักการลงทุน
		 ประเภทต่าง ๆ ของเครื่องมือทางการเงิน อันได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสาร
อนุพันธ์ ตลาดของตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ รวมถึงลักษณะของตลาดและกลไกการ
ทำ�งานทั้งของตลาดแรกและตลาดรองของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว หลักการประเมินมูลค่าของเครื่อง
มือทางการเงินชนิดต่าง ๆ ผลตอบแทนจากการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินชนิดต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยง
ที่เกิดจากการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินชนิดต่าง ๆ
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FIN 436 การจัดการความมั่งคั่ง
3(3-0-6)
		 (Wealth Management)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 201 การเงินธุรกิจ
		 ปรัชญา กระบวนการ และบุคลากรในการจัดการความมั่งคั่ง มาตรฐานของผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้เชียวชาญในวิชาชีพ เป้าหมายและข้อจำ�กัดของลูกค้า การจัดการความเสี่ยง การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ การให้ความรู้แก่ลูกค้า ทฤษฎีการลงทุน คำ�แนะนำ�ทางการเงินสำ�หรับการดำ�รงชีพ (ทุน
มนุษย์, การจัดสรรแบ่งเงินลงทุน, และการประกันภัย) ทฤษฎีวงจรชีวิตที่เหมาะสมสำ�หรับการออมและการ
ลงทุน การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม อนาคตของการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ การกำ�หนด
นโยบายการลงทุน การตีราคาและการประเมินประสิทธิภาพ และการคัดเลือกผู้จัดการในการลงทุน

สาขาวิชา การตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก
วิชาชีพ – บังคับ

DMR 202 พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Consumer Behavior in Digital Era)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 บทบาทและความสำ�คัญของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มผู้
บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ความสำ�คัญของการวิจัยผู้บริโภควัฒนธรรม
ชั้นทางสังคม ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ลำ�ดับขั้นความต้องการ การจูงใจและความเกี่ยวข้อง การรับรู้ การ
เรียนรู้ ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพ การประมวลสารสนเทศของผู้บริโภค ประเภท
การตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
		
DMR 203 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Marketing Communications)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 ลักษณะและความสำ�คัญของการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล ความสำ�คัญของการสื่อสาร
กับตราสินค้าในธุรกิจออนไลน์ การโปรโมทสินค้าและตราสินค้าผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การสื่อสาร
การตลาดด้วยเนื้อหา (Content marketing) การออกแบบสื่อโฆษณาอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการทำ�การ
ตลาดด้วยวิธกี ารทางอีเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ การวัดและประเมินผลของวิธกี ารทีใ่ ช้ในการสือ่ สารการตลาดดิจทิ ลั
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DMR 204 การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน
3(3-0-6)
		 (Marketing Channel and Supply Chain Management)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 แนวคิดเรื่องห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์โซ่อุปทาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการการขนส่ง การคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การดำ�เนินการทางเอกสาร ข้อมูลด้านการ
จัดจำ�หน่าย การจัดสายงานของแผนกขนส่ง นโยบายการขนส่งของ ค่าระวางการรับส่ง การประกันภัย การ
เรียกร้องค่าเสียหาย การบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ และการเคลื่อนย้าย
DMR 205 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการกำ�หนดราคา
3(3-0-6)
		 (Branding and Pricing Strategies)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 ความหมายและความสำ�คัญของแบรนด์ ส่วนประกอบของแบรนด์ เอกลักษณ์ของแบรนด์
การสร้างความแข็งแกร่งในแบรนด์ การสร้างคุณค่าในแบรนด์ แผนการพัฒนาสินค้าและบริการ ปัจจัย
ภายในและภายนอกในการกำ�หนดราคา กระบวนการกำ�หนดราคา วิธีการกำ�หนดราคา กลยุทธ์การปรับ
ราคาสินค้า
		
DMR 301 กลยุทธ์การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Strategic Crisis Communication Management in Digital Era)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 ความสำ�คัญของการสือ่ สารทางการตลาดในยุคดิจทิ ลั ปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้เกิดภาวะวิกฤต กลยุทธ์
การจัดการวิกฤตการณ์สอ่ื สารผ่านสือ่ ดิจทิ ลั เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการประชาสัมพันธ์ในภาวะ
วิกฤต การวัดและประเมินผลการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต
DMR 302 การตลาดโลกและวัฒธรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
		 (Global Marketing and Consumer Culture)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำ�การตลาดต่างประเทศในยุคดิจิทัล การชำ�ระเงิน การตัดสินใจด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การสื่อสาร การส่งเสริมการตลาด การขนส่ง การประกันภัย การบรรจุหีบห่อ การออกแบบ
มาตรการส่งเสริมการควบคุมสินค้าออกและสินค้าเข้า การค้าต่างประเทศ และหน่วยงานที่มีบทบาททาง
ด้านการค้าต่างประเทศ ด้านสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงความเชื่อทางศาสนาวิถีชีวิตและความคิดของผู้คน
ในแต่ละประเทศ
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DMR 303 การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและโปรแกรมความภักดี
3(3-0-6)
		 (Customer Relationship Management and Loyalty Program)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 การจัดกลุ่มลูกค้า การจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและให้คำ�แนะนำ�กับลูกค้า การจัดการ
และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า การตอบสนองความพึงพอใจและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้า การวัดและตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า มาตรฐานในงานลูกค้าสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และโปรแกรมความภักดี
		
DMR 304 การจัดการการค้าปลีกและการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
		 (Retailing and E-tailing Management)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 ประเภทของธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน นโยบายธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน การเลือกทำ�เล
ที่ตั้งธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน รูปแบบธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมลูกค้าสำ�หรับธุรกิจค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์ ความแตกต่างระหว่างธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้ม
ของธุรกิจค้าปลีกแบบมีหน้าร้านและธุรกิจค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์
DMR 305 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
		 (Franchise Management)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 กระบวนการ หลักเกณฑ์ นโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการทำ�ธุรกิจ การติดต่อ และกระบวนการในการ สร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจโดยผ่า
นระบบแฟรนไชส์รวมถึงข้อกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
DMR 401 การออกแบบร้านค้าปลีกและการจัดแสดงสินค้า
3(3-0-6)
		 (Store Design and Visual Merchandising)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 การออกแบบตกแต่งร้านค้า การปรับปรุงร้านค้า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบตกแต่งร้าน
ค้า ทฤษฎีสีและแสง องค์ประกอบของการออกแบบตกแต่งร้านค้า การจัดแสดงสินค้า ประเภทการจัดแสดง
สินค้า การวางแผนและการเตรียมการจัดแสดงสินค้า หลักการจัดแสดงสินค้า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
แสดงสินค้า ความคิดสร้างสรรค์กับนักออกแบบ งบประมาณ ประโยชน์และการติดตามการประเมินผลการ
ออกแบบและสร้างบรรยากาศในร้านค้า
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DMR 402 การจัดการการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Marketing Management )
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 แนวความคิดและทางปฏิบัติในทัศนะของผู้บริหารงานการตลาดดิจิทัล การจัดการผลิตภัณฑ์
นโยบายการกำ�หนดราคา ช่องทางการจัดจำ�หน่าย การส่งเสริมการตลาด การวิจัยตลาด ตลอดจนการวาง
นโยบายทางการตลาดโดยคำ�นึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย		
DMR 403 การวิเคราะห์ตลาดและวิจัยตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Market Analysis and Marketing research in Digital Era)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 LSM 203 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ
		 ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของการวิจัยตลาด วิธีสำ�คัญในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ
ทางการตลาดในการวิจัยต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการการตลาด กระบวนการ วิจัย การ
ออกแบบการสำ�รวจ,การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์
ด้วยสื่อดิจิทัล และการนำ�เสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจทางการตลาด
DMR 404 การวางแผนตลาดและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Marketing Planning and Digital Marketing Strategy)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 DMR 205 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการกำ�หนดราคา
		 ความสำ�คัญและบทบาทของการวางแผนการตลาดดิจิทัล คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด
กระบวนการวางแผนทางการตลาด การพยากรณ์การขาย การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม การกำ�หนดวัตถุประสงค์ การกำ�หนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การกำ�หนดโปรแกรมการตลาด
การกำ�หนดงบประมาณ การนำ�ไปใช้และการควบคุม ความหมาย บทบาทความสำ�คัญ และองค์ประกอบ
ของกลยุทธ์การตลาด รวมทั้งเข้าใจถึงกระบวนการในการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่อไป
DMR 490 สัมมนาทางการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก
3(3-0-6)
		 (Seminar in Digital Marketing and Retail Innovations)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย
		 การประยุกต์แนวคิดการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก วิเคราะห์ปัญหาการดําเนิน
งานดำ�เนินงานด้านการตลาดดิจิจตัลและนวัตกรรมการค้าปลีก ข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ปัญหา หัวข้อร่วม
สมัยทางการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก
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DMR 492 สหกิจศึกษาทางการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก
7(0-35-18)
		 (Co-operative Education for Digital Marketing and Retail Innovations)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 DMR 402 การจัดการการตลาดดิจิทัล
		 ฝึกงานด้านการจัดการในหน่วยงานต่างๆ โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงาน
ประจำ�ของหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 4 เดือนติดต่อกัน และมีงาน
เฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องทำ�บันทึกประจำ� วันส่งทุก
สัปดาห์ และต้องผ่านการประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ทำ�การปฏิบัติงาน
DMR 498 การฝึกงาน
1(0-35-18)
		 (Internship)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 DMR 402 การจัดการการตลาดดิจิทัล
		 ฝึกงานด้านการตลาดในหน่วยงานต่างๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ติดต่อกันหรือไม่น้อย
กว่า 240 ชั่วโมง ทำ�บันทึกประจำ�วัน ทำ�รายงานสรุปผลการฝึกงานภายใต้การให้คำ�แนะนำ�ของอาจารย์ที่
ปรึกษา
MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Business Project)
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย
		 การจัดทำ�โครงงานทางการบริหารธุรกิจ โดยเลือกรูปแบบของโครงงาน หรือ แผนธุรกิจ หรือ
งานวิจัย ให้สอดคล้องตามแนววิชาชีพทางการบริหารธุรกิจที่ได้ศึกษามา โดยเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์ต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน พร้อมนำ�เสนอผลงานต่อคณะกรรมการก่อนสำ�เร็จ
การศึกษา
วิชาชีพ – เลือก
DMR 206 การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
3(3-0-6)
		 (Marketing Public Relations)
		 ความหมาย ปรัชญาและองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ บทบาทของการประชา สัมพันธ์
กับการตลาด ประเภทต่างๆของการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
ภาพลักษณ์ขององค์กรกับการประชาสัมพันธ์
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DMR 207 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์
3(3-0-6)
		 (Content Marketing and Social Media)
		 การสร้างเนื้อหา การสร้างคุณค่าเนื้อหาทางสื่อดิจิทัลในแต่ละรูปแบบ การเขียนข้อความ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสื่อดิจิทัล การวางแผนสื่อดิจิทัล
สำ�หรับสื่อสังคมออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาดิจิทัล
DMR 208 การจัดการธุรกิจบริการและธุรกิจบันเทิง
3(3-0-6)
		 (Service and Entertainment Management)
		 ความหมาย รูปแบบธุรกิจบริการและธุรกิจบันเทิง การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างความแตก
ต่าง การบริการลูกค้า กลยุทธ์การตลาดสำ�หรับธุรกิจบริการและธุรกิจบันเทิง กฎหมาย จริยธรรมและจรรยา
บรรณในการประกอบธุรกิจ
DMR 209 การส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Sales Promotion in Digital Era)
		 แนวคิดการส่งเสริมการขายอย่างสร้างสรรค์ ประเภทของการส่งเสริมการขาย กิจกรรมการ
ส่งเสริมการขาย เครื่องมือการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิทัล การจัดสรรงบประมาณ การควบคุมและการ
ประเมินผลการส่งเสริมการขาย การสร้างการส่งเสริมการขายรูปแบบใหม่ด้วยตนเอง
DMR 210 การจัดการการจัดซื้อ
3(3-0-6)
		 (Purchasing Management)
		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อ หลักการจัดซื้อที่ถูกต้อง ขั้นตอน นโยบาย และวิธีการใน
การจัดซื้อ การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดซื้อสำ�หรับธุรกิจค้าปลีก การกำ�หนดจำ�นวนในการสั่งซื้อที่ประหยัด
การเลือกและประเมินผู้ขายปัจจัยการผลิต ความสำ�คัญของการจัดซื้อในโซ่อุปทาน การเจรจาต่อรอง การ
จัดการสัญญาจัดซื้อ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานในการจัดซื้อ
DMR 211 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3(3-0-6)
		 (Packaging Design)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 แนวความคิดและหน้าที่ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความสัมพันธ์ของการบรรจุภัณฑ์กับ
กิจกรรมตลาดอื่น และฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท ข้อกำ�หนดทางกฎหมายของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย การขนส่งและการส่งออก การ
วางแผนและกำ�หนดกลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์
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DMR 212 การตลาดทางตรงยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Direct Marketing in Digital Era)
		 ลักษณะ รูปแบบ และเครื่องมือการตลาดทางตรง กลยุทธ์การตลาดทางตรง ฐานข้อมูล
ลูกค้า การตลาดทางตรงผ่านสื่อดิจิทัล จดหมายตรง แผ่นพับ แคตตาล็อค โทรศัพท์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและ
โทรทัศน์ การขายตรง และสื่ออื่นๆ บริการสนับสนุนกิจกรรมการตลาดทางตรง และแนวโน้มการตลาดทาง
ตรงในอนาคต
DMR 213 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
		 (Product Innovation and Creativity)
		 ความหมาย แนวคิดลักษณะและประเภทของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างแบรนด์แห่งนวัตกรรม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการบริการ
ความล้มเหลวและความความเสี่ยงต่อนวัตกรรม องค์กรนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
DMR 214 การตลาดเพื่อความยั่งยืน
3(3-0-6)
		 (Sustainable Marketing)
		 แนวคิด บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในธุรกิจ ประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสังคม ผลกระ
ทบทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ ลูกค้า สิ่งแวดล้อม นโยบาย ของรัฐบาล และความต้องการของ
สังคม ส่งเสริมและพัฒนาสังคม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้น อย่างมั่นคง และ
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

หมวดวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาโท

DMR 201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
		 (Principle of Marketing)
		 ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีการตลาด เครื่องมือที่ใช้ในการทำ�การตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำ�หนดกลุ่มเป้าหมายและการกำ�หนดตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม
ผู้บริโภค การบริหารการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ประเภทผลิตภัณฑ์และ
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคา การเลือกช่องทางการจัดจำ�หน่าย การส่งเสริมการ
ตลาด และจริยธรรมทางการตลาด
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DMR 202 พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Consumer Behavior in Digital Era)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 บทบาทและความสำ�คัญของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มผู้
บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ความสำ�คัญของการวิจัยผู้บริโภควัฒนธรรม
ชั้นทางสังคม ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ลำ�ดับขั้นความต้องการ การจูงใจและความเกี่ยวข้อง การรับรู้ การ
เรียนรู้ ทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพ การประมวลสารสนเทศของผู้บริโภค ประเภทการ
ตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
DMR 203 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Marketing Communications)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 ลักษณะและความสำ�คัญของการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล ความสำ�คัญของการสื่อสาร
กับตราสินค้าในธุรกิจออนไลน์ การโปรโมทสินค้าและตราสินค้าผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การสื่อสาร
การตลาดด้วยเนื้อหา (Content marketing) การออกแบบสื่อโฆษณาอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการทำ�การ
ตลาดด้วยวิธกี ารทางอีเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ การวัดและประเมินผลของวิธกี ารทีใ่ ช้ในการสือ่ สารการตลาดดิจทิ ลั
DMR 204 การจัดการช่องทางการตลาดและซัพพลายเชน
3(3-0-6)
		 (Marketing Channel and Supply Chain Management)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 แนวคิดเรื่องห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์โซ่อุปทาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการการขนส่ง การคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การดำ�เนินการทางเอกสาร ข้อมูลด้านการ
จัดจำ�หน่าย การจัดสายงานของแผนกขนส่ง นโยบายการขนส่งของ ค่าระวางการรับส่ง การประกันภัย การ
เรียกร้องค่าเสียหาย การบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ และการเคลื่อนย้าย
DMR 205 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการกำ�หนดราคา
3(3-0-6)
		 (Branding and Pricing Strategies)
		 วิชาบังคับก่อน : DMR 201 หลักการตลาด
		 ความหมายและความสำ�คัญของแบรนด์ ส่วนประกอบของแบรนด์ เอกลักษณ์ของแบรนด์
การสร้างความแข็งแกร่งในแบรนด์ การสร้างคุณค่าในแบรนด์ แผนการพัฒนาสินค้าและบริการ ปัจจัย
ภายในและภายนอกในการกำ�หนดราคา กระบวนการกำ�หนดราคา วิธีการกำ�หนดราคา กลยุทธ์การปรับ
ราคาสินค้า
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สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล
วิชาชีพ-บังคับ
DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Graphic Design for digital business)
		 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบกราฟิก ฮาร์ดแวร์และการแสดงผลกราฟิกบนจอภาพ, กราฟิก
แบบบิตแมป, กราฟิกแบบเวกเตอร์, ทฤษฎีสีและอารมณ์รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย, การใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อการ
สร้างสรรค์และตกแต่งงานกราฟิก สำ�หรับสร้างสื่อและภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพอินโฟกราฟิก สำ�หรับ
ธุรกิจดิจิทัล
DBS 121 ออกแบบเว็บไซต์
3(3-0-6)
		 (Web Design)
		 ออกแบบเว็บไซต์ โครงสร้างของเวิลด์ไวลด์เว็บ การออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ การเลือก
ใช้สี การจัดรูปแบบเว็บเพจ การออกแบบด้วยหลักการการเข้าถึงง่ายและตอบสนองทุกอุปกรณ์ การใช้
ภาษาเอชทีเอ็มแอล5 และภาษาซีเอสเอส3 ในการสร้างเว็บเพจ การใช้งานสื่อประสมและการจัดเนื้อหา
ด้วยกรอบและสไตล์ การใช้ซอฟต์แวร์สำ�เร็จรูปซีเอมเอสเพื่อสร้างเว็บเพจ เครื่องมือพัฒนาเว็บ และการ
ปรับแต่งเว็บเพจด้วยการแก้ไขโดยตรงที่เอชทีเอ็มแอล การออกแบบเว็บไซต์ด้วยแนวคิด UX/UI การตรวจ
สอบคุณภาพของเว็บไซต์
DBS 122 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
		 (Management Information Systems)
		 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การใช้ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล เคเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ
ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร การวางแผนและการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การสร้างและการบำ�รุงรักษาระบบสารสนเทศ จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ
DBS 211 การพาณิชย์ดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Commerce)
		 การพาณิชย์ดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือสำ�หรับการพาณิชย์ดิจิทัล
แบบจำ�ลองการพาณิชย์ดิจิทัล ประเด็นความปลอดภัยในการพาณิชย์ดิจิทัล ระบบชำ�ระเงินดิจิทัล กลยุทธ์
การตลาด การขาย การซื้อและการโฆษณา ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์
ดิจิทัล กลยุทธ์ธุรกิจสำ�หรับการทำ�ให้เป็นการพาณิชย์ดิจิทัล
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DBS 212 กฎหมาย จริยธรรม และ การจัดการความปลอดภัย
3(3-0-6)
		 ของข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล
		 (Law, Ethics and Data Security Management in Digital Business)
		 ประเด็นด้านกฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจดิจิทัล ความเข้าใจภาพรวมด้านกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติในการทำ�งานด้านธุรกิจดิจิทัล นโยบายของสภาพแวดล้อมธุรกิจดิจิทัล หลักกฎหมาย
และหน้าที่ของศาล ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองผู้บริโภค ธุรกรรมทางการค้าและข้อบังคับของการ
ตกลงทางดิจิทัล การบริการทางการเงิน และระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย การจัดเก็บภาษี การต่อ
ต้านการผูกขาด กฎหมายอาชญากรรม และกฎหมายระหว่างประเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบความ
ปลอดภัยของธุรกิจดิจิทัล รูปแบบและกลไกการให้สิทธิ์ การตรวจสอบและการตรวจหาการลักลอบ วิธีการ
เข้ารหัสลับข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี การเจาะและลักลอบ และกรณีศึกษา
DBS 221 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลสำ�หรับธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Database and Data management for business)
		 การจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล แบบจำ�ลองลำ�ดับชั้น แบบจำ�ลองเครือ
ข่าย แบบจำ�ลองเชิงสัมพันธ์ และแบบจำ�ลองอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล คำ�สั่งภาษา
เอสคิวแอล การเรียงลำ�ดับ การเรียกข้อมูลจากหลายตาราง การสร้างและการปรับปรุงตาราง การสร้างวิว
การประกาศตัวแปร ประมวลผลคำ�สั่ง การโต้ตอบและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ด้วยซอฟต์แวร์เอสคิวแอลที่นิยม
เช่น MS SQL, MySQL การประมวลผลข้อมูล
DBS 222 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
3(3-0-6)
		 (Web Application Development)
		 โครงสร้างภาษา การใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ การสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคนิคในการวิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การกำ�หนดตัวแปรและการประกาศตัวแปร ชนิดของข้อมูล ตัว
ดำ�เนินการคำ�นวณตัวเลขและตรรกะ การจัดการและตรวจหาข้อผิดพลาด การทำ�งานกับข้อมูลแบบแถว
และแบบโครงสร้าง การสร้างโปรแกรมทำ�งานกับฐานข้อมูล การใช้ภาษาเอสคิวแอลในการดึงข้อมูลและ
เชื่อมโยงตารางข้อมูลเบื้องต้น การสร้างรายงาน
		
DBS 311 การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Business Design and Analysis)
		 เทคนิคการวิเคราะห์และวิธีการออกแบบระบบงานธุรกิจเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาระบบงาน
การนำ�ระบบงานไปใช้ การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร การเลือก
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับธุรกิจ การเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจเพื่อใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล
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DBS 312 การตลาดดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3(3-0-6)
		 (Digital and Social Media Marketing)
		 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ภาพรวมและคุณค่าของการตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อการตลาดดิจิทัล เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทูป กูเกิลพลัส การจัดอันดับ
เว็บไซต์ การทำ�ทเอสอีโอ เอสอีเอ็ม การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การประสานการใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้าไป
ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมทางการตลาด ขั้นตอนการวางแผนการตลาดสำ�หรับกิจกรรมดิจิทัล และการ
ตลาดออนไลน์ในอนาคต
DBS 321 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
3(3-0-6)
		 (Mobile Web Application Development)
		 วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีของ J2ME, PHP ,HTML5, CSS3, Bootstrap การสร้าง
แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบแอปพลิเคชัน ความสามารถและข้อจำ�กัด
ของการเขียนโปรแกรมสำ�หรับอุปกรณ์พกพาประเภทต่างๆ การออกแบบและสร้างส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน
แบบง่าย สร้างภาพกราฟิก แนวคิดการออกแบบด้วย UX/UI การติดต่อฐานข้อมูล สร้างและจัดเก็บข้อมูล
บนอุปกรณ์พกพา การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันแบบเรสพอนซีฟและโมไบล์อินเตอร์เฟส
DBS 331 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Computer Network for Digital Business)
		 ระบบเครือข่าย นิยามศัพท์ที่สำ�คัญในระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย หน้าที่และการ
ทำ�งานของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ทีซีพี/ไอพี สื่อที่ใช้ในระบบเครือข่าย การออกแบบและติดตั้ง เทคโนโลยี
อีเทอร์เน็ตและอีเทอร์เน็ตสวิตชิง เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายบริเวณกว้าง การบำ�รุงรักษาระบบเครือข่าย
ความรู้พื้นฐานของข้อมูลและสัญญาณ เทคนิคการส่งข้อมูล มาตรฐานและคุณสมบัติของสื่อ โครงสร้าง
ระบบเครือข่าย และชนิดของสื่อเชื่อมโยงเครือข่าย
DBS 411 เครื่องมือดิจิทัลสำ�หรับการตลาดและการสร้างแบรนด์
3(3-0-6)
		 (Digital Tools for Marketing and Branding)
		 บทบาทและผลกระทบของการใช้เครือ่ งมือดิจทิ ลั กับงานการตลาดดิจทิ ลั องค์ประกอบของการ
ทำ�การตลาดบนสือ่ ดิจทิ ลั ปัจจัยสูค่ วามสำ�เร็จในการทำ�การตลาดดิจทิ ลั ปัญหา อุปสรรค และข้อจำ�กัดทีท่ �ำ ให้
การตลาดดิจทิ ลั ไม่ประสบความสำ�เร็จ วิธกี ารทำ�การตลาดดิจทิ ลั กลยุทธ์ทางการตลาดดิจทิ ลั ผลประโยชน์ท่ี
จะได้รบั จากการทำ�การตลาดดิจทิ ลั การสร้างและใช้เครือ่ งมือดิจทิ ลั เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพทางการ
ตลาด การสร้างแบรนด์ส�ำ หรับธุรกิจดิจทิ ลั และกรณีศกึ ษา
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DBS 412 นวัตกรรมและกลยุทธ์สำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Innovation and Digital Business Strategy)
		 นวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการการพัฒนานวัตกรรม การ
จัดการความรู้ กลยุทธ์สำ�หรับธุรกิจดิจิทัล การวางแผนกลยุทธ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรนวัตกรรม
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีหยุดยั้ง ผลกระทบของนวัตกรรมต่อธุรกิจดิจิทัล แนวโน้ม
นวัตกรรม และกรณีศึกษา
DBS 490 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Seminar in Digital Business)
		 พั ฒ นาทั ก ษะในการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ในทางปฏิ บั ติ ต ามสภาพแวดล้ อ มธุ ร กิ จ ใน
ปัจจุบัน นโยบายทางเทคโนโลยี กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัลต่างๆ จะนำ�มา
วิเคราะห์และตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาในแต่ละกรณี โดยนำ�เอาเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนมาใช้ในการตัดสินใจ
และเป็นการให้นักศึกษารู้จักแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับกรณีศึกษานั้นๆ
		
DBS 492 สหกิจสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
7(0-35-18)
		 (Cooperative Education in Digital Business)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลที่มีหน่วยกิตสะสมรวมไม่น้อย
		 กว่า 100 หน่วยกิต
		 ฝึกงานด้านธุรกิจดิจิทัลในหน่วยงานต่างๆ
โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเสมือนเป็น
พนักงานประจำ�ของหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนติดต่อกัน และมีงานเฉพาะ
ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติจนเสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่งทุกสัปดาห์
และต้องผ่านการประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ทำ�การปฏิบัติงาน
		 
DBS 498 การฝึกงาน
1(0-35-18)
		 (Internship)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลที่มีหน่วยกิตสะสมรวมไม่น้อย กว่า 80 		
		 หน่วยกิต
		 ฝึกงานด้านธุรกิจดิจิทัลในหน่วยงานต่างๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ติดต่อกันหรือ
ไม่น้อยกว่า 210 ชั่วโมง โดยนักศึกษาจะต้องทำ�รายงานสรุปผลการฝึกงานภายใต้การให้คำ�แนะนำ�ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
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MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Business Project)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย
		 การจัดทำ�โครงงานทางการบริหารธุรกิจ โดยเลือกรูปแบบของโครงงาน หรือ แผน ธุรกิจ หรือ
งานวิจัย ให้สอดคล้องตามแนววิชาชีพทางการบริหารธุรกิจที่ได้ศึกษามา โดยเน้นความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์ต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน พร้อมนำ�เสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ก่อนสำ�เร็จ
การศึกษา
วิชาชีพ – เลือก
DBS 213 การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Marketing)
		 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ภาพรวมของการตลาดดิจิทัล คุณค่าของการตลาดดิจิทัล แบบ
จำ�ลองการตลาดดิจิทัล การสำ�รวจความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การจัดการฐาน
ข้อมูลลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า เครื่องมือการตลาดดิจิทัล ขั้นตอนการทำ�การตลาดดิจิทัล ร้านค้าดิจิทัล
และการตลาดดิจิทัลในอนาคต
DBS 214 การจัดการเนื้อหาสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Content Management for Digital Business)
		 วิชาบังคับก่อน : DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
		 โครงสร้างข้อมูล การจัดการข้อมูลสำ�หรับธุรกิจดิจทิ ลั นิยามศัพท์การใช้งานอุปกรณ์สอ่ื ประสม
สื่อหลายมิติ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ภาพและเสียง เครื่องมือช่วยในการพัฒนาการประยุกต์สื่อประสม การ
ออกแบบสื่อประสมเชิงโต้ตอบ สำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
DBS 313 การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Business Project Management)
		 การบริหารจัดการโครงการสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล การคิดและการเริ่มต้นโครงการ การนิยาม
และการวางแผนโครงการ การเปิดและการดำ�เนินการโครงการ การควบคุมประสิทธิภาพโครงการ การปิด
โครงการ การบูรณาการโครงการ การบริหารขอบเขตโครงการ การจัดการการสื่อสารภายในโครงการ การ
บริหารเวลาของโครงการ การบริหารต้นทุนโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างสำ�หรับโครงการ การบริหารทรัพยากร
บุคคลภายในโครงการ การบริหารความเสี่ยงของโครงการ และการบริหารโครงการให้มีคุณภาพ
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DBS 314 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Basic Research Methods in Digital Business)
		 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจดิจิทัล การกำ�หนดปัญหา การวางรูปแบบวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล
การใช้สถิติสำ�หรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
DBS 322 ไอโอทีสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (IoT for Digital Business)
		 ไอโอทีส�ำ หรับธุรกิจดิจทิ ลั
กระบวนการการพัฒนาไออี โครงสร้างพืน้ ฐานสำ�หรับไอโอที
สถาปัตยกรรมไอโอที อุปกรณ์ไอโอที การเลือกอุปกรณ์ไอโอทีที่เหมาะสมกับงาน นวัตกรรมด้านไอโอที
สำ�หรับธุรกิจดิจิทัล การเลือกแพลตฟอร์มไอโอทีที่เหมาะสมกับธุรกิจดิจิทัล การสาธิต การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีไอโอที เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และธุรกิจดิจิทัล
		
DBS 332 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Decision Support Systems for Digital Business)
		 การตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจเชิงเหตุผล คุณลักษณะและ
พัฒนาการของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรอบแนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ
เพื่อผู้บริหารระดับสูง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
DBS 333 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
3(3-0-6)
		 (Big Data Management)
		 การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และวิทยาการข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับข้อมูลขนาด
ใหญ่ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลและการ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ข้อมูล และผลกระทบของข้อมูลขนาดใหญ่ต่อโซ่อุปทาน การตลาด และฟังก์ชันอื่นๆที่
สำ�คัญในธุรกิจดิจิทัล
DBS 413 แนวโน้มธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Business Trend)
		 หัวข้อข่าวสารทางการจัดการธุรกิจดิจทิ ลั ในสถานการณ์ปจั จุบนั และหัวข้อทางการจัดการธุรกิจ
ดิจทิ ลั ทีน่ า่ สนใจ พัฒนาการของนวัตกรรม เครือ่ งมือทางการจัดการธุรกิจดิจทิ ลั ทีม่ คี วามสำ�คัญ วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์ตา่ งๆ ได้โดยนำ�ความรูท้ างการจัดการธุรกิจดิจทิ ลั ทีไ่ ด้ศกึ ษามาประยุกต์ใช้
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DBS 414 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Digital Business)
		 หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัล สำ�หรับแต่ละภาคการศึกษา โดยหัวข้อที่จะ
นำ�มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาและคณบดี
		

หมวดวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาโท

DBS 101 นวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Innovation Technology and digital business management)
		 เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ และ ซอฟต์แวร์สำ�หรับการจัดการงานเอกสารเบื้องต้น การ
สร้างสื่อนำ�เสนอผลงาน การใช้ระบบคลาวด์เพื่อธุรกิจ การจัดการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในองค์กร การ
สร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยซอฟต์แวร์ CMS การตลาดออนไลน์ การจัดการข้อมูลและการสื่อสารด้วยสื่อ
สังคมออนไลน์ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ ความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อให้ก้าวทันการ
บริหารธุรกิจในปัจจุบัน
DBS 201 เทคโนโลยีดิจิทัลสำ�หรับธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Digital Technology for Business)
		 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในองค์กร การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับการทำ�ธุรกิจดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจดิจิทัล การใช้โปรแกรมประยุกต์ขั้น
สูงเพื่องานธุรกิจ
DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Graphic Design for digital business)
		 องค์ประกอบพื้นฐานของระบบกราฟิก ฮาร์ดแวร์และการแสดงผลกราฟิกบนจอภาพ, กราฟิก
แบบบิตแมป, กราฟิกแบบเวกเตอร์, ทฤษฎีสีและอารมณ์รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย, การใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อการ
สร้างสรรค์และตกแต่งงานกราฟิก สำ�หรับสร้างสื่อและภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพอินโฟกราฟิก สำ�หรับ
ธุรกิจดิจิทัล
DBS 211 การพาณิชย์ดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Commerce)
		 การพาณิชย์ดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือสำ�หรับการพาณิชย์ดิจิทัล
แบบจำ�ลองการพาณิชย์ดิจิทัล ประเด็นความปลอดภัยในการพาณิชย์ดิจิทัล ระบบชำ�ระเงินดิจิทัล กลยุทธ์
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การตลาด การขาย การซื้อและการโฆษณา ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์
ดิจิทัล กลยุทธ์ธุรกิจสำ�หรับการทำ�ให้เป็นการพาณิชย์ดิจิทัล
DBS 213 การตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Marketing)
		 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ภาพรวมของการตลาดดิจิทัล คุณค่าของการตลาดดิจิทัล แบบ
จำ�ลองการตลาดดิจิทัล การสำ�รวจความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การจัดการฐาน
ข้อมูลลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า เครื่องมือการตลาดดิจิทัล ขั้นตอนการทำ�การตลาดดิจิทัล ร้านค้าดิจิทัล
และการตลาดดิจิทัลในอนาคต
DBS 311 การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Business Design and Analysis)
		 เทคนิคการวิเคราะห์และวิธีการออกแบบระบบงานธุรกิจเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาระบบงาน
การนำ�ระบบงานไปใช้ การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร การเลือก
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับธุรกิจ การเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจเพื่อใช้ในการออกแบบ
และพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทัล
DBS 312 การตลาดดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3(3-0-6)
		 (Digital and Social Media Marketing)
		 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ภาพรวมและคุณค่าของการตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อการตลาดดิจิทัล เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ยูทูป กูเกิลพลัส การจัดอันดับ
เว็บไซต์ การทำ�ทเอสอีโอ เอสอีเอ็ม การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การประสานการใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้าไป
ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมทางการตลาด ขั้นตอนการวางแผนการตลาดสำ�หรับกิจกรรมดิจิทัล และการ
ตลาดออนไลน์ในอนาคต
DBS 322 ไอโอทีสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (IoT for Digital Business)
		 ไอโอทีสำ�หรับธุรกิจดิจิทัล กระบวนการการพัฒนาไออี โครงสร้างพืน้ ฐานสำ�หรับไอโอที
สถาปัตยกรรมไอโอที อุปกรณ์ไอโอที การเลือกอุปกรณ์ไอโอทีที่เหมาะสมกับงาน นวัตกรรมด้านไอโอที
สำ�หรับธุรกิจดิจิทัล การเลือกแพลตฟอร์มไอโอทีที่เหมาะสมกับธุรกิจดิจิทัล การสาธิต การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีไอโอที เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และธุรกิจดิจิทัล
		
DBS 333 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
3(3-0-6)
		 (Big Data Management)
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		 การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และวิทยาการข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับข้อมูลขนาด
ใหญ่ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลและการ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ข้อมูล และผลกระทบของข้อมูลขนาดใหญ่ต่อโซ่อุปทาน การตลาด และฟังก์ชันอื่นๆที่
สำ�คัญในธุรกิจดิจิทัล
DBS 411 เครื่องมือดิจิทัลสำ�หรับการตลาดและการสร้างแบรนด์
3(3-0-6)
		 (Digital Tools for Marketing and Branding)
		 บทบาทและผลกระทบของการใช้เครื่องมือดิจิทัลกับงานการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบของ
การทำ�การตลาดบนสื่อดิจิทัล ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จในการทำ�การตลาดดิจิทัล ปัญหา อุปสรรค และข้อ
จำ�กัดที่ทำ�ให้การตลาดดิจิทัลไม่ประสบความสำ�เร็จ วิธีการทำ�การตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำ�การตลาดดิจิทัล การสร้างและใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพทางการตลาด การสร้างแบรนด์สำ�หรับธุรกิจดิจิทัล และกรณีศึกษา
DBS 412 นวัตกรรมและกลยุทธ์สำ�หรับธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Innovation and Digital Business Strategy)
		 นวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการการพัฒนานวัตกรรม การ
จัดการความรู้ กลยุทธ์สำ�หรับธุรกิจดิจิทัล การวางแผนกลยุทธ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรนวัตกรรม
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีหยุดยั้ง ผลกระทบของนวัตกรรมต่อธุรกิจดิจิทัล แนวโน้ม
นวัตกรรม และกรณีศึกษา
DBS 413 แนวโน้มธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Business Trend)
		 หัวข้อข่าวสารทางการจัดการธุรกิจดิจิทัลในสถานการณ์ปัจจุบัน และหัวข้อทางการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัลที่น่าสนใจ พัฒนาการของนวัตกรรม เครื่องมือทางการจัดการธุรกิจดิจิทัลที่มีความสำ�คัญ
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ตา่ งๆ ได้โดยนำ�ความรูท้ างการจัดการธุรกิจดิจทิ ลั ทีไ่ ด้ศกึ ษามาประยุกต์ใช้
DBS 414 หัวข้อพิเศษทางธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Digital Business)
		 หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านการจัดการธุรกิจดิจิทัล สำ�หรับแต่ละภาคการศึกษา โดยหัวข้อที่จะ
นำ�มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาและคณบดี
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สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
วิชาชีพ – บังคับ
LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
		 (Introduction to Logistics and Supply Chain)
		 ศึกษาความหมายและหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสำ�คัญของ โลจิสติกส์
และโซ่อุปทานต่อองค์กร และระบบเศรษฐกิจ องค์ประกอบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่น การจัดซื้อ
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ การพยากรณ์อุปสงค์
โลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ การบริการลูกค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์
LSM 302 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
		 (Inventory and Warehouse Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 หลักการเบื้องต้นของการจัดการสินค้าคงคลัง นโยบายของสินค้าคงคลัง บทบาทของสินค้า
คงคลัง หน้าที่ของสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ความต้องการ การวิเคราะห์ภาพรวม การวางแผนความ
ต้องการวัสดุ นโยบายการทดแทนและตัวแบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ความสำ�คัญของคลังสินค้า ชนิด
ของคลังสินค้า การวิเคราะห์และการจัดการคลังสินค้า ได้แก่ ทำ�เลที่ตั้ง สิ่งอำ�นวยความสะดวกและการ
ปฏิบัติการ แรงงานสัมพันธ์ การวิเคราะห์การเงินและการวัดและเพิ่มผลผลิต การจัดการวัสดุ การออกแบบ
ผังคลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ ชั้นวางและระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบคลังสินค้า
LSM 303 การจัดการขนส่ง
3(3-0-6)
		 (Transportation Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 ศึกษาถึงความหมายและความสำ�คัญของการขนส่ง รูปแบบการขนส่งประเภทต่างๆ ประเภท
ของผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกผู้ประกอบการขนส่ง การจัดเส้นทางการขนส่ง ตัวแบบจำ�ลองการขนส่ง
การกระจายสินค้า การขนส่งระหว่างประเทศ กลยุทธ์การขนส่งต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ
บทบาทของการขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม
LSM 304
		
		
		

การจัดการจัดหาจัดจ้าง
3(3-0-6)
(Procurement Management)
วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
บทบาทและความสำ�คัญของการจัดซื้อ การจัดหาในแง่ของโซ่อุปทาน กระบวนการในการ
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ตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อ การวิจัยการจัดซื้อ การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อ การจัดซื้อและการวาง
กลยุทธ์ธุรกิจ การวางแผนและกำ�หนดนโยบายในการจัดซื้อ การประเมินผลการจัดซื้อ การรับและการเก็บ
รักษาพัสดุ การประเมินและการควบคุมพัสดุ การวัดและประเมินผลผู้ขายปัจจัยการผลิต การจัดซื้อจัดหา
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การวางแผนยุทธวิธี และขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง
LSM 305
		
		

การจัดการโลจิสติกส์สำ�หรับธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
(Logistics Management for Retail Business)
วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ลักษณะและความสำ�คัญของธุรกิจค้าส่งและธุรกิจค้าปลีก บทบาทของการจัดการโลจิสติกส์
ที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก การจัดการโซ่อุปทานสำ�หรับธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในธุรกิจ
ค้าปลีก การวางแผนการกระจายสินค้า การบริหารสินค้าคงคลังสำ�หรับธุรกิจค้าปลีก รูปแบบการจัดการโล
จิสติกส์ สำ�หรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์
LSM 306 การจัดการการกระจายสินค้า
3(3-0-6)
		 (Distribution Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 บทบาทและความสำ�คัญของการกระจายสินค้า ช่องทางการจัดจำ�หน่าย การจัดสรรสินค้า
คงคลัง การคลังสินค้า กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำ�หน่าย การตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบช่องทางการจัด
จำ�หน่าย การระบุทางเลือกในการกำ�หนดช่องทางการจัดจำ�หน่าย การกระตุ้น การประเมินและการปรับปรุง
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย รูปแบบการขนส่ง การบริการลูกค้า โดยเน้นโลจิสติกส์ และการค้าอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์ต้นทุนในการกระจายสินค้า
LSM 307 การจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
		 (Supply Chain Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 แนวคิดการสมานโซ่อุปทานและความสามารถในการแข่งขันของโซ่คุณค่า การตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว และอื่นๆ แง่มุมต่างๆ ในด้านผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน เช่น การพยากรณ์ การประสานงาน
ระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่าย การควบคุมสินค้าคงคลังโดยผู้ผลิต และการเติมสินค้าอย่างต่อเนื่อง การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างโซ่อุปทาน ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสมานโซ่อุปทาน การจัดซื้อ โลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ และการบริหารการกระจายสินค้า การ
ปรับปรุงโซ่อุปทานให้ดีที่สุด การเชื่อมโยงกลยุทธ์โซ่อุปทานให้เข้ากับกลยุทธ์รวมของธุรกิจ
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LSM 308 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
		 (Quality Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 แนวคิดและพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพโดยรวม การเปรียบ เทียบกับ
องค์กรที่เป็นเลิศ การผลิตแบบลีน ไคเซน การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ผังควบคุม ซิกซ์ซิกมา และมาตรฐาน
ระบบคุณภาพ
LSM 309 ความปลอดภัยในงานด้านโลจิสติกส์
3(3-0-6)
		 (Safety in Logistics)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 ศึกษาความรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงาน ความปลอดภัยในการทำ�งานด้านการ
จัดการคลังสินค้า การเก็บรักษาสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า การจัดอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น รวมถึงบทบัญญัติและข้อบังคับด้านความปลอดภัย มาตรการการ
ป้องกันและการแก้ไขในเหตุการณ์ต่างๆ
LSM 310 การบรรจุภัณฑ์สำ�หรับการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
		 (Packaging for Logistics Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 ศึกษาหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์ ผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ต่อกิจกรรมโลจิสติกส์
และการจัดการโซ่อุปทาน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำ�หรับอุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก รวม
ถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ การนำ�บรรจุภัณฑ์กลับ
มาใช้ใหม่ และการจัดการซากบรรจุภัณฑ์
LSM 313 เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
		 (Information Technology for Logistics and Supply Chain Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 หน้าที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนเป้าหมายการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ เช่น การขนส่ง
การบริการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้า การออกแบบระบบสารสนเทศสำ�หรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
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LSM 413 การส่งออก – นำ�เข้า
3(3-0-6)
		 (Export - Import)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 ความหมาย ความสำ�คัญของการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่มีผลกระทบต่อการทำ�ธุรกิจส่งออกนำ�เข้า หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออกนำ�เข้าขั้นตอน
การส่งออกและการนำ�เข้า การตลาดระหว่างประเทศ การชำ�ระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ ข้อกำ�หนด
ในการส่งมอบสินค้า (Incoterms) เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การ
ประกันภัย กฎหมายศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร การปฏิบัติพิธีการศุลกากร มาตรการส่งเสริมการส่งออก
LSM 414 การพยากรณ์ด้านอุปสงค์
3(3-0-6)
		 (Demand Forecasting)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 หลักการ และการพยากรณ์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยวิธีการ
สารสนเทศสำ�หรับผู้ใช้ระบบ ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลในอดีตสำ�หรับการพยากรณ์และแผนภาพ การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลาและการอธิบายข้อมูล ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น วิธีนาอีฟ การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เทคนิคการ
ทำ�ให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล และการวิเคราะห์ความถดถอย
LSM 490 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
		 (Seminar in Logistics Management)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่ 4 หรือมี
		 หน่วยกิตสะสมไม่ต่ำ�กว่า 100 หน่วยกิต หรือเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน การนำ�ความรู้ด้านโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยการจัดการ สินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่ง การกระ
จายสินค้า การผลิต การจัดการวัสดุ การค้า ระหว่าง ประเทศ การใช้ระบบสารสนเทศ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
พยากรณ์ รวมถึงแนวความคิดใหม่ ๆ มาสัมมนา วางแผน วิเคราะห์ปัญหา นำ�เสนอ โดยนำ�เทคนิคต่าง ๆ ใน
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เข้ามาใช้อย่าง เป็นระบบ
LSM 492 สหกิจศึกษาสำ�หรับการจัดการโลจิสติกส์
7(0-35-18)
		 (Cooperative Education in Logistics Management)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ภาคการศึกษา
		 สุดท้าย และมีเกรดเฉลีย่ สะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.00 ฝึกงานด้านการจัดการโลจิสติกส์ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบตั งิ านเสมือนเป็นพนักงานประจำ�ของหน่วยงานนัน้ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า16
สัปดาห์ หรือ 4 เดือนติดต่อกัน และมีงานเฉพาะทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบตั ใิ ห้เสร็จสิน้ นักศึกษา
จะต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่งทุกสัปดาห์ และต้องผ่านการประเมินผลงานจากหน่วยงานทีท่ �ำ การปฏิบตั งิ าน
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LSM 498 การฝึกงาน
1(0-35-18)
		 (Internship)
		 วิชาบังคับก่อน : ต้องมีหน่วยกิตสะสม ไม่ต่ำ�กว่า 100 หน่วยกิต และต้องผ่าน
		 รายวิชาชีพบังคับ ดังต่อไปนี้ LSM201,LSM302-310 และ LSM 313
		 เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จำ�นวนหนึ่งแล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงาน
ตามสถาบันหรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา ไม่น้อยกว่า 6
สัปดาห์ หรือ 210 ชั่วโมง โดยอยู่ในความควบคุมและประเมินผลของสาขา
MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Business Project)
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย
		 การจัดทำ�โครงงานทางการบริหารธุรกิจ โดยเลือกรูปแบบของโครงงาน หรือ แผนธุรกิจ หรือ
งานวิจัย ให้สอดคล้องตามแนววิชาชีพทางการบริหารธุรกิจที่ได้ศึกษามา โดยเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์ต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน พร้อมนำ�เสนอผลงานต่อคณะกรรมการก่อนสำ�เร็จ
การศึกษา
วิชาชีพ - เลือก
LSM 301 วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Management Science for Business Decisions)
			หลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยใช้ทฤษฎีและวิธี
การทางสถิติและคณิตศาสตร์ เข้ามาร่วมในการตัดสินใจทางการบริหาร พร้อมทั้งการนำ�โปรแกรมสำ�เร็จรูป
มาใช้และวิเคราะห์ผล
LSM 311 การจัดการความสัมพันธ์ผู้ขายปัจจัยการผลิต
3(3-0-6)
		 (Supplier Relationship Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 หลักการในการจัดหาผู้ขายปัจจัยการผลิต การสรรหา การวิเคราะห์ การตัดสินใจในการเลือก
ผู้ขายปัจจัยการผลิต และการประเมินผลผู้ขายปัจจัยการผลิต การเจรจาต่อรองกับผู้ขายปัจจัยการผลิต
ความสัมพันธ์ของผู้ขายปัจจัยการผลิตที่มีต่อหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กร ศูนย์กระจายสินค้า การใช้เครื่องมือ
อิเลกทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ขายปัจจัยการผลิต เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเลกทรอนิกส์
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LSM 312 การวิจัยทางการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
		 (Logistics Management Research)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน /
		 POM 202 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ
		 หลักการและกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ ประกอบด้วยการวางแผนการวิจัย เตรียม การเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย โดยนำ�ไปประยุกต์
ใช้กับการวางแผนการจัดการและการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์
LSM 314 การจัดการการขนส่งทางบก
3(3-0-6)
		 (Land Transport Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 : LSM 303 การจัดการการขนส่ง
		 ภาพรวมของการขนส่งทางบก ประเภทของการขนส่งทางบก หลักการจัดการการขนส่งทางบก
การจัดการอุปสงค์และอุปทานการขนส่งทางบก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์และดำ�เนินงานการขนส่งทางบก สถาบันและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งทางบก การพัฒนา
และแนวโน้มในอนาคตของการขนส่งทางบกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
LSM 315 การจัดการการขนส่งทางทะเล
3(3-0-6)
		 (Sea Transport Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 : LSM 303 การจัดการการขนส่ง
		 ภาพรวมของการขนส่งทางน้ำ� การท่าเรือและรูปแบบการบริหารท่าเรือ บทบาทและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล การคิดค่าระวางการขนส่งทางทะเล การบรรจุและการขนถ่ายสินค้าที่
ท่าเรือและ ICD รูปแบบการให้บริการการขนส่งทางทะเล กฎหมายการขนส่งทางทะเล เส้นทางการขนส่ง
ทะเล การพัฒนาและแนวโน้มในอนาคตของการขนส่งทางน้ำ�ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
LSM 316 การจัดการการขนส่งทางอากาศ
3(3-0-6)
		 (Air Transport Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 : LSM 303 การจัดการการขนส่ง
		 ภาพรวมของการขนส่งทางอากาศ หลักการจัดการการขนส่งทางอากาศ การจัดการอุปสงค์
และอุปทานการขนส่งทางอากาศ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ เครื่องมือที่ใช้ในการดำ�เนิน
งานการขนส่งทางอากาศ สถาบันและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ การพัฒนาและแนวโน้ม
ในอนาคตของการขนส่งทางอากาศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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LSM 317 โลจิสติกส์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
		 (Logistics for Industrial)
		 วิชาบังคับก่อน: LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 : LSM 202 การจัดการการดำ�เนินการ
		 ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ใช้สำ�หรับอุตสาหกรรมการผลิต ความสำ�คัญและความ
สัมพันธ์ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำ�หรับอุตสาหกรรมการผลิต การจัดซื้อจัดหา การวางแผน
การผลิต การจัดการโลจิสติกส์แบบลีน การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า แนวคิดการลดต้นทุน
การวัดประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกส์ สำ�หรับอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงศึกษา กรณีศึกษาการจัด
การด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ของผู้ประกอบการสมัยใหม่
LSM 318 การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
		 (Industrial Investment Analysis)
		 วิชาบังคับก่อน : FIN 201 การเงินธุรกิจ
		 หลักของเศรษฐศาสตร์และการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนทางอุตสาหกรรม ค่าของเงินที่เปลี่ยน
ตามเวลา ดอกเบี้ย การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การเปรียบเทียบทางเลือกการลงทุนและตัดสินใจเพื่อเลือกการ
ลงทุนที่ให้ผลดีที่สุด ได้แก่ วิธีมูลค่าปัจจุบัน วิธีมูลค่าเทียบเท่าประจำ�ปี การหาอัตราผลตอบแทน การหา
อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์ความไว การ
ตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
LSM 319 การจัดการมลภาวะทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
		 (Industrial Pollution Management)
		 สาเหตุของการเกิดมลภาวะ มลภาวะจากการใช้พลังงานและการผลิต ประเภทของมลพิษทาง
อุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศ น้ำ�เสีย ขยะและของเสียอันตราย การวัดค่าความสกปรกของมลภาวะ การ
บำ�บัดสภาวะอุตสาหกรรม การควบคุมและกำ�จัดกากอุตสาหกรรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การลด
ของเสีย กฎหมายสิ่งแวดล้อม
LSM 320
		
		

การจัดการการตลาดสำ�หรับโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
(Marketing Management for Supply Chain)
วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การจัดการหน้าที่การตลาด กระบวนการการจัดการการตลาด การวิเคราะห์ตลาดและสภาพ
แวดล้อม การวางแผนการตลาด การกำ�หนดกลยุทธ์และการควบคุม พัฒนาและจัดการโปรแกรมการตลาด
การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดบริการและการจัดการด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ทั้งที่เป็นลูกค้า
รายบุคคล หรือลูกค้าทางธุรกิจ รวมทั้งจริยธรรมทางการตลาด
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LSM 321 การจัดการโซ่อุปทานธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
		 (Supply Chain Management for Agribusiness)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 ความหมายของการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ า นการเกษตรกรรมทั้ ง ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ พื ช และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ ความสำ�คัญของการเกษตรกรรมต่อระบบเศรษฐกิจ กิจกรรมโลจิสติกส์สำ�หรับการเกษตร
กรรม ได้แก่ การจัดการคลังสินค้า การคัดแยก การจัดมาตรฐานและการจัดการสินค้าคงคลังทางการเกษตร
การขนส่งสินค้าเกษตร การผลิตและการบรรจุภัณฑ์สำ�หรับสินค้าเกษตร การบริการลูกค้าของธุรกิจเกษตร
การจัดการการกระจายสินค้าของสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์เพื่อการเกษตร
LSM 327 การจัดการอุตสาหกรรมขนาดย่อม
3(3-0-6)
		 (Small Scale Industry Management)		
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 202 การจัดการการดำ�เนินงาน
		 รูปแบบเฉพาะของการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม การเลือกทำ�เลที่ตั้งของธุรกิจ หลักการ
บริหารธุรกิจของอุตสาหกรรมขนาดย่อม ได้แก่ การตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล
สาเหตุที่ทำ�ให้ธุรกิจขนาดย่อมล้มเหลวและประสบผลสำ�เร็จ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรม
สามารถดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
LSM 328 ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้า และพิธีทางศุลกากร
3(3-0-6)
		 (Forwarder/Shipping Business and Custom Formality)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 ระบบธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้า และพิธีการศุลกากร กฎหมายศุลกากร พิกัด อัตรา
ภาษีศุลกากร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนการขนส่งสินค้า คลังสินค้า ทัณฑ์บน พิธีการนำ�เข้าและส่ง
ออกเฉพาะเรื่องการประยุกต์ใช้ INCOTERMS กฎว่าด้วยแหล่งกำ�เนิดสินค้า สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามข้อ
ตกลงการค้าระหว่างประเทศ การจัดระดับตัวแทนออกของอนุญาต
LSM 495 ประเด็นในปัจจุบันทางการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
		 (Current Issues in Logistics Management)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือ เป็น		
		 นักศึกษาแลกเปลี่ยน
		 หัวข้อข่าวสารทางการจัดการโลจิสติกส์ ในสถานการณ์ปัจจุบันและหัวข้อทางการจัดการ
โลจิสติกส์ตา่ ง ๆ ทีน่ า่ สนใจ รวมทัง้ พัฒนาการของแนวคิดด้านโลจิสติกส์ทส่ี �ำ คัญ ซึง่ นักศึกษาสามารถทำ�การ
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้โดยน าความรูท้ างการจัดการโลจิสติกส์ทไ่ี ด้ศกึ ษามาประยุกต์ใช้
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LSM 499 หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Logistics Management)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป หรือ เป็น		
		 นักศึกษาแลกเปลี่ยน
		 หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านการจัดการโลจิสติกส์สำ�หรับแต่ละภาคการศึกษา โดยหัวข้อที่จะ
นำ�มาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาและคณบดี

หมวดวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาโท

LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
		 (Introduction to Logistics and Supply Chain)
		 ศึกษาความหมายและหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสำ�คัญของโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานต่อองค์กร และระบบเศรษฐกิจ องค์ประกอบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่น การจัดซื้อ
การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ การพยากรณ์อุปสงค์ โลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ การบริการลูกค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์
LSM 302 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
3(3-0-6)
		 (Inventory and Warehouse Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 หลักการเบื้องต้นของการจัดการสินค้าคงคลัง นโยบายของสินค้าคงคลัง บทบาทของสินค้า
คงคลัง หน้าที่ของสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ความต้องการ การวิเคราะห์ภาพรวม การวางแผนความ
ต้องการวัสดุ นโยบายการทดแทนและตัวแบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ความสำ�คัญของคลังสินค้า ชนิด
ของคลังสินค้า การวิเคราะห์และการจัดการคลังสินค้า ได้แก่ ทำ�เลที่ตั้ง สิ่งอำ�นวยความสะดวกและการ
ปฏิบัติการ แรงงานสัมพันธ์ การวิเคราะห์การเงินและการวัดและเพิ่มผลผลิต การจัดการวัสดุ การออกแบบ
ผังคลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ ชั้นวางและระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบคลังสินค้า
LSM 303 การจัดการขนส่ง
3(3-0-6)
		 (Transportation Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 ศึกษาถึงความหมายและความสำ�คัญของการขนส่ง รูปแบบการขนส่งประเภทต่างๆ ประเภท
ของผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกผู้ประกอบการขนส่ง การจัดเส้นทางการขนส่ง ตัวแบบจำ�ลองการขนส่ง
การกระจายสินค้า การขนส่งระหว่างประเทศ กลยุทธ์การขนส่งต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ
บทบาทของการขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม
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LSM 304 การจัดการจัดหาจัดจ้าง
3(3-0-6)
		 (Procurement Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 บทบาทและความสำ�คัญของการจัดซื้อ การจัดหาในแง่ของโซ่อุปทาน กระบวนการในการ
ตัดสินใจซื้อ หลักในการจัดซื้อ การวิจัยการจัดซื้อ การตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อ การจัดซื้อและการวาง
กลยุทธ์ธุรกิจ การวางแผนและกำ�หนดนโยบายในการจัดซื้อ การประเมินผลการจัดซื้อ การรับและการเก็บ
รักษาพัสดุ การประเมินและการควบคุมพัสดุ การวัดและประเมินผลผู้ขายปัจจัยการผลิต การจัดซื้อจัดหา
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การวางแผนยุทธวิธี และขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง
LSM 307 การจัดการโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
		 (Supply Chain Management)
		 วิชาบังคับก่อน : LSM 201 ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
		 แนวคิดการสมานโซ่อุปทานและความสามารถในการแข่งขันของโซ่คุณค่า การตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว และอื่นๆ แง่มุมต่างๆ ในด้านผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน เช่น การพยากรณ์ การประสานงาน
ระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่าย การควบคุมสินค้าคงคลังโดยผู้ผลิต และการเติมสินค้าอย่างต่อเนื่อง การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างโซ่อุปทาน ผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสมานโซ่อุปทาน การจัดซื้อ โลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ และการบริหารการกระจายสินค้า การ
ปรับปรุงโซ่อุปทานให้ดีที่สุด การเชื่อมโยงกลยุทธ์โซ่อุปทานให้เข้ากับกลยุทธ์รวมของธุรกิจ
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คณะบัญชี (Accounting)
สาขาวิชาบัญชี (Accounting)
วิชาชีพ
ACC 121
		

การบัญชีการเงินขั้นต้น
3(2-2-5)
(Fundamental Financial Accounting)
		
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี กรอบแนวคิดส�ำหรับการบัญชี ค�ำนิยามทางการ
บัญชี วิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การ
ผ่านรายการ การปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดท�ำงบทดลอง กระดาษท�ำการและงบการเงินส�ำหรับกิจการซื้อ
ขายสินค้าและกิจการให้บริการ ระบบใบส�ำคัญ ระบบเงินสดย่อย พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

ACC 153 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
		 (Introduction to Information Systems)
		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศใน
องค์การ รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้ระบบสนเทศเพื่อการบริหาร การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
ACC 325 การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
		 (Taxation I)
		 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษี
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์ และอื่นๆ
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ACC 355 ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
		 (Corporate Governance and Risk Management)
		 หลักการและแนวคิดธรรมาภิบาล ระบบและกลไกในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี วัตถุประสงค์
และองค์ประกอบของการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งขององค์การ การประเมินประสิทธิผลการ
ควบคุมภายในและแนวคิดการตรวจสอบภายใน จริยธรรมและเป็นธรรมตรวจสอบได้
ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
		 (Principles of Microeconomics)
		 การจัดสรรทรัพยากรผ่านกลไกตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและอรรถประโยชน์พฤติกรรมผู้ผลิต
ต้นทุนการผลิตและก�ำไร การก�ำหนดราคาในตลาดสินค้า และตลาดปัจจัยการผลิต การจัดสรรทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพของตลาดที่มีการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ การควบคุมและแทรกแซงตลาดของรัฐ
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
		 (Principles of Macroeconomics)
		 รายได้ประชาชาติและองค์ประกอบ การก�ำหนดขึน้ เป็นรายได้ประชาชาติ การจ้างงานและราคา
บทบาทของรัฐ เงิน และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ในการก�ำหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ใน
การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ และการว่างงาน
ENG 457 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Practical English for Business)
		 พัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดยเฉพาะการฟังและการพูด เน้นการน�ำไปใช้ทางธุรกิจและการ
สื่อสารในวิชาชีพจริง
FIN 201		 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Business Finance)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น
		 ความส�ำคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงิน รูปแบบของธุรกิจและภาษีธุรกิจที่มีความ
ส�ำคัญต่อการบริหารการเงิน บทบาทของผู้บริหารการเงิน การวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงิน วิธีการ
จัดสรรเงินทุนต่าง ๆ การจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวการพิจารณาโครงการลงทุน
โครงสร้างของเงินทุน ค่าของทุน และนโยบายเงินปันผล
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LAW 112 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Business Law)
		 วิชาบังคับก่อน : LAW 108 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย
		 ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์การธุรกิจที่ส�ำคัญได้แก่ ห้างหุ้นส่วนบริษัท บริษัท
มหาชน วิธีจัดการ การเพิ่มทุนและการลดทุน หุ้นกู้ การเลิกกิจการ การควบกิจการ ล้มละลาย การขอฟื้นฟู
กิจการ บทบาทสถาบันการเงินเอกชนและตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจที่ส�ำคัญ เช่น
การเจรจาทางธุรกิจและการร่างสัญญา การระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า กฎหมายการค้าและความร่วมมือในอาเซียน และแนวโน้มความตกลงระหว่างประเทศในอนาคต
ในการเปิดเสรีทางการลงทุนในกรอบเอเป็ค
MAT 143 คณิตศาสตร์ส�ำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Mathematics for Business and Economics)
		 เซต ระบบจ�ำนวน ระบบพิกัดฉาก กราฟ อันดับและอนุกรม สมการเชิงเส้น ฟังก์ชันก�ำลังสอง
ฟังก์ชนั พนุนาม พังก์ชนั ชีก้ ำ� ลัง ฟังก์ชนั ลอการิทมึ เมทริกซ์และดีเทอร์มแิ นนท์ประยุกต์เพือ่ แก้ปญ
ั หาทางธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์
MGT 202 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
		 (Organization and Management)
		 แนวคิดพื้นฐานและลักษณะองค์การ หลักการจัดการ และหน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การ
วางแผน การจัดองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ การชีน้ ำ� และการควบคุม รวมถึงกระบวนการจัดการสภาพแวดล้อม
ทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
		 (Strategic Management)
		 วิชาบังคับก่อน : MGT 202 องค์การและการจัดการ
		 ความหมาย และความส�ำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบ ของการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับของกลยุทธ์และประเภทของกลยุทธ์ การเลือกใช้กลยุทธ์ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจ เพื่อการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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MKT 201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
		 (Principles of Marketing)
		 ค�ำนิยาม และแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ขอบเขต ความส�ำคัญ และการจัดการประเภท
สินค้า การวางแผนการเลือกช่องทางการจ�ำหน่าย นโยบายการตัง้ ราคา การส่งเสริมการตลาด การวิเคราะห์
และการเลือกตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ตลอดจนการควบคุมการตลาด
POM 201 การจัดการการด�ำเนินงาน
3(3-0-6)
		 (Operations Management)
		 หน้าที่งานการผลิต การเลือกท�ำเลที่ตั้งโรงงาน การวางผังโรงงาน การออกแบบงาน การ
วิเคราะห์ระบบงาน การควบคุมคุณภาพและสินค้าคงคลัง
POM 203 วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Management Science for Business Decision)
		 วิชาบังคับก่อน : MAT 143 คณิตศาสตร์ส�ำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
		 หลักการและการประยุกต์ใช้วทิ ยาการเพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจ โดยใช้ทฤษฎีและวิธกี าร ทาง
สถิติและคณิตศาสตร์ เข้ามาร่วมในการตัดสินใจทางการบริหาร พร้อมทั้งการน�ำโปรแกรมส�ำเร็จรูปมาใช้ใน
กระบวนการวิเคราะห์

วิชาชีพ-บังคับ
ACC 251 การบัญชีขั้นกลาง 1
3(2-2-5)
		 (Intermediate Accounting I)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น
		 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ ลูกหนี้และตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ทรัพยากรธรรมชาติ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน การจ�ำแนกประเภท
สินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ ต้นทุนการกู้ยืม การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และ
การเปิดเผยข้อมูล
ACC 252
		
		
		

การบัญชีขั้นกลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting II)
วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน
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การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ
การด�ำเนินงาน การแบ่งผลก�ำไรขาดทุน การเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการช�ำระบัญชี
ของห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ำกัด และบริษัทมหาชนจ�ำกัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการ
เงิน และการเปิดเผยข้อมูล และการจัดท�ำงบกระแสเงินสด
ACC 356 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
3(3-0-6)
		 (Auditing and Assurance Services)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 251 การบัญชีขั้นกลาง 1
		
ACC 252 การบัญชีขั้นกลาง 2
		 แนวคิดทั่วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฏหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
การสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาด การวางแผน
งานสอบบัญชี ความเสีย่ งในการสอบบัญชีและความมีสาระส�ำคัญ การประเมินความเสีย่ ง หลักฐานการสอบ
บัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี กระดาษท�ำการของ
ผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี
ACC 321 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
		 (Internal Auditing and Internal Control)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น
		 การก�ำกับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิผล
การควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจ
สอบภายในกิจกรรมที่ส�ำคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการค้น
พบการทุจริตในองค์กร
ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
		 (Accounting Information Systems)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น		
		
ACC 153 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
		 ความหมาย องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดท�ำเอกสารของธุรกิจ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การควบคุม
ส�ำหรับระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การ

1427
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

ควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบ
ย่อยต่างๆ ที่เกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิตสินค้า และวงจรการรายงานทางการเงิน
ACC 351

การบัญชีต้นทุน
3(2-2-5)
(Cost Accounting)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น
		 ความส�ำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบ
บัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุน
งานสั่งท�ำ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์
พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม
ACC 352 การบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
		 (Management Accounting)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 351 การบัญชีต้นทุน
		 บทบาทของการบัญชีบริหารในองค์กรธุรกิจ ศัพท์และความหมายของต้นทุนต่างๆ ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน ปริมาณ ก�ำไร การบัญชีต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร การงบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่าง
การวิเคราะห์ตน้ ทุนเพือ่ การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ทแี่ น่นอนและไม่แน่นอน การก�ำหนดราคาสินค้าและ
ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ACC 353 การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
		 (Taxation II)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 325 การภาษีอากร 1
		 แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและ
การภาษีอากร การจัดท�ำกระดาษท�ำการเพือ่ ค�ำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก�ำไรสุทธิ
ทางการบัญชีการเงินเป็นก�ำไรสุทธิทางภาษีอากร การจัดท�ำรายงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษี และแบบแสดง
รายการภาษี
ACC 354 การบัญชีขั้นสูง 1
3(2-2-5)
		 (Advanced Accounting I)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 251 การบัญชีขั้นกลาง 1
		
ACC 252 การบัญชีขั้นกลาง 2
		 นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การ
บัญชีสำ� หรับรายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสำ� นักงานใหญ่และสาขา
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ทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ฝากขาย ขายผ่อนช�ำระ สัญญาเช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบัญชี
ส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และผลประโยชน์พนักงาน
ACC 451 การบัญชีขั้นสูง 2
3(2-2-5)
		 (Advanced Accounting II)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 251 การบัญชีขั้นกลาง 1
		
ACC 252 การบัญชีขั้นกลาง 2
การบัญชีสำ� หรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม การบัญชีสำ� หรับกิจการร่วม
ค้า การจัดท�ำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดท�ำงบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์
กองทุนและกิจการไม่หวังผลก�ำไร
ACC 452 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ
3(2-2-5)
		 (Financial Report Analysis and Firm Valuation)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 251 การบัญชีขั้นกลาง 1
		
ACC 252 การบัญชีขั้นกลาง 2
		 รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธกี ารและเครือ่ งมือในการวิเคราะห์งบการ
เงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่ส�ำคัญเพื่อการตัดสินใจ ตลาดเงินและตลาดทุน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน การประเมินมูลค่ากิจการ
ACC 453 สัมมนาทางบัญชี
3(3-0-6)
		 (Seminar in Accounting)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 354 การบัญชีขั้นสูง 1
		 แนวคิดและมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานกา
รายงานทางการเงิน การประยุกต์แม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
บัญชีส�ำหรับองค์กรประเภทต่างๆ ประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาและพัฒนาการด้านการบัญชี และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ACC 455 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน
1(0-3-2)
		 (Preparation for Internship)
		 เงื่อนไขของวิชา : โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร
		 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การปฏิบัติตนตาม
ระเบียบข้อบังคับ วินัยและมารยาทในการท�ำงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ การเตรียมตัว
สมัครงาน ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการน�ำเสนอด้วยการเขียนและการพูด
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ACC 456 การศึกษาค้นคว้าอิสระ*
4(0-10-5)
		 (Independent Study)
		 เงื่อนไขของวิชา : นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาในกลุ่มวิชาชีพแล้ว
		 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หรือ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร
		 การศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่เกี่ยวกับการบัญชี ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ โดยหัวข้อต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ น�ำเสนอรายงานการศึกษา และส่งเล่มฉบับ
สมบูรณ์
ACC 498 สหกิจศึกษา*
6(0-35-18)
		 (Co-operative Education)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 455 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน หรือ โดยความเห็นชอบจาก		
		 คณะกรรมการหลักสูตร
		 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทางปฏิบัติและทักษะต่างๆ ในการท�ำงานในวิชาชีพ
บัญชี สามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิด จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการท�ำงานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
16 สัปดาห์ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากการท�ำรายงานผลการศึกษาที่ได้จากการท�ำงานในสถาน
ประกอบการ หรือ ผลงานสร้างสรรค์อย่างอื่น
ACC 499 การฝึกประสบการณ์ทางบัญชี*
2(0-24-12)
		 (Accounting Internship)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 455 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน หรือ โดยความเห็นชอบ
		 จากคณะกรรมการหลักสูตร
		 การฝึกปฏิบตั ดิ า้ นวิชาชีพบัญชี ให้หน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน โดย
นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 8 สัปดาห์ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากการท�ำรายงานผลการ
ศึกษาที่ได้จากการฝึกงาน หรือ ผลงานสร้างสรรค์อย่างอื่น
หมายเหตุ
*ส�ำหรับผู้ที่เลือกเรียนรายวิชา ACC 498 สหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชา ACC 499 การ
ฝึกประสบการณ์ทางบัญชี และรายวิชา ACC 456 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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วิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาบัญชีการเงิน		

			
ACC 333 โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางบัญชี
3(1-4-4)
		 (Accounting Software Package)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
		 ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมส�ำเร็จรูปทางบัญชี การใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปในการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชี การบันทึกบัญชีในระบบย่อยต่าง ๆ เช่น ระบบการซื้อ ระบบการ
ขาย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบสินค้า ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดท�ำรายงานทางการเงิน
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและการจัดท�ำงบประมาณ
ACC 433 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
3(3-0-6)
		 (Law Pertaining to Accounting Profession)
		 กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พระราชบัญญัติ
การบัญชี พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน ตลอดจนกฎกระทรวง และประกาศหรือค�ำสัง่ ต่าง ๆ ทีอ่ อกตามความ
ในพระราชบัญญัตเิ หล่านัน้ และทีอ่ อกโดยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
รวมทัง้ บทบาทของหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมสรรพากร
ACC 474
		
		

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี
3(1-4-4)
(Computer Usage for Accounting)
วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น
ACC 153 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
		 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และระบบการท�ำงาน การฝึกหัดใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส�ำนักงาน โดยเน้นโปรแกรมที่น�ำมาใช้ในงานด้านการบัญชี ได้แก่ โปรแกรม
เอ็กซ์เซล แอ๊ดวานซ์เอ็กซ์เซล และ แอ๊คเซด
ACC 484 การบัญชีส�ำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
		 (Accounting for Small and Medium Enterprise)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น
		 ความส�ำคัญของข้อมูลทางการบัญชีต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักการและวิธีการ
ทางการบัญชีของธุรกิจบริการและ ธุรกิจอุตสาหกรรม การจัดท�ำงบการเงินเพือ่ วัดผลการด�ำเนินงานและฐานะ
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ทางการเงิน การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการตัดสินใจทางธุรกิจ และภาษีอากรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
ACC 485 การให้ค�ำปรึกษาองค์การ
3 (3-0-6)
		 (Corporate Advisory)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 354 การบัญชีขั้นสูง 1
		
ACC 352 การบัญชีบริหาร
		
ACC 353 การภาษีอากร 2
		 การบูรณาการความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชาบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การสอบบัญชี และ
บัญชีภาษีอากรเข้าด้วยกัน ตลอดจนขยายขอบเขตการเรียนรูไ้ ปถึงการให้คำ� ปรึกษาแก่องค์กร เพือ่ ให้นกั ศึกษา
ทราบถึงความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็นในการให้ค�ำปรึกษา รวมทั้งการให้ค�ำปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้น
การให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับสร้างการเติบโตให้แก่กิจการ การรักษาคุณค่าของกิจการ ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่ง
การเพิ่มคุณค่าของกิจการอย่างยั่งยืน
ACC 486 การบัญชีส�ำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
		 (Accounting for International Business)
		 วิชาบังคับก่อน ACC 354 การบัญชีขั้นสูง 1
		 ความหมายและกระบวนการของธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการน�ำเข้าและ
ส่งออก เอกสารทางการค้าทีส่ ำ� คัญ พิธกี ารศุลกากร การก�ำหนดราคาและเงือ่ นไขในการส่งมอบสินค้าระหว่าง
ประเทศ การจัดการด้านการเงิน สินเชื่อเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน การบัญชีส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มวิชาการใช้เทคโนโลยีในการสอบบัญชี
ACC 426 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
		 (Accounting Information System Analysis and Design)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
		 แนวคิดและหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึกษาความเป็น
ไปได้ของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบริหารโครงการ การน�ำเสนอโครงการออกแบบ
และวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เครือ่ งมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีโดยค�ำนึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน การประเมินการควบคุมภายใน
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
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ACC 465 การจัดการฐานข้อมูล
3(3-0-6)
		 (Database Management)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมและวัตถุประสงค์ของระบบฐาน
ข้อมูล แนวคิด การจัดโครงสร้างฐานข้อมูลแบบต่างๆ หลักการและเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูลโดยใช้แบบจ�ำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
ACC 466 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
3(3-0-6)
		 (Information System Security and Control)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
		 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบ การควบคุมระบบ และการ
ประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ
ACC457
		

การอ�ำนวยการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Treasurership)
วิชาบังคับก่อน : ACC251, ACC252
		 ความหมาย บทบาทและหน้าที่ ของการอ�ำนวยการทางการเงิน สภาพแวดล้อมทางการเงิน
โครงสร้างตลาดการเงิน การลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม และตราสารอนุพันธ์ การค�ำนวณ
หาผลตอบแทนและความเสีย่ งจากการลงทุน โครงสร้างเงินทุนของบริษทั แหล่งทีม่ าของเงินทุน และแนวทาง
การระดมเงินทุน ความแตกต่างระหว่างแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์ผลกระทบของก�ำไรจากภาระผูกพันทางการ
เงิน การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดหาเงินทุน ต้นทุนเงินทุน นโยบายเงินปันผล
ACC 487 การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
		 (Auditing with Computer)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 356 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
				
ACC 493 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
3(3-0-6)
		 (Seminar in Internal Auditing)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 321 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
		 ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและแนวทางแก้ไข ประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหา
พิเศษด้านการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ACC 488
		
		

ปัญหาการสอบบัญชี
(Problems in Auditing)
วิชาบังคับก่อน : ACC 356 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

3(3-0-6)
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		 อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐานการ
สอบบัญชีและปัญหาในการสอบบัญชี แนวทางการแก้ไข ประเด็นที่น่าสนใจและปัญหาพิเศษด้านการสอบ
บัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
ACC 362 การวางแผนก�ำไรและการควบคุม
3(3-0-6)
		 (Profit Planning and Control)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 351 การบัญชีต้นทุน
		 การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนก�ำไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผล
งานขององค์กรประเภทต่างๆ การวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ควบคุมการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การก�ำหนดดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงาน และการรายงาน
เพื่อการบริหารและการควบคุม
ACC 437 การบริหารต้นทุน
3(3-0-6)
		 (Cost Management)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 351 การบัญชีต้นทุน
		 แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนตามเป้าหมาย การ
วิเคราะห์หว่ งโซ่แห่งคุณค่าและต้นทุนวงจรตามอายุผลิตภัณฑ์ ระบบการบริหารสินค้าทันเวลา (Just in time)
การวิเคราะห์พฤติกรรมต้นทุน การวัดผลแบบดุลยภาพ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ACC 419
		
		
และภาษีอื่น

การวางแผนภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Planning)
วิชาบังคับก่อน : ACC 353 การภาษีอากร 2
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ACC467 การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ส�ำหรับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
		 (Usage of Big Data for Business Analytics)
		 ความหมายและประเภทของข้อมูลขนาดใหญ่ ความส�ำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ตอ่ การแข่งขัน
ทางธุรกิจ เครื่องมือข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ การจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ การแปลงและท�ำความสะอาดข้อมูล การสืบค้น การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การน�ำ
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
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ACC 482 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(3-0-6)
		 (Seminar in Managerial Accounting)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 352 การบัญชีบริหาร
		 บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีใน
เชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ปัญหาพิเศษ
ทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ACC 483 สัมมนาการภาษีอากร
3(3-0-6)
		 (Seminar in Taxation)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 353 การภาษีอากร 2
		 ประเด็นทีน่ า่ สนใจทางภาษีอากร ตลอดจนค�ำวินจิ ฉัยด้านภาษีอากร และค�ำพิพากษาของศาล
ภาษีอากรกลาง
ACC 489 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Enterprise Resource Planning)
		 ฟังก์ชันและกระบวนการทางธุรกิจ การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ
องค์กรระบบสารสนเทศการตลาดและการขายการผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบบัญชี ระบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแบบจําลองกระบวนการการปรับปรุงกระบวนการและการดําเนินการ การ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มวิชาอื่นๆ
ACC 450 ประเด็นร่วมสมัยทางการบัญชี
3(3-0-6)
		 (Contemporary Issues in Accounting)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 354 การบัญชีขั้นสูง 1
		 การอภิปรายประเด็นหัวข้อทางการบัญชีร่วมสมัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงการ
คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีทางการบัญชี รวมทั้งการวิจัยทางบัญชี
ACC 471 ระเบียบวิธีวิจัยทางบัญชี
3(3-0-6)
		 (Accounting Research Methodology)
		 วิชาบังคับก่อน : ACC 251 การบัญชีขั้นกลาง 1
		
ACC 252 การบัญชีขั้นกลาง 2
		 หลักการ และระเบียบวิธีวิจัย การท�ำวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัย การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี
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คณะศิลปศาสตร์ Liberal Arts
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
กลุ่มวิชาบังคับ 		
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา 		
			
THA 220

การเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Thai Writing)
3(3-0-6)
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการเขียน  จดุ มุง่ หมายของการเขียน  ลกั ษณะของการเขียนทีด่   ี ประเภท
ของงานเขียนร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  ความเรียง  เรียงความ  การใช้คำ  
� ส�ำนวน  โวหาร  ภาพพจน์ และท่วงท�ำนอง
การเขียน  ฝกึ เขียนเพือ่ สือ่ สารตามวัตถุประสงค์ตา่ งๆ  การเขียนอธิบาย  การเขียนชีแ้ จง  การเขียนโต้แย้ง  การ
เขียนโน้มน้าวใจ  และการเขียนเล่าเรื่อง
LGG 212

ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)
3(3-0-6)
ค�ำอธิบาย ค�ำจ�ำกัดความ และแนวคิดด้านวัฒนธรรม ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมในภาษา ความ
สัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมภายในกรอบแนวคิดของภาษาศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา และภาษาศาสตร์
เชิงสังคม โดยเน้นความแตกต่างระหว่างภาษาต่างๆ ที่ใช้ในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งความ
แตกต่างระหว่างเพศ ท�ำเนียบภาษา บทบาทของวัฒนธรรมที่มีผลต่อวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องของภาษา และ
ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลต่อการใช้ภาษา
LGG 214

ปรัชญาภาษา (Philosophy of Language)
3(3-0-6)
ปรัชญาภาษาธรรมชาติมโนทัศน์ส�ำคัญที่ใช้วิเคราะห์ภาษาในเชิงปรัชญาและทฤษฎีต่างๆ ที่
ใช้อธิบายมโนทัศน์เหล่านั้นมโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายการอ้างอิงและความจริง รวมทั้งความ
สัมพันธ์ระหว่างภาษากับตรรกวิทยา   ศาสนาและวิทยาศาสตร์
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วิชาเอกบังคับ
JPN 151

ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese I)
3(2-3-6)
ระบบเสียงของภาษาญีป่ นุ่ ฝึกการฟังและออกเสียง ฝึกอ่านและเขียนอักษรฮิรางานะ คาตาคา
นะและคันจิ  โครงสร้างประโยคขัน้ พืน้ ฐาน และค�ำทักทายทีใ่ ช้สอื่ สารในชีวติ ประจ�ำวัน เรียนรูค้ ำ� ศัพท์ประมาณ  
500 ค�ำ และอักษรคันจิประมาณ  50  ตัว
JPN 152

ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese II)
3(2-3-6)
วิชาบังคับก่อน :  JPN151 ภาษาญี่ปุ่น 1
ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน และศึกษาโครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐานที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เรียน
รู้ค�ำศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 500 ค�ำ และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ  100  ตัว
JPN 221

การอ่าน 1 (Reading I)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 152  ภาษาญี่ปุ่น 2
หลักการอ่าน  ฝึกอ่านภาษาญี่ปุ่น  โดยอ่านข้อเขียนสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น

3(2-2-5)

JPN 222

การอ่าน 2 (Reading II)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : JPN 221   การอ่าน 1
หลักการอ่าน  และเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่น  ฝึกอ่านข้อเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวัน  
ฝึกใช้พจนานุกรมเพื่อช่วยในการอ่านด้วยตนเอง
JPN 231

การเขียน 1 (Writing I)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 152  ภาษาญี่ปุ่น 2
หลักการเขียน  ฝึกเขียนบันทึกประจ�ำวัน  และเขียนความเรียงสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวัน

JPN 232

การเขียน 2 (Writing II)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 231   การเขียน 1
ฝึกเขียนจดหมายส่วนตัว ฝึกเขียนความเรียง บรรยาย หรือ เล่าเหตุการณ์ต่างๆ

3(2-2-5)

JPN 241

การฟัง – การพูด 1 (Listening – Speaking I)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 152 ภาษาญี่ปุ่น 2
ฝึกฟังและพูด  ในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวัน

3(2-2-5)
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JPN 242

การฟัง – การพูด 2 (Listening-Speaking II)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 241 การฟัง-การพูด 1
ฝึกฟังและพูด โดยเน้นการสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ

3(2-2-5)

JPN 251

ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese III)
3(2-3-6)
วิชาบังคับก่อน  : JPN  152  ภาษาญี่ปุ่น 2
ฝึกทักษะการฟัง  พดู   อา่ น  เขียน ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาญีป่ นุ่ ทีใ่ ช้สอื่ สารในสถานการณ์
ที่ก�ำหนด  เรียนรู้ค�ำศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 500  ค�ำ  และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ  150 ตัว
JPN 252

ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese IV)
3(2-3-6)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 251 ภาษาญี่ปุ่น 3
ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน ศึกษาโครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่น ที่ใช้สื่อสารให้เหมาะ
สมกับบุคคลและกาลเทศะ เรียนรู้ค�ำศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ  500  ค�ำ  และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ  
150  ตัว
JPN 321

การอ่าน 3 (Reading III)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : JPN 222    การอ่าน 2
ฝึกอ่านความเรียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม  และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น  ฝึกสรุปใจความส�ำคัญ
และแสดงความคิดเห็น ฝึกใช้พจนานุกรมและสารานุกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
JPN 322

การอ่าน 4 (Reading IV)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : JPN 321   การอ่าน 3
อ่านบทความหรืองานเขียนต่าง ๆ  ฝึกจับประเด็น  ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
JPN 331
ไทยและญี่ปุ่น
JPN 332

การเขียน 3 (Writing III)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 232   การเขียน 2
ฝึกทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น  และอธิบายเรือ่ งราวต่าง ๆ  เกีย่ วกับสังคมและวัฒนธรรม
การเขียน 4 (Writing IV)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 331  การเขียน 3
ฝึกเขียนจดหมายแบบต่าง ๆ  ฝึกเขียนความเรียง  แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
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JPN 341

การฟัง – การพูด 3 (Listening-Speaking III)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 242  การฟัง-การพูด 2
ฝึกฟังจับใจความส�ำคัญ และฝึกโต้ตอบแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

3(2-2-5)

JPN 342

การฟัง – การพูด 4 (Listening – Speaking IV)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 341   การฟัง – การพูด 3
ฝึกจับประเด็นส�ำคัญ  และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ตลอดจนอภิปราย

JPN 351

ภาษาญี่ปุ่น 5 (Japanese V)
3(2-3-6)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 252  ภาษาญี่ปุ่น 4
ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ศึกษาโครงสร้างประโยคต่างๆ แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ทั่วๆไป เรียนรู้ค�ำศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ  400  ค�ำ  และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ  150  ตัว
JPN 352

ภาษาญี่ปุ่น 6 (Japanese VI )
3(2-3-6)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 351   ภาษาญี่ปุ่น 5
ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน เน้นแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ เรียนรู้ค�ำศัพท์
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ  500  ค�ำ  และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ  200  ตัว
JPN 451

ภาษาญี่ปุ่น 7 (Japanese VII)
3(2-3-6)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6
โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน และฝึกทักษะการใช้ภาษาระดับสูง เรียนรู้ค�ำศัพท์เพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 1,000 ค�ำ และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 ตัว

กลุ่มวิชาเอกเลือก

กลุ่ม ก. โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
JPN 211

ชาวไทย

โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 1 : เสียงและระบบเสียง
3(2-2-5)
(Structure of Japanese I : Sound and Sound System)
วิชาบังคับก่อน :  JPN 152   ภาษาญี่ปุ่น 2
ระบบเสียงของภาษาญี่ปุ่น  ฝึกฟังและออกเสียง โดยเน้นการฝึกออกเสียงที่เป็นปัญหาส�ำหรับ
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JPN 212

ประจ�ำวัน

โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 2 : โครงสร้างประโยค
3(2-2-5)
(Structure of Japanese II : Sentence Structure)
วิชาบังคับก่อน : JPN 152   ภาษาญี่ปุ่น 2
หน้าที่และวิธีใช้ค�ำช่วย ค�ำกริยา ค�ำคุณศัพท์ ค�ำกริยาวิเศษณ์ต่างๆ ในรูปประโยคที่ใช้ในชีวิต

JPN 213

โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 3: ระบบการเขียน
3(2-2-5)
(Structure of Japanese III : Writing Systems)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 152 ภาษาญี่ปุ่น 2
ประวัติความเป็นมาของระบบการเขียนภาษาญี่ปุ่น คือ   อักษรฮิรางานะ  คาตากานะ  คันจิ  
การเขียนอักษรโรมัน  ตลอดจนวิธกี ารเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ  โดยเน้นการศึกษาและวิเคราะห์อกั ษร
คันจิอย่างเป็นระบบ
JPN 214

โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 4 : ระบบความหมาย
3(2-2-5)
(Japanese Structure IV: Semantics)
วิชาบังคับก่อน : JPN 152  ภาษาญี่ปุ่น 2
ระบบความหมายในภาษาญี่ปุ่น วิเคราะห์ความหมายแฝงต่างๆ ของค�ำในประโยค ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและภาษา  

กลุ่ม ข. ญี่ปุ่นศึกษา
JPN 301

ญี่ปุ่นศึกษา 1: ประวัติศาสตร์ (Japanese Studies I : History)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : JPN 252  ภาษาญี่ปุ่น 4
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแต่ละยุคสมัย เน้นด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

JPN 302

ญีป่ นุ่ ศึกษา 2: สังคมและวัฒนธรรม (Japanese Studies II : Society and Culture) 3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : JPN 252 ภาษาญี่ปุ่น 4
ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมญีป่ นุ่ ทีส่ ะท้อนแนวความคิดของคนญีป่ นุ่ และรูปแบบการใช้

ภาษาญี่ปุ่น
JPN 303

ญี่ปุ่นศึกษา 3: การเมืองและเศรษฐกิจ
(Japanese Studies III: Politics and Economy)
วิชาบังคับก่อน : JPN 252  ภาษาญี่ปุ่น 4

3(3-0-6)
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ลักษณะการเมือง และเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
ญี่ปุ่น  ความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่น
JPN 304

ญี่ปุ่นศึกษา 4 : วรรณคดี ( Japanese Studies IV : Literature)
วิชาบังคับก่อน : JPN 252  ภาษาญี่ปุ่น 4
ประวัติวรรณคดี วิวัฒนาการและผลงานวรรณคดีดีเด่นในแต่ละยุคสมัย  

3(3-0-6)

กลุ่ม ค. ทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
JPN 421

การอ่านภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ (Japanese Reading for Academic Purpose) 3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : JPN 322 การอ่าน 4
บทความ งานวิจัย หรืองานเขียนเชิงวิชาการด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรม ฝึกวิเคราะห์ จับ
ประเด็น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตลอดจนค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารเชิงวิชาการที่เป็นภาษา
ญี่ปุ่น
JPN 431

การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ (Japanese Writing for Academic Purpose) 3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : JPN332   การเขียน 4
รูปแบบ โครงสร้าง ลักษณะการใช้ภาษา รวมทัง้ วิธกี ารเขียนบทความหรือรายงานเชิงวิชาการที่
เขียนเป็นภาษาญีป่ นุ่ ฝึกค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลเพือ่ เขียนรายงาน หรือบทความทางวิชาการเป็นภาษาญีป่ นุ่
JPN 441

การฟัง –พูดภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง
3(2-2-5)
(Listening – Speaking for Specific Purpose)
วิชาบังคับก่อน : JPN 342  การฟัง - การพูด 4
รูปแบบการพูดเชิงวิชาการ ฝึกฟังจับใจความสุนทรพจน์ การบรรยาย การประชุม สรุปประเด็น
ส�ำคัญ และฝึกรายงานปากเปล่า
JPN 442

ภาษาญี่ปุ่นทางสื่อสาธารณะ (Japanese through Public Media)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : JPN 342  การฟัง - การพูด 4
ภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นทักษะการอ่านและการฟังข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองผ่านทางสื่อสาธารณะ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต
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JPN 452

ภาษาญี่ปุ่น 8 (Japanese VIII )
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน  : JPN  451 ภาษาญี่ปุ่น 7  
โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน และฝึกทักษะการใช้ภาษาที่เป็นทางการให้เหมาะสมกับบุคคล
และกาลเทศะ เรียนรู้ค�ำศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ  2,000  ค�ำ  และอักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ  300  ตัว

กลุ่ม ง. ภาษาญี่ปุ่นวิชาชีพ
JPN 461

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว (Japanese for Tourism)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 352   ภาษาญี่ปุ่น 6
ลักษณะงานและมารยาทของมัคคุเทศก์  ศัพท์และส�ำนวนที่จ�ำเป็นส�ำหรับงานมัคคุเทศก์

JPN 463

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม (Japanese for Hotel)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน  :  JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6  
ลักษณะงานและมารยาทของพนักงานโรงแรมในการต้อนรับนักท่องเทีย่ วชาวญีป่ นุ่    ศพั ท์และ
ส�ำนวนภาษาญี่ปุ่นที่จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงานโรงแรม
JPN 465
ส�ำนักงาน

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อบุคลากรส�ำนักงาน (Japanese for Office Personnels)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6  
ลักษณะงานและมารยาทของบุคลากรในองค์กรญี่ปุ่น ศัพท์ และส�ำนวนที่จ�ำเป็นส�ำหรับงาน

JPN 467

ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานสายการบิน (Japanese for Airlines)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6  
ลักษณะงานและมารยาทของพนักงานสายการบิน ทัง้ ทีเ่ ป็นพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน และ
พนักงานภาคพื้นดิน ศัพท์และส�ำนวนภาษาญี่ปุ่นที่จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงานสายการบิน
JPN 471

การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
(Teaching Japanese as a Foreign Language)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 352   ภาษาญี่ปุ่น 6  
วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝึกสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนไทย
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JPN 473

การแปลภาษาญี่ปุ่น (Japanese Translation)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6
หลักการแปล  ฝึกทักษะการแปลข้อความ  ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย  และจากภาษา
ไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น
JPN 475

ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpretation)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน  : JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6  
หลักการแปลแบบล่าม  ฝึกทักษะการล่าม ทั้งจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษา
ไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น        

กลุ่ม จ. วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
JPN 481

การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
3(2-2-5)
(Japanese - Thai Contrastive Analysis)
วิชาบังคับก่อน : JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6
ลักษณะเฉพาะทางภาษาของภาษาไทยและภาษาญีป่ นุ่ ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและ
ภาษาญี่ปุ่น ทางด้านโครงสร้างทางภาษาและการใช้ภาษาในการสื่อสาร
JPN 482

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(Thai - Japanese Cross-Cultural Communication)
วิชาบังคับก่อน : JPN 352  ภาษาญี่ปุ่น 6
ความแตกต่างทางด้านแนวคิดและวัฒนธรรม รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการสื่อสาร
ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น   
JPN 483

สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(2-2-5)
(Japanese Language and Culture Seminar)
วิชาบังคับก่อน : JPN  352 ภาษาญี่ปุ่น 6  
วิเคราะห์ลกั ษณะทางภาษาในแง่มมุ ต่างๆ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของสังคม แนวคิดทาง
สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตลอดจนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิต และค่านิยมของคนญี่ปุ่นมาอภิปราย และ
เลือกประเด็นที่น่าสนใจมาศึกษาค้นคว้า เพื่อน�ำเสนอในรูปแบบของการสัมมนา
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JPN 491

สหกิจศึกษาส�ำหรับภาษาญี่ปุ่น
6(0-35-18)
(Cooperative Education in Japanese)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่
น้อยกว่า 54 หน่วยกิต หรือ 18 รายวิชา
ฝึกงานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานนัน้ ๆ เป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
16 สัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาการฝึกงาน น�ำเสนอโครงงานหนึ่งชิ้นส่งหลังฝึกงาน เพื่อรับการประเมินจากสถานประกอบ
การและอาจารย์ประจ�ำวิชา
*หมายเหตุ ส�ำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนสหกิจศึกษา ต้องศึกษารายวิชา JPN 491 สหกิจศึกษาส�ำหรับ
ภาษาญี่ปุ่น เพื่อทดแทนรายวิชาในกลุ่ม ค. ทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับสูง 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) และ รายวิชา
ในกลุ่ม ง.ภาษาญี่ปุ่นวิชาชีพ อีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต)
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สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
วิชาพื้นฐานทางภาษา
LGG 212

ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)
3(3-0-6)
ค�ำอธิบาย  ค�ำจ�ำกัดความ  และแนวคิดด้านวัฒนธรรม  ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมในภาษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมภายในกรอบแนวคิดของภาษาศาสตร์   เชิงมานุษยวิทยา   และ
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม  โดยเน้นความแตกต่างระหว่างภาษาต่างๆ  ทใี่ ช้ในบริบททางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย  
รวมทั้งความแตกต่างระหว่างเพศ  ท�ำเนียบภาษา  บทบาทของวัฒนธรรม  ที่มีผลต่อวิวัฒนาการที่ต่อเนื่อง
ของภาษา  และปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลต่อการใช้ภาษา
THA 220

การเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิผล (Effective Thai Writing)
3(3-0-6)
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการเขียน  จดุ มุง่ หมายของการเขียน  ลกั ษณะของการเขียนทีด่   ี ประเภท
ของงานเขียนร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  ความเรียง  เรียงความ  การใช้คำ  
� ส�ำนวน  โวหาร  ภาพพจน์ และท่วงท�ำนอง
การเขียน  ฝกึ เขียนเพือ่ สือ่ สารตามวัตถุประสงค์ตา่ งๆ  การเขียนอธิบาย  การเขียนชีแ้ จง  การเขียนโต้แย้ง  การ
เขียนโน้มน้าวใจ  และการเขียนเล่าเรื่อง

วิชาบังคับสาขา
THA 213 ลักษณะภาษาไทย (Characteristics of the Thai Language)
3(3-0-6)
     
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย  ด้านเสียง  ค�ำ   และประโยค  การสร้างค�ำ   การสร้างประโยค
ตามทฤษฎีไวยากรณ์ดั้งเดิม  ไวยากรณ์โครงสร้าง  การใช้ค�ำ   และส�ำนวนไทย  รวมถึงส�ำนวนภาษาไทยใน
ปัจจุบัน
THA 214

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย (Thai Linguistics)
3(3-0-6)
ประวัตคิ วามเป็นมาและพัฒนาการการศึกษาภาษาศาสตร์ในประเทศไทย  ทฤษฎีภาษาศาสตร์  
เสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง  สัทอักษรส�ำหรับบันทึกเสียงภาษาไทย  ระบบเสียง ระบบค�ำ   ระบบ
ประโยค  การวิเคราะห์ส่วนประชิด  การน�ำเสนองานวิจัยที่ใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์
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THA 221

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
3(2-2-5)
(Listening and Speaking Skill Development)
หลักการฟังและการพูด  วิธีการพัฒนาสมรรถภาพการฟังและการพูด  ฝึกฟังและจับใจความ
เรื่องประเภทต่างๆ  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าเรื่องที่ได้ฟัง  การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดให้เหมาะสม  
ฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆ .
THA 222

ศิลปะการฝึกใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Art of Voice Training in Thai Communication)
กระบวนการออกเสียง ฝึกการเปล่งเสียงตามหลักวาทวิทยา  หลักและเทคนิคการอ่าน ฝึกอ่าน
ออกเสียงค�ำ  ประโยค  เครื่องหมายวรรคตอน  ฝึกอ่านข่าว  บทความ  สารคดี  ฯลฯ  และฝึกอ่านตีบท  โดย
มุ่งความถูกต้องด้านอักขรวิธี  การสื่อความหมาย  อารมณ์  บรรยากาศ  และจินตภาพ
THA 223

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
(Reading and Writing Skill Development)
ความหมายและความส�ำคัญของการอ่าน  จดุ มุง่ หมายของการอ่าน  หลักพืน้ ฐานของ            การ
อ่าน  การอ่านเก็บรายละเอียดของข้อความ  การจับใจความส�ำคัญ  การเน้นอัตราเร็วในการอ่าน การอ่าน
ตีความ  การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเรือ่ งสัน้ ทีอ่ า่ นจากสือ่ ต่างๆ  หลักทัว่ ไปในการเขียนเพือ่ วัตถุประสงค์
ต่างๆ  การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนอภิปราย  การเขียนสุนทรพจน์  การเขียนบทเพือ่ สือ่ สิง่ พิมพ์  การ
เขียนบทเพื่อสื่อวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน์
THA 224

การบันทึกและสรุปความ (Note-taking and Summary Writing)
3(2-2-5)
ความหมายของการบันทึก  และการสรุปความ  ประเภทของการบันทึกและการ สรุปความหลัก
การเขียนบันทึกและสรุปความ  ฝึกการเขียนบันทึกแบบต่างๆ  ฝึกการสรุปความจากการฟังและการอ่าน  ฝึก
การท�ำรายงานสรุปจากการประชุม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  หรือเยี่ยมชม
THA 233

วรรณคดีไทยศึกษา (Thai Literature Study)
3(3-0-6)
ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับวรรณคดีไทย  ได้แก่  ลกั ษณะ  บอ่ เกิด  รปู แบบ  เนือ้ หา  และแนวคิดของ
วรรณคดีไทย  ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย  เช่น  สมัยสุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรี   และรัตนโกสินทร์  
เป็นต้น  บทบาทและอิทธิพลของวรรณคดีไทย  การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีไทย  วรรณคดีส�ำคัญที่
ควรรู้  เช่น  ไตรภูมิพระร่วง  ลิลิตพระลอ  รามเกียรติ์  อิเหนา ขุนช้างขุนแผน  พระอภัยมณี
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THA 234

ภาษาวรรณคดี (Literary Styles)
3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาวรรณคดี  ลักษณะของวรรณศิลป์  โวหารภาพพจน์ สัญลักษณ์  
รสในวรรณคดีไทย  รสในวรรณคดีสันสกฤต  วิเคราะห์ภาษาเชิงวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย
THA 311

การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (Translation from English into Thai) 3(2-2-5)
หลักและเทคนิคการแปลเบื้องต้น  ฝึกวิเคราะห์ข้อความภาษาอังกฤษด้านค�ำศัพท์   ประโยค
ส�ำนวน  การตีความ  เพื่อแปลความเป็นส�ำนวนการเขียนภาษาไทยที่ดี  สละสลวย  และถูกต้องตามต้นฉบับ

THA 321

ภาษาไทยในองค์การ (Thai Language in Organizations)
3(2-2-5)
ความส�ำคัญของการสื่อสาร  การสื่อสารภายในองค์การ  ทฤษฎีองค์การ  การใช้ภาษาไทยเพื่อ
สื่อสารในองค์การทั้งทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  ฝึกการฟังและอ่านสารรูปแบบต่างๆ  ฝึกการ
พูดและเขียนแบบต่างๆ  พฤติกรรมและปัญหาของการใช้ภาษาระหว่างบุคคล  ในองค์การ  การใช้ภาษาเพื่อ
การจัดกระบวนการกลุม่ ในรูปแบบคณะกรรมการ  วเิ คราะห์การใช้ภาษาไทยเพือ่ สือ่ สารในองค์การ  เช่น  ขา่ ว  
หนังสือราชการ  จดหมาย  บันทึกข้อความ  โปสเตอร์
THA 322

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Information Technology for Communication)
ความเป็นมา  บทบาท  และความส�ำคัญของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร
การใช้คอมพิวเตอร์ในการฟังและการพูด การรูจ้ กั เสียง การสังเคราะห์คำ� พูด  ตลอดจนศึกษาการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อน�ำมาใช้ในงานสื่อสารประเภทต่างๆ  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และ
สื่อสมัยใหม่ในการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
THA 324

เทคนิคการจัดอบรมและประชุมวิชาการ
3(2-2-5)
(Conference and Training Techniques)
กระบวนการการจัดอบรม เทคนิค และวิธีการต่างๆ ที่จะท�ำให้การจัดอบรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ศกึ ษาองค์ประกอบหลักและวิธกี ารประชุมประเภทต่างๆ หน้าทีแ่ ละ ความรับผิดชอบของผูเ้ ข้า
ประชุมในฐานะต่างๆ  รวมทั้งฝึกการจัดอบรมและการประชุมโดยเน้นการใช้ภาษาทุกขั้นตอน
THA 325

การฝึกงานวิชาชีพ (Professional Internship)
1(0-35-18)
ต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
ฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา  
เป็นเวลา 6 สัปดาห์  หรือ 240 ชั่วโมง  เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน
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THA 344

วรรณกรรมไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Literature)
3(3-0-6)
ความหมาย  คณ
ุ ค่า  ความเป็นมา  และความส�ำคัญของวรรณกรรมร่วมสมัย  โลกทัศน์  คา่ นิยม  
บทบาททางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมทีป่ รากฏในวรรณกรรมร่วมสมัย  ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรม
ไทยแบบเดิมกับวรรณกรรมไทยในปัจจุบัน  บทบาทของวรรณกรรมที่สะท้อน  ภาพสังคม  การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบภาษาและเนื้อหาของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย  ประเภทของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย  แนวคิดส�ำคัญ
และแนวทางการวิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัยที่คัดสรร มาให้ศึกษา
THA 345
วรรณกรรม

วรรณกรรมวิจารณ์ (Literary Criticism)
3(2-2-5)
ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม  แนวทางการวิจารณ์วรรณกรรม  การอ่านและการเขียนบทวิจารณ์

THA 421

การใช้ภาษาเพื่อการน�ำเสนอ (Thai Language for Presentation)
3(2-2-5)
หลักและกลวิธกี ารใช้ภาษาไทยเพือ่ การน�ำเสนอในรูปแบบของการพูด  การเขียน  และ            การ
จัดกิจกรรม  การใช้สื่อประกอบการน�ำเสนอ  และฝึกปฏิบัติการน�ำเสนอในรูปแบบต่างๆ
THA 422

สภาพและปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
3(2-2-5)
(Seminar in Nature and Problem of Thai Usage)
สภาพและปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน หลักการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยวิธีการ
สัมมนา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย เช่น การใช้ค�ำ  การใช้ประโยค การใช้ส�ำนวน การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  ฯลฯ  สภาพการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน  ปัญหาการใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ  และ
การเสนอแนะวิธีการแก้ไข โดยการเสนอรายงานค้นคว้า
THA 425

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
3(0-15-8)
ค้นคว้าเรื่องที่ผู้เรียนสนใจทางด้านภาษาไทยหรือวรรณกรรมไทย  เพื่อวิเคราะห์  วิจารณ์เรื่อง
ที่ได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา  แล้วเสนอผลงานที่ศึกษาค้นคว้า
THA 426

สหกิจศึกษาส�ำหรับภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
7(0-35-18)
(Cooperative Education in Thai Language for Communication)
ต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องฝึกงานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของหน่วยงาน นัน้ ๆ  เป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์  หรือไม่นอ้ ยกว่า 560 ชัว่ โมง  และมีงานเฉพาะทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วย
งานให้ปฏิบัตเิ สร็จสิ้นภายในระยะเวลาการฝึกงาน  นกั ศึกษาจะต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์  และมี
รายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ านส่งภายหลังเสร็จสิน้ การฝึกงาน  เพือ่ รับการประเมินจากสถานประกอบการและ
อาจารย์ประจ�ำวิชา
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THA 441

การแปรรูปวรรณกรรม (Adaptation of Literary Works)
3(2-2-5)
ความหมายของการแปรรูปวรรณกรรม  หลักของการแปรรูปวรรณกรรม  ประเภทของวรรณกรรม  
องค์ประกอบของวรรณกรรม  เรือ่ งสัน้ นวนิยาย บทละคร  นทิ าน  ฯลฯ  กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา  
เทคนิคการเขียนและความคิดสร้างสรรค์  ทฤษฎีการเล่าเรือ่ งข้ามสือ่ จากสือ่ หนึง่ เป็นอีกสือ่ หนึง่ เช่นการแปรรูป
เรื่องสั้นเป็นบทละคร  การแปรรูปนวนิยายเป็นบทละคร  การแปรรูปนิทานพื้นบ้านเป็นนิทานส�ำหรับเด็ก

วิชาเอกเลือก
THA 215

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (Foreign Languages in Thai)
3(3-0-6)
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  เช่น  ภาษาบาลี  สันสกฤต  เขมร  จนี   องั กฤษ  ฯลฯ สาเหตุและ
ลักษณะการรับค�ำเข้ามาใช้  การเปลี่ยนแปลงเสียง  รูปค�ำ  และความหมาย การใช้ค�ำ แนวคิดและมาตรฐาน
การใช้ค�ำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย รวมทั้งอิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทยด้านเสียง  
อักขรวิธีและค�ำศัพท์  ไวยากรณ์  และส�ำนวนภาษา
THA 225

การใช้ภาษาเพื่อสร้างจิตอาสา (Communication in Volunteer Mind)
3(2-2-5)
จิตวิทยาการสื่อสาร  ฝึกการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ  การพูดแสดงความยินดีและไมตรีจิต  ให้
ก�ำลังใจ  ฝึกการใช้ภาษาส�ำหรับผู้น�ำและผู้ตามที่ดี  รวมทั้งฝึกเขียนโครงการและท�ำกิจกรรมที่สร้างจิตอาสา
THA 226

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing)
3(2-2-5)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์  การใช้ภาษาในงานเขียนเชิงสร้างสรรค์  งาน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ  เช่น  การบรรยาย  การพรรณนาความรู้สึก  บันทึกประจ�ำวัน  ความเรียง  
เรื่องเล่าจากประสบการณ์  นิทาน  เรื่องสั้น  บทร้อยกรอง  ฯลฯ  การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดย
น�ำความรู้  ประสบการณ์  และจินตนาการมาถ่ายทอดเป็นสารคดีและบันเทิงคดี
THA 227

การพูดทางธุรกิจ (Business Speaking)
3(2-2-5)
หลักการพูดทางธุรกิจ  การร่างบทพูด  ฝกึ การพูดทางธุรกิจ  เช่น  การสัมภาษณ์  การใช้โทรศัพท์  
การพูดเสนอขาย  การเจรจาต่อรอง  การพูดเพื่อไมตรีจิต  การน�ำเสนอรายงานและโครงการต่อที่ประชุม
THA 228

การอ่านเชิงวิเคราะห์และตีความ (Analytical and Interpretive Reading)
3(2-2-5)
หลักการอ่าน เน้นทักษะการอ่านข่าว  บทความ  โฆษณา  เอกสารวิชาการ และวรรณกรรมต่างๆ  
ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี  เพื่อสร้างมโนทัศน์  และสามารถแสดงความคิดเห็น  เชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
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THA 242

ภูมิปัญญาไทยปริทัศน์ (Review of Thai Wisdom)
3(2-2-5)
ความหมายและลักษณะของภูมปิ ญ
ั ญาไทย  บริบททางวัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ
ของภูมิภาคต่างๆ  ที่เป็นปัจจัยต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย  การใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อปรับตัวและ
พัฒนาท้องถิ่นให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
THA 243

คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Folklore and Cultural Tourism)
3(2-2-5)
ข้อมูลทางคติชนวิทยา  เช่น  นิทานพื้นบ้าน  ต�ำนาน  พิธีกรรม ความเชื่อ การละเล่น และการ
แสดงพืน้ บ้าน  วฒ
ั นธรรมทางวัตถุของท้องถิน่ ต่างๆ  ทมี่ บี ทบาทต่อการจัดการท่องเทีย่ ว  เชิงวัฒนธรรม  ศกึ ษา
คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภาคสนาม
THA 312

การเขียนร้อยกรอง (Poetry Writing)
3(2-2-5)
ลักษณะความเป็นมาและแนวคิดของกวีนิพนธ์ไทย  หลักการประพันธ์  รูปแบบของ  ร้อยกรอง
ไทยแต่ละประเภท  ฝีกเขียนร้อยกรองประเภทต่างๆ ได้แก่  โคลง  ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย ร้อยกรองรูปแบบ
ใหม่และการถอดค�ำประพันธ์เป็นร้อยแก้ว
THA 326

การเขียนบทความและสารคดี (Article and Feature Writing)
3(2-2-5)
หลักการและเทคนิคการเขียนบทความและสารคดี  ได้แก่  วิธีการสร้างแนวคิด  การเลือกเรื่อง  
การรวบรวมข้อมูล การคัดเลือกข้อมูล วิธกี ารวางโครงเรือ่ ง กลวิธกี ารเขียน  การน�ำเสนอเรือ่ ง และการฝึกเขียน
บทความและสารคดีประเภทต่างๆ
THA 327

การเขียนเพื่อการโฆษณา (Writing for Advertising)
3(2-2-5)
สือ่ โฆษณาประเภทต่างๆ  การก�ำหนดยุทธวิธโี ฆษณาและการคิดสร้างสรรค์ เพือ่ ให้ได้ภาพและ/
หรือข้อความโฆษณา  เทคนิคการใช้ภาษา และฝึกเขียนบทโฆษณาในสื่อวิทยุ  โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
THA 328

การอ่านทางธุรกิจ (Business Reading)
3(2-2-5)
ความรู้พื้นฐานของธุรกิจ ความส�ำคัญของภาษาไทยต่อธุรกิจ ความหมายและลักษณะของ
ภาษาไทยธุรกิจ ศัพท์และส�ำนวนทางธุรกิจ หลักการอ่านเอกสารทางธุรกิจ การวิเคราะห์เอกสารทางธุรกิจ  
เช่น ข่าว บทความ รายงาน  สัญญาต่างๆ ทางธุรกิจ
THA 329

การเขียนทางธุรกิจ (Business Writing)
3(2-2-5)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ  หลักการใช้ภาษาไทยในงานเขียนทางธุรกิจ  เช่น การใช้ค�ำ การ
ใช้ประโยค  การใช้ศัพท์  ส�ำนวนทางธุรกิจ  ฯลฯ  ฝึกการกรอกแบบฟอร์ม  การเขียนบันทึก การเขียนจดหมาย
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ประเภทต่างๆ  การเขียนรายงานทางธุรกิจทั้งรายงานขนาดสั้นและรายงานขนาดยาว และการเขียนโครงการ
ทางธุรกิจ
THA 330

การพูดอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Speaking)
3(2-2-5)
ความหมายและความส�ำคัญของการพูด  มารยาทในการพูด  คุณสมบัติที่ดีของผู้พูด หลักการ
พูด  การเตรียมการพูด การปฏิบตั ติ นขณะพูด การพูดโน้มน้าวใจ  การอภิปราย การโต้วาที  การปราศรัย  การก
ล่าวสุนทรพจน์  การท�ำหน้าที่พิธีกรและโฆษก  การพูดในโอกาสต่างๆ ของสังคมและในงานอาชีพ
THA 346

คติชนวิทยา (Folklore)
3(2-2-5)
ความหมายและความส�ำคัญ   ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยา   วัฒนธรรม   ประเพณี                 
การจ�ำแนกข้อมูลทางคติชนวิทยา   ได้แก่   มุขปาฐะ   อมุขปาฐะ   และประเภทผสมระหว่างมุขปาฐะกับ               
อมุขปาฐะ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ทางคติชนวิทยาในปัจจุบัน
THA 348

วรรณกรรมเพลงพินิจ (Song Literature Analysis)
3(3-0-6)
ความหมาย  ลักษณะเฉพาะ  ประเภทของวรรณกรรมเพลงไทย  วิเคราะห์บทเพลงพื้นบ้าน  
เพลงไทยลูกทุ่ง  เพลงไทยสากล  เพลงเพื่อชีวิต  เพลงไทยร่วมสมัย  และเพลงประเภทอื่นๆ  ด้านการใช้ภาษา  
แนวความคิด  กลวิธีการแต่ง  และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย
THA 349

วิถีไทย (Thai Conventional Wisdom)
3(3-0-6)
ลักษณะทัว่ ไป  ววิ ฒ
ั นาการและการเปลีย่ นแปลงของสังคมไทยทัง้ ในเมืองและชนบท วัฒนธรรม  
ประเพณีทอ้ งถิน่   พธิ กี รรม  การละเล่นพืน้ บ้าน  การแสดง  เพลง  คา่ นิยมและวิถชี วี ติ ไทย  ภมู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน  
คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา  สภาพเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข  การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ  การด�ำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืน
THA 427

การใช้ภาษาไทยของสื่อมวลชน (Thai Language of Mass Media)
3(2-2-5)
ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารมวลชน  บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน  วิเคราะห์   การใช้
ภาษาไทยในสื่อมวลชนประเภทต่างๆ  ทั้งในหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และ
สื่อมวลชนอื่นๆ  อิทธิพลของภาษาสื่อมวลชนที่มีผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทย ในปัจจุบัน
THA 428

การใช้ภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Thai for Business Public Relations)
หลักและกระบวนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานธุรกิจ งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ การพัฒนา
ทักษะการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ   การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อ การประชาสัมพันธ์
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ในลักษณะต่างๆ  หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง  หลักการเขียนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออื่นๆ
Principles and process for business public relations, mass media relations, speaking
skills development for public relations, writing for public relations, principles of writing for public
relation in radios, television broadcasting and other media.
THA 442

การเขียนวรรณกรรมออนไลน์ (Writing Online Literature)
3(2-2-5)
วรรณกรรมออนไลน์ของไทย  ความเป็นมา  ประเภท  องค์ประกอบ  ลักษณะการเขียน  ข้อดี  
ข้อเสีย  การเขียนวรรณกรรมออนไลน์  คุณสมบัติของนักเขียน  ฝึกเขียนวรรณกรรมออนไลน์
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(English)
วิชาบังคับร่วม
นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับร่วมจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตโดยเลือก 2
รายวิชาจาก 3 รายวิชาดังต่อไปนี้
HUM 212 ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)
3(3-0-6)
ค�ำอธิบาย  ค�ำจ�ำกัดความ  และแนวคิดด้านวัฒนธรรม  ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมในภาษา  
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมภายในกรอบแนวคิดของภาษาศาสตร์   เชิงมานุษยวิทยา   และ
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม  โดยเน้นความแตกต่างระหว่างภาษาต่าง ๆ  ทใี่ ช้ในบริบททางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย  
รวมทั้งความแตกต่างระหว่างเพศ  ท�ำเนียบภาษา  บทบาทของวัฒนธรรม  ที่มีผลต่อวิวัฒนาการที่ต่อเนื่อง
ของภาษา  และปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลต่อการใช้ภาษา
HUM 213 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)
3(3-0-6)
ศึกษาความรู้ทั่วไปด้านภาษาศาสตร์ หน่วยเสียง หน่วยค�ำ วายกสัมพันธ์ และความหมาย
ENG 215

วรรณกรรมเบื้องต้น (Introduction to Literature)
3(3-0-6)
ความรูพ้ นื้ ฐานด้านองค์ประกอบวรรณกรรมโดยเฉพาะวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ได้แก่ รูปแบบ
แก่นเรื่อง และกลวิธีการประพันธ์ การวิเคราะห์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทละครที่คัดสรร

วิชาบังคับสาขา

กลุ่มวิชาโครงสร้างภาษาและภาษาศาสตร์
ENG 208

โครงสร้างภาษาอังกฤษส�ำหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3(3-0-6)
(English Structure for Reading Comprehension)
วิชาบังคับก่อน : ENG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและความสัมพันธ์ของกลุ่มประโยคในเนื้อความของบทอ่าน
ฝึกการถ่ายทอดความหมายจากวลี ประโยค และอนุเฉท การวิเคราะห์ชื่อเรื่องและใจความส�ำคัญ การอ่าน
เก็บใจความ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของใจความเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาโดยรวมโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
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ENG 209

โครงสร้างภาษาอังกฤษส�ำหรับการเขียนอนุเฉท
3(3-0-6)
(English Structure for Paragraph Writing)
วิชาบังคับก่อน : ENG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษและความสัมพันธ์ของกลุ่มประโยคที่ประกอบกันเป็นอนุเฉท
ฝึกการเขียนอนุเฉท การเปลี่ยนรูปจากค�ำกริยาและคุณศัพท์เป็นค�ำนาม การเชื่อมโยงความคิดและถ่ายทอด
ความคิดเป็นค�ำและกลุ่มประโยคโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์
ENG 212

โครงสร้างภาษาอังกฤษประยุกต์ (Applied English Structure)
3(3-0-6
ศึกษาภาษาที่ใช้จริงในเอกสารต่างๆ หนังสือพิมพ์ บทความ ข่าวโฆษณา และฝึกการเปลี่ยน
โครงสร้างรูปประโยคโดยรักษาความหมายเดิมภายในประโยค และการประยุกต์ใช้โครงสร้างภาษาดังกล่าว
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ENG 213

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : HUM 213 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ การใช้อวัยวะในการพูดและการเปล่งเสียงของภาษาอังกฤษฝึก
การเปล่งเสียง การควบคุมเสียงพูด การถ่ายทอดเสียงพูดโดยการใช้สัทอักษร เสียงกับการสื่อความหมายใน
ค�ำ ประโยคและถ้อยค�ำในภาษาอังกฤษ
ENG 314

วัฒนธรรมกับภาษาอังกฤษ (Culture and English Language)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : HUM 212 ภาษาและวัฒนธรรม
ค�ำอธิบาย ค�ำจ�ำกัดความและแนวคิดด้านวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา
อังกฤษ เน้นความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในรูปแบบวัฒนธรรมต่างๆ รวมทัง้ ความแตกต่างระหว่าง
เพศ ลักษณะของภาษาเขียนและภาษาพูด สถานการณ์การใช้ภาษา และบทบาทของวัฒนธรรมในความต่อ
เนื่องทางวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ
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กลุ่มวิชาทักษะภาษา
ENG 221

การอ่าน 1 (Reading I)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 208 โครงสร้างภาษาอังกฤษส�ำหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
กลวิธีพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ด้านค�ำศัพท์ การวิเคราะห์ค�ำ  การเดาความหมาย
ของค�ำศัพท์จากบริบท การใช้พจนานุกรม และการจับใจความส�ำคัญ
ENG 231

การเขียน 1 (Writing I)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 209 โครงสร้างภาษาอังกฤษส�ำหรับการเขียนอนุเฉท
ศึกษากลวิธกี ารเขียนย่อหน้าและการใช้คำ� เชือ่ มข้อความ รวมทัง้ ฝึกเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
รูปแบบต่างๆ เช่นการบรรยายเรื่อง การพรรณนาและการอธิบายความ
ENG 241

การฟัง – การพูด 1 (Listening – Speaking I)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ให้เหมาะสมในการสนทนาตามสถานการณ์ที่
ก�ำหนดให้ การทักทาย การแนะน�ำ การซักถามข้อมูล และการใช้ภาษาในสถานการณ์อื่นๆ
ENG 322

การอ่านเชิงวิจารณ์ (Critical Reading)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 221 การอ่าน 1
ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ ให้สามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นการ
ตีความ และการสรุปใจความโดยนัย
ENG 323

การอ่านเชิงวิชาการ (Academic Reading)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 322 การอ่านเชิงวิจารณ์
รูปแบบของภาษาที่มีการใช้ศัพท์และโครงสร้างของภาษาอังกฤษในต�ำราทางวิชาการต่างๆ
เน้นการฝึกฝนทักษะและกลวิธีการอ่านเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ในการอ่านบทความหรืองานเขียน
ทางวิชาการต่างๆ ได้
ENG 332

การเขียน 2 (Writing II)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 231 การเขียน 1
โครงสร้างของความเรียง ฝึกเขียนความเรียงแบบเล่าเรื่อง บรรยาย และพรรณนา
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ENG 333
ค้นคว้า

การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 332 การเขียน 2
เทคนิคการเขียนรายงานการค้นคว้า ฝึกย่อความ เรียบเรียงข้อความ และเขียนรายงานการ

ENG 342

การฟัง – การพูด 2 (Listening – Speaking II)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 241 การฟัง – การพูด 1
พัฒนาทักษะการพูดและการฟังในสถานการณ์ที่มีอิสระในการสื่อสารมากขึ้น การนัดหมาย
การบอกล�ำดับขั้นตอน การบรรยายเหตุการณ์และสิ่งเคยท�ำในอดีต การวางแผนงานในอนาคต
ENG 343

การฟัง – การพูดเชิงวิชาการ (Academic Listening-Speaking Skills)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 342 การฟัง – การพูด 2
พัฒนาทักษะการฟังการพูดทีไ่ ด้เรียนมาใช้ในสถานการณ์ทางวิชาการ การบรรยาย การอภิปราย
กลุ่ม การสัมมนาและการอภิปรายโต้แย้งเชิงวิชาการ ในการฟัง ฝึกการคาดเดา การจดค�ำบรรยาย การฟัง
ประกอบภาพบรรยาย ในการพูด ฝึกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพูดเชิงวิชาการแบบต่างๆ
ENG 451

ทักษะรวมทางภาษา (Integrated Language Skills)
3(2-2-5)
พัฒนาและประยุกต์ทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้าน ในการท�ำกิจกรรมโครงงานต่างๆ ตามหัว
เรื่องที่สนใจ การเขียนแบบเล่าเรื่อง การอภิปราย การน�ำเสนอแบบละคร รวมทั้งการท�ำกิจกรรมเป็นคู่และ
กลุ่ม เกมส์ทางภาษา และการฝึกจากสถานการณ์จ�ำลองต่างๆ   
ENG 452

ทักษะรวมทางภาษาขั้นสูง (Advanced Integrated Language Skills)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 451 ทักษะรวมทางภาษา
พัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้วยการท�ำกิจกรรมโครงงานต่างๆ  มากขึ้น การน�ำเสนอข้อมูล
การเขียนเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการเขียนรายงาน ฝึกการฟังและพูดจากบทสนทนาในวิดีทัศน์
ศึกษาค้นคว้าด้วยการอ่านเอกสารทีใ่ ช้ในชีวติ จริง รวมถึงการน�ำข้อมูลและความรูท้ ไี่ ด้จากชุมชนภายนอกมา
ใช้ในห้องเรียนด้วย
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กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง

นักศึกษาที่เลือกเข้าโครงการสหกิจศึกษา ต้องเลือกเรียนรายวิชา ENG 489 การเตรียมสหกิจ
ศึกษา และ ENG 490 สหกิจศึกษาส�ำหรับภาษาอังกฤษในสถานปฏิบัติการ ทดแทน ENG 491การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ ENG 492 การฝึกงานวิชาชีพ และ ENG 493 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษา
ต่างประเทศ
ENG 489

การเตรียมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education)
1(0-6-3)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาเฉพาะของสาขาวิชา		
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต หรือ 16 รายวิชา
เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพือ่ ฝึกงานในสถานประกอบการ ทัง้ ในด้านคุณภาพและ คุณสมบัต  ิ
รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับองค์กรและสถานประกอบการที่นักศึกษาจะไปฝึกงาน
ENG 490

สหกิจศึกษาส�ำหรับภาษาอังกฤษในสถานปฏิบัติการ
6(0-35-18)
(Cooperative Education for Practical English)		
วิชาบังคับก่อน : ENG 489 การเตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องฝึกงานด้านการจัดการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานต่างๆ โดยต้องปฏิบัติงาน
เสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ติดต่อกันหรือไม่น้อยกว่า 560
ชั่วโมง และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการฝึกงาน
นักศึกษาจะต้องท�ำบันทึกการเรียนรู้ส่งทุกสัปดาห์ และต้องน�ำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบของการสัมมนา
ENG 491

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
3(0-6-3)
วิชาบังคับก่อน : ENG 333 การเขียนเชิงวิชาการ
พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษในหัวข้อหลากหลายขององค์ประกอบและการใช้ภาษา ตามความ
สนใจของแต่ละบุคคล และน�ำเสนอโครงร่างแล้วท�ำการศึกษาค้นคว้ารายละเอียด เพื่อส่งผลการศึกษาในรูป
ของรายงาน
ENG 492

การฝึกงานวิชาชีพ (Professional Internship)
1(0-35-18)
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่นอ้ ยกว่า 48  หน่วยกิต
หรือ 16 รายวิชา
ฝึกปฏิบัติงานกับบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานเป็นเวลา 6
สัปดาห์หรือ 210 ชั่วโมง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา นักศึกษาต้องเขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
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ENG 493

สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
(Seminar in the Use of English as a Foreign Language)
วิชาบังคับก่อน : ENG 323 การอ่านเชิงวิชาการ
วิเคราะห์ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในฐานะภาษาต่างประเทศในแง่มมุ ต่างๆ โดยการน�ำปัญหาทีพ่ บจาก
การเรียนวิชาต่างๆ และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอภิปราย และเลือกประเด็นที่น่าสนใจมาศึกษาค้นคว้า
เพื่อน�ำเสนอในรูปของการสัมมนา

กลุ่มวิชาเอกเลือก
ENG 324

วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัย (Contemporary Literature)
3(3-0-6)
วิเคราะห์วรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัยทีเ่ ลือกสรร ทีส่ ะท้อนให้เห็นสภาพสังคมและการเมือง
ศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการเขียนของนักประพันธ์
ENG 334

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing)
3(2-2-5)
งานเขียนรูปแบบต่างๆ ด้านบันเทิงคดี เรื่องสั้น บทละคร และค�ำประพันธ์ โดยเลือกศึกษาจาก
ตัวอย่างวรรณกรรมสมัยใหม่และน�ำความรู้ที่ได้มาเป็นตัวอย่างในการฝึกเขียนงานเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง
ENG 335

การแปล (Translation)
3(2-2-5)
หลักและวิธกี ารแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รวม
ทั้งฝึกแปลข่าวสารและบทความต่างๆ จากวารสาร
ENG 361

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 (English for Tourism I)
3(2-2-5)
ฝึกทักษะการใช้ภาษาในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว โดยการท�ำกิจกรรมโครงการทัง้ ในและนอก
ห้องเรียน กล่าวต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยว สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้าน
ภาษาที่เกิดขึ้นในการติดต่อสื่อสารจริง
ENG 362

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 (English for Tourism II)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 361 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 พัฒนาทักษะทางภาษาที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยการท�ำโครงการและ กิจกรรมต่าง ๆ ค้นคว้าและน�ำเสนอข้อมูลพื้น
ฐานด้านการท่องเที่ยวของประเทศใดประเทศหนึ่ง ฝึกฟัง ข้อซักถามและตอบข้อสงสัย  ให้ค�ำแนะน�ำ   และ
วางแผนการเดินทาง
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ENG 363

ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว (Advanced English for Tourism)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 362 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน้นการ
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ (วัด พิพิธภัณฑ์ พระราชวัง ฯลฯ)
เขียนก�ำหนดการท่องเทีย่ ว ฝึกน�ำชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และเสนอรายงาน ให้คำ� แนะน�ำ เกีย่ วกับผลกระทบของ
การท่องเที่ยว ทั้งในด้านนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของแต่ละแห่ง
ENG 364

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโรงแรม 1 (English for Hotel Management I) 3(2-2-5)
ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการจัดการโรงแรม โดยการฟังบรรยายและการ
แสดงบทบาทสมมติ ท�ำงานคู่และกลุ่ม ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จ�ำลอง ฝึกปฏิบัติงานด้านงานบุคคลและ
การจัดการ การติดต่อกับแขกของโรงแรม ท�ำแฟ้มประวัต  ิ และการรวบรวมข้อมูลของโรงแรม ตลอดจน ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ระหว่างพนักงานและแขกของโรงแรม
ENG 365 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโรงแรม 2 (English for Hotel Management II) 3(2-2-5)
                       วิชาบังคับก่อน : ENG 364 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโรงแรม 1 พัฒนาทักษะเพิ่มเติมทาง
ภาษาในอุตสาหกรรมการบริการ ฝึกท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการแก่แขกของโรงแรมตามสถานการณ์
ภายในโรงแรม   ห้องอาหารหรือห้องพัก บริการติดต่อสอบถาม รับค�ำร้องเรียน ฝึกอภิปรายและเรียนรู้ขั้น
ตอนการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรม รวมถึง บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม การเงินและงบ
ประมาณ
ENG 366

ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการจัดการโรงแรม
3(2-2-5)
(Advanced English for Hotel Management)
วิชาบังคับก่อน : ENG 365 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโรงแรม 2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษา
ให้กว้างขึน้ ตามสถานการณ์จริงในอุตสาหกรรมการจัดการโรงแรม เน้นความต้องการของนักเดินทางและการ
อ�ำนวยความสะดวกในการประชุมสัมมนา การวางแผนงาน การน�ำเทีย่ ว โดยใช้ขอ้ มูลของโรงแรมทีไ่ ด้ศกึ ษาไว้
รวมทั้งศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมโรงแรมในการพัฒนาประเทศไทย เสนอโครงการ
ด้านการออกแบบห้องพัก วางแผนการประชุม  จัดตารางน�ำเที่ยว
ENG 369

ภาษาอังกฤษเพื่อสายการบิน (English for Airlines)
3(2-2-5)
ฝึกทักษะการใช้ภาษาในอุตสาหกรรมการบิน โดยการท�ำกิจกรรมโครงการทั้งในและนอกชั้น
เรียน ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จ�ำลองฝึกการติดต่อกับผู้โดยสารและสายการบิน ตลอดจนระบบของการ
จองเที่ยวบิน รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้านภาษาที่เกิดขึ้นในการติดต่อสื่อสารจริง
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ENG 370

ภาษาอังกฤษเพื่อการภัตตาคาร (English for Restaurants)
3(2-2-5)
การใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารส�ำหรับภัตตาคาร พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนทีเ่ กีย่ วกับส่วนผลิต และส่วนบริการในภัตตาคาร ศึกษาค�ำศัพท์เฉพาะและบทสนทนาทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
ใช้สื่อสารในสถานการณ์จริง
ENG 371

การอ่านเชิงธุรกิจ (Business Reading)
3(2-2-5)
ฝึกอ่านบทความทางธุรกิจต่าง ๆ เน้นศัพท์เฉพาะธุรกิจ และการแปลความหมายจากกราฟ
ตาราง และแผนภูมิเป็นภาษาเขียน
ENG 372

การเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing)
3(2-2-5)
ฝึกเขียนเอกสารและรายงานทางธุรกิจแบบต่าง ๆ โดยเน้นการล�ำดับความคิดที่ชัดเจน ความ
ถูกต้องของรูปแบบ เนื้อความ ภาษา และการพัฒนารูปแบบการเขียนที่เป็นมาตรฐาน
ENG 373

ภาษาอังกฤษเพื่อการน�ำเสนอ (English for Presentations)
3(2-2-5)
ศึกษาวิธีการน�ำเสนอด้วยภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์จริงทางธุรกิจ และ
ทางกฎหมาย การจัดและน�ำเสนอหัวข้อการประชุม การด�ำเนินการประชุม การน�ำเสนอโครงงาน
ENG 374

ภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคลากรส�ำนักงาน 1
3(2-2-5)
(English for Office Personnel I)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทัง้ สีด่ า้ นทีใ่ ช้ในงานเลขานุการ หรือการบริหารส�ำนักงาน  ศกึ ษาการ
ใช้ ค�ำศัพท์ทเี่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างขององค์กร อุปกรณ์เครือ่ งใช้ในส�ำนักงาน และการติดต่อทางธุรกิจ ฝึกการ
ฟังและพูด ที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ  การติดต่อทางโทรศัพท์  การติดต่อจองห้องพัก  การเตรียมการเดินทาง
ENG 375

ภาษาอังกฤษส�ำหรับบุคลากรส�ำนักงาน 2
3(2-2-5)
(English for Office Personnel II)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้านที่ใช้ในงานเลขานุการหรือการบริหารส�ำนักงานในระดับที่
สูงขึ้น  เน้นรูปแบบและเนื้อหาการติดต่อทางธุรกิจ การซักถาม การตอบข้อซักถาม การร้องเรียน การตอบข้อ
ร้องเรียน การขอโทษ รวมทั้งฝึกการเขียนจดหมาย การเขียนบันทึกข้อความ และการติดต่อทางโทรศัพท์
ENG 381

การอ่านงานสื่อสารมวลชน (Reading in the Mass Media)
3(2-2-5)
พัฒนาทักษะการอ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์ภาษาหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และอินเตอร์เน็ต รวม
ทั้ง ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับภาษาเขียนในงานสื่อสารมวลชน
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ENG 382

การเขียนเพื่องานวารสารศาสตร์ (Writing for Journalism)
3(2-2-5)
พัฒนาทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร การวางโครงสร้าง
ของ บทความ ลีลาภาษาหนังสือพิมพ์ การค้นคว้าหาข้อมูล การน�ำเสนอข่าว การบรรณาธิกรณ์ รวมทั้ง
จริยธรรมในวิชาชีพทางวารสารศาสตร์
ENG 383

การฟังและการพูดในงานสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
(Listening and Speaking in the Mass Media)
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การน�ำเสนอข่าว การโฆษณาและงานบันเทิงคดี ตามลักษณะการ
ใช้จริงในสังคม รวมทัง้ ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ วิเคราะห์ วิจารณ์ภาษาทีใ่ ช้ และฝึกทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ การอ่านข่าว การใช้ภาษาและ น�้ำเสียงเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
เน้นความถูกต้องทางภาษา การออกเสียง และการใช้ท�ำนองเสียงที่ถูกต้องชัดเจน
ENG 384 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ (English for Public Relations)
3(2-2-5)
  
การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การประชาสัมพันธ์ ฝึกฝนทักษะและการใช้รปู แบบภาษาเพือ่ เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร และกลวิธีการใช้ภาษาในกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์ ให้สัมภาษณ์
และแถลงข่าว
ENG 394

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน (Practical English Linguistics)
3(2-2-5)
ศึกษาลักษณะองค์ประกอบของภาษาอังกฤษในเชิงการประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ภาษาอังกฤษใน
ระดับที่แตกต่างกันตามสถานการณ์จริง วิเคราะห์โครงสร้างประโยค เสียง ค�ำ และความหมาย
ENG 436

การแปลขั้นสูง (Advanced Translation)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 335 การแปล
ศึกษาการแปลบทความในระดับทีส่ งู ขึน้ มีเนือ้ หาและรูปแบบประโยคทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ ทัง้ จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ENG 444

การแปลแบบล่ามอังกฤษเป็นไทย (English – Thai Oral Interpretation)
3(2-2-5)
ศึกษาวิธีการและพัฒนาทักษะต่างๆ ในการแปลแบบล่ามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใน
สถานการณ์ต่างๆ เน้นการสรุปให้ได้ใจความ และความเข้าใจในด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม
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ENG 445

การแปลแบบล่ามไทยเป็นอังกฤษ (Thai – English Oral Interpretation)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 444 การแปลแบบล่ามอังกฤษเป็นไทย
พัฒนาทักษะการแปลปากเปล่าตามสถานการณ์ต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เน้น
การฝึกแปลแบบฉับพลันและการแปลให้ได้ใจความที่ถูกต้องเหมาะสม
ENG 475

ภาษาอังกฤษเพื่อรัฐศาสตร์ (English for Political Science)
3(3-0-6)
โครงสร้าง ศัพท์ และส�ำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้กันมากในสาขารัฐศาสตร์ ฝึกหัดการใช้ศัพท์
และส�ำนวนเหล่านั้นในการเขียน การฟัง และการพูด การตีความงานเขียนทางรัฐศาสตร์ ฝึกหัดการเขียนย่อ
ความ สุนทรพจน์ ตลอดจนอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ENG 476

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจ 1 (English for Business Administration I) 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ตามลักษณะหน้าทีแ่ ละตามสถานการณ์จริงในการติดต่อสือ่ สารทาง ธุรกิจ การ
ใช้โทรศัพท์ การแนะน�ำ การพบปะผูค้ น  การบรรยายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมทัง้     ฝึกกลวิธอี น่ื ๆทีใ่ ช้ใน
การสือ่ สาร  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอและการเปลีย่ นหัวข้อสนทนา การร้องขอและการออกค�ำสัง่
ENG 477

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจ 2
3(3-0-6)
(English for Business Administration II)
วิชาบังคับก่อน : ENG 476 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารธุรกิจ 1
พัฒนาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจทั้งสี่ด้านในระดับที่สูงขึ้น เน้นการแสดง
บทบาท สมมติ กิจกรรมกลุ่ม สถานการณ์จ�ำลองและกิจกรรมที่ต้องใช้บทสนทนาเป็นหลัก การน�ำเสนอ การ
กล่าวสรุป การด�ำเนินการประชุมและการเข้าร่วมการประชุม การเจรจาต่อรอง การชักชวน รวมทั้งศึกษาบาง
ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจกับผู้คนต่างวัฒนธรรม
ENG 478

การแปลเชิงธุรกิจ (Business Translation)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ENG 335 การแปล
หลักการและวิธีการแปลเชิงธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะการแปลเอกสารและบทความทางธุรกิจ
เช่น ใบก�ำกับสินค้า ใบส่งสินค้า เอกสารน�ำเข้า - ส่งออกสินค้า รวมทั้งฝึกแปลรายงานทางธุรกิจ จากสื่อ สิ่ง
พิมพ์ทั้งไทยและอังกฤษ
ENG 484

ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา (English for Advertising)
3(3-0-6)
พัฒนาทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้านที่ใช้ในอุตสาหกรรมการโฆษณา ภาษาที่มุ่งเน้นการขาย การ
เขียนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ภาษาโฆษณา และฝึกเขียน
งานโฆษณา
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สาขาวิชาภาษาจีน
(Chinese)
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
LGG 212

ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)
3(3-0-6)*
ค�ำอธิบาย ค�ำจ�ำกัดความ และแนวคิดด้านวัฒนธรรม ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมในภาษา ความ
สัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมภายในกรอบแนวคิดของภาษาศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา และภาษาศาสตร์
เชิงสังคม โดยเน้นความแตกต่างระหว่างภาษาต่างๆ ที่ใช้ในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งความ
แตกต่างระหว่างเพศ ท�ำเนียบภาษา บทบาทของวัฒนธรรมที่มีผลต่อวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องของภาษา และ
ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลต่อการใช้ภาษา
LGG 213

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)
3(3-0-6)*
ศึกษาความรู้ทั่วไปด้านภาษาศาสตร์ หน่วยเสียง หน่วยค�ำ  วากยสัมพันธ์ และความหมาย  

LGG 214

ปรัชญาภาษา (Philosophy of Language)
3(3-0-6)
ปรัชญาภาษาธรรมชาติมโนทัศน์ส�ำคัญที่ใช้วิเคราะห์ภาษาในเชิงปรัชญาและทฤษฎีต่างๆ ที่
ใช้อธิบายมโนทัศน์เหล่านั้นมโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายการอ้างอิงและความจริง รวมทั้งความ
สัมพันธ์ระหว่างภาษากับตรรกวิทยา   ศาสนาและวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาทักษะภาษาจีนเบื้องต้น
CHN 111

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 1 (Foundation Mandarin I)
3(2-2-5)
ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน เรียนรู้ค�ำศัพท์ประมาณ 300 ค�ำ  โครงสร้างประโยคพื้น
ฐาน ฝึกพูดบทสนทนาสัน้ ๆ เกีย่ วกับการทักทาย การแนะน�ำตนเองและสมาชิกครอบครัว การบอกเวลา เป็นต้น
และฝึกการออกเสียงให้ถูกต้อง
CHN 112

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2 (Foundation Mandarin II)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN 111 Foundation Mandarin I
ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน เรียนรู้ค�ำศัพท์ประมาณ 400 ค�ำ ฝึกพูดบทสนทนาที่ยาว
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ขึ้นเกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่องราว วัฒนธรรมประเพณีจีน การเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆ และเรียนรู้โครงสร้าง
ประโยคที่ปรากฏ
CHN 113

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3 (Foundation Mandarin III)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN 112 Foundation Mandarin II
ฝึกทักษะฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนเรียนรู้ค�ำศัพท์ประมาณ500 ค�ำ  ศึกษาโครงสร้างประโยคที่
ซับซ้อนขึน้ พัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาจีนในสถานการณ์ตา่ งๆ เช่น การบรรยายถึงประสบการณ์ทผี่ า่ นมา
แล้ว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
CHN 114

การฟังและการพูดภาษาจีน 1 (Chinese Listening and Speaking I)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN115 The Sound System of Mandarin Chinese
ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนกลางเพือ่ ใช้ให้เหมาะสมในการสนทนาตามสถานการณ์
ที่ก�ำหนดให้ การซักถามข้อมูลและการใช้ภาษาในสถานการณ์อื่นๆ
CHN 115

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง (The Sound System of Mandarin Chinese)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN 112 Foundation Mandarin II
เรียนรู้ระบบเสียงโดยใช้สัทอักษรระบบพินอิน (Pinyin) ฝึกจ�ำแนกเสียง ฝึกการออกเสียง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ กฎเกณฑ์เบื้องต้นของระบบเสียงภาษาจีนกลางและการเขียนพินอิน
หมายเหตุ นักศึกษาที่มีพื้นฐานทักษะภาษาจีนเบื้องต้นอาจได้รับพิจารณายกเว้นวิชา CHN 111 ภาษา
จีนกลางพื้นฐาน 1, CHN 112 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 2 และ CHN 113 ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3 ตามระดับ
ความสามารถโดยนักศึกษาจะต้องยื่นหลักฐานแสดงดังนี้
1. ผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาจีน(HSK 3 ขึ้นไป) และ/หรือ
2. ใบแสดงผลการเรียนภาษาจีนจากต่างประเทศ ไม่ต�่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา
เพื่อด�ำเนินการขอเทียบโอนตามอัธยาศัยและผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนตามเกณฑ์ของภาค
วิชาภาษาจีน ทั้งนี้หน่วยกิตของวิชาที่ได้รับการยกเว้นจะคิดรวมในหน่วยกิตสะสมด้วย
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กลุ่มวิชาทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
CHN 117

ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนโดยสังเขป (China in Brief)
1(1-6-3)
ลักษณะภูมปิ ระเทศ เศรษฐกิจการค้า ประชากร การเมือง การปกครองและความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งชนชาติ ศาสนา การศึกษาของจีนโดยสังเขป
CHN 212

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 4 (Foundation Mandarin IV)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN 113 Foundation Mandarin III
ฝึกทักษะฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนเรียนรู้ค�ำศัพท์ประมาณ 600 ค�ำ  ศึกษาโครงสร้างประโยค
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนในระดับสูงขึ้นเกี่ยวกับการเสนอความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ
CHN 213

การฟังและการพูดภาษาจีน 2 (Chinese Listening and Speaking II)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN 114 Chinese Listening and Speaking I
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ทอี่ สิ ระขึน้ ในการสือ่ สาร การนัดหมาย การบอก
ล�ำดับขั้นตอน การบรรยายเหตุการณ์และสิ่งที่เคยท�ำในอดีต การวางแผนงานในอนาคต
CHN 214

การฟังและการพูดภาษาจีน 3 (Chinese Listening and Speaking III)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN 213 Chinese Listening and Speaking II
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดเน้นการฟังและพูดบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น การจับใจความ
ส�ำคัญของเพลงภาษาจีน การ์ตูน บทความ  นิตยสาร รวมถึงฝึกทักษะจากการดูโทรทัศน์
CHN 215

การอ่านภาษาจีน (Chinese Reading)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN 112 Foundation Mandarin II
ฝึกอ่านเอกสารประเภทต่างๆ และบทความคัดสรรสั้นๆ พัฒนาทักษะการอ่าน การวิเคราะห์
เนื้อหา การเดาความหมายของค�ำศัพท์จากบริบท การจับใจความส�ำคัญ และการใช้พจนานุกรม
CHN 216
ประโยค

ไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง (Mandarin Chinese Grammar)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : CHN 211 Foundation Mandarin III
เรียนรู้ชนิด หน้าที่ และโครงสร้างของค�ำ  วลี และประโยค และฝึกวิเคราะห์โครงสร้างวลีและ
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CHN 311

การเขียนภาษาจีน 1 (Chinese Writing I)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN 212 Foundation Mandarin IV
เรียนรูร้ ปู แบบและวิธกี ารเขียน ฝึกเขียนบันทึกทัว่ ไป บันทึกข้อความขนาดสัน้ จดหมายส่วนตัว
และความเรียงประเภทต่างๆ
CHN 312

การเขียนภาษาจีน 2 (Chinese Writing II)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN 311 Chinese Writing I
เรียนรู้รูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน ฝึกกระบวนการคิด ค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล เขียน
เค้าโครงรายงาน  และฝึกเขียนรายงานทางวิชาการภาษาจีนในหัวข้อที่สนใจ
CHN 313

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน (Common Knowledge about China)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : CHN 212 Foundation Mandarin IV
เรียนรู้ประวัติศาสตร์จีน สภาพภูมิศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์
กับต่างประเทศจากบทความคัดสรร
CHN 314

การแปลภาษาจีน 1 (Chinese Translation I)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN 216 Mandarin Chinese Grammar
ศึกษาหลักและวิธีการแปลศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง การใช้ภาษาส�ำนวนภาษาไทยและ
ภาษาจีนฝึกแปลข้อความความเรียงและบทคัดสรรต่างๆจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน
CHN 315

ภาษาจีนโบราณเบื้องต้น (Introduction to Classical Chinese)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : CHN 216 Mandarin Chinese Grammar
ศึกษาภาษาจีนโบราณเบือ้ งต้นจากบทคัดสรร เรียนรูไ้ วยากรณ์ภาษาจีนโบราณ รวมถึงพัฒนา
ทักษะการอ่านข้อเขียนภาษาจีนโบราณ
CHN 316

วัฒนธรรมจีน (Chinese Culture)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : CHN 215 Chinese Reading
เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีจีน เช่น ศิลปะ ความเชื่อ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต โดยผ่านการอ่าน
บทความที่คัดสรร
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CHN 411

การแปลภาษาจีน 2 (Chinese Translation II)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN 314 Chinese Translation I
พัฒนาทักษะการแปลโดยฝึกแปลข่าวสารบทความ และบทคัดสรรต่างๆ  ที่มีเนื้อหาและรูป
ประโยคที่ซับซ้อนขึ้น จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
CHN 412

สัมมนาการใช้ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(3-0-6)
(Seminar in the Use of Chinese as a Foreign Language)
วิชาบังคับก่อน : CHN 411 Chinese Translation II
วิเคราะห์ภาษาจีนของผูใ้ ช้ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ โดยการน�ำปัญหาทีพ่ บจากการ
เรียนวิชาต่างๆ และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอภิปราย และเลือกประเด็นที่น่าสนใจมาศึกษาค้นคว้า เพื่อ
น�ำเสนอในรูปแบบสัมมนา

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง

		
นักศึกษาที่เลือกเข้าโครงการสหกิจศึกษา ต้องเลือกเรียนรายวิชา CHN 493 การเตรียมสหกิจ
ศึกษาและ CHN 494 สหกิจศึกษา เพื่อทดแทน CHN 491 การฝึกงานวิชาชีพ CHN 411 การแปลภาษาจีน
2 และ CHN 412 สัมมนาการใช้ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
CHN 491

การฝึกงานวิชาชีพ (Professional Internship)
1(0-35-18)
วิชาบังคับก่อน : ศึกษารายวิชาบังคับสาขาแล้วอย่างน้อย 15 รายวิชา
ฝึกปฏิบตั งิ านในสาขาทีน่ กั ศึกษาสนใจในบริษทั และ/หรือสถานทีท่ ำ� งานทีน่ กั ศึกษามีโอกาสใช้
ทักษะภาษาจีนเป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา นักศึกษา
ต้องเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
CHN 492

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
3(0-12-6)
วิชาบังคับก่อน : CHN312 Chinese Writing II
พัฒนาการเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการในหัวข้อตามความสนใจของแต่ละบุคคล และน�ำเสนอ
การศึกษาในรูปแบบรายงาน
CHN 493

การเตรียมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education)
1(0-6-3)
วิชาบังคับก่อน : ศึกษารายวิชาบังคับสาขาแล้วอย่างน้อย 15 รายวิชา
เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพือ่ ฝึกงานในสถานประกอบการ ทัง้ ในด้านคุณภาพและคุณสมบัติ
รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับองค์กรและสถานประกอบการที่นักศึกษาจะไปฝึกงาน
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CHN 494

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6(0-35-18)
วิชาบังคับก่อน : ศึกษารายวิชาบังคับสาขาแล้วอย่างน้อย 16 รายวิชา
รวมวิชา CHN 493 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(0-6-3)
นักศึกษาต้องฝึกงานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของหน่วยงานนั้นๆ เป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ และมีงานเฉพาะทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบตั เิ สร็จสิน้ ภายใน
ระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาจะต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์ และมีรายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ าน
ส่งภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกงานเพื่อรับการประเมินจากสถานประกอบการและอาจารย์ประจ�ำวิชา

กลุ่มวิชาเอกเลือก

กลุ่มทักษะทางภาษาขั้นสูง
CHN 222

ภาษาจีนทางสื่อสาธารณะ 1 (Chinese through Public Media I)
3(2-2-5)
ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง และจับใจความส�ำคัญของข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์ปจั จุบนั
โฆษณา  และประกาศทางสื่อสาธารณะต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต

CHN 322

การอ่านและการอภิปราย (Chinese Reading and Discussion)
3(2-2-5)
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนอ่านและโต้ตอบหรืออภิปรายภาษาจีนในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับประเด็น
ปัญหาทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม
CHN 323

ภาษาจีนทางสื่อสาธารณะ 2 (Chinese through Public Media II)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN 222 Chinese through Public Media I
ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง และจับใจความส�ำคัญของข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์ปจั จุบนั
โฆษณา  และประกาศทางสื่อสาธารณะต่างๆ ที่มีความยาวและเนื้อหาซับซ้อนขึ้น
CHN 324

การพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ (Public Speaking in Chinese)
3(2-2-5)
ฝึกทักษะการพูดภาษาจีนในที่สาธารณะภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เช่น การกล่าวต้อนรับ การ
แสดงความเห็นในที่ชุมชน  การกล่าวสุนทรพจน์ การเป็นพิธีกร โดยเน้นการฝึกพูดด้วยส�ำเนียงที่ถูกต้องและ
ลีลาที่เหมาะสม
CHN 421

ล่ามภาษาจีนเบื้องต้น (Introduction to Chinese Interpreting)
3(2-2-5)
วิธกี ารและฝึกทักษะการแปลแบบล่าม ทัง้ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็น
ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ เน้นการแปลโดยสรุปใจความได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรม
CHN 231

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย-จีน
3(2-2-5)
(Thai-Chinese Cross Cultural Communication)
ค่านิยมทีก่ ำ� หนดรูปแบบของการสือ่ สารและการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม  ศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
เกีย่ วกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน วิเคราะห์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการสือ่ สารระหว่างคนไทยและคนจีน
ทั้งในทางวัจนภาษาและอวัจนภาษา
CHN 335

ศิลปะการเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน (Chinese Calligraphy)
3(2-2-5)
ประวัติความเป็นมาของศิลปะการเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กันและวิวัฒนาการตัวอักษรจีนที่
เกี่ยวข้อง ฝึกเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กันตามแบบตัวอักษรจีนที่คัดสรร
CHN 336

วรรณคดีจีน 1 (Chinese Literature I)
3(2-2-5)
ลักษณะเด่น แนวคิด ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมช่วงก่อนราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์เหนือใต้
จากบทคัดสรร
CHN 337

ส�ำนวนภาษาจีน (Chinese Idiomatic Expressions)
3(2-2-5)
ความหมายและที่มาของส�ำนวนจีน การใช้ส�ำนวนในการสนทนา โดยเน้นส�ำนวนที่สามารถ
ใช้ได้กับวิถีชีวิตไทย ส�ำนวนสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้ และการเปรียบเทียบกับส�ำนวนไทย
CHN 431
บทคัดสรร

วรรณคดีจีน 2 (Chinese Literature II)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : CHN 332 Chinese Literature I
ลักษณะเด่น แนวคิด ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่ช่วงราชวงศ์สุยถึงราชวงศ์ชิงจาก
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กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ
CHN 241
  

ภาษาจีนธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business Chinese)
3(2-2-5)
ค�ำศัพท์ วลี ส�ำนวนทางธุรกิจเบื้องต้น พื้นฐานทางวัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจ

CHN 242

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาจีน
3(3-0-6)
(Applications of Chinese Language Information Technology)
รวบรวม วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลสารสนเทศภาษาจีน ติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ศัพท์เกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ภาษาจีน
CHN 343

การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese Conversation)
3(2-2-5)
พัฒนาทักษะการสนทนา โดยการฝึกสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมประจ�ำวันในทางธุรกิจ เช่น
สอบถามและเสนอราคา ต่อรองราคา สั่งซื้อสินค้า ช�ำระเงิน
CHN 344

การอ่านภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese Reading)
3(2-2-5)
ฝึกอ่านข้อเขียนที่ใช้ในวงการธุรกิจทั่วไป เช่นการเสนอราคาและการสั่งซื้อสินค้า การขนส่ง
สินค้า การท�ำประกันภัย การเจรจาและท�ำสัญญาธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
CHN 441

การเขียนภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese Writing)
3(2-2-5)
พัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกกรอกแบบฟอร์ม ฝึกเขียนเอกสารและจดหมายธุรกิจ
ประเภทต่างๆที่ใช้เป็นประจ�ำในวงการธุรกิจ เช่น การกรอกใบสมัครงาน การเขียนประวัติการศึกษาและ
ประวัติการท�ำงาน เขียนจดหมายติดต่อภายในส�ำนักงาน จดบันทึก และจดหมายธุรกิจน�ำเข้าและส่งออก

กลุ่มวิชาชีพและอื่นๆ
CHN 353

ภาษาจีนส�ำหรับบุคลากรส�ำนักงาน (Chinese for Office Personnel)
3(2-2-5)
ค�ำศัพท์ ส�ำนวน รูปประโยคที่ใช้ในส�ำนักงาน ฝึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์
สมมติเช่น การสัมภาษณ์งาน การต้อนรับ การรับโทรศัพท์ การนัดหมาย รวมทั้งฝึกการเขียนที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรส�ำนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัวบันทึกข้อความ รายงานการประชุม
CHN 354 ภาษาจีนส�ำหรับอุตสาหกรรมการบริการ (Chinese for Hospitality Industry) 3(2-2-5)
                      ค�ำศัพท์ ส�ำนวนรูปประโยคที่ใช้ในวงการท่องเที่ยวและโรงแรม การให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
บริการด้านต่างๆ ภายในโรงแรม ข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักท่องเที่ยว ระบบตั๋วโดยสาร การส�ำรองที่นั่ง ข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับการเดินทาง
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CHN 451

ภาษาจีนส�ำหรับมัคคุเทศก์ (Chinese for Tour Guides)
3(2-2-5)
ค�ำศัพท์ ส�ำนวน รูปประโยคที่ใช้ในวงการมัคคุเทศก์ ฝึกฟัง ตอบข้อซักถามและข้อสงสัย  ให้ค�ำ
แนะน�ำ  วางแผนการเดินทาง รวมถึงฝึกปฏิบัติในสถานการณ์คล้ายจริง
CHN 452

ภาษาจีนส�ำหรับงานด้านการแพทย์ (Chinese for Medicine)
3(2-2-5)
ค�ำศัพท์ ส�ำนวน ประโยคภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ ฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
เช่น บทสนทนาในสถานพยาบาลและร้านยา
CHN 453

การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
3(2-2-5)
(Teaching Chinese as a Foreign Language)
รูปแบบและวิธกี ารสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ศึกษาและวิเคราะห์แบบเรียน ฝึก
การใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ เรียนรู้การจัดท�ำเค้าโครงการสอน การก�ำหนดเนื้อหา การวัดผล และวิธีการ
สอนภาษาจีนแก่ผู้เรียนชาวไทย
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สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
(French)
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
THA 220

การเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Thai Writing)
3(3-0-6)
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการเขียน  จดุ มุง่ หมายของการเขียน  ลกั ษณะของการเขียนทีด่   ี ประเภท
ของงานเขียนร้อยแก้ว  ร้อยกรอง  ความเรียง  เรียงความ  การใช้คำ  
� ส�ำนวน  โวหาร  ภาพพจน์ และท่วงท�ำนอง
การเขียน  ฝกึ เขียนเพือ่ สือ่ สารตามวัตถุประสงค์ตา่ งๆ  การเขียนอธิบาย  การเขียนชีแ้ จง  การเขียนโต้แย้ง  การ
เขียนโน้มน้าวใจ  และการเขียนเล่าเรื่อง
LGG 212

ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)
3(3-0-6)
ค�ำอธิบาย ค�ำจ�ำกัดความ และแนวคิดด้านวัฒนธรรม ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมในภาษา ความ
สัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมภายในกรอบแนวคิดของภาษาศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา และภาษาศาสตร์
เชิงสังคม โดยเน้นความแตกต่างระหว่างภาษาต่างๆ ที่ใช้ในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งความ
แตกต่างระหว่างเพศ ท�ำเนียบภาษา บทบาทของวัฒนธรรมที่มีผลต่อวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องของภาษา และ
ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลต่อการใช้ภาษา
LGG 213

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)
3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปด้านภาษาศาสตร์ หน่วยเสียง หน่วยค�ำ วากยสัมพันธ์ และความหมาย

กลุ่มวิชาบังคับสาขา
FRN 105

ภาษา และวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(French Language and Culture for Communication)
วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับผู้เริ่มเรียน 1
ศัพท์ ส�ำนวนภาษาฝรัง่ เศสเบือ้ งต้นทีใ่ ช้สอื่ สารในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวฝรัง่ เศส
ขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาทและวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศส การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ
ฝรั่งเศส โดยเน้นการฝึกทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย
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FRN 111

ภาษาฝรั่งเศส 1 (French I)
3(3-0-6)
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส ฟัง พูด อ่าน เขียน ค�ำศัพท์ไวยากรณ์และวัฒนธรรม เพื่อสามารถ
ใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารความคิดในชีวิตประจ�ำวัน
FRN 112

ภาษาฝรั่งเศส 2 (French II)
3(3-0-6)
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ เน้นค�ำศัพท์
ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน
FRN 201

ฝรั่งเศสปัจจุบัน (France Today)
3(3-0-6)
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ สื่อและสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน

FRN 213

ภาษาฝรั่งเศส 3 (French III)
3(3-0-6)
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน มีการเรียงล�ำดับ
ความคิด เพื่อแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
FRN 214

ภาษาฝรั่งเศส 4 (French IV)
3(3-0-6)
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส ฝึกเขียนย่อหน้า และพูดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
FRN 221

การฟังและการพูด 1 (Listening and Speaking I)
3(2-2-5)
ทักษะการฟังและการพูดเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน          การ
โทรศัพท์ การเดินทาง การนัดหมาย การซื้อสินค้า  
FRN 222

การฟังและการพูด 2 (Listening and Speaking II)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน  : FRN 221 การฟังและการพูด 1
พัฒนาทักษะการสนทนาในระดับทีส่ งู ขึน้ การเสนอความคิดเห็นและการโต้แย้งในสถานการณ์
ต่างๆ เป็นภาษาฝรั่งเศส
FRN 223

สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส (French Phonetics)
3(3-0-6)
ระบบเสียงในภาษาฝรั่งเศส การใช้อวัยวะในการพูดและการเปล่งเสียงของภาษาฝรั่งเศส การ
ควบคุมเสียง การถ่ายทอดเสียงพูดโดยใช้สทั อักษร เสียงกับการสือ่ ความหมายในประโยคและถ้อยค�ำในภาษา
ฝรั่งเศส
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FRN 233

การอ่านและการเขียน 1 (Reading and Writing I)
3(3-0-6)
หลักการอ่านและการเขียนเบือ้ งต้น การวิเคราะห์คำ 
� กลวิธกี ารเขียนและการสรุปความ การเดา
ความหมายจากบริบท
FRN 302

วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่ (Modern French Literature)
3(3-0-6)
วิวฒ
ั นาการของวรรณกรรมฝรัง่ เศสหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนถึงปัจจุบนั ลักษณะวรรณกรรม
ประเภทต่างๆ และแนวความคิดของนักเขียนคนส�ำคัญของฝรั่งเศส โดยอ่านงานวรรณกรรมคัดสรร   
FRN 303

อารยธรรมฝรั่งเศส (French Civilization)
3(3-0-6)
ศิลปะฝรั่งเศส ศาสนา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสหภาพยุโรป ประชาคมผู้ใช้
ภาษาฝรั่งเศสและความหลากหลายทางวัฒนธรรมฝรั่งเศส
FRN 315

ภาษาฝรั่งเศส 5 (French V)
3(3-0-6)
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับสูง วิเคราะห์โครงสร้างและการใช้ภาษาที่ซับซ้อน เน้นการ
เขียนแสดงความคิดเห็น การโต้แย้ง ในประเด็นต่างๆ หรือหัวข้อที่ก�ำหนด
FRN 316

ภาษาฝรั่งเศส 6  (French VI)
3(3-0-6)
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับสูง โดยการศึกษาจากตัวบทที่ซับซ้อน วิเคราะห์การใช้ภาษา
ในรูปแบบที่หลากหลาย การน�ำเสนอความคิดเชิงวิจารณ์ในประเด็นต่างๆ
FRN 324

การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน  : FRN 222  การฟังและการพูด 2
เทคนิคการสื่อสารทางวาจาเพื่อพัฒนาทักษะการพูดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องในบริบท
ต่างๆ การใช้ภาษาและน�้ำเสียง รวมทั้งการอภิปรายกลุ่มและอภิปรายโต้แย้ง
FRN 335 การอ่านและการเขียน 2 (Reading and Writing II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน  : FRN 233   การอ่านและการเขียน 1
ทักษะในการอ่านเอกสารด้านวิชาการ โครงสร้างของความเรียงภาษาฝรั่งเศส             สรุป
สาระส�ำคัญโดยแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์จากบทอ่านเชิงวิชาการ บทความ ข่าวสารและบทตัดตอนจาก
วรรณกรรม

1474
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

FRN 343

การแปล 1 (Translation I)
3(3-0-6)
ทฤษฎีการแปลและเทคนิคการแปลเบื้องต้น ฝึกการแปลฝรั่งเศสเป็นไทยจากเอกสารประเภท
ที่ใช้ข้อมูล เน้นให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งได้อย่างถูกต้อง
FRN 353

ภาษาฝรั่งเศสในส�ำนักงาน (French at Work)
3(2-2-5)
ทักษะภาษาฝรัง่ เศสทีใ่ ช้ในส�ำนักงาน การใช้โทรศัพท์เพือ่ ติดต่อสือ่ สาร การบันทึกข้อความ การ
เขียนและการโต้ตอบจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์ต่างๆ การเตรียมการประชุม การ
ต้อนรับและรับรองแขก การจดรายงานการประชุม เรียนรูค้ ำ� ศัพท์เกีย่ วกับเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ในส�ำนักงาน
ข้อควรรู้ในการท�ำงานกับคนฝรั่งเศส
FRN 391

การฝึกปฏิบัติ (Practicum)
1(0-35-18)
วิชาบังคับก่อน  : ศึกษารายวิชาเอกบังคับแล้วอย่างน้อย 16 รายวิชา
ฝึกปฏิบตั งิ านในบริษทั หรือหน่วยงานทีน่ กั ศึกษามีโอกาสเรียนรูง้ านและได้ใช้ภาษาฝรัง่ เศส โดย
พิจารณาจากความสนใจของนักศึกษาอย่างน้อย 6 สัปดาห์หรือ 240 ชัว่ โมง ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของภาควิชาฯ มีการประเมินจากหน่วยงานและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งการเขียนรายงานผล
การปฏิบัติงานด้วยค่าระดับคะแนน A-F
FRN 436

การเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน  : FRN 316   ภาษาฝรั่งเศส 6
รูปแบบการเขียนเชิงวิชาการลักษณะต่างๆ ฝึกทักษะในการเขียนสรุปความ เรียบเรียงข้อความ
ฝึกเขียนรายงานและการอ้างอิงข้อมูล
FRN 492

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
3(0-9-5)
วิชาบังคับก่อน  : FRN 436   การเขียนเชิงวิชาการ
งานค้นคว้าส่วนบุคคลของนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายในสาขาทีน่ กั ศึกษาสนใจ นักศึกษาต้องเตรียม
รายชือ่ หนังสือทีเ่ กีย่ วกับหัวข้อทีต่ อ้ งการจะศึกษาเสนอต่ออาจารย์ทปี่ รึกษา ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดกับอาจารย์ทปี่ รึกษา และรายงานผลการค้นคว้าในรูปของรายงานไม่นอ้ ยกว่า 4,000 ค�ำ 
FRN 493

สหกิจศึกษาส�ำหรับภาษาฝรั่งเศส
7(0-35-18)
(Cooperative Education in French Language)
วิชาบังคับก่อน  : ศึกษารายวิชาเอกบังคับแล้วอย่างน้อย 16 รายวิชา
นักศึกษาต้องฝึกงานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของหน่วยงานนั้นๆ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย
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งานให้ปฏิบัติเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาจะต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์ และมี
รายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ านส่งภายหลังเสร้จสิน้ การฝึกงานเพือ่ รับการประเมินจากสถานประกอบการและ
อาจารย์ประจ�ำวิชา

กลุ่มวิชาเอกเลือก
FRN 336

ภาษาฝรั่งเศสในสื่อมวลชน (French in Mass Media)
3(2-2-5)
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในงานด้านสื่อมวลชน การเลือกใช้ค�ำ รูปแบบภาษา ลีลาการ
เรียบเรียง และเทคนิคในการสร้างสรรค์งานเพื่อเผยแพร่ในสื่อมวลชน สรุปความจากข่าวและบทความจาก
สื่อประเภทต่างๆ  
FRN 345

การแปล 2 (Translation II)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : FRN 343   การแปล 1
กลวิธีการแปลที่สูงขึ้น การแปลข่าว สารคดี เอกสารวิชาการเบื้องต้น บทความจากสื่อสิ่งพิมพ์
ทั้งจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
FRN 362

ภาษาฝรั่งเศสด้านการท่องเที่ยว (French for Tourism)
3(2-2-5)
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว  ค�ำศัพท์ ส�ำนวนที่
เกีย่ วกับการเดินทาง การจัดโปรแกรมน�ำเทีย่ ว การบรรยายเกีย่ วกับประเทศไทยด้านภูมศิ าสตร์ ประวัตศิ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาฝรั่งเศส
FRN 363

ภาษาฝรั่งเศสด้านธุรกิจโรงแรม (French for Hotel Business)
3(2-2-5)
ทักษะภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ค�ำศัพท์ ส�ำนวนภาษาฝรั่งเศสเพื่อสื่อสารกับลูกค้าที่
แผนกต้อนรับ ห้องโถงของโรงแรม แผนกการเงิน แผนกบริการห้องพักแต่ละชัน้ การอ่านและการตอบจดหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม             

FRN 364 ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับมัคคุเทศก์ (French for Tourist Guides)
3(2-2-5)
          
ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมไทย ศิลปะในประเทศไทย ประวัติและความส�ำคัญของ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสส�ำหรับการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
FRN 454

ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ (French for Business World)
3(2-2-5)
ค�ำศัพท์และส�ำนวนภาษาฝรัง่ เศสทีเ่ กีย่ วกับโครงสร้างบริษทั และหน้าทีก่ ารท�ำงานของพนักงาน
ทักษะการอ่านและการเขียนเอกสารด้านธุรกิจ การโฆษณา การสั่งสินค้าและการจ่ายเงิน  
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FRN 464

ภาษาฝรั่งเศสด้านสายการบิน (French for Airline)
3(2-2-5)
ค�ำศัพท์และส�ำนวนภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับระบบตั๋วโดยสาร การส�ำรองที่นั่งสาย  การบิน
หน้าทีก่ ารท�ำงานของพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินและพนักงานภาคพืน้ ดิน ค�ำศัพท์และส�ำนวนภาษาฝรัง่ เศส
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงานสายการบิน
FRN 473

ภาษาฝรั่งเศสด้านศิลปะการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 1
3(2-2-5)
(French for Culinary Arts and Beverage I)
ค�ำศัพท์และส�ำนวนภาษาฝรัง่ เศสทีเ่ กีย่ วกับอาหาร ของหวานและเครือ่ งดืม่ โครงสร้างและการ
ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการบรรยายการเตรียมและการปรุงอาหาร ความรู้เรื่องเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ของฝรั่งเศส
FRN 474

ภาษาฝรั่งเศสด้านแฟชั่นและความงาม (French for Fashion and Beauty) 3(2-2-5)
ค�ำศัพท์และส�ำนวนภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงาม ชนิดและประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ความงาม โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสที่ใช้บรรยายขั้นตอนการแต่งหน้า  ค�ำศัพท์และส�ำนวนที่เกี่ยว
กับแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ดีไซน์เนอร์ที่ส�ำคัญแห่งวงการแฟชั่นและความงามของฝรั่งเศส  
FRN 475

ภาษาฝรั่งเศสด้านศิลปะการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 2
3(2-2-5)
(French for Culinary Arts and Beverage II)
วัฒนธรรมการกินของคนฝรัง่ เศส ชนิดของอาหารฝรั่งเศส กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิค
การประกอบอาหาร การเสริ์ฟอาหารแบบฝรั่งเศส ลักษณะของอาหารฝรั่งเศสที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศ ตลอดจนเครือ่ งดืม่ ทีส่ ำ� คัญของฝรัง่ เศส โครงสร้างและการใช้ภาษาฝรัง่ เศสทีซ่ บั ซ้อนเพือ่ บรรยาย
ลักษณะของอาหารชนิดต่างๆ
FRN 481

ภาษาฝรั่งเศสด้านการเรียนการสอน (French for Teaching)
3(2-2-5)
รูปแบบและวิธกี ารสอนภาษาฝรัง่ เศสในฐานะภาษาต่างประเทศ ศึกษาและวิเคราะห์แบบเรียน
ภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งฉบับปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับนักเรียนไทย ฝึกการใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ
และเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์สอน มีการทดลองสอนในห้องเรียน
FRN 482

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
(French for Sciences and Technology)
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นในบริบทเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ การพยาบาล และเทคโนโลยี ค�ำศัพท์และส�ำนวนภาษาฝรัง่ เศสทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับบุคคลในสายงานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
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สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา
(Islamic Sciences and Arab Studies)
วิชาบังคับ
ISL 101

หลักการอิสลาม (Principle of Islam)
3(3-0-6)
ความหมายของอิสลาม มุสลิม ความดีงาม (อัล- เอี๊ยะห์ซาน) หลักศรัทธาในอิสลาม และ
หลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความศรัทธาและเป็นหน้าที่ของมุสลิม สิทธิหน้าที่ของมนุษย์กับพระเจ้า  
มนุษย์กบั มนุษย์ในสังคม อิสลามกับการปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวัน  การอยูร่ ว่ มกันในสังคม  มารยาทต่าง
ๆ  เช่น  การทักทาย  การแต่งกาย  การบริโภคอาหาร และอื่น ๆ    
ISL 102

หลักการศรัทธา (Principle of Faith)
3(3-0-6)
ความหมายของอีมาน (ความศรัทธา) และเตาฮีด (เอกภาพ)  ความส�ำคัญของความศรัทธา
และยืนยันการมีพระเจ้า สิง่ ทีท่ ำ� ให้สนิ้ สภาพการเป็นมุสลิม หลักศรัทธา 6 ประการคือ  ความศรัทธาต่อ
อัลลอฮฺวา่ ด้วยคุณลักษณะ และพระนามของพระองค์ ความศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต ความศรัทธาต่อ
บรรดาคัมภีร์   ความศรัทธาต่อบรรดาเทวทูต  ความศรัทธาต่อวันสิ้นโลก รวมถึงการตอบแทนความดี
ความชั่ว และความศรัทธาต่อการก�ำหนดสภาวะความดีความชั่ว
ISL 107

โครงสร้างภาษาอาหรับ 1(Structure of Arabic Language I)
3(2-2-5)
พยัญชนะ และสระต่างๆ ในภาษาอาหรับ การสะกดค�ำ  ฝึกการออกเสียงและเขียน
พยัญชนะอาหรับทีถ่ กู ต้อง ชนิดของค�ำ ประเภทของประโยค นิยาม สัญลักษณ์ตา่ งๆของค�ำและประโยค
รวมถึงวิธีการผันค�ำกริยา พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล
ISL 201

ศาสนบัญญัติ (Religious Law)
3(3-0-6)
ความหมายของศาสนบัญญัติ(ฟิกฮฺ) และกฏหมายอิสลาม (ชะรีอะห์) การก�ำเนิดและ
พัฒนาการของฟิกฮฺ ฐานะ และบทบาทของฟิกฮฺในยุคต่าง ๆ  รวมทัง้ แนวคิดของกลุม่ ผูน้ ำ 
� (มัซฮับ) เช่น
มัซฮับซาฟีอี มัซฮับฮานาฟี มัซฮับฮับบาลีและมัซฮับมาลีกี การเคารพภักดี (อิบาดะห์) คือการท�ำความ
สะอาด การละหมาด ทั้งที่เป็นวาญิบ (จ�ำเป็น) และซุนนะห์ (อาสาปฏิบัติ) การถือศีลอด การจ่ายซะ
กาต (บริจาคทาน) และการประกอบพิธีฮัจญ์ ตามข้อบัญญัติของอัล-กุรอานและอัล-หะดีษ

1478
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

ISL 202

จริยธรรมอิสลาม (Islamic Ethics)
3(3-0-6)
ความหมาย และความส�ำคัญของจริยธรรม บทบาทของจริยธรรม ในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ส่วนบุคคล การป้องกันและการแก้ไขปัญหาสังคม จริยธรรมส่วนบุคคล และจริยธรรมสังคม
ISL 207

โครงสร้างภาษาอาหรับ 2 (Structure of Arabic Language II)
3(2-2-5)
โครงสร้างของประโยค ค�ำนาม ค�ำกริยา วิธีการผันค�ำกริยา ตามหลักนิรุกติศาสตร์ที่   ซับ
ซ้อนและพัฒนาทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน รูว้ ธิ กี ารใช้พจนานุกรมเบือ้ งต้น และศึกษาค้นคว้า
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ISL 210

อัล-กุรอาน 1 (Al-Qur’an I)
(3-0-6)
ความหมายของอัล-กุรอาน ความแตกต่างระหว่างอัล-กุรอานกับอัล-หะดีษกุดซี   ความ
ประเสริฐของอัล-กุรอาน การประทานอัล-กุรอาน สาเหตุของการประทานอัล-กุรอานตลอดจนศึกษา
โองการ(อายะฮฺ) แรก และโองการสุดท้ายที่ถูกประทานลงมา ความแตกต่างระหว่างซูเราะห์(บท)มัก
กียะฮฺกับซูเราะห์(บท)มะดานียะห์ การรวบรวมอัล-กุรอานในยุคของท่านอบูบักร์อัซ-ซิดดี๊กและท่าน        
อุษมาน บินอัฟฟาน
ISL 211

อัล-หะดีษ 1 (Al-Hadith I)
3(3-0-6)
ความหมายและความส�ำคัญของอัล-หะดีษต่อบทบัญญัตอิ สิ ลาม ประวัตกิ ารบันทึก  การ
รวบรวม การจ�ำแนกประเภทของอัล-หะดีษ อัล-หะดีษทีถ่ กู อุปโลกขึน้ (อัล-หะดีษเมาดัว๊ ะอ์) สาเหตุและ
สถานภาพของอัล-หะดีษทีถ่ กู อุปโลกขึน้ ประวัตแิ ละแนวทางในการบันทึกอัล-หะดีษของนักวิชาการหะ
ดีษคนส�ำคัญ ๆ  เช่น อิหม่ามบุคอรี  อิหม่ามมุสลิม  อิหม่ามอบูดาวุด
ISL 241

ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1(Arabic Language for Communication I) 3(2-2-5)
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอาหรับ ตามโครงสร้างของประโยคพื้นฐาน และ
การฝึกส�ำนวนภาษาอาหรับที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
ISL 242
		

ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
(Arabic Language for Communication II)
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอาหรับ ตามบริบทโครงสร้างของประโยคซับซ้อน
มากขึ้น  และการฝึกส�ำนวนภาษาอาหรับที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
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ISL 307

โครงสร้างภาษาอาหรับ 3 (Structure of Arabic Language III)
3(2-2-5)
หลักไวยากรณ์ โครงสร้างของประโยคพื้นฐานที่ประกอบขึ้นจากค�ำนามกับค�ำนาม และ
ค�ำนามกับค�ำกิริยา ที่ซับซ้อนกันมากยิ่งขึ้น ทักษะภาษาอาหรับ ศึกษาหลักการผันค�ำกริยาในภาษา
อาหรับ รูจ้ กั วิธกี ารใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และพัฒนาทักษะในการอ่านเพือ่ ให้สามารถ
จับใจความส�ำคัญและสรุปความอีกทั้งมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ISL 312

คอมพิวเตอร์ภาษาอาหรับ (Computer for Arabic Language)
3(2-2-5)
ทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์ภาษาอาหรับในการจัดการสารสนเทศในส�ำนักงาน การ
ติดต่อสื่อสารและสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ISL 361

การแปล 1 (Translation I)
3(2-2-5)
ทฤษฎีการแปลและเทคนิคการแปล ฝึกการแปลภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย และภาษา
ไทยเป็นภาษาอาหรับ จากเอกสารประเภททีใ่ ห้ขอ้ มูล เช่น คูม่ อื การใช้อปุ กรณ์ สูตรอาหาร การสัมภาษณ์
ความรูท้ ว่ั ไป ท�ำให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลจากภาษาหนึง่ ไปสูอ่ กี ภาษาหนึง่ ได้อย่างถูกต้อง
ISL 362

การแปล 2 (Translation II)
3(2-2-5)
กลวิธกี ารแปลและฝึกแปลข่าว สารคดี เอกสารวิชาการเบือ้ งต้น บทความจากสือ่ สิง่ พิมพ์
ทั้งจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย และแปลภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ
ISL 435

ภาษาอาหรับธุรกิจ (Business Arabic Language)
3(2-2-5)
ศัพท์ วลีทางธุรกิจเบื้องต้น และศัพท์ส�ำนวนทางธุรกิจเบื้องต้น ตลอดจนศึกษาพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ
ISL 436
		

การสนทนาภาษาอาหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
(Arabic Language Conversation in Business)
ศัพท์ วลีทางธุรกิจ และศัพท์ส�ำนวนทางธุรกิจ ตลอดจนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและ
จริยธรรมทางธุรกิจ และการพัฒนาทักษะการสนทนา โดยการฝึกสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมประจ�ำวัน
ทางธุรกิจ
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กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเอง
ISL 401

ฝึกปฏิบัติ (Practicum)
1(1-10-7)
ฝึกปฏิบตั งิ านกับบริษทั หรือหน่วยงานต่างๆ ทีใ่ ช้ภาษาอาหรับในการปฏิบตั งิ านเป็นเวลา
6 สัปดาห์ หรือ 210 ชัว่ โมง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา นักศึกษาต้องเขียนรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
ISL 402

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
2(1-3-4)
พัฒนาการเขียนภาษาอาหรับในหัวข้อตามความสนใจของแต่ละบุคคล และน�ำเสนอ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลในรูปแบบของรายงาน
ISL 403

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6(0-35-18)
นักศึกษาต้องฝึกงานในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของหน่วยงานนัน้ ๆ
เป็นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ และมีงานเฉพาะทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบตั เิ สร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาการฝึกงาน นักศึกษาจะต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์ และมีรายงานสรุป
ผลการปฏิบตั งิ านส่งภายหลังเสร็จสิน้ การฝึกงานเพือ่ รับการประเมินจากสถานประกอบการและอาจารย์
ประจ�ำวิชา
ISL 499

การสัมมนาในอิสลาม (Seminar in Islam)
3(3-0-6)
สัมมนาทางความคิด แนวทาง  การเปลีย่ นแปลงและการแก้ไขเกีย่ วกับอิสลามและสังคม
มุสลิมโดยทัว่ ไป เช่น  สถานภาพสตรีมสุ ลิม  บทบาทของผูน้ ำ� ศาสนาในการพัฒนา  การก�ำหนดประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมมาวิเคราะห์   จุดเด่นจุดด้อย เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและป้องกันให้สังคมไทย
มากขึ้น รวมทั้งส่งผลถึงการพัฒนาในชุมชนต่างๆ โดยศาสนาอิสลามมีส่วนร่วม

วิชาเอกเลือก
ISL 103

ประวัติศาสตร์อิสลาม (Islamic History)
3(3-0-6)
ประวัตศิ าสตร์ยคุ ก่อนอิสลามและยุคแรกของอิสลามทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  
การปกครอง  ศึกษาชีวประวัติของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) และผู้ปกครองรัฐอิสลามยุคหลังท่าน
ศาสดาเกี่ยวกับวิถีการด�ำเนินชีวิต  บทบาทหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนา การอพยพ  การท�ำสนธิสัญญา  
การท�ำสงคราม  ตลอดจนการสืบสานเจตนารมณ์ในการรักษาไว้ซงึ่ ค�ำสอนของศาสนา  การเปลีย่ นแปลง
ทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และการปกครองในแต่ละยุค  
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ISL 105

อิสลามกับการบริหารจัดการ (Islam and Management)
3(3-0-6)
ความหมาย แนวคิด การบริหารแบบมีส่วนร่วม การวางแผนตามสถานการณ์ การมอบ
หมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) การพัฒนาภาวะผู้น�ำ  การจูงใจ การบริหารความขัดแย้ง และ
ภาวะผู้น�ำของคอลีฟะฮ์อุมัร อิบนุ อัลค็อฏฏ็อบ เป็นกรณีศึกษา
ISL 203

ประวัติกฎหมายอิสลาม (History of Islamic Law)
3(3-0-6)
ประมวลลักษณะกฎหมายอิสลาม ประวัติการตราบทบัญญัติศาสนาอิสลามในช่วงเวลา
ต่างๆ ความแตกต่างระหว่างกฎหมายของพระผู้เป็นเจ้ากับกฎหมายที่บัญญัติโดยมนุษย์ นิยามของ
นิติบัญญัติอิสลามและกฎหมายอิสลาม แม่บทและแหล่งที่มาของการนิติบัญญัติในยุคต่างๆ
ISL 204 กฎหมายมรดกอิสลาม (Inheritance Law of Islam)
3(3-0-6)
         
ความหมาย ความเป็นมาของมรดก ประเภทของทรัพย์มรดก เงื่อนไขและข้อห้ามของ
การตกทอดทรัพย์มรดก หลักการแบ่งและการคํานวณทายาท และส่วนแบ่งในมรดก การแบ่งมรดก                
ในกรณีพิเศษ ผู้มีสิทธิรับและการกันสิทธิในมรดกกรณีผู้สาบสูญและทารกในครรภ์ ความหมายของ
พินยั กรรมประเภทหลักเกณฑ์ การเป็นโมฆะของพินยั กรรมและบุตร และหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วย
มรดกในประเทศไทย
		
ISL 205 ปรัชญาอิสลาม (Islamic Philosophy)
(3-0-6)
ความหมายและค�ำนิยามค�ำว่า “ปรัชญา”  ตลอดจนแนวความคิคด้านปรัชญาก่อนสมัย
อิสลามของอินเดีย  จีน  เปอร์เซีย กรีกและอาหรับ การก�ำเนิดของปรัชญาอิสลาม แหล่งก�ำเนิดที่เป็น
ปัจจัยภายในและภายนอก ลักษณะของปรัชญาอิสลาม  และประวัติศาสตร์ปรัชญาอิสลาม ศึกษาผล
งานและแนวคิดของนักปรัชญามุสลิมที่มีชื่อเสียงเช่น  อิบนุคอลดูน  อัลฟารอบี และนักปรัชญาการ
ศึกษา เช่น อิหม่ามฆอซาลี
ISL 206 วัฒนธรรมอิสลาม (Islamic Culture)
3(3-0-6)
หลักปฏิบัติของอิสลาม ข้อมูลจากอัลกุรอาน หะดีษและแนวคิดของปวงปราชญ์มุสลิมที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม  เช่น การอะกีเกาะห์ การกล่าวสลาม การคิต่าน การแต่งกาย อาหารวันส�ำคัญ
ต่าง ๆ และพิธกี ารเกีย่ วกับผูเ้ สียชีวติ (ญะนาซะห์) เป็นวัฒนธรรมและประเพณีของมุสลิมทีส่ บื ทอดตาม
บรรพบุรุษและส่งผลต่อวิถีชีวิตมุสลิม
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ISL 230

นิติศาสตร์อิสลาม (Islamic Law)
3(3-0-6)
ความหมายของบทลงโทษ(ฮุดู๊ด) ความผิดที่ไม่มีข้อก�ำหนดบทลงโทษ (ตะฮฺซีรฺ)  ความ
หมายของความผิด และขอบเขตการลงโทษตามบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับการผิดประเวณี   การรักร่วม
เพศ  การลักทรัพย์  การเสพสุราและยาเสพติด  การฆาตกรรม การท�ำนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย การ
ซื้อขายล่วงหน้า การจ�ำน�ำ การจ�ำนอง  
ISL 231

กฎหมายครอบครัวอิสลาม (Islamic Family Law)
3(3-0-6)
กฎหมายครอบครัวจากอัล-กุรอาน และอัล-หะดีษ ที่เกี่ยวกับการเลือกคู่ครอง การหมั้น  
การสมรส  ความสัมพันธ์  สิทธิและหน้าที่ของสามี ภรรยา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา และบุตร
หรือบุตรบุญธรรม การสิน้ สุดการสมรส  บทบาทและหน้าทีข่ องสามีภรรยา สิทธิการเลีย้ งดูบตุ รหลังการ
หย่าร้าง  และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินสมรส  
ISL 240

อิสลามและมนุษยสัมพันธ์ (Islam and Human Relationship)
3(3-0-6)
แนวทางการด�ำรงชีวิตมุสลิมอยู่ในสังคม เช่น หลักการพูดหลักการเขียนหลักการวางตัว
ในที่สาธารณะ หลักการแต่งกาย สิ่งที่ไม่ควรกระท�ำ  ข้อห้ามต่าง ๆตามหลักศาสนา การใช้แนวทาง
จิตวิทยา การใช้ระบบนันทนาการมาเสริมเพื่อเป็นการแก้ปัญหา เป็นที่ยอมรับในความสามารถของ
ตัวบุคคลนั้น รวมถึงการท�ำงานในองค์กรต่างๆ  เพื่อผลงานได้สมบูรณ์แบบอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ต้องอยู่
บนหลักค�ำสั่งสอนของศาสนาอิสลาม
ISL 301

ศาสนาปริทัศน์ (World Religions Reviews)
3(3-0-6)
ประวัติการก�ำเนิดศาสนา วิวัฒนาการของศาสนา และศึกษาหลักการศรัทธา คุณธรรม   
จริยธรรม หลักค�ำสอน และหลักการปฏิบัติของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาฮินดู – ซิกส์ ตลอดจนคัมภีร์ของแต่ละศาสนา
ISL 302

หลักการเผยแผ่อิสลาม (Islamic Dissemination)
3(3-0-6)
ความหมาย เป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการ ประวัติการเผยแพร่ของบรรดาศาสดาและ
หลักการในอัล – กุรอาน
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ISL 304

การเมืองการปกครองในอิสลาม (Politics and Government in Islam) 3(3-0-6)
ค�ำนิยามของสังคม  การเมือง  การปกครอง  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  อิสลามกับ
การเมืองการปกครอง พื้นฐานโครงสร้างระบบการเมืองอิสลาม  ประวัติการเมืองอิสลามในสมัยท่าน
นบีมูฮ�ำหมัด (ซ.ล)  กระบวนการสรรหาผู้น�ำในอิสลามและหลักการปกครองของอิสลาม
ISL 305

อารยธรรมและวิทยาการอิสลาม (Islamic Sciences and Civilization) 3(3-0-6)
อารยธรรมและวิทยาการอิสลาม ประวัติความเป็นมา การบูรณะอารยธรรมสมัยต่าง ๆ  
โดยเน้นอิทธิพลของอารยธรรมและวิทยาการอิสลามที่มีต่อโลก สถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมอิสลาม
ศิลปะการเขียนตัวอักษรอารบิก นาชีด และศิลปะบนผืนพรม
ISL 310

อัล-กุรอาน 2 (Al-Qur’an II)
(3-0-6)
วิเคราะห์โองการ (อายะห์) ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า มนุษย์กับ
สังคม  ศึกษาโองการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความส�ำคัญของการศึกษา  สังคม เศรษฐกิจ  สาธารณสุข       สิ่ง
แวดล้อม ฯลฯ
ISL 311

อัล-หะดีษ 2 (Al-Hadith II)
3(3-0-6)
วิเคราะห์อลั -หะดีษ ทีเ่ กีย่ วกับหลักการศรัทธาและภาวะพิสทุ ธิ์ เช่น อิคลาส (ความบริสทุ ธิ์
ใจ) ตักวา (การย�ำเกรง) ความอดทน ความสัจจริง ความเชื่อมั่น และอิสติกอมะห์ (การยืนหยัด) จาก
หนังสือหะดีษซอเหี๊ยะหฺ (รวบรวมโดยอิหม่ามบุคคอรีและอิหม่ามมุสลิม) และหนังสือสุนัน (รวบรวม
โดยอิหม่ามอบูดาวูด อิหม่ามติรมิซีย์ อิหม่ามนาซาอี และอิหม่ามอิบนุมาญะฮ์)
ISL 330

สถานภาพสตรีมุสลิม (Roles of Women in Islam)
3(3-0-6)
สถานภาพสตรีมุสลิมตามหลักการศาสนา ทั้งด้านบทบาท สิทธิ หน้าที่ โอกาสด้าน
ครอบครัว การด�ำรงชีวติ สังคมปัจจุบนั และวิเคราะห์สถานภาพของสตรีมสุ ลิมและมาตรการในการแก้
ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมตามแนวทางของศาสนาอิสลาม
ISL 340

ภารกิจของผู้น�ำในอิสลาม (Mission of Leader in Islam)
3(3-0-6)
ความหมายของผู้น�ำ  ภาวะผู้น�ำ  ผู้น�ำตามแบบฉบับของมุสลิม บทบาทของผู้น�ำ  ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดภาวะผู้น�ำ  แนวทางวิธีการประเมินภาวะผู้น�ำ  การสรรหาผู้น�ำ  คุณสมบัติ อ�ำนาจหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคม เทคนิคการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน
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ISL 341

นักคิดมุสลิม (Muslim Philosopher)
3(3-0-6)
ประวัติ และแนวความคิดของนักคิดมุสลิมในด้านความเชือ่ การศึกษา เศรษฐกิจ  การเมือง  
และสังคมตั้งแต่คริสตร์ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน เช่น มุฮัมมัด อับดุ ญะมาลุดดีน อัล-      อัฟฆอน
และฮาซัน อัลบันนา ฯลฯ
ISL 342

ศิลปะการพูดในอิสลาม (The Art of Pubic Speaking in Islam)
(2-2-5)
หลักการพูดทีม่ าจากอัล-กุรอานและวจนพจน์ของท่านศาสดาและบรรดาซอฮาบะห์ (อัคร
สาวก) เทคนิควิธีการ และศิลปการพูดในที่ชุมชน ฝึกปฏิบัติหลักการพูดในงานพิธีการ หรือ การแสดง
ธรรม เป็นต้น
ISL 344

โลกมุสลิมปริทัศน์ (Muslim World Reviews)
3(3-0-6)
ประวัติความเป็นมา การพัฒนาและสถานภาพของประเทศต่าง ๆ ในโลกมุสลิม ตั้งแต่
ก่อนสงครามโลกจนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ สาเหตุของความตกต�ำ่ ของโลกมุสลิม วิเคราะห์สถานการณ์โลก
มุสลิมในอดีตปัจจุบนั รวมทัง้ กระบวนการโลกาภิวตั น์กบั ผลกระทบทีม่ ตี อ่ การพัฒนาสังคมในโลกมุสลิม
ISL 345

ศิลปะอิสลาม (Islamic Art)
3(3-0-6)
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ผลงานทางด้ า นศิ ล ปะที่ เ กี่ ย วกั บ อิ ส ลาม หลั ก การและความงาม
สุนทรียศาสตร์ การับรู้ เนื้อหา รูปแบบและการสื่อความหมาย ตลอดจนรูปแบบและวิธีการประดิษฐ์
ตัวอักษรภาษาอาหรับเชิงวิจิตรศิลป์
ISL 350
		

การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม
3(3-0-6)
(Islamic Organizational Administration)
หลักการ รูปแบบและวิธีการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามในประเทศไทย ได้แก่ ส�ำนัก
จุฬาราชมนตรี ส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ำจังหวัด ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำมัสยิด และการประสานงานกับหน่วยราชการ
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
ISL 351

เศรษฐศาสตร์อิสลาม (Islamic Economics)
3(3-0-6)
มูลค่า  ราคา  การจัดสรรทรัพยากร  พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน ปัจจัยการผลิต
การแข่งขัน การค้าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ บทบาทของรัฐบาลความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ   พื้นฐานและโครงสร้างระบบเศรษฐศาสตร์อิสลาม และพระราชบัญญัติคุ้มครอง      
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ผู้บริโภค  ความต้องการที่จ�ำเป็นและไม่จ�ำเป็น  ปัญหาต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และ
วัฒนธรรม แนวคิดและแนวทางแก้ไขตามแนวเศรษฐศาสตร์อิสลาม กรรมสิทธิ์ ระบบดอกเบี้ย  ระบบ
ธนาคารอิสลาม และระบบประกันสังคมในอิสลาม  มีความเข้าใจกลยุทธ์ทางด้านสภาวะด้านการเงิน  
สภาวะทางเศรษฐกิจ จากอดีตสู่ปัจจุบัน  การแก้ไขปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจและ  วิธีการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงระบบกลไก  ทางด้านการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ISL 352

การบริหารกองทุนอิสลาม (Islamic Fund Administration)
(3-0-6)
ความหมายของค�ำว่า ซะกาต  เงือ่ นไขของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ซะกาต  ขอบข่ายของความหมาย
(1) คนยากจน (2) คนขัดสน (3) เจ้าหน้าที่จัดเก็บซะกาต (4) ผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม (5) การไถ่
ทาส (6) หนี้สินล้นพ้นตัว (7) ในหนทางของอัลลอฮฺ (8) ผู้เดินทาง ตามข้อบัญญัติของอัล-     กุรอาน กฏ
เกณฑ์ของการออกซะกาต สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในกฏเกณฑ์ของการออกซะกาต ความหมายของกอง
ทุน กองทุนบัยตุ้ลมาล วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนบัยตุ้ลมาล ประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุน
การพัฒนากองทุนสู่สังคมมุสลิมการจัดการตามหลักการของอิสลาม ตะกาฟุล และเปรียบเทียบกับ
ธนาคารและการด�ำเนินงานธนาคารชุมชนหรือสหกรณ์สู่ระบบอิสลาม
ISL 353

การด�ำเนินธุรกิจกับอาหรับ (Doing Business with Arabs)
3(2-2-5)
ประเด็นปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจกับอาหรับ สภาพการเมืองและเศรษฐกิจปัจจุบัน รวม
ทั้งศึกษาระบบกฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจของชาวอาหรับ.
ISL 360

สุขภาวะในอิสลาม (Healthy Life in Islam)
3(3-0-6)
นิยามของสุขภาวะ  สขุ ภาพจิต  ความเชือ่ มัน่ ในหลักการอิสลามและเพศศึกษา ศึกษาภาวะ
ทางโภชนาการ ความหมายของมาตรฐานฮาลาล (อนุมัติ) ฮารอม (ต้องห้าม) และนะญิส             (สิ่ง
สกปรก) การบริโภคอาหารตามบัญญัติอิสลามและมาตรฐานฮาลาล ศึกษาการอนุมัติ   ข้อห้ามตาม
บัญญัตขิ องอิสลามในการป้องกันและแก้ไขสิง่ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสร้างสุขภาวะทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
ISL 398

อิสลามกับระเบียบวิธีวิจัย (Islam and Research Methodology)
3(3-0-6)
ข้อมูล ความรู้ในกระบวนการวิจัยเชิงบัญญัติอิสลาม โดยเลือกหัวข้อ การตั้งปัญหา การ
ออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และอภิปราย  การเขียนรายงานการวิจัยทีถ่ กู
ต้อง โดยมุง่ เน้นตามทฤษฎีทอี่ า้ งถึงอิสลามโดยทางตรงและทางอ้อม การรวบรวมประยุกต์ใช้ และมุง่ เน้น
ถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลซึ่งมีหลักฐานตามข้อเท็จจริง  สามารถเขียน
โครงการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย  วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
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ISL 410

หลักการพิสูจน์อัล-หะดีษ (Usul Al-Hadith)
3(3-0-6)
หลักการของการพิสจู น์อลั -หะดีษ วิธกี าร และความส�ำคัญของการพิสูจน์อลั -หะดีษ  การ
วิเคราะห์การสืบทอดอัล-หะดีษ  หลักการพิจารณา และการจัดระดับของอัล-หะดีษ ตลอดจนการแนะน�ำ
ต�ำราต่าง ๆ  เกี่ยวกับผู้รายงาน
ISL 437
		

ภาษาอาหรับส�ำหรับบริการทางการแพทย์
3(2-2-5)
(Arabic Language for Medical Services)
ค�ำศัพท์ ส�ำนวนและบทสนทนาภาษาอาหรับส�ำหรับบริการทางการแพทย์ การทักทาย
การให้ขอ้ มูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการจดบันทึกข้อความ และการพัฒนาทักษะการ
ฟัง การพูด โดยฝึกในสภาพที่สอดคล้องกับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ISL 440

ภาษาอาหรับส�ำหรับมัคคุเทศก์ (Arabic Language for Tour GuidesI) (2-2-5)
ศัพท์ ส�ำนวนทีม่ คั คุเทศก์ตอ้ งใช้ในการพูดและฟังเป็นประจ�ำ ฝึกทักษะการฟังและการพูด
ในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นสถานที่ที่ส�ำคัญในกรุงเทพฯ และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ISL 441
		

ภาษาอาหรับส�ำหรับบุคลากรส�ำนักงาน
3(2-2-5)
(Arabic Language for Office Personnel)
ศัพท์และส�ำนวนส�ำหรับบุคลากรส�ำนักงาน พัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยฝึกใน
สภาพที่สอดคล้องกับงานประจ�ำของบุคลากรในส�ำนักงาน
ISL 460

ดาราศาสตร์อิสลาม (Islamic Astronomy)
3(3-0-6)
ระบบสุริยจักรวาล และการโคจรของดาวเคราะห์   ดาวฤกษ์ โลกและดวงจันทร์   การ
ปรากฏและเหตุการณ์  เช่น  ข้างขึ้น  ข้างแรม  ทางช้างเผือก  สุริยคราส  จันทรคราส  กลางวัน  กลาง
คืน  ฯลฯ  ความสัมพันธ์ระหว่างดาราศาสตร์อิสลามกับวิทยาศาสตร์ในระบบสากล (ปฏิทินอิสลาม
และปฏิทินสากล) ความหมายของค�ำว่า ฮิลาล(เดือนเสี้ยว)  มัตหละ  การก�ำหนดวัน – เดือน – ปีของ
อิสลาม วัน – เดือน – ปี ของสากลและละติจูด ลองจิจูด ค่าของดวงจันทร์ ตามหลักดาราศาสตร์ และ
ข้อบัญญัติจากอัล-กุรอานและอัล-หะดีษ การน�ำความรู้ด้านดาราศาสตร์อิสลามไปใช้ในการด�ำเนิน
ชีวิตตามบทบัญญัติของอิสลาม
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ISL 463
		

ภาษาอาหรับส�ำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3(2-2-5)
(Arabic Language for Service Industry)
ภาษาเฉพาะและวัฒนธรรมทีเ่ จตนาสนองความต้องการทางสังคมและข้อก�ำหนดทางการ
งาน ธุรกิจ และการบริการอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
FTH 452 มาตรฐานการให้บริการผลิตภัณฑ์ฮาลาล
3(2-3-6)
		 (Standard Service for Halal Products)
ข้อก�ำหนดของผลิตภัณฑ์ฮาลาล และเงื่อนไขตามหลักการอิสลาม การน�ำความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์หรืออาหารฮาลาล ไปใช้และบริโภคตามหลักโภชนาการเพือ่ สุขภาวะทีด่ ี ฝึกปฏิบตั กิ าร และ
ศึกษาดูงานสถานประกอบการทีผ่ ลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ฮาลาล แนวปฏิบตั กิ ารขอรับรองเครือ่ งหมาย
ฮาลาลไทย ตามข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และค�ำแนะน�ำใน
การจัดท�ำเมนูอาหารฮาลาล รวมทั้งการให้บริการผลิตภัณฑ์และอาหารฮาลาล ในโรงแรม และร้านค้า
ปลีก แสดงตัวอย่างการท�ำอาหารฮาลาล และสูตรอาหารฮาลาล   
FTH 453 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal Product Standard)
(2-3-6)
ความหมายของฮาลาล และฮารอมในอิสลาม ข้อก�ำหนดของผลิตภัณฑ์และอาหารฮาลาล
และเงื่อนไขตามหลักการอิสลาม การผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ฮาลาล ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การ
เชือดสัตว์เพือ่ ประกอบอาหารฮาลาล องค์ประกอบของอาหารต้องห้าม และอนุญาต กระบวนการผลิต
การติดฉลาก และการจัดการผลิตอย่างถูกต้อง กฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารฮาลาล การ
จัดจ�ำหน่ายอาหารฮาลาลภายในประเทศ และการส่งออก ขัน้ ตอนการขอใบรับรองเครือ่ งหมายฮาลาล
ของประเทศไทย และโอกาสทางธุรกิจส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล
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รายวิชาอาหรับศึกษา
ISL 106

ความรู้เบื้องต้นทางภาษาอาหรับ (Introduction to Arabic Language3) (2-2-5)
ภาษาอาหรับเสริมพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียน ส�ำหรับนักศึกษาที่มีพื้นความรู้ไม่
ถึงเกณฑ์ที่จะเรียนภาษาอาหรับ
ISL 107

โครงสร้างภาษาอาหรับ 1 (Structure of Arabic Language I)
3(2-2-5)
พยัญชนะ และสระต่างๆ ในภาษาอาหรับ การสะกดค�ำ ฝึกการออกเสียงและเขียน
พยัญชนะอาหรับทีถ่ กู ต้อง ชนิดของค�ำ ประเภทของประโยค นิยาม สัญลักษณ์ตา่ งๆของค�ำและประโยค
รวมถึงวิธกี ารผันค�ำกริยาตามหลักนิรกุ ติศาสตร์ กอปรกับพัฒนาด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
และการแปล
ISL 207

โครงสร้างภาษาอาหรับ 2 (Sructure of Arabic Language II)
3(2-2-5)
โครงสร้างของประโยค ค�ำนามค�ำกริยา วิธีการผันค�ำกริยา ตามหลักนิรุกติศาสตร์ที่
ซับซ้อนและพัฒนาทักษะในด้านการฟัง การพูด การอ่าน รู้วิธีการใช้พจนานุกรมเบื้องต้น และศึกษา
ค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ISL 241

ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1 (Arabic Language for Communication I)3(2-2-5)
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอาหรับ ตามโครงสร้างของประโยคพื้นฐาน และ
การฝึกส�ำนวนภาษาอาหรับที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
ISL 242
		

ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
(Arabic Language for Communication II)
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอาหรับ ตามบริบทโครงสร้างของประโยคซับซ้อน
มากขึ้น  และการฝึกส�ำนวนภาษาอาหรับที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
ISL 307 โครงสร้างภาษาอาหรับ 3 (Structure of Arabic Language III)
3(2-2-5)
         
หลักไวยากรณ์ โครงสร้างของประโยคพื้นฐานที่ประกอบขึ้นจากค�ำนามกับค�ำนาม และ
ค�ำนามกับค�ำกิริยาที่ซับซ้อนกันมากยิ่งขึ้น ทักษะภาษาอาหรับ ศึกษาหลักการผันค�ำกริยาในภาษา
อาหรับ รูจ้ กั วิธกี ารใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และพัฒนาทักษะในการอ่านเพือ่ ให้สามารถ
จับใจความส�ำคัญและสรุปความอีกทั้งมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
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วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ Communication Arts
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
COM 111 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
3(3-0-6)
		
(Principles and Theories of Communication)
วิวัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสาร กระบวนการ องค์ประกอบ แบบจ�ำลอง ปัจจัยที่สนับสนุน
หรือสกัดกั้นประสิทธิภาพของการสื่อสารแต่ละประเภท ตลอดจน ความหมาย บทบาท อิทธิพล และความ
ส�ำคัญของสื่อสารมวลชนในยุคการเปลี่ยนแปลง สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สื่อใหม่ สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนกิจกรรมการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
COM 116 ภาษาและการเขียนในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
		 (Language and Writing in Social and Cultural Contexts)
  
ความเข้าใจพื้นฐานของภาษา ธรรมชาติของภาษา เน้นทักษะการอ่านและการเขียนให้มีประ
สิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามความมุ่งหมายของการสื่อสาร มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมทางภาษาและ          
การใช้ภาษา การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนในสือ่ นอกจากนีย้ งั ครอบคลุมถึงงานประพันธ์
ประเภทเรื่องสั้นและนวนิยาย
COM 117 วาทศิลป์และบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
		 (Speech and Personality)
ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับการพูดตามแนวทางวาทศาสตร์ หลักการพูดขัน้ พืน้ ฐาน การเตรียมความ
พร้อมในการพูด การวิเคราะห์ผฟู้ งั การเลือกประเด็นในการพูด การประเมินการพูด และการพูดในวาระต่างๆ
ในงานนิเทศศาสตร์ ศิลปะการเจรจาต่อรอง เทคนิคในการน�ำเสนอ และพัฒนาบุคลิกภาพส�ำหรับการพูด
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COM 211 กฎหมายการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
		 (Laws of Mass Communication)
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของมนุษย์ ปรัชญากฎหมาย กฎหมายว่าด้วยความ
ผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น การละเมิดต่อชื่อเสียง กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับการกระท�ำความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
COM 217 จิตวิทยาการสื่อสาร
3(3-0-6)
		 (Psychology of Communication)
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย์ แนวคิดพื้นฐานของนักทฤษฎีทาง
จิตวิทยา ความส�ำคัญของการรับรูท้ างการสือ่ สารของมนุษย์ในแต่ละวัย บริบททางกายภาพ บริบททางสังคม
ที่ส่งผลต่อการสื่อสาร และการใช้จิตวิทยาในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร
COM 222 จริยธรรมการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
(Ethics of Mass Communication)
                     หลักและแนวคิดพื้นฐานทางด้านจริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน
และกรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการสื่อสารมวลชน การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์
จริยธรรมกับงานสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ
COM 223 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
3(2-3-6)
		 (Digital Photography for Communication)
ส่วนประกอบและการท�ำงานของกล้องดิจทิ ลั ชนิดของกล้องดิจทิ ลั เลนส์ อุปกรณ์เสริม หลักการ
ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลตั้งแต่การเลือกไฟล์ภาพ การตั้งค่าความละเอียดของภาพ ระบบบันทึกภาพ การตั้ง
ความสมดุลของแสงสีขาว การวัดแสง การชดเชยแสง และการตั้งค่าความไวแสง การจัดองค์ประกอบภาพ
การให้แสง การถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการตกแต่งภาพเพื่อการสื่อความหมาย
COM 227 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
3(2-2-5)
(Intercultural Communication in ASEAN )
ความหมาย ความส�ำคัญ และบทบาทของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม อิทธิพลและองค์
ประกอบทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน กระบวนการเข้า
สู่วัฒนธรรมใหม่ และการปรับตัว อุปสรรคและประสิทธิภาพของการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
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COM 230 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3(2-2-5)
		 (Creative Thinking for Communication Arts)
หลั ก การแนวคิ ด และทฤษฎี ด ้ า นการคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ กระบวนการคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์                    
การก�ำหนดโจทย์เพื่อการคิดเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบ และกรณีศึกษาเพื่อใช้ความคิดสร้างสรรค์ส�ำหรับ
งานนิเทศศาสตร์
COM 231 การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Creation of Contents for Digital Media)
              แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมดิจิทัล แหล่งข้อมูลและทรัพยากรดิจิทัล การสืบค้นการวิเคราะห์             
การสังเคราะห์ การออกแบบ และผลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางนิเทศศาสตร์ส�ำหรับสื่อ
ดิจิทัลที่หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
COM317

การวิจัยทางการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communication Research)
หลักการ แนวคิด และระเบียบวิธกี ารวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั
เชิงคุณภาพ การก�ำหนดประเด็นในการวิจัย การออกแบบการวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์ การใช้และการแปล
ความหมายทางสถิติเพื่อการวิจัย
COM 349 ผู้ประกอบการด้านการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Communication Entrepreneurs)
          
ผู้ประกอบการด้านการสื่อสารประเภทต่าง ๆ แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ อาทิ การจัดการ
นวัตกรรมการสื่อสาร การบริหารโครงการและธุรกิจด้านการสื่อสาร ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการด้าน
การสือ่ สาร   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและโอกาสทางธุรกิจ การเตรียมการส�ำหรับการจัดตัง้ ธุรกิจด้านการ
สื่อสาร จริยธรรมของผู้ประกอบการ
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สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
(Innovative Advertising and Creative Media)
วิชาชีพบังคับ

		
IAM 150 ความรู้เบื้องต้นทางการโฆษณาและการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Introduction to Advertising and Digital Marketing)
ความเข้าใจเกีย่ วกับการโฆษณา และการตลาดดิจทิ ลั ในประเด็นเกีย่ วกับ ความหมาย บทบาท
หน้าที่ อิทธิพลของการโฆษณาและการตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์สินค้าและตลาดผู้
บริโภค ประเภทและประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาดิจิทัลประเภทต่าง ๆ หน้าที่และการให้บริการของบริษัท
ตัวแทนโฆษณา การวางแผนงานโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา
IAM 153
		

การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก
3(3-0-6)
(Consumer Insight Analysis)
ลักษณะทัว่ ไปและการแบ่งกลุม่ ผูบ้ ริโภค ทฤษฎี/แนวคิดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค                  
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคจากปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  
รูปแบบใหม่ๆ ของพฤติกรรมการบริโภคและกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคไปใช้ในเพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด วางต�ำแหน่งทางการตลาด   ส่วนประสมทางการตลาด
ตลอดจนใช้ใน   การสร้างสรรค์งานโฆษณา
IAM 156
		

การออกแบบทัศนสารดิจิทัลเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
(Digital Visual Design for Advertising)
ประวัติ หลักการ แนวคิดการออกแบบกราฟฟิก การใช้ภาพและตัวอักษรในการสือ่ ความหมาย
การน�ำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบกราฟฟิก การจัดองค์ประกอบและการใช้สใี นการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
IAM 157
		

การผลิตวิดีทัศน์และภาพเคลื่อนไหวเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
(Commercial Video and Motion Graphic Production)
กระบวนการและขั้นตอนในการผลิตงานโฆษณา ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติ
ผลิตงานโฆษณาทางสื่อภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ

1493
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

IAM 250 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
		 (Creative Solution for Advertising)
		
วิชาบังคับก่อน : IAM 150 ความรู้เบื้องต้นทางการโฆษณาและการตลาดดิจิทัล
IAM 153 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก IAM 156 การออกแบบทัศนสารดิจิทัลเพื่องานโฆษณา
IAM 157 การผลิตวิดีทัศน์และภาพเคลื่อนไหวเพื่องานโฆษณา
ความเข้าใจ บทบาท และความส�ำคัญของกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิเคราะห์
การศึกษาข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มาเพื่อใช้ระดมความคิด ประเมินสถานการณ์ และศึกษาความเป็น
ไปได้ น�ำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้านการสื่อสารหรือประเด็นอื่น ๆ ในกระบวนการโฆษณาอย่างยืดหยุ่น
สอดคล้องกับบริบทอย่างมีพลวัตและมีประสิทธิภาพ
IAM 259 การตลาดดิจิทัลเพื่อการโฆษณา*
3(3-0-6)
		 (Digital Marketing for Advertising)
		
วิชาบังคับก่อน : IAM 153 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก
ความหมาย บทบาท และความส�ำคัญของการตลาดดิจทิ ลั ในบริบทสมัยใหม่ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง                    
ทั้งเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการสื่อสาร  เรียนรู้องค์ประกอบของการโฆษณาในสื่อดิจิทัล
การสื่อสารตราสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิคของสื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของสื่อเพือ่ ก�ำหนดกรอบและวางแผนการสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเครือ่ งมือในการ
วิเคราะห์และวัดสัมฤทธิผล  (หมายเหตุ:* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
IAM 260
		

การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา
3(2-3-6)
(Advertising Creative and Production)
วิชาบังคับก่อน : IAM 150 ความรู้เบื้องต้นทางการโฆษณาและการตลาดดิจิทัล
IAM 153 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก IAM 156 การออกแบบทัศนสารดิจิทัลเพื่องานโฆษณา
IAM 157 การผลิตวิดีทัศน์และภาพเคลื่อนไหวเพื่องานโฆษณา
แนวคิด การพัฒนากลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา กระบวนการผลิตงานโฆษณาในด้าน
การเขียนบทโฆษณา และการออกแบบสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมสือ่ ดิจทิ ลั สือ่ สังคมออนไลน์ การสร้างเนือ้ หา สือ่ โฆษณาร่วมสมัย  รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และประเมินค่าผลงานสร้างสรรค์สื่อโฆษณาที่ทดลองฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษางานโฆษณาที่น่าสนใจ

IAM 352
		

นวัตกรรมสื่อและการวางแผน
(Media Innovation and Planning)
วิชาบังคับก่อน : IAM 153 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก
IAM 156 การออกแบบทัศนสารดิจิทัลเพื่องานโฆษณา

3(3-0-6)
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ความหมาย บทบาท และความส�ำคัญของนวัตกรรมสื่อโฆษณา ความเปลี่ยนแปลงของสื่อ
โฆษณาประเภทต่าง ๆและรูปแบบการสือ่ สารออนไลน์ รวมไปถึงการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ เพือ่ การวิเคราะห์
เชิงคาดการณ์ในตลาด ความต้องการของผู้บริโภค และข้อมูลอื่นๆเพื่อน�ำไปสู่การวางแผนเลือกใช้สื่อที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานโฆษณาและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
IAM 353
		

การโฆษณาผสมผสาน
3(3-0-6)
(Hybrid Advertising)
วิชาบังคับก่อน : IAM 153 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก
ความหมาย บทบาทและความส�ำคัญในการสื่อสารทางการโฆษณา ลักษณะ รูปแบบและ
กระบวนการสื่อสารทางการโฆษณา บทบาทของสินค้าและตราสินค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป้า
หมาย กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการโฆษณา การวางแผนการเลือกใช้สอื่ และเครือ่ งมือในการสือ่ สารแบบ
ผสมผสานทัง้ สือ่ โฆษณาแบบเดิมและสือ่ โฆษณาแบบใหม่ในรูปแบบสือ่ สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึง วิธีการประเมินผลแผนงานสื่อสารทางการตลาดและการใช้สื่อโฆษณาแบบผสมผสาน
IAM 354
		

การวิจัยและพัฒนาเพื่องานโฆษณา
3(3-0-6)
(Research and Development for Advertising)
วิชาบังคับก่อน : IAM 153 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก
หลักการ ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของงานวิจยั เพือ่ การโฆษณา ระเบียบวิธกี ารวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
และเทคนิคต่าง ๆ ของการวิจยั โฆษณา เพือ่ ไปประยุกต์และน�ำไปใช้ในกระบวนการโฆษณา โดยมีการทดลอง
ปฏิบตั งิ านวิจยั กับกรณีศกึ ษาจริง ได้แก่  การทดสอบชิน้ งานโฆษณา การวิเคราะห์การรณรงค์การโฆษณา การ
วิเคราะห์ตลาดและผูร้ บั สารเป้าหมาย การประเมินประสิทธิผลงานโฆษณา ตลอดจนวิธกี ารน�ำเสนอผลการวิจยั
IAM 360 การสื่อสารแบรนด์เชิงสร้างสรรค์*
3(3-0-6)
		 (Creative Branding Communication)
		
วิชาบังคับก่อน : IAM 153 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก
ความหมาย บทบาท และความส�ำคัญของการสร้างแบรนด์ผา่ นการสือ่ สารเชิงสร้างสรรค์ แนวคิด
ของความคิดสร้างสรรค์กบั การสือ่ สารแบรนด์ กลยุทธ์ กระบวนการสร้างสรรค์แบรนด์โดยอาศัยเทคนิคในการ
สร้างสรรค์สื่อในรูปแบบต่าง ๆ และเรียนรู้กรณีศึกษาของการสร้างแบรนด์ทั้งที่ประสบความส�ำเร็จและล้ม
เหลว (หมายเหตุ:* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)
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IAM 445 การวางแผนกลยุทธ์โฆษณา
3(3-0-6)
		 (Strategic Advertising Planning)
		
วิชาบังคับก่อน : IAM 153 การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก
ความหมาย และความส�ำคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานทางตลาดสมัยใหม่
แนวคิด ลักษณะวิธีการวางแผน และรูปแบบกลยุทธ์ใหม่ๆ ด้านการโฆษณา การสื่อสารทางการตลาด และ
การจัดการสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลแผนกลยุทธ์
IAM 451
		

อุตสาหกรรมโฆษณา
3(3-0-6)
(Advertising Industry)
วิชาบังคับก่อน : IAM 153 การวิเคราะห์ผบู้ ริโภคเชิงลึกและผ่านการศึกษาในกลุม่ วิชาชีพอย่าง
น้อย 27 หน่วยกิตหรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรม
การโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์เท่านั้น)
ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการโฆษณา ตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้า
บริษทั ตัวแทนโฆษณา บริษทั วิจยั บริษทั ด�ำเนินงานด้านกิจกรรมทางการตลาด ดิจทิ ลั เอเยนซี่ สตาร์ทอัพ รวม
ถึงผูร้ บั งานอิสระและบริษทั ทีจ่ ดั การด้านการสือ่ สารออนไลน์ ตลอดจนกระบวนการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผูผ้ ลิตงานโฆษณาในสือ่ ต่าง ๆ นอกจากนีย้ งั ต้องเรียนรูถ้ งึ การเปลีย่ นแปลงในอุตสาหกรรมการโฆษณาทีม่ กี าร
แยกออกมาเป็นกลุ่มธุรกิจเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น
IAM 452 นวัตกรรมการรณรงค์โฆษณา
3(2-2-5)
		 (Innovative Advertising Campaign)
		
วิชาบังคับก่อน : IAM 451 อุตสาหกรรมโฆษณา
การรณรงค์การสือ่ สารโดยศึกษาถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด สินค้าและผูบ้ ริโภค
ทีส่ อดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาด การวางกลยุทธ์การสือ่ สารทัง้ ในด้านกระบวนการสร้างสรรค์แนวความ
คิดโฆษณา การผลิตผลงานโฆษณา ที่เหมาะสมกับความหลากหลายของสื่อโดยมุ่งไปในรูปแบบของการ
สื่อสารออนไลน์ รวมไปถึงการวางแผนกลยุทธ์สื่อและวิธีการเลือกสื่อโฆษณา การน�ำเสนอและการประเมิน
ผลแผนงาน
IAM 459 การโฆษณาเพื่อสังคม
3(3-0-6)
		 (Social Advertising)
		
วิชาบังคับก่อน : IAM 150 ความรู้เบื้องต้นทางการโฆษณาและการตลาดดิจิทัล
แนวคิด ทฤษฎี กลยุทธ์การโฆษณาเพื่อสังคม การโฆษณาเพื่อบริการสาธารณะ การโฆษณา
เพื่อสถาบัน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบการโฆษณา ผลกระทบทางสังคมอันสืบเนื่องจากอุตสาหกรรม
โฆษณาภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
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ศึกษาความเปลี่ยนแปลง กระแสความเคลื่อนไหวและแนวโน้มต่าง ๆของธุรกิจโฆษณาทั้งของประเทศไทย
และภาพรวมระดับโลก รวมถึง วิเคราะห์ วิจารณ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณากับสถาบันทางสังคม
อื่น ๆ และศึกษาการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา การก�ำกับดูแลกันเอง กฎหมายจริยธรรมและจรรยา
บรรณที่เกี่ยวกับวิชาชีพโฆษณา
IAM 496
		

การเป็นผู้ประกอบการด้านการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Advertising and Creative Media Entrepreneurs)
ความคิดริเริ่มทางธุรกิจ กลยุทธ์ และการสร้างสรรค์งานเพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้านการ
โฆษณา การวางแผนธุรกิจส�ำหรับผู้เริ่มต้น การเป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจด้านการโฆษณา

IAM 489 การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-40-20)
		 (Internship)
		
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 39 หน่วย
การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชาชีพโฆษณาและที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้และหา
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยอยู่ในการควบคุมและประเมินผลของคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
IAM 492
		

ปริญญานิพนธ์
5(0-10-5)
(Senior Project)
วิชาบังคับก่อน  :  IAM  489 การฝึกงานวิชาชีพ และต้องผ่านการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพไม่น้อย
กว่า  40  หน่วยกิต (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์เท่านั้น)  
การน�ำเสนอโครงการปริญญานิพนธ์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจหรือผู้บริโภคสินค้า  และสอด
คล้องกับหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ เช่น การค้นคว้าวิจัยด้านการโฆษณา
การผลิตผลงานโฆษณาการตลาด ในประเด็นหรือปัญหาที่น่าสนใจและการวางแผนการสื่อสารตราสินค้า
โดยอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลและประเมินผลของคณะกรรมการสาขาวิชา  
IAM 493
		

สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน  :  ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต  หรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาวิชา (เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์เท่านั้น)
นักศึกษาปฏิบัติงานกับองค์กรธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาครัฐ หรือสถานประกอบการ
ทางวิชาชีพด้านการโฆษณา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและมี
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพภายใต้การเตรียมความพร้อม มีการจัดระบบติดตามประเมินผลในรูป
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แบบสหกิจศึกษา โดยนักศึกษามีฐานะเป็นพนักงานชั่วคราว ภายหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องเสนอ
ผลส�ำเร็จของงานเพือ่ รับการประเมินผล โดยวิธกี ารหรือรูปแบบทีส่ ถาบันการศึกษา คณะ และ/หรือ สาขาวิชา
นวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ก�ำหนด เช่น การประชุมสัมมนา การน�ำเสนอผลงานพร้อมเอกสาร
ประกอบ หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหรือผู้แทนจากสถานประกอบการมาแสดงความคิดเห็นร่วมกับ
คณะกรรมการของสาขาวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงศักยภาพในเชิงบูรณาการที่สะท้อนถึงความ
เข้าใจในวิชาชีพโฆษณา

รายวิชาชีพเลือก
IAM 255 การโฆษณาระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (International Advertising)
		
วิชาบังคับก่อน : IAM 153 การวิเคราะห์ผบู้ ริโภคเชิงลึก หรือได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
สาขาวิชา
ลักษณะเนื้อหาและรูปแบบงานโฆษณา แนวความคิดและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน
โฆษณาในระดับนานาชาติ โดยพิจารณาถึงสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการตลาด รวมถึงปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ
IAM 256 ดนตรีเพื่องานโฆษณา
3(3-0-6)
		 (Music for Advertising)
		
วิชาบังคับก่อน : IAM 150 ความรู้เบื้องต้นทางการโฆษณาและการตลาดดิจิทัล หรือได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการสาขาวิชา
ความหมาย บทบาท หน้าที่ และความส�ำคัญของดนตรีในงานโฆษณาและกิจกรรมสือ่ สารการ
ตลาดประเภทต่าง ๆ  แนวคิดเบื้องต้น และรูปแบบการน�ำดนตรีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงหลักการประเมินคุณค่าของดนตรีในงานโฆษณา
IAM 357

การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจโฆษณา
3(2-2-5)
(Printed Materials Production for Advertising Business)
		
วิชาบังคับก่อน : IAM 156 การออกแบบทัศนสารดิจิทัลเพื่องานโฆษณา
		 IAM 260 การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา
การสร้างสรรค์งานโฆษณาทีใ่ ช้เทคโนโลยีการพิมพ์ในการผลิต กระบวนการและขัน้ ตอนในการ
ผลิตชิน้ งาน การออกแบบร่างไปจนถึงการจัดท�ำต้นแบบส�ำหรับการผลิตสิง่ พิมพ์ เน้นฝึกปฏิบตั งิ านสร้างสรรค์
สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อนอกบ้าน บรรจุภัณฑ์ สื่อโฆษณาทางนิตยสาร แผ่นพับ เพื่อสั่งสม
ทักษะประสบการณ์วิชาชีพโฆษณา
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IAM 358
		

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา
3(1-4-4)
(Creative Photography for Advertising)
วิชาบังคับก่อน : COM 223 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร หรือได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการสาขาวิชา
หลักการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา กระบวนการและเทคนิคในการถ่ายภาพ
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ภายในสตูดิโอ และกลางแจ้ง ภาพสินค้า และภาพผู้แสดงแบบ การตกแต่งภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  รวมถึงการประเมินคุณภาพของผลงานภาพถ่ายส�ำหรับใช้ในงานโฆษณา
IAM 362
		
สาขาวิชา

การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด
3(3-0-6)
(Creative Event Marketing)
วิชาบังคับก่อน : IAM 153 การวิเคราะห์ผบู้ ริโภคเชิงลึก หรือได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ

ความหมาย บทบาท และความส�ำคัญการตลาดเชิงกิจกรรมที่ใช้ในการด�ำเนินงานทางการ
ตลาด ลักษณะและวิธีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
วางแผนการเลือกใช้และสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรม สื่อ และเครื่องมือการสื่อสารแบบครบวงจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมถึงวิธีการติดตามประเมินผลแผนงานกิจกรรมทางการตลาด
IAM 444 การออกแบบโฆษณาขั้นสูง
3(1-4-4)
		 (Advanced Advertising Design)
		
วิชาบังคับก่อน : IAM 260 การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา หรือได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการสาขาวิชา
กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานออกแบบโฆษณา การพัฒนาแนวความคิด เทคนิควิธกี ารก�ำกับศิลป์
ในกระบวนการผลิตผลงานโฆษณาประเภทต่าง ๆ โดยฝึกปฏิบตั งิ านออกแบบจากกรณีศกึ ษาในสถานการณ์
การตลาดจริง รวมถึงการวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินสัมฤทธิผลของงานออกแบบโฆษณาจากนักวิชาชีพ
ด้าน การสร้างสรรค์จากบริษัทตัวแทนโฆษณา
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สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing Communication)
วิชาชีพบังคับ
IMC 111 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
		 (Integrated Marketing Communication)
            
แนวคิด  เครื่องมือ  สื่อ  กลยุทธ์   พฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ  เพือ่ ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์การตลาด องค์กรธุรกิจและสังคม  โดยใช้กรณีศกึ ษา  การวิเคราะห์
สถานการณ์  การวางแผน การน�ำแผนไปปฏิบัติและการประเมินประสิทธิผลของแผนงาน
IMC 112
		

การตลาดดิจิทัลเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Principle of Digital Marketing for Marketing Communication)
ความหมาย แนวคิด บทบาทของการตลาดดิจิทัลเบื้องต้นและสภาพแวดล้อมทางการตลาด
รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคเบื้องต้น การตลาดตามเป้าหมาย ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด
การตลาดออนไลน์ และการตลาดเพื่อสังคมเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล
IMC 113

ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
(Digital Consumer for Marketing Communication)
วิชาบังคับก่อน : IMC 111 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หรือ
		 IMC 112 การตลาดดิจิทัลเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารการตลาด หรือ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขา
เรียนรูแ้ นวคิด การก�ำหนดแผนการสือ่ สารการตลาดส�ำหรับผูบ้ ริโภคในยุคดิจทิ ลั และการบริหาร
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคผ่านเส้นทางการตัดสินใจของผู้บริโภคด้วยการบูรณาการเครื่อง
มือสื่อสารการตลาดแบบดั้งเดิม แบบดิจิทัล และแบบ Omi-channel ได้อย่างเหมาะสม
IMC 115 การเขียนเพื่อสื่อสารการตลาด
3(2-2-5)
		 (Writing for Marketing Communication)
          
แนวคิด  หลักการเขียนเพื่อสื่อสารการตลาด  การฝึกปฏิบัติการเขียนแบบต่างๆเพื่อสื่อความ
หมายทางการตลาดให้เกิดประสิทธิผล  การวิเคราะห์  วิจารณ์  เปรียบเทียบและประเมินงานเขียนเพือ่ สือ่ สาร
การตลาดโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม
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IMC 213 การวิจัยแบรนด์และสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Brand and Digital Marketing Communication Research)
		
วิชาบังคับก่อน : COM317 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ หรือ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขา
แนวคิด หลักการ ประเภท ความส�ำคัญ กระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยแบรนด์และสื่อสารการ
ตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผลการวิจัย ปฏิบัติการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการเลือก
ตราสินค้าของผูบ้ ริโภคจากกรณีศกึ ษาทีน่ า่ สนใจ  การน�ำผลวิจยั ไปใช้ในการวางแผนสือ่ สารตราสินค้า ประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการสื่อสารตราสินค้า ภายใต้การสื่อสารยุคดิจิทัล
IMC 214
		

การวางแผนสื่อสารการตลาดดิจิทัลเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
(Digital Strategic Marketing Communication Planning)
องค์ประกอบพืน้ ฐานในการวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด หลักการรวบรวมและจัดการข้อมูล                   
การก�ำหนดกรอบและคาดการณ์แนวโน้มเพื่อพัฒนาแผนสื่อสารการตลาดดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ กระบวนการ
วางแผนและการประเมินผลแผน เน้นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์แนวโน้มและวางแผน
สื่อสารการตลาดดิจิทัลเชิงกลยุทธ์
IMC 218

การสื่อสารด้วยภาพในกลยุทธ์ทางการตลาด
3(3-0-6)
(Visual Communication in Marketing Strategy)
วิชาบังคับก่อน : IMC 113 การวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริโภคเพื่อการสื่อสารการตลาด
		 COM223 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
หรือ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขา
การเรียนรูค้ วามส�ำคัญของการสือ่ สารด้วยภาพ และการสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับงานสือ่ สาร
การตลาดด้วยการสร้างเนื้อหาด้วยภาพ การเรียนรู้ทฤษฎีสี การถ่ายงานภาพ และการใช้หลักการจัดวางองค์
ประกอบภาพอย่างสร้างสรรค์ในการผสมผสานแพลตฟอร์มทีห่ ลากหลายเพือ่ กระตุน้ การรับรูแ้ ละการสือ่ สาร
กับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์โดยรวมได้อย่างเหมาะสม
IMC 219
		

การสื่อสารการตลาดเชิงประสาทสัมผัส
3(3-0-6)
(Sensational Marketing Communication)
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงระบบประสาท (Neuromarketing) และหลักการทางจิตวิทยาใน           
การสือ่ สารการตลาด กลไกสมองทีส่ ง่ ผลต่อการตีความหมายและประมวลผลข้อมูลทางการสือ่ สารการตลาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ตลอดจนบทบาทของอารมณ์
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ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือสิ่งเร้าทางการสื่อสารการตลาด เน้นการวิเคราะห์จากกรณี
ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสามสัมผัส
IMC 310
		

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดส�ำหรับงานสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3(3-0-6)
(Marketing Analysis for Digital Marketing Communication)
ความหมาย ประเภท ความส�ำคัญ แนวคิดการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการตลาด  ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ ค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ในชุดข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแปลความหมาย การน�ำ
ผลการวิเคราะห์ไปใช้เพื่องานสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล
IMC 312
		

การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Creative Activities for Marketing Communication)
แนวคิด กลยุทธ์และการปฏิบตั สิ ร้างสรรค์กจิ กรรมเพือ่ สือ่ สารการตลาด สือ่ สร้างสรรค์ กิจกรรม
พิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยใช้กรณีศึกษา
IMC 314

การรณรงค์เพื่อสื่อสารการตลาดด้วยสื่อผสม
3(2-2-5)
(Mixed Media Marketing Communications Campaign)
วิชาแนะน�ำ : IMC 313 การจัดการการสื่อสารการตลาดนวัตกรรมและเพื่อการแข่งขัน
การรณรงค์เพื่อการตลาดด้วยสื่อผสม เป็นการศึกษาหลักการ และการฝึกปฏิบัติในด้าน                    
การวางแผนและผลิตผลงานรณรงค์เพื่อการตลาดโดยใช้สื่อผสม ทั้งสื่อแบบดั้งเดิม สื่อใหม่ สื่อสังคมเครือ
ข่ายและอื่นๆ โดยในรายวิชานี้ เน้นผลงานในเชิงปฏิบัติ ครอบคลุมการผลิตผลงานเพื่อสื่อสารการตลาดใน
ทุกสื่อและผู้เรียนสามารถด�ำเนินงานโครงงานฝึกปฏิบัติด้านการผลิตผลงานสื่อรณรงค์ตามที่มอบหมายได้
รายวิชานีม้ ขี อ้ เน้นว่า โครงงานฝึกปฏิบตั จิ ะเป็นโครงงานทีท่ างสาขาสือ่ สารการตลาดดิจทิ ลั ได้
รับ  ความร่วมมือจากองค์กรหน่วยงานภายนอกประเภทองค์กรไม่มงุ่ หวังผลก�ำไร ผูป้ ระเมินผลงานของผูเ้ รียน
ในวิชานี้เป็นรูปแบบคณะกรรมการแบบ panel โดยผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรหน่วยงานภายนอก เป็น   
ผู้ร่วมประเมิน และน�ำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์จริงหรือมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
Mixed media marketing campaign is a course based on theories and practice on
planning and developing
IMC 315
		

การจัดการสื่อใหม่เพื่อสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(New Media Management for Marketing Communication)
แนวคิด ความหมาย และความส�ำคัญเกีย่ วกับสือ่ ใหม่ ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการตลาดออนไลน์
อาทิ การท�ำ Search Engine Optimization การท�ำ Real time Marketing แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างจุดสัมผัส
ทางการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการออกแบบสารในการสื่อสารการตลาดออนไลน์ เพื่อน�ำสื่อใหม่ไปใช้ในการ
สื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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IMC 316

การสร้างสรรค์ตราสินค้าในวิชาชีพ
3(3-0-6)
(Creativity for Branding Profession)
		
วิชาบังคับก่อน : IMC 113 การวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้บริโภคเพื่อการสื่อสารการตลาด
หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขา
หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารตลาดดิจิทัลเท่านั้น
หลักการ และกระบวนการในการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการสื่อสาร               
เพื่อความส�ำเร็จในวิชาชีพสื่อสารการตลาด โดยมุ่งเน้นการสร้างตราสินค้า  การน�ำเสนอ โน้มน้าว และสร้าง
การยอมรับให้กับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ บนพืน้ ฐานของความเข้าใจในหลักการ
ออกแบบกลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้า  ข้อความ ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
IMC 317
		

การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
3(3-0-6)
(Social Marketing Communication)
หมายเหตุ :เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลชั้นปีที่ 4
ที่ผ่านการฝึกงานวิชาชีพแล้ว หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขา
ความหมายการสื่อสารตลาดบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนรณรงค์เพื่อสังคม บทบาท
และการประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคของการสื่อสารตลาดมาใช้ เพื่อสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางด้านสุขอนามัย ความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
IMC 489
		

การฝึกงานวิชาชีพ*
1(0-40-20)
(Internship)
หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเท่านั้น ต้องผ่านการศึกษา
ในกลุ่มวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต มีระยะเวลาในการฝึกงาน
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขา
เมือ่ นักศึกษาได้ศกึ ษารายวิชาต่างๆ จ�ำนวนหนึง่ แล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงาน ตามสถาบัน
หรือหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาโดยอยู่ในความควบคุมและ
ประเมินผลของสาขา

IMC 490
		
		

การสัมมนาการสื่อสารการตลาดเชิงผู้ประกอบการเพื่อสังคม
3(2-2-5)
และเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม
(Social Entrepreneurship and Social Changes in
Marketing Communications Seminar)
วิชาบังคับก่อน :  IMC 314 การรณรงค์เพื่อสื่อสารการตลาดด้วยสื่อผสม และ IMC 489 การ
ฝึกงานวิชาชีพ หรือ IMC 493 สหกิจศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขา  
การสัมมนาการสือ่ สารการตลาดเชิงผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคมและเพือ่ การเปลีย่ นแปลงเชิงสังคม
เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ และฝึกปฏิบัติในด้านความเข้าใจ การวางแผน ผลิตสื่อทางด้านสื่อสารการตลาด
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ทุกรูปแบบ โดยมีโจทย์ในการตอบสนองการเปลีย่ นแปลงเชิงสังคมและการเป็นผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคม โดย
อยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้เรื่องประเภทและการใช้งานของสื่อทุกประเภททั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อนวัตกรรม
รวมไปถึงสื่อสังคมเครือข่ายจากวิชา IMC 314 และผู้เรียนจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้
IMC 492
		

ปริญญานิพนธ์*
5(0-10-5)
(Senior Project)
หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเท่านั้น ต้องผ่าน การศึกษา
ในกลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิตหรือ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขา  ผลิตปริญญานิพนธ์
ตามแนววิชาชีพสือ่ สารการตลาด น�ำเสนอผลงานและรับการประเมินผลจากคณะกรรมการของสาขาก่อนจบ
การศึกษา
IMC 493
		

สหกิจศึกษา*
6(0-40-20)
(Cooperative Education)
หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเท่านั้น
ต้องผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
หรือ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาขาวิชา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิชาชีพการสื่อสารการตลาด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า          
16 สัปดาห์ และน�ำเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสหกิจศึกษาของ
สาขาและสถานประกอบการ  
		 หมายเหตุ :    * ส�ำหรับผู้ที่เลือกเรียน รายวิชา IMC 493 สหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชา  
IMC 489 การฝึกงานวิชาชีพ และ รายวิชา IMC 492 ปริญญานิพนธ์
IMC 494

ผู้ประกอบการด้านการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Communication Entrepreneurs)
วิชาบังคับก่อน : IMC 489 การฝึกงานวิชาชีพ
หรือ IMC 493 สหกิจศึกษา
หรือ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขา  
ความคิดริเริ่มทางธุรกิจ กลยุทธ์ และการสร้างสรรค์งานเพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้านสื่อสาร
การตลาด การวางแผนธุรกิจส�ำหรับผู้เริ่มต้น การเป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจด้านสื่อสารการตลาด การจัดการ
การเงินและภาษี การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการลูกค้า และกฎหมายเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจ
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วิชาชีพ-เลือก
IMC 114
		

ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารการตลาด**
3(2-2-5)
(English for Marketing Communication)
ฝึกปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ สือ่ สารการตลาด  วิธกี าร และกลวิธสี อื่ สาร
ภาษาอังกฤษส�ำหรับงานสื่อสารการตลาด
IMC 117 การสื่อสารการตลาดออนไลน์
3(3-0-6)
		 (Online Marketing Communication)
                  แนวคิด ทฤษฎี ความส�ำคัญ  พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์  ประเภทของสื่อออนไลน์ และ การ
วิเคราะห์เนือ้ หา รูปแบบ การสือ่ สารโต้ตอบ เครือ่ งมือ กระบวนการสือ่ สารการตลาดออนไลน์ตามวัตถุประสงค์  
เพื่อบูรณาการประยุกต์ใช้ ในการตลาดออนไลน์ตามสถานการณ์จริงในองค์กรธุรกิจและสังคมโดยใช้กรณี
ศึกษาการวิเคราะห์การสื่อสารการตลาดออนไลน์
IMC 118 การสื่อสารการตลาดแบบแฝง
3(3-0-6)
		 (Stealth Marketing Communication)
                  ความหมาย ความส�ำคัญ สื่อ กลยุทธ์ พฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบและกระบวนการสื่อสารการ
ตลาดแบบแฝง เพือ่ ประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์การตลาด การวิเคราะห์รปู แบบการสือ่ สารการตลาดแบบแฝง
ตามวัตถุประสงค์   โดยใช้กรณีศึกษา การวิเคราะห์สถานการณ์และการประเมินประสิทธิผลของการสื่อสาร
การตลาดแบบแฝง  
IMC 212
		
		

นวัตกรรมสื่อเพื่อสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Innovative Media for Marketing Communication)
วิชาบังคับก่อน : IMC 113 ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด
บทบาท ความส�ำคัญของสื่อในสถานการณ์การตลาดยุคปัจจุบัน สร้างสรรค์นวัตกรรมการ
สื่อสารตราสินค้าให้สอดคล้องบริบทการเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิทัล สื่อสังคม และพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
IMC 215
		

การสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Relationship Marketing Communication)
แนวคิด ความหมาย และความส�ำคัญของการสื่อสารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ การวางแผน           
การสือ่ สารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ การใช้การสือ่ สารการตลาดเชิงความสัมพันธ์ในการสร้างคุณค่าตราสิน
ค้าที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
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IMC 220
		

การสร้างสรรค์เรื่องเล่าตราสินค้า
3(3-0-6)
(Creative Brand Storytelling)
แนวคิด องค์ประกอบ  และบทบาทการเล่าเรื่องที่มีต่อการสื่อสารตราสินค้า การศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน�ำไปสู่การสร้างเรื่องเล่าตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ผ่านหลากหลายช่องทาง เน้นการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาและการน�ำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
IMC 221
		

การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์สถานที่
3(3-0-6)
(Marketing Communications for Place Branding)
ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ และ ความส�ำคัญของแบรนด์ให้กับสถานที่การประเมิน
เอกลักษณ์ของย่าน ชุมชน เมือง หรือ ประเทศ ในด้านผู้คน ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์
ศิลปกรรม และภูมศิ าสตร์ การพัฒนาแบรนด์สถานที่ การพัฒนากลยุทธ์การสือ่ สารการตลาดเพือ่ สร้างแบรนด์
สถานที่ การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าแบรนด์สถานที่ การประเมินผลการสร้างแบรนด์สถานที่ เน้นการวิเคราะห์
กรณีศึกษา และการน�ำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ส�ำหรับสร้างสรรค์และการสื่อสารแบรนด์สถานที่เพื่อการ
ท่องเที่ยว และการสร้างพลังให้ชุมชน
IMC 222
		

การสื่อสารการตลาดเพื่อแบรนด์สุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
(Marketing Communication for Health and Beauty Brand)
แนวคิดและองค์ประกอบของแบรนด์ในธุรกิจสุขภาพและความงาม ภูมิทัศน์ทางการแข่งขัน              
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดส�ำหรับแบรนด์สุขภาพและความงาม การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้
วางใจ   การสร้างการมีสว่ นร่วมกับแบรนด์และการก�ำหนดช่องทางการสือ่ สารเพือ่ เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ เน้นการฝึกปฏิบตั ใิ นการวางกลยุทธ์สำ� หรับแบรนด์สขุ ภาพและความงามและการศึกษาดูงาน
IMC 223
		

หลักการเกมเพื่อการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Gamification for Marketing Communication)
ความหมายและแนวคิด Gamification องค์ประกอบของเกม กลศาสตร์เกม พลวัตเกม รางวัล
และการจูงใจ ทฤษฎีการก�ำหนดตนเอง การสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยวิธีการเกม หลักการประยุกต์
ใช้กลไกเกมในการสื่อสารการตลาด เน้นการฝึกปฏิบัติสร้างแคมเปญสื่อสารการตลาดด้วยหลักการเกม
IMC 224

การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนตราสินค้า
3(3-0-6)
(Brand Community Relationships Management)
ความหมาย  ประเภท บทบาท ความส�ำคัญ พฤติกรรม กระบวนการและเครือข่ายการสื่อสาร
ของชุมชนตราสินค้า รูปแบบการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนตราสินค้า ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์
ชุมชนตราสินค้า กลยุทธ์ส�ำหรับแผนงานบริหารความสัมพันธ์ เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความ
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สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนตราสินค้า และการประเมินผล เน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษา และการน�ำผลการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในงานบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนตราสินค้า
IMC 225
		
		

การบูรณาการงานสื่อสารการตลาดในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Integration of Marketing Communications in Social and Cultural Contexts)
วิชาบังคับก่อน : IMC 113 ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด
บทบาท อิทธิพล การวางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมไปถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง กระแสความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมการตลาดสมัยใหม่ ตลอดจนการ
ใช้เทคโนโลยีในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความหลายหลายด้วยการบรูณาการงานสื่อสารการตลาดภายใต้มิติ
ต่างๆ ที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

IMC 311
		

กลยุทธ์การสร้างสรรค์และปฏิบัติ
3(3-0-6)
(Creative Strategy and Practice)
หลักการ กระบวนการสร้าง และฝึกฝนทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบและปฏิบัติ
สร้างสรรค์  เพื่อวางแผนงานและน�ำเสนอชิ้นงานสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การสื่อสารการตลาด
โดยใช้โครงงานเชิงปฏิบัติการประสบการณ์ภาคสนามและกรณีศึกษา
IMC 313
		

การจัดการการสื่อสารการตลาดนวัตกรรมและเพื่อการแข่งขัน
3(3-0-6)
(Innovative and Competitive Marketing Communications Management)
การจัดการการสื่อสารการตลาดนวัตกรรมและเพื่อการแข่งขัน  เป็นการศึกษาหลักการ ทฤษฎี
และการฝึกปฏิบัติในด้านการจัดการการสื่อสารการตลาดนวัตกรรมและการตลาดเพื่อการแข่งขันเชิงธุรกิจ
โดยเริ่มตันในด้านความเข้าใจความส�ำคัญของการสื่อสารการตลาดต่อธุรกิจในปัจจุบัน การศึกษาหลักการ
การวางแผนกลยุทธ์ส่วนผสมทางด้านการตลาดสมัยใหม่และกลยุทธ์ส่วนผสมทางด้านการตลาดดิจิตัล
ศึกษาประเภทและการใช้งานของสื่อทุกประเภททั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อนวัตกรรมรวมไปถึงสื่อสังคมเครือ
ข่าย ศึกษาหลักการการสื่อสารตราสินค้า ศึกษาหลักการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อที่
หลากหลาย ศึกษาการพัฒนา content marketing และการเลือกสรรช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมที่อยู่บนพื้น
ฐานการวิจยั ผูบ้ ริโภค และผูเ้ รียนสามารถด�ำเนินงานโครงงานฝึกปฏิบตั ดิ า้ นการวางแผนการสือ่ สารการตลาด
ตามที่มอบหมายได้
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IMC 318
		

การออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อการตลาด
3(3-0-6)
(Communication Design for Marketing)
แนวความคิด กระบวนการออกแบบ ภาพและเนื้อหา การสื่อความหมาย และน�ำเสนอชิ้นงาน
รูปแบบต่างๆเพื่อสื่อสารการตลาดอย่างสร้างสรรค์  
IMC 491
		

การน�ำเสนองานวิชาชีพสื่อสารการตลาด**
3(3-0-6)
(Professional Presentation Marketing Communication)
หลักการและวิธกี าร เทคนิคหรือกลยุทธ์ การฝึกทักษะน�ำเสนอผลงานด้านการสือ่ สารการตลาด
การใช้สื่อประกอบการน�ำเสนอ  ฝึกปฏิบัติน�ำเสนอเพื่อพัฒนาทักษะการน�ำเสนอด้วยการเขียนและการพูด
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สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
(Content and Digital Media)

วิชาชีพ-บังคับ		

		
CDM 111 การเขียนและการเล่าเรื่องส�ำหรับสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
		 (Writing and Storytelling for Digital Media)
หลักการ แนวคิด การเขียน และการเล่าเรือ่ งของคนท�ำงานสือ่ เช่น นักโฆษณา ผูส้ ร้างภาพยนตร์
ผู้สร้างละคร นักข่าว หรือนักการตลาด ประเภทของการเขียนและการเล่าเรื่อง วิธีการเล่าเรื่องด้วยตัวอักษร
ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว ภาพกราฟิก เสียง ผ่านสือ่ ดิจทิ ลั สือ่ ความจริงเสริม และหรือช่องทางสือ่ ทีห่ ลากหลาย
อาทิ สิง่ พิมพ์ สือ่ วิทยุโทรทัศน์, สือ่ โทรคมนาคม และสือ่ คอมพิวเตอร์ เทคนิคการท�ำให้เว็บไซต์ให้ตดิ อันดับการ
ค้นหาในต�ำแหน่งที่ดีที่สุด
CDM 121 การเล่าเรื่องรีวิวเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
		 (Creative Review Storytelling)
หลักการ ความหมาย ลักษณะ ประเภท และองค์ประกอบของการเล่าเรื่องแบบรีวิว กลวิธีการ
เล่าเรือ่ งรีววิ ให้เหมาะสมกับแต่ละสือ่ ฝึกทักษะการเล่าเรือ่ งอย่างสร้างสรรค์จากประสบการณ์จริง รวมถึงการ
บรรณาธิกรภายใต้กรอบจริยธรรมก่อนเผยแพร่
CDM 122 การเขียนสารคดี
3(2-2-5)
		 (Feature Writing)
หลักการ ความหมาย ลักษณะ ประเภทและองค์ประกอบของการเขียนสารคดี เทคนิคการเขียน
สารคดีให้เหมาะสมกับแต่ละสื่อ มีเป้าหมายเพื่อให้สาระ ความรู้ ความคิด ทั้งนี้ ต้องมีกลวิธีการเขียนให้เกิด
ความเพลิดเพลิน น่าอ่าน น่าติดตาม โดยเน้นการฝึกทักษะการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ในเชิงความรู้และความ
คิดรวมถึงมีการบรรณาธิกรภายใต้กรอบจริยธรรม

CDM 223 การเขียนข่าวและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
3(2-2-5)
		 (News Writing and Current Affairs Analysis)
ความหมาย ความส�ำคัญ องค์ประกอบ หลักการการเขียน วิเคราะห์ขา่ ว  กรอบความคิดเชิงการ
วิเคราะห์ หน่วยการวิเคราะห์ ความคิดเห็นที่มีคุณค่า  หลักการการรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลส�ำคัญ การใช้ภาษาในการวิเคราะห์ และการเขียนข่าวเพือ่ น�ำเสนอในหลาก
หลายสือ่ โดยให้ความส�ำคัญต่อการฝึกทักษะการวิเคราะห์และการเขียนข่าว วิธกี ารรายงานเรือ่ งราวทีเ่ หมาะ
สมกับแต่ละสื่อ การบรรณาธิกรภายใต้กรอบจริยธรรม
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CDM 224 การเขียนบทความ
3(2-2-5)
		 (Article Writing)
ความหมายและลักษณะของบทความ ประเภทบทความ การใช้ภาษาในการเขียนบทความ
ขั้นตอนการเขียนที่เหมาะสมกับแต่ละสื่อ โดยเน้นการฝึกทักษะการคิด การวิเคราะห์ และการเขียนบทความ
ประเภทต่าง ๆ  อาทิ บทความบรรยาย บทความแสดงความคิดเห็น บทความวิเคราะห์ บทความสัมภาษณ์
บทบรรณาธิการ และบทวิจารณ์ รวมถึงการบรรณาธิกรภายใต้กรอบจริยธรรม
CDM 325 การเล่าเรื่องเพื่อการสื่อสารแบรนด์
3(2-2-5)
		 (Storytelling for Branded Communication)
ความหมายและลักษณะของการเขียนเพื่อการสื่อสารแบรนด์ สื่อสารองค์กร  ผ่านสื่อที่หลาก
หลาย  เน้นฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์  รวมถึงการบรรณาธิกรภายใต้กรอบจริยธรรม
CDM 326 การเขียนบันเทิงคดีและซีรีส์
3(2-2-5)
		 (Non-fiction and Series Writing)
หลักการ ความหมาย ลักษณะ ประเภท โครงสร้างหรือองค์ประกอบของการเขียนงานประเภท
บันเทิงคดี การขียนซีรีส์ หรือนวนิยายเรื่องชุด เน้นเทคนิคกลวิธีการเขียนให้เกิดเรื่องราวน่าอ่าน น่าติดตาม
โดยเน้นการฝึกทักษะการเขียนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการบรรณาธิกรภายใต้กรอบจริยธรรม

ศิลปะการออกแบบและการถ่ายภาพ		
CDM 231 การออกแบบกราฟิกส�ำหรับสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
		 (Graphic Design for Digital Media)
ทฤษฎี ศิลปะ และการออกแบบ หลักการใช้สี หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบสื่อ
ที่หลากหลาย  การจัดรูปแบบตัวอักษร  การสร้างภาพ-ตกแต่งภาพ การจัดวางหน้า ตลอดจนการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อดิจิทัล
CDM 332 การเล่าเรื่องด้วยภาพและอินโฟกราฟิก
3(2-2-5)
		 (Visual Storytelling and Infographics)
หลักการรับรูแ้ ละการสร้างสรรค์งานทางด้านสือ่ ดิจทิ ลั ด้วยภาพ  ความเป็นมา ความส�ำคัญ และ
การน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิก รวมทั้งฝึกทักษะในการสร้างอินโฟกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ
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CDM 333 การถ่ายภาพเชิงแนวคิด *
3(1-4-4)
		 (Conceptual Photography)
จิตวิทยาการรับรู้แบบเกสตัลท์ ความหลากหลายของความหมายจากการตีความระบบ
สัญลักษณ์ภาพ รหัสภาพกับกระบวนการสร้างความหมาย กฎการเลือกสรรและการเชือ่ มโยงความหมายเชิง
สัญญะ ทักษะการคิดเป็นภาพ การสร้างสรรค์ภาพชุดและคลิปวิดีทัศน์ตามประเด็นแนวคิดทางการสื่อสารที่
ก�ำหนด
CDM 334 การถ่ายภาพเชิงสุนทรียศาสตร์
3(1-4-4)
		 (Aesthetics Photography)
หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพเชิงสุนทรียศาสตร์ทงั้ ทีเ่ ป็นภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหว ความ
สัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับคุณค่าของชีวิต  การตัดสินคุณค่าทางสุนทรียะในงานภาพถ่าย การคัดเลือกและ
การน�ำเสนอภาพถ่ายเชิงสุนทรียศาสตร์ในสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุโทรทัศน์ รวมถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ  

การวิจัยและการเป็นผู้ประกอบการ		
CDM 341 การเจาะลึกผู้ใช้สื่อดิจิทัล *
3(2-2-5)
		 (Digital Media User Insight)
การวิเคราะห์ลกั ษณะและพฤติกรรมการใช้สอื่ ดิจทิ ลั ของกลุม่ คนต่างๆ อาทิ เด็ก วัยรุน่ วัยท�ำงาน
หรือผู้สูงอายุ เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการวางแผนการสร้างคอนเทนต์ผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลาย  โดยอาศัย
กรอบแนวคิด ทฤษฎี ของการวิจัย ภายใต้หลักจริยธรรมการวิจัย
CDM 342 การเป็นผู้ประกอบการด้านคอนเทนต์และการผลิตสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
		 (Content and Digital Media Entrepreneurship)
ความคิดริเริ่มทางธุรกิจ กลยุทธ์ และการสร้างสรรค์งานเพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้านคอนเท
นท์และการผลิตสือ่ ดิจทิ ลั การวางแผนธุรกิจส�ำหรับผูเ้ ริม่ ต้น การเป็นผูบ้ ริหารจัดการธุรกิจด้านคอนเทนต์และ              
การผลิตสื่อดิจิทัล การจัดการการเงินและภาษี การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการลูกค้า และกฎหมาย
เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจ
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การผลิตสื่อดิจิทัล
CDM 351 การผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบตัวอักษร
3(1-4-4)
		 (Digital Media Production in Text Form)
กระบวนการบริหารงานเพื่อผลิตสื่อดิจิทัลโดยเน้นการน�ำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นตัวอักษร ใน
หลากหลายประเภท ตั้งแต่การวางแผน รวบรวม คัดเลือก เรียบเรียง พิสูจน์อักษร การออกแบบ การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ เทคนิคการลิงค์หรือเชื่อมข้อความไปยังข้อความอื่น การน�ำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล อาทิ โทรศัพท์มือ
ถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการท�ำงานเป็นทีม มีการแบ่งหน้าที่การท�ำงานที่
ชัดเจน บนกรอบเวลาที่ก�ำหนด
CDM 352 การผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบเสียงและภาพ
3(1-4-4)
		 (Digital Media Production in Audio and Video Form)
กระบวนการการบริหารงานเพื่อผลิตสื่อดิจิทัล โดยเน้นการน�ำเสนอคอนเทนต์ที่เป็นเสียงและ
ภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการผลิต การด�ำเนินการผลิตเสียงและภาพ และขั้นตอนหลังการผลิต
ได้แก่ การตัดต่อภาพและลงเสียง โดยใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ การน�ำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล อาทิ
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการท�ำงานเป็นทีม มีการแบ่งหน้าที่
การท�ำงานที่ชัดเจน บนกรอบเวลาที่ก�ำหนด
CDM 453 การผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบกราฟิก
3(1-4-4)
		 (Digital Media Production in Graphic Form)
       
กระบวนการการบริหารงานเพือ่ ผลิตสือ่ ดิจทิ ลั โดยเน้นการน�ำเสนอคอนเทนต์ทเี่ ป็นภาพกราฟิก
ทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการเตรียมการก่อนการผลิต เช่น การเขียนบท การออกแบบภาพ ขัน้ ตอนการ
ผลิต เช่น การท�ำผัง การท�ำภาพให้เคลือ่ นไหว การท�ำฉาก โดยการผลิตจะต้องใช้โปรแกรมทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะ
ทาง และขั้นตอนการประกอบภาพและลงเสียง การน�ำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล อาทิโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และ
อุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติการท�ำงานเป็นทีม มีการแบ่งหน้าที่การท�ำงานที่ชัดเจน บนกรอบ
เวลาที่ก�ำหนด
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การปฏิบัติงานภาคสนาม		
			
CDM 489 การฝึกงานวิชาชีพ*
1(0-40-20)
		 (Internship)
		
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หรือโดยความเห็นชอบของคระกรรมการสาขาวิชา
ฝึกงานในสถาบันหรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์   และน�ำเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบการฝึกงาน โดยผ่านการประเมินผลของ
หน่วยงานวิชาชีพและคณะกรรมการสาขาวิชา
CDM 492 ปริญญานิพนธ์*
5(0-10-5)
		 (Senior Project)
		
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หรือโดยความเห็นชอบของคระกรรมการสาขาวิชา
ผลิตผลงานปริญญานิพนธ์ ในหัวข้อ หรือในเรือ่ งทีน่ กั ศึกษาสนใจ และสอดคล้องกับสาขาวิชาทีศ่ กึ ษามา โดย
อยู่ในความควบคุม และการประเมินผลของคณะกรรมการสาขาวิชา
CDM 493 สหกิจศึกษา*
6(0-40-20)
		 (Cooperative Education)
		
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หรือโดยความเห็นชอบของคระกรรมการสาขาวิชา
การฝึกงานในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริงในการปฏิบตั งิ านทางด้านสือ่ ดิจทิ ลั รวมทัง้ ฝึกการพัฒนาตนในการอยูร่ ว่ มกับสังคม เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์และน�ำเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ โดยผ่านความเห็นชอบทั้งสถานประกอบ
การและคณะกรรมการสาขาวิชา
หมายเหตุ : * CDM 333 การถ่ายภาพเชิงแนวคิด  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ      
                   * CDM 341 การเจาะลึกผู้ใช้สื่อดิจิทัล จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ      
           * ส�ำหรับผู้ที่เลือกรายวิชา CDM 493 สหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชา CDM 489 การฝึกงาน
                    วิชาชีพ และCDM  492 ปริญญานิพนธ์

1513
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

วิชาชีพ-เลือก

				
CDM 343 พิธีกรและผู้ด�ำเนินรายการ
3(2-2-5)
		 (Hosts and Moderators)
พิธีกรและผู้ด�ำเนินรายการเพื่อออกอากาศทางสื่อดิจิทัล เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ด�ำเนิน
รายการมืออาชีพ บุคลิกภาพในการดึงดูดความสนใจผู้ฟัง หรือผู้ชมทั้งท่วงท่า วาจา กิริยาอาการต่างๆ ตลอด
จนความสามารถในการท�ำให้ผฟู้ งั มีความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของรายการและให้ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ เป็นอย่างดี
CDM 494 การศึกษาเฉพาะบุคคล
3(2-2-5)
		 (Individual Study)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา
นักศึกษาแต่ละบุคคลสามารถเลือกศึกษาและหรือปฏิบัติงานในโครงการพิเศษเฉพาะด้านที่
นักศึกษาสนใจ
CDM 495 หัวข้อเฉพาะทางด้านคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
(Selected Topic in Content and Digital Media)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์และสื่อดิจิทัลที่ก�ำลังอยู่ในความสนใจของสังคม และเป็น
ปัญหา ซึ่งมีความจ�ำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องท�ำความเข้าใจ และน�ำไปสู่การแก้ปัญหา
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สาขาวิชามัลติมีเดีย
(Multimedia)
วิชาชีพบังคับ
MMD 111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
(Introduction to Multimedia)
                  แนวคิด หลักการเกี่ยวกับมัลติมีเดีย องค์ประกอบของสื่อและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสือ่ มัลติมเี ดีย  แนวคิดการเปลีย่ นแปลงสภาพของเทคโนโลยีสอื่ วิวฒ
ั นาการและการหลอมรวมกันของ
เทคโนโลยีสื่อที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานด้านการสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีการสือ่ สารประเภทอืน่ ๆ รวมทัง้ กฎหมายและจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างสรรค์งานมัลติมเี ดีย
MMD 112 วาดภาพลายเส้นเพื่องานมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
		 (Drawing for Multimedia)
เทคนิคการวาดภาพลายเส้นด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงการใช้เส้นในการสร้างรูปทรง
การให้น�้ำหนักแสงเงา ลักษณะพื้นผิว ทัศนียภาพ และการจัดวางองค์ประกอบภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในงาน
มัลติมีเดีย
MMD 122 หลักการออกแบบกราฟิกเพื่องานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
		 (Principles of Graphic Design for Multimedia)
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ เช่น ทัศนธาตุทางศิลปะ การจัด
องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี คุณค่าทางศิลปะ การสื่อสารความหมายในทางศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์และ                    
การออกแบบงานมัลติมีเดีย
MMD 211 การคิดสร้างสรรค์เพื่องานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
		 (Creative Thinking for Multimedia)
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การสร้างแรงบันดาลใจ
และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จนเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ผ่านงานมัลติมีเดีย
MMD 222 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
		 (Computer Graphic for Multimedia)
วิชาบังคับก่อน : MMD 122 หลักการออกแบบกราฟิกเพื่องานมัลติมีเดีย
                     หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมสาขาวิชาฯ                     
แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับการออกแบบงานกราฟิก โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ใน            
การสร้างสรรค์และผลิตงานกราฟิก เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในงานมัลติมีเดีย
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MMD 233 การเล่าเรื่องเพื่องานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
		 (Story Telling for Multimedia)
การสร้างแรงบันดาลใจ การค้นหาแนวคิดการถ่ายทอดเรื่องราว  รูปแบบ กลวิธีการเล่าเรื่อง
การเขียนบท การวางโครงเรือ่ ง องค์ประกอบ ทิศทางและการเชือ่ มโยงเรือ่ งทีจ่ ะเล่า เพือ่ การสือ่ สารในรูปแบบ
ต่างๆ ในงานมัลติมีเดีย
MMD 235 การผลิตวีดิทัศน์เพื่องานมัลติมีเดีย *
3(1-4-4)
		 (Video Production for Multimedia)
		
วิชาบังคับก่อน : COM 223 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมสาขาวิชาฯ
หลักการเบื้องต้นในการผลิตวีดิทัศน์ ตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับขนาดภาพ มุมกล้อง หลักไวยากรณ์
ของภาพ การสื่อสารความหมาย และกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อน�ำไปใช้ในงานมัลติมีเดีย
MMD 244 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่องานมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
		 (Web Design and Development for Multimedia)
หลักการพื้นฐาน ในการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ องค์ประกอบของเว็บไซต์   การจัดการ
เตรียมเนื้อหา การวิเคราะห์และวางแผนการจัดท�ำเว็บไซต์เพื่อการสื่อสาร การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและสร้างเว็บไซต์ด้วยการเขียนโค้ดโปรแกรม การสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบ
จัดการเนือ้ หา และการสร้างเว็บไซต์รปู แบบทีม่ กี ารตอบสนองต่อหน้าจอแสดงผล การจัดการรูปแบบข้อความ
กราฟิกและมัลติมีเดีย การทดสอบและการอัพโหลดเว็บไซต์
MMD 313 การพัฒนาสารสนเทศเพื่องานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
		 (Information Development for Multimedia)
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ กระบวนการปรับแต่งสารสนเทศ การ
ศึกษาความต้องการของผูใ้ ช้ การค้นหา รวบรวม คัดเลือกและประเมินสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ การพัฒนาและปรับแต่งสารสนเทศทัง้ เนือ้ หาและรูปแบบ เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้กบั การสร้างสรรค์
งานมัลติมีเดียในรูปแบบสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย การเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้า
หมาย รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเนื้อหาสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น
MMD 314 การผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิทัล *
3(1-4-4)
		 Digital Publishing Production
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ดิจิทัล   การออกแบบและการวางแผนกระบวนการผลิต                     
การเชือ่ มโยงเนือ้ หา การสร้างปฏิสมั พันธ์ และการหลอมรวมสือ่ มัลติมเี ดีย เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้ในสิง่ พิมพ์ดจิ ทิ ลั
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MMD 324 เสียงส�ำหรับงานมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
		 (Audio for Multimedia)
หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการท�ำงานด้านเสียง การบันทึกและการแก้ไข ปรับแต่งเสียง
สร้างเรื่องราวและจัดท�ำรายการเสียง การท�ำต้นฉบับเสียง เสียงตนตรี และเสียงประกอบ เพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานมัลติมีเดีย
MMD 334 การผลิตภาพเคลื่อนไหว 2 มิติเพื่องานมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
		 (2D Animation Production for Multimedia)
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และวางแผนการผลิตภาพ
เคลื่อนไหว 2 มิติ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานมัลติมีเดีย โดยฝึกปฏิบัติการกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
MMD 336 การผลิตภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเพื่องานมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
		 (3D Animation Production for Multimedia)
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างภาพ 3 มิติ การแปลต�ำแหน่งและการแปลงรูปวัตถุ
ทัศนียภาพ ขอบเขตการมอง ระนาบภาพ คุณสมบัตผิ วิ วัตถุ การจัดแสง พืน้ ฐาน องค์ประกอบภาพเคลือ่ นไหว
เพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้ในงานมัลติมเี ดีย ฝึกปฏิบตั ภิ ายในห้องปฏิบตั กิ าร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์
MMD 412 การวิจัยมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
(Multimedia Research)
                  แนวคิดทางการวิจยั ความส�ำคัญและประเภทของการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนางานมัลติมเี ดีย   
กระบวนการวิจัย  การระบุปัญหา  วัตถุประสงค์  การทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย และ
สถิติในงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยที่สอดคล้องกับงานมัลติมีเดีย
MMD 424 การประยุกต์มัลติมีเดียเพื่อการน�ำเสนอ
3(1-4-4)
		 (Multimedia Application for Presentation)
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับมัลติมีเดียหลายมิติ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง รวมถึง                  
การพิจารณาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์สอื่ มัลติมเี ดีย ต่อการน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ อินเทอร์เน็ต
รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการน�ำเสนอในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
MMD 471 การเป็นผู้ประกอบการมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
		 (Multimedia Entrepreneurship)
		
วิชาบังคับก่อนเรียน : MMD 489 การฝึกงานวิชาชีพ
หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมสาขาวิชาฯ
ความคิดริเริ่มทางธุรกิจ การด�ำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพ การจัดการกลยุทธ์ การสร้างสรรค์งานเพื่อ             
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การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านดิจิทัลและมัลติมีเดีย การจัดท�ำแผนธุรกิจ และการเป็นผู้บริหารจัดการสมัย
ใหม่ด้านดิจิทัลและมัลติมีเดีย
MMD 489 การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-40-20)
		 (Internship)
		
วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมสาขาวิชาฯ
ศึกษาด้วยตนเองในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 โดยการไปฝึกงานภายนอกในองค์กรวิชาชีพที่
ด�ำเนินงานมัลติมีเดียตามขั้นตอนที่ทางวิทยาลัยนิเทศศาสตร์กำ� หนดไว้เป็นเวลา 2 เดือน หรือ 8 สัปดาห์ และ
รับการประเมินผลการฝึกงานจากหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาท�ำหน้าที่ประสาน
เพื่อดูแลให้ค�ำแนะน�ำร่วมกับหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน และเมื่อนักศึกษาฝึกงานครบเกณฑ์จะต้องได้
รับการประเมินผล จากการท�ำรูปเล่มรายงานการฝึกงาน
MMD 492 ปริญญานิพนธ์
5(0-10-5)
		 (Senior Project)
		
วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมสาขาวิชาฯ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติท�ำโครงการปริญญานิพนธ์ในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับมัลติมีเดีย เพื่อมุ่งเน้น
ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ การพัฒนาให้เกิดความทันสมัย แปลกใหม่ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพการสือ่ สาร
แบบเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ โดยได้รับค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และน�ำเสนอความเห็นชอบ
และรับการประเมินจากคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์
MMD 493 สหกิจศึกษา **
6(0-40-20)
		 (Cooperation Education)
		
วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมสาขาวิชาฯ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิชาชีพมัลติมีเดียไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ 16 สัปดาห์
และน�ำเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสหกิจศึกษา และสถานประกอบ
การ   ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถระดับสูง ในการบูรณาการความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษามาใช้กับวิชาชีพเพื่อเตรียมตัวออกไปประกอบอาชีพในวงการมัลติมีเดีย
* *  ส�ำหรับผู้ที่เข้าโครงการสหกิจศึกษาไม่ต้องเรียน รายวิชา MMD 489 การฝึกงานวิชาชีพ และ
       รายวิชา MMD 492 ปริญญานิพนธ์ แต่เรียน รายวิชา MMD  493สหกิจศึกษาแทน
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วิชาชีพ-เลือก
MMD 221 มัลติมีเดียในงานสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
		 (Multimedia in Marketing Communication)
แนวคิดการสื่อสารการตลาดที่มุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดออนไลน์   การศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค การวางแผนการสื่อสารการตลาดออนไลน์   กลยุทธ์และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ
มัลติมีเดีย  ช่องทางการสื่อสารการตลาด  ตลอดจนการวัดหรือการประเมินผลการสื่อสารการตลาดออนไลน์
MMD 224 การถ่ายภาพเพื่องานมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
		 (Photography for Multimedia)
แนวคิด ทฤษฎีการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ เทคนิคการใช้ไฟ
สตูดิโอและไฟแฟลช โดยฝึกปฏิบัติการบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิทัลทั้งในสตูดิโอและภายนอกสถานที่ การ
วางแผน   การถ่ายภาพ การเลือกอุปกรณ์การถ่ายภาพและการควบคุมคุณภาพการบันทึกภาพ ศึกษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประยุกต์ดา้ นการตกแต่งและแก้ไขภาพ การตกแต่งแบบผสมผสานภาพ และการควบคุมคุณภาพ
ของงานถ่ายภาพ เพื่อประยุกต์ในการถ่ายภาพในลักษณะต่างๆ
MMD 225 สตอปโมชันเพื่องานมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
		 (Stop Motion for Multimedia)
		
วิชาบังคับก่อนเรียน : COM 223 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมสาขาวิชาฯ
แนวคิด กระบวนการผลิตงานสตอปโมชัน เทคนิคสตอปโมชัน การประยุกต์งานสตอป
โมชันไปใช้ในงานมัลติมีเดีย ฝึกปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์
MMD 331 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่องานมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
		 (Mobile Application Development for Multimedia)
วิชาบังคับก่อนเรียน : MMD 244 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่องานมัลติมีเดีย หรือโดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมสาขาวิชาฯ
หลักการพืน้ ฐาน การออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ องค์ประกอบ
ของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ การใช้บนระบบปฏิบตั กิ ารทีแ่ ตกต่างกัน การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ่ นทีด่ ว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบลักษณะการแสดงผลในหลาย
ขนาด การน�ำภาพเคลื่อนไหวเข้ามาช่วยท�ำให้น่าสนใจ การทดสอบและการเตรียมให้พร้อมใช้งาน
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MMD 337 การออกแบบกราฟิกขั้นสูง
3(1-4-4)
		 (Advanced Graphic Design)
		
วิชาบังคับก่อนเรียน : MMD 122 หลักการออกแบบกราฟิกเพื่องานมัลติมีเดีย
หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมสาขาวิชาฯ
แนวคิด กระบวนการออกแบบงาน 2 มิตขิ นั้ สูง ส�ำหรับงานมัลติมเี ดีย ฝึกทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ดา้ นกราฟิก การวางแผนการควบคุมคุณภาพของงาน เพือ่ การน�ำไปประยุกต์ใช้ในงานมัลติมเี ดีย
ฝึกปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการด้วยโปรแกรมประยุกต์
MMD 338 โมชันกราฟิกเพื่องานมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
		 (Motion Graphic for Multimedia)
แนวคิด กระบวนการ ออกแบบและผลิตโมชันกราฟิก เทคนิคการเคลื่อนไหวต่างๆ น�ำองค์
ประกอบของมัลติมีเดีย ได้แก่ ตัวอักษร ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และเสียง น�ำมาประสมโดย
อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เพื่อการน�ำเสนอแนวคิดทางการสื่อสาร
MMD 339 สื่อปฏิสัมพันธ์และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้เพื่องานมัลติมีเดีย
3(1-4-4)
		 (Interactive Media and User Interface for Multimedia)
แนวคิด หลักการ การออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ ช้งาน ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบวิธี
การปฏิสมั พันธ์กบั หลักการในการออกแบบ และความสามารถของเครือ่ งมือ การเข้าใจความต้องการของผูใ้ ช้
งานและพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานและสามารถออกแบบให้เหมาะกับผูใ้ ช้งานได้  การออกแบบรูปจ�ำลองส่วนต่อ
ประสานผูใ้ ช้งานทีส่ ามารถใช้ได้ในหลายขนาดหน้าจอ วางแผนกระบวนผลิตสือ่ ปฏิสมั พันธ์ รวมทัง้ ฝึกปฏิบตั ิ
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
MMD 343 เวอร์ชวลสตูดิโอ
3(1-4-4)
(Virtual Studio)
		
วิชาบังคับก่อน : MMD 336 การผลิตภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเพื่องานมัลติมีเดีย
หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมสาขาวิชาฯ
การออกแบบสภาพแวดล้อมต่างๆ ลักษณะภาพเสมือนจริง 3 มิติ จากโปรแกรมประยุกต์ ทาง
คอมพิวเตอร์ เพื่อน�ำไปใช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ภายในสตูดิโอ
MMD 344 การผลิตตัวละครเคลื่อนไหว 3 มิติ
3(1-4-4)
		 (3D Character Animation Production)
การออกแบบตัวละคร 3 มิติ การสร้างพื้นผิว การเชื่อมโยงกับกระดูก และการท�ำตัวละคร
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เคลือ่ นไหว การสือ่ สารด้วยท่าทาง การแสดงอารมณ์ การจัดแสง สิง่ แวดล้อมประกอบฉาก รวมทัง้ การประมวล
ผลเพื่อน�ำไปใช้ในงานมัลติมีเดีย
MMD 345 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ส�ำหรับเว็บไซต์
3(1-4-4)
(Web Radio and Web Television Production)
แนวคิดวิธีการเขียนอย่างสร้างสรรค์ส�ำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์ออนไลน์ขั้นตอนในการ
ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิคต่างๆ เพื่อเผยแพร่
รายการวิทยุและโทรทัศน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
MMD 364 เสียงส�ำหรับงานมัลติมีเดียขั้นสูง
3(1-4-4)
		 (Advanced Audio Production for Multimedia)
		
วิชาบังคับก่อน : MMD 324 เสียงส�ำหรับงานมัลติมีเดีย
หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมสาขาวิชาฯ
ทฤษฎี และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและกระบวนการท�ำงานด้านเสียงส�ำหรับงาน
มัลติมีเดีย และการประยุกต์ใช้เสียงให้เหมาะสมกับงานมัลติมีเดีย
MMD 365 การสร้างสรรค์มัลติมีเดียเพื่องานโฆษณา
3(2-2-5)
(Multimedia production for Advertising)
                  แนวคิด หลักการ สร้างสรรค์มัลติมีเดีย วิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย การก�ำหนดกลยุทธ์
การสร้างสรรค์ วางแผนการเลือกใช้มัลติมีเดียให้เหมาะสมกับสื่อประเภทต่างๆ ในงานโฆษณา
MMD 367 อินโฟกราฟิก
3(1-4-4)
		 (Infographic)
		
วิชาบังคับก่อน : MMD 313 การพัฒนาสารสนเทศเพื่องานมัลติมีเดีย
หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมสาขาวิชาฯ
การสื่อสารภาพเชิงสัญลักษณ์ การเล่าเรื่องด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เทคนิควิธีการน�ำ
เสนอ ฝึกปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์
MMD 464 สัมมนาทางมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
		 (Seminar in Multimedia)
แนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดสัมมนา การศึกษาแนวโน้มและประเด็นปัญหาทางด้าน
มัลติมีเดียที่มีความสัมพันธ์กับงานทางด้านสื่อสารมวลชนทุกแขนงวิชา เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
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วารสารศาสตร์ การโฆษณา การสื่อสารการตลาด หรือสื่อดิจิทัล ซึ่งอาจเป็นปัญหาทางด้านแนวคิดทฤษฎี
หรือปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ทเี่ กิดขึน้ ในสังคมทีม่ คี วามส�ำคัญและอยูใ่ นความสนใจทางวิชาการและวิชาชีพ
กระบวนการเรียนรูเ้ น้นให้ผเู้ รียนค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การก�ำกับดูแลและให้คำ� แนะน�ำจากอาจารย์ผสู้ อน
โดยผู้เรียนน�ำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน และจัดสัมมนาสู่สาธารณะ   
MMD 465 หัวข้อเฉพาะทางมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
		 (Selected Topic in Multimedia)
วิชาบังคับก่อน : ต้องผ่านการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมสาขาวิชาฯ
ปรากฏการณ์ประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับมัลติมีเดีย กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อประเด็น
ปัญหา สังเคราะห์ ประมวลสาระ เพื่อน�ำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา
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สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
(Digital Film)

วิชชชาชีพบังคับ		
				
DFM 111 การภาพยนตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Film)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์ ทฤษฎีภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ การจ�ำแนก
ประเภทภาพยนตร์ ตระกูลภาพยนตร์และภาษาภาพยนตร์ ครอบคลุมการสื่อสารด้วยขนาดภาพ มุมกล้อง
การเคลื่อนไหวกล้อง แสง สี และเสียง
DFM 131 การแสดงเบื้องต้นส�ำหรับภาพยนตร์
3(1-4-4)
		 (Basic Acting for Film)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พืน้ ฐานทางการแสดง การแสดงสีหน้าท่าทาง และอารมณ์ให้เหมาะสมกับบทบาท การเคลือ่ นไหว
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อสื่อความหมาย การท�ำความเข้าใจ และวิเคราะห์บท ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธี
การแสดงส�ำหรับภาพยนตร์
DFM 132 เทคนิคการจัดแสงส�ำหรับภาพยนตร์ดิจิทัล
3(1-4-4)
		 (Lighting Techniques for Digital Film)
วิชาบังคับก่อน : COM 223 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
ความรู้ในการจัดแสงส�ำหรับภาพยนตร์ดิจิทัล อุปกรณ์การจัดไฟ วิธีการใช้ และบ�ำรุง รักษา
จุดมุ่งหมายของการจัดแสงส�ำหรับภาพยนตร์ดิจิทัล วิธีการจัดแสงการก�ำหนดต�ำแหน่งของดวงไฟ ตลอดจน
การสร้างรูปแบบในการจัดแสง เทคนิคในการจัดแสงเพื่อสร้างบรรยากาศภายในฉากสามารถที่จะสื่อความ
หมาย และดึงดูดความสนใจจากผู้ชม
DFM 223 การเขียนบทเบื้องต้นส�ำหรับภาพยนตร์
3(3-0-6)
		 (Introduction to Script Writing for Film)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 111 การภาพยนตร์เบื้องต้น
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับวิธกี าร และ ศิลปะการเขียนบทภาพยนตร์ โครงสร้างเรือ่ งเล่าและการเล่า
เรื่องในภาพยนตร์ ส�ำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับปรัชญา จริยศาสตร์และตรรกวิทยาที่มีส่วนก�ำหนดกระบวนการ
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สร้างสรรค์บทภาพยนตร์ โครงเรื่อง และ ตัวละคร ตลอดจนโครงร่างขยายส�ำหรับบทภาพยนตร์และเขียนบท
ภาพยนตร์ให้เสร็จสมบูรณ์
DFM 224 การเขียนบทขั้นสูงส�ำหรับภาพยนตร์
3(3-0-6)
		 (Advanced Script Writing for Film)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 223 การเขียนบทเบื้องต้นส�ำหรับภาพยนตร์
วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเขียนบทภาพยนตร์ ส�ำหรับภาพยนตร์แนวต่าง ๆ เรียนรู้กลวิธีการเขียน
บทสนทนา การแปลงนิยายเรื่องสั้น  บทละคร หรืองานสร้างสรรค์รูปแบบอื่นมาเป็นบทภาพยนตร์  เขียนบท
ภาพยนตร์เพื่อการถ่ายท�ำภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
DFM 232 การผลิตภาพยนตร์ส�ำหรับโทรทัศน์
3(1-4-4)
		 (Film Production for Television)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 132 เทคนิคการจัดแสงส�ำหรับภาพยนตร์ดิจิทัล
เทคนิคและการผลิตสือ่ ดิจทิ ลั โดยใช้กล้องหลายตัว เครือ่ งมือการถ่ายท�ำในสตูดโิ อ การประสาน
งานของทีมงาน และฝึกปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์ชุดและภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นทางโทรทัศน์
DFM 233 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 1
3(1-4-4)
		 (Digital Film Production I)
วิชาบังคับก่อน : DFM 132 เทคนิคการจัดแสงส�ำหรับภาพยนตร์ดิจิทัล
เทคนิคการเล่าเรื่องในภาพยนตร์สั้น การสื่อความหมายด้วยภาพ สัญลักษณ์และการปฏิบัติ
ผลิตภาพยนตร์สั้นที่มุ่งเน้นการเล่าเรื่องด้วยภาพ โดยใช้อุปกรณ์ในระบบดิจิทัล การเตรียมงานสร้าง การน�ำ
เสนอโครงการภาพยนตร์ก่อนการถ่ายท�ำ
DFM 321 การเตรียมงานสร้างภาพยนตร์
3(3-0-6)
		 (Film Production Planning)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 111 การภาพยนตร์เบื้องต้น
หลักการวางแผนสร้างภาพยนตร์ การก�ำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการสร้าง
เกณฑ์และวิธกี ารก�ำหนดงบประมาณ การก�ำหนดวัสดุอปุ กรณ์ในการถ่ายท�ำ การเลือกสถานที่ การจัดตาราง
การถ่ายท�ำ ใบนัดหมาย และการน�ำเสนอผลงาน
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DFM 322 การวิจารณ์ภาพยนตร์
3(3-0-6)
		 (Film Criticism)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 111 การภาพยนตร์เบื้องต้น
หลักการตัดสินคุณค่า การตีความ และการวิเคราะห์ภาพยนตร์ ศึกษาแนวทางการวิจารณ์
ภาพยนตร์ แนวต่าง ๆ อาทิ แนวรูปแบบนิยม แนวประพันธกร แนวอิงบริบทและแนวเปรียบเทียบตระกูล กรณี
ศึกษาการวิจารณ์ภาพยนตร์
DFM 334 การตัดต่อภาพยนตร์ดิจิทัล
3(1-4-4)
		 (Digital Film Editing)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 233 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 1
ทฤษฎี และแนวความคิดในการตัดต่อภาพยนตร์ดิจิทัล วิธีการตัดต่อรูปแบบต่าง ๆ เน้นการน�ำ
ความรู้จากทฤษฎีต่าง ๆ ไปทดลองปฏิบัติ เพื่อให้เกิดศิลปะของการสื่อความหมาย และดึงดูดอารมณ์
DFM 335 การก�ำกับภาพยนตร์ดิจิทัล
3(1-4-4)
		 (Digital Film Directing)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 131 การแสดงเบื้องต้นส�ำหรับภาพยนตร์
ศึกษาทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับศิลปะภาพยนตร์ การก�ำกับภาพยนตร์ดิจิทัล โดยการ
ก�ำกับการแสดง การควบคุมองค์ประกอบในภาพยนตร์ การตีความจากบท การฝึกซ้อม และ การพัฒนานัก
แสดง การสือ่ ความหมายโดยการแสดง ประกอบกับการสือ่ ความหมายผ่านองค์ประกอบของภาพยนตร์   และ
การน�ำความรู้จากทฤษฎีต่าง ๆ ไปทดลองปฏิบัติ
DFM 431 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 2
3(1-4-4)
		 (Digital Film Production II)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 233 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 1
เทคนิคและวิธีการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลแบบบันทึกเสียง คุณสมบัติของเสียง รวมทั้งอุปกรณ์
และเครื่องมือในการบันทึกเสียง  การฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพยนตร์เสียงในระบบดิจิทัล ด้วยเครื่องมือระดับ
อาชีพ
DFM 436 เสียงส�ำหรับภาพยนตร์ดิจิทัล
3(1-4-4)
		 (Audio for Digital Film)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 233 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 1
การผสมเสียงโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ศึกษาระบบเสียง ประเภทของเสียง ความส�ำคัญของ
เสียงการออกแบบเสียง และหลักการน�ำเสียงมาใช้ในภาพยนตร์ดิจิทัล
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DFM 437 การเป็นผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Entrepreneurship in Digital Film Business)
วิชาบังคับก่อน : DFM 489 การฝึกงานวิชาชีพ
ความคิดริเริม่ ทางธุรกิจ กลยุทธ์ และการสร้างสรรค์งานเพือ่ การเป็นผูป้ ระกอบการด้านภาพยนตร์
ดิจิทัล การวางแผนธุรกิจส�ำหรับผู้เริ่มต้น การเป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจด้านการ ภาพยนตร์ดิจิทัล การจัดการ
การเงินและภาษี การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการลูกค้า และกฎหมายเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจ
DFM 489 การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-40-20)
		 (Internship)
ฝึกงานภายนอกองค์กร  บริษัทสร้างภาพยนตร์หรือสื่อดิจิทัล ในระหว่างภาคการศึกษา
ที่ 3  ของชั้นปีที่ 3  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  8  สัปดาห์
DFM 492 ปริญญานิพนธ์
5(0-10-5)
		 (Senior project)
เงื่อนไขการลงทะเบียน  :  จะต้องผ่านวิชาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต
น�ำความรูแ้ ละประสบการณ์ทางวิชาชีพ  มาน�ำเสนอโครงการโดยได้รบั อนุมตั จิ าก คณะกรรมการ
สาขาวิชา ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยผลงานภาพยนตร์หรือบทภาพยนตร์ขนาดยาว และเอกสารอธิบาย
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
DFM 493 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
		 (Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิชาชีพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16  สัปดาห์    และน�ำ
เสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบโดยความเห็นชอบของสถานประกอบการร่วมกับสาขาวิชา      
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วิชาชีพเลือก
DFM 336 การถ่ายภาพดิจิทัลขั้นสูง
3(1-4-4)
		 (Advanced Digital Photography)
		
วิชาบังคับก่อน : COM 223 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคในการถ่ายภาพภายนอกและภายในสตูดิโอ ตลอดจนอิทธิพลของ
สีทแี่ สดงอารมณ์ ความรูส้ กึ เทคนิคการจัดแสง องค์ประกอบของภาพเพือ่ ผลิตภาพถ่ายดิจทิ ลั ให้เหมาะสมกับ
งานสื่อสารมวลชน
DFM 337 การก�ำกับภาพยนตร์ดิจิทัลขั้นสูง
3(1-4-4)
		 (Advanced Directing for Digital Film)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 335 การก�ำกับภาพยนตร์ดิจิทัล
ตรวจสอบและวิเคราะห์รูปแบบการก�ำกับภาพยนตร์ดิจิทัลของผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทยและต่าง
ประเทศ ฝึกปฏิบัติการก�ำกับภาพยนตร์ดิจิทัล
DFM 338 การแสดงขั้นสูงส�ำหรับภาพยนตร์
3(1-4-4)
		 (Advanced Acting for Film)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 131 การแสดงเบื้องต้นส�ำหรับภาพยนตร์
วิเคราะห์การแสดงรูปแบบต่าง ๆ  ฝึกทักษะและกลวิธีการแสดงให้สอดคล้องกับประเภทของ
ภาพยนตร์
DFM 423 ธุรกิจภาพยนตร์ดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Film Business)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 111 การภาพยนตร์เบื้องต้น
		 DFM 321 การเตรียมงานสร้างภาพยนตร์
การวางแผน การจัดงบประมาณ การตลาด การวิเคราะห์การตลาด การจัดจ�ำหน่ายภาพยนตร์
ดิจิทัล รวมทั้ง แนวโน้มในการขยายตลาดและพัฒนาตลาดภาพยนตร์ไทย
DFM 432 ภาพยนตร์สารคดี
3(1-4-4)
		 (Non-Fiction Film)
วิชาบังคับก่อน : DFM 233 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 1
รูปแบบภาพยนตร์สารคดีและการผลิตภาพยนตร์สารคดี การค้นคว้าข้อมูล การเขียนบท          
การถ่ายท�ำและการตัดต่อ น�ำความคิดและแรงบันดาลใจที่ได้จากเรื่องจริงมาสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดี
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DFM 433 ภาพยนตร์ทดลอง
3(1-4-4)
		 (Experimental Film)
วิชาบังคับก่อน : DFM 233 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 1
ทฤษฎีแนวคิดและพัฒนาการของภาพยนตร์ทดลอง ทดลองค้นคว้าเกี่ยวกับเทคนิควิธีการน�ำ
เสนอภาพยนตร์ทดลอง และฝึกปฏิบัติผลิตภาพยนตร์ทดลองเป็นรายบุคคล
DFM 434 ภาพยนตร์โฆษณา
3(1-4-4)
		 (Advertising Film)
วิชาบังคับก่อน : DFM 233 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 1
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ใิ นการถ่ายท�ำภาพยนตร์โฆษณา กระบวนการน�ำเสนอผลงาน จากความ
คิดเชิงสร้างสรรค์    รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพของภาพยนตร์โฆษณา
DFM 435 ทฤษฎีและเทคนิคภาพยนตร์แอนิเมชัน
3(1-4-4)
		 (Animation Theory and Technique)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 233 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 1
ประวัติความเป็นมาของภาพยนตร์แอนิเมชัน ทฤษฎีและเทคนิคสต็อปโมชั่นในการสร้างภาพ
เคลื่อนไหว การด�ำเนินเรื่อง  ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันรูปแบบต่าง ๆ   เช่น  
ภาพวาด รูปตัด หุ่นและดินน�้ำมัน เป็นต้น
DFM 438 การวิเคราะห์ผู้ชมภาพยนตร์
3(3-0-6)
		 (Film Audience Analysis)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 233 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 1
ศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของผูช้ มภาพยนตร์ อาทิ ฐานะทางเศรษฐกิจ
การศึกษา และเพศ พฤติกรรมของผู้ชมภาพยนตร์ องค์ประกอบทางจิตวิทยาของผู้ชมภาพยนตร์
DFM 491 สัมมนาภาพยนตร์ดิจิทัล
3(1-4-4)
		 (Seminar in Digital Film)
		
เงื่อนไขการลงทะเบียน : จะต้องผ่านวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์ดิจิทัลในปัจจุบัน และเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มพูนความรู้   ความคิด  ประสบการณ์   ตลอดจนฝึกหัดให้รู้จักวิธีการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ
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DFM 495 การก�ำกับภาพส�ำหรับภาพยนตร์ดิจิทัล
3(1-4-4)
		 (Cinematography for Digital Film)
วิชาบังคับก่อน : DFM 233 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 1
การออกแบบภาพเพื่อสนับสนุนการเล่าเรื่องของผู้ก�ำกับภาพยนตร์   การควบคุมผลทางภาพที่
ต้องการโดยการเลือกใช้เลนส์ การวัดแสง   การจัดแสง การจัดองค์ประกอบรวมในฉาก ศึกษาการก�ำกับภาพ
โดยใช้กล้องความคมชัดสูง
DFM 496 หัวข้อเฉพาะทางภาพยนตร์
3(1-4-4)
		 (Selected Topics in Film)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 233 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 1
หัวข้อเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ก�ำลังเป็นที่สนใจในแวดวงวิชาชีพ ซึ่งมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องเปิดสอนเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา  
DFM 497 การปรับแก้สีส�ำหรับภาพยนตร์ดิจิทัล
3(1-4-4)
		 (Color Correction for Digital Film)
วิชาบังคับก่อน : DFM 233 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 1
ทฤษฎีการปรับแต่งสีในงานภาพยนตร์ดิจิทัล การใช้เครื่องมือปรับแต่งสีและการใช้โปรแกรม
การเกรดสี ฟิลเตอร์ และการมาส์ค
DFM 498 การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์
3(1-4-4)
		 (Production Design for Film)
		
วิชาบังคับก่อน : DFM 233 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล 1
การออกแบบงานสร้าง การใช้อปุ กรณ์ประกอบฉาก การท�ำงานร่วมกับผูก้ ำ� กับและผูก้ ำ� กับภาพ
เพื่อก�ำหนดทิศทางการเล่าเรื่อง การสื่อความหมายในภาพยนตร์ ผ่านองค์ประกอบต่างๆ อาทิ ฉาก อุปกรณ์
ประกอบฉาก สถานที่ และเครื่องแต่งกาย
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สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
Performing Arts Communication

วิชาชีพ-บังคับ		
PAC 111 ปริทัศน์การสื่อสารการแสดง
		 (Overview to Performing Arts Communication)

3(3-0-6)

PAC 112 พื้นฐานการแสดง
(Fundamental of Acting)

3(1-4-4)

PAC 114 การแสดงเพื่อสังคม
		 (Performing Arts for Social Action)

3(1-4-4)

พื้นฐานของการสื่อสารการแสดง  ทั้งในด้านการเล่าเรื่อง  การแสดง  การออกแบบ การก�ำกับ
การแสดง และการบริหารจัดการ บริบททางประวัติศาสตร์ที่แวดล้อมพัฒนาการด้านสื่อสารการแสดงใน
พิธีกรรม สื่อพื้นบ้าน ละครเวที  ภาพยนตร์ ตลอดจนวิทยุและโทรทัศน์  

ฝึกทักษะการแสดงเบือ้ งต้น โดยเน้นการแสดงแบบสมจริงซึง่ เป็นรูปแบบการแสดงหลักในงาน
แสดงทั่วไป เช่น ละครเวที ละครวิทยุและโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์

งานสื่อสารการแสดงที่มีเป้าหมายเพื่อสังคม และฝึกปฏิบัติงานกลุ่มในการสร้างสรรค์
งานแสดง ประเด็นที่มีปัญหาในสังคม เช่น ความรุนแรง ในครอบครัว ยาเสพติด มาสร้างสรรค์
เป็นงานสื่อสารการแสดงและน�ำเสนอต่อชุมชนเป้าหมาย

PAC 211
		

การเล่าเรื่องในงานสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
(The Narration of Performing Arts Communication)
หลักการและท่วงท�ำนองของการเล่าเรือ่ งประเภทต่างๆ เพือ่ ประยุกต์ใช้ในงานสือ่ สารการแสดง
เช่น การเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณา มิวสิควิดีโอ สารคดี ภาพยนตร์สั้น และในงานแสดงร่วมสมัย

PAC 221
		

การสร้างและออกแบบฉาก
3(2-2-5)
(Scene Design and Construction)
รูปแบบและสไตล์ของฉาก ประเภทของเครื่องประกอบฉาก อุปกรณ์และเทคนิคในการสร้าง
งานฉาก แนวคิดและหลักการออกแบบฉากเบื้องต้น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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PAC 222
		

การแต่งหน้าและออกแบบเครื่องแต่งกาย
3(2-2-5)
(Make-up Techniques and Costume Design)
ทฤษฎีการแต่งหน้านักแสดงตามลักษณะนิสัย การแต่งหน้าเพื่อเปลี่ยนบุคลิกและวัย เทคนิค
พิเศษ วิธีการออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิกตัวละครและแนวเรื่อง ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า
และออกแบบเครื่องแต่งกาย
PAC 223
		

เทคโนโลยีเพื่องานสื่อสารการแสดง
3(1-4-4)
(Technology for Performing Arts Communication)
เทคโนโลยีต่างชนิดที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานสื่อสารการแสดงต่างรูปแบบ  เช่น  การผลิต
วีดิทัศน์  การลงเสียง  การตัดต่อ  การแสดงกลางแจ้ง ฯลฯ  พร้อมทั้งฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ตามความ
ถนัดและความสนใจให้สามารถเลือกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละชิน้ งานได้ จนสามารถประเมินศักยภาพ
ทางการสื่อสารการแสดงและความเหมาะสมในการใช้งานได้
PAC 224

การจัดแสง
3(1-4-4)
(Lighting Techniques)
อุปกรณ์ในการจัดแสง ทฤษฎีแสงและปฏิบัติการจัดแสง ส�ำหรับงานสื่อสารการแสดง การใช้
แสงในการสื่อความความหมาย อารมณ์ต่าง ๆ เช่น ละครเวที การแสดงแสง สี เสียง
PAC 225
		

การก�ำกับการแสดงเบื้องต้น
3(1-4-4)
(Fundamental of Directing)
บทบาท หน้าที่ แนวคิด วิธีการท�ำงานของผู้ก�ำกับการแสดง ผู้ก�ำกับการแสดงที่มีชื่อเสียงของ
โลกและของไทย พร้อมผลงาน และฝึกปฏิบตั กิ ารก�ำกับการแสดงเบือ้ งต้น การสือ่ สารกับนักแสดง การฝึกสอน
นักแสดง
PAC 226
		

การเคลื่อนไหวเพื่อการสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
(Movement for Performing Arts Communication)
ดนตรีและการเคลื่อนไหวในการแสดงประเภทต่าง ๆ การใช้ร่างกายในการสื่อสาร
(ภาษากาย) เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา อารมณ์ ความหมาย และประเภทของสื่อ
PAC 311
		

การบริหารงานสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
(Performing Arts Communication Management)
หลักการบริหารจัดการงานสือ่ สารการแสดง  ทัง้ ในส่วนของการบริหารการผลิตการแสดงในสือ่
แต่ละประเภท  และการบริหารโครงการให้ได้รับการตอบรับจากผู้ชมอย่างมีคุณค่าต่อสังคม พร้อมทั้งศึกษา
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หลักการวิเคราะห์ตวั ละคร การคัดเลือกตัวนักแสดงให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของตัวละครในสือ่ ประเภท
ต่าง ๆ  การจัดหานักแสดง และการบริหารจัดการด้านอื่นๆในเส้นทางธุรกิจบันเทิง    
PAC 322
		

การแสดงร่วมสมัย
3(1-4-4)
(Contemporary Performing Arts)
ประเภทของการแสดงร่วมสมัย รูปแบบการแสดงร่วมสมัย และการเปลี่ยนแปลงจากอดีต
อิทธิพลของการแสดงจากประเทศอื่นๆ ศิลปะการแสดงร่วมสมัยในเงื่อนไข และบริบทของสังคมปัจจุบัน
ตลอดจนฝึกฝนทักษะการแสดง
PAC 324
		

การเขียนบทละคร
3(2-2-5)
(Play Writing)
โครงสร้างบทละคร รูปแบบของบทละคร นักเขียนบทละครที่มีชื่อเสียงของโลกและผลงาน
นักเขียนบทละครของไทย การวิเคราะห์บทละครประเภทต่างๆ การเขียนบทละครขนาดสั้น การเขียนบท
ดัดแปลง
PAC 331
		

เทคนิคการแสดงทางวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์
3(1-4-4)
(Acting Technique for Radio, Television and Film)
หลักการและเทคนิคการแสดงทางวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ การวิเคราะห์บท เพือ่ การแสดง
ที่เหมาะสมกับสื่อชนิดต่างๆ
PAC 351
		

การเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
(Performing Arts Communication Entrepreneurship)
ความคิดริเริ่มทางธุรกิจ กลยุทธ์ และการสร้างสรรค์งานเพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้านการ
สื่อสารการแสดง การวางแผนธุรกิจส�ำหรับผู้เริ่มต้น การเป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจด้านการสื่อสารการแสดง
การจัดการการเงินและภาษี การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการลูกค้า และกฎหมายเกีย่ วกับการท�ำธุรกิจ
PAC 489
		

การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-40-20)
(Internship)
หมายเหตุ  :  ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาวิชา
การไปฝึกงานภายนอกในองค์กรวิชาชีพทีด่ ำ� เนินงานด้านการสือ่ สารการแสดงตามขัน้ ตอนทีท่ าง
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ก�ำหนดไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และรับการประเมินผลการฝึกงานจากหน่วย
งานที่นักศึกษาไปฝึกงาน  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาท�ำหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลให้ค�ำแนะน�ำร่วมกับหน่วย
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งานทีน่ กั ศึกษาไปฝึกงานและเมือ่ นักศึกษากลับมาจะต้องได้รบั การประเมินผลจากการท�ำรูปเล่มรายงานการ
ฝึกงานอีกด้วย
PAC 491
		

สัมมนางานสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
(Performing Arts Communication Seminar)
วิเคราะห์งานสื่อสารการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่หลากหลายเพื่อค้นหา หลัก
การ แนวทาง และแนวคิดผ่านการสัมมนา  
PAC 492
		

ปริญญานิพนธ์
5(0-10-5)
(Senior Project)
วิชาบังคับก่อน : PAC 489 การฝึกงานวิชาชีพ และผ่านการศึกษารายวิชาชีพบังคับไม่น้อย
กว่า 42 หน่วยกิต หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา
ผลิตโครงงานปริญญานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาในสาขา ภายใต้การอนุมัติจากคณะ
กรรมการสาขาวิชา
PAC 493
		

สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Cooperative Education)
หมายเหตุ  :  ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต หรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาวิชา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิชาชีพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และน�ำเสนอ
ผลงานพร้อมเอกสารประกอบ โดยความเห็นชอบของสถานประกอบการร่วมกับสาขาวิชา

วิชาชีพ-เลือก
PAC 113
		

การสร้างสรรค์งานแสดง
3 (1-4-4)
(Creative for Performing Arts Communication)
กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานแสดงในรูปแบบต่างๆเพื่อน�ำไปสู่ความคิดหรือรูปแบบใหม่ๆในงาน
ของตนเอง  รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบต่างๆที่เป็นเงื่อนไขต่อการสร้างงานแสดง
PAC 227
		

การขับร้องเพื่อการสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
(Singing for Performing Arts Communication)
การขับร้องในงานแสดงประเภทต่าง ๆ เช่น การขับร้องบนเวที ละครเพลง เป็นต้น
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PAC 228
		

เสียงเพื่อการสื่อสารการแสดง
3(1-4-4)
(Sound for Performing Arts Communication)
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์เสียง เช่น ดนตรีประกอบ เสียงเอฟเฟคต่างๆ

PAC 229
		

การฝึกเสียงส�ำหรับงานสื่อสารการแสดง
3(1-4-4)
(Voice Training for Performing Arts Communication)
ฝึกทักษะการใช้เสียงในงานสื่อสารการแสดง เช่น การพากย์เสียง, การลงเสียงบรรยาย, นัก
แสดงละครวิทยุ, ผู้ด�ำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์  เป็นต้น
PAC 312
		

การแสดงพื้นบ้านไทย
3(1-4-4)
(Thai Folk Performing Arts)
ศิลปะการแสดงพืน้ บ้านของไทย โดยมองรากฐาน พัฒนาการ และการปรับเปลีย่ น คุณลักษณะ
ของการแสดง ตลอดจนฝึกฝนทักษะเบื้องต้นในการแสดงพื้นบ้านไทย
PAC 323
		

การแสดงในภูมิภาคอาเซียน
3(1-4-4)
(ASEAN Performing Arts)
ศิลปะการแสดงในภูมภิ าคอาเซียน โดยมองรากฐาน พัฒนาการ และการปรับเปลีย่ นคุณลักษณะ
ของการแสดง ได้แก่ การแสดงและดนตรีพื้นบ้าน การแสดงจารีต, การแสดงร่วมสมัย
PAC 325
		

การออกแบบงานดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการแสดง
3(1-4-4)
(Digital Design Concept and Visualization)
การออกแบบงานดิจิทัลเพื่อน�ำเสนอแนวคิดทางการสื่อสารในงานสื่อสารการแสดง เช่น
กระบวนการออกแบบ การสร้างภาพพิเศษ การตกแต่งตัดต่อภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว การตกแต่ง
ตัดต่อเสียง และตัวอักษร

PAC 329
		

การเขียนบทละครเวที โทรทัศน์ และภาพยนตร์
3(1-4-4)
(Play, T.V. Drama and Screen Play Writing)
หลักการและวิธีการในการเขียนบทละครเวที บทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์ การพัฒนา
โครงเรื่อง การก�ำหนดฉาก  การเขียนบทสนทนา ฝึกฝน การเขียน และวิเคราะห์บท
PAC 332
		

การแสดงขั้นสูง
3(1-4-4)
(Advanced Acting)
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และตีความ เพื่อน�ำเสนอบทบาทการแสดงอย่างสร้างสรรค์และเหมาะ
สมกับรูปแบบการแสดงและละครประเภทต่างๆ

1534
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

PAC 336
		

การก�ำกับละคร
3(1-4-4)
(Play Directing)
วิเคราะห์บทอย่างละเอียด เพื่อค้นหารูปแบบที่เหมาะสมกับการน�ำเสนอละคร การก�ำกับการ
แสดงอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงบริหารจัดการทีมไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
PAC 431
		

การออกแบบเพื่อการสื่อสารการแสดง
3(2-2-5)
(Production Design Concept and Visualization)
ประยุกต์หลักการออกแบบงานต่างๆทั้งฉาก แสง สี เสียง  เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า เพื่อใช้
ในงานการสื่อสารการแสดง

PAC 432
		

งานทดลองศิลปะการแสดง
3(1-4-4)
(Experimental Performing Arts Communication)
งานศิลปะการแสดงทดลองร่วมสมัยในด้านหลักการ  แนวคิด  ความคาดหวัง  วิธีการและผล
ที่ได้ แล้วทดลองสร้างสรรค์งานการแสดงสื่อในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน  โดยให้ความส�ำคัญกับวิธีการเล่า
เรื่องและการใช้สัญลักษณ์ เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนางานสื่อสารการแสดง
PAC 433

การวิจารณ์งานสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
(Performing Arts Criticism)
ความหมายและความส�ำคัญของการวิจารณ์ ทฤษฎีและแนวคิดในการวิจารณ์  ความสัมพันธ์
ระหว่างงานสื่อสารการแสดงกับบริบททางสังคม และฝึกฝนการวิจารณ์
PAC 495 หัวข้อเฉพาะทางการสื่อสารการแสดง
3(3-0-6)
		 (Selected Topic in Performing Arts Communication)
      ศึกษาประเด็นทางการสื่อสารการแสดง ที่เป็นที่สนใจอยู่ในสังคม ซึ่งมีความจ�ำเป็นที่ต้อง
ท�ำความเข้าใจ
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สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(Public Relations and Corporate Communication)
วิชาบังคับ
PRC 131
		

หลักการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3(3-0-6)
(Principles of Public Relations and Corporate Communication)
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการเบื้องต้นของการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ตลอด
จนกระบวนการด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์ การท�ำงานประชาสัมพันธ์ในทุกองค์กร รวมถึงจรรยาบรรณของนัก
ประชาสัมพันธ์
PRC 132
		

การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
3(3-0-6)
(Persuasive Communication)
แนวคิด ทฤษฎี การประยุกต์ใช้ทางการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในบริบทหลากหลายโดย
ค�ำนึงถึงปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและสังคมทีส่ ง่ ผลต่อการสือ่ สารเพือ่ การโน้มน้าวใจอย่างมีประสิทธิภาพ การ
วิเคราะห์เนื้อหาสารโน้มน้าวใจ วิธีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจผ่านสื่อ และประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมของ
การโน้มน้าวใจ
PRC 231
		

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3(2-2-5)
(Writing for Public Relations and Corporate Communication)
หลักการ วิธกี ารเขียนงานประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร เพือ่ เผยแพร่ทางสือ่ เช่น สือ่ สิง่ พิมพ์
สือ่ ดิจทิ ลั สือ่ กิจกรรม การเขียนรูปแบบต่างๆ เพือ่ ใช้ในการสือ่ สารความหมายในงานประชาสัมพันธ์และสือ่ สาร
องค์กร
PRC 234
		

การออกแบบกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3(1-4-4)
(Graphic Design for Public Relations and Corporate Communication)
แนวคิด ความส�ำคัญ คุณลักษณะ องค์ประกอบ การออกแบบกราฟิกในการประชาสัมพันธ์และ
สือ่ สารองค์กร ได้แก่ โปสเตอร์ นามบัตร หัวจดหมายและซองจดหมาย เอกสารข่าวแจก วารสารแผ่นพับ และ
การประยุกต์ใช้ในสื่อออนไลน์
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PRC 238 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3(1-4-4)
		 (Creative Digital Media for Public Relations and Corporate Communication)
		
วิชาบังคับก่อน : PRC 231 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ
COM 223 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สาขาวิชา
แนวคิด หลักการ เทคนิค การผลิตสื่อดิจิทัลประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียง วีดิทัศน์ การน�ำเสนอและการประเมินผลสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
PRC 239
		

ทักษะการคิดส�ำหรับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3(3-0-6)
(Thinking Skills for Public Relations and Corporate Communication)
แนวคิด ทฤษฎี การประยุกต์ใช้ทกั ษะการคิดระดับสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ
และการคิดแก้ปญ
ั หา การผสานทักษะทางสังคมและความเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ เช่น  ความร่วมมือการปรับตัว
และคุณธรรมส�ำหรับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
PRC 240 การสร้างสรรค์และวางแผนข้อมูลดิจิทัลเพื่อการ
3(3-0-6)
		
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
		 (Creative and Digital Content Planning for Public Relations and Corporate
		 Communication)
แนวคิด หลักการ กระบวนการ และการปฏิบตั ใิ นการสร้างสรรค์เนือ้ หา ข้อมูล และการวางแผน
งานเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในสื่อดิจิทัลและสื่อออนไลน์ เพื่อการสร้าง รักษา หรือการปรับ
เปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้แก่       
การเขียนแผนงาน การวิเคราะห์เนื้อหา กลุ่มเป้าเหมาย และสื่อดิจิทัล รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมใน
รูปแบบสื่อต่างๆ
PRC 330
		

การวิจัยและประเมินผลทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3(2-2-5)
(Research and Evaluation for Public Relations and Corporate Communication)
แนวคิด หลักการ ระเบียบวิธวี จิ ยั ลักษณะและประเภทของการวิจยั ทัง้ วิจยั เชิงปริมาณและวิจยั
เชิงคุณภาพ การก�ำหนดปัญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การเขียนรายงานการวิจยั การอ้างอิง สถิตแิ ละ
การแปลความหมาย จรรยาบรรณการวิจยั และการประยุกต์ใช้งานวิจยั และประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
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PRC 332
		

การรณรงค์การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3(2-2-5)
(Public Relations and Corporate Communication Campaign)
แนวคิด การปฏิบัติในการรณรงค์งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร การวางแผน การ
ด�ำเนินการ การเผยแพร่ การจัดกิจกรรม การน�ำเสนอโครงการ และการประเมินผลโครงการรณรงค์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
PRC 334
		

การบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3(3-0-6)
(Public Relations and Corporate Communication Management)
วิชาบังคับก่อน  : PRC 234 การออกแบบกราฟิกเพือ่ การประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร และ
PRC 238 การสร้างสรรค์สอื่ ดิจทิ ลั เพือ่ การประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร หรือโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการสาขาวิชา
แนวคิด กรณีศึกษา เทคนิคการบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร การบริหารภาพ
ลักษณ์องค์กร วิธกี ารและกลยุทธ์ การบริหารงาน การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดบุคลากร การสือ่ สารองค์กร
การจัดการงบประมาณ การควบคุมและประเมินผลการบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
PRC 336
		

เทคนิคการน�ำเสนอในงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3(2-2-5)
(Presentation Techniques in Public Relations and Corporate Communication)
หลักการ วิธีการ การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เช่น ข่าว
บทความ ภาพ วีดโิ อ อินโฟกราฟิก วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยการประยุกต์ให้เหมาะสมกับการน�ำเสนอ
ผ่านสื่อ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม สื่อมัลติมีเดีย และสื่อออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของผู้น�ำเสนอ

PRC 339
		

การวางแผนและการจัดการภาวะวิกฤติในองค์กร
3(3-0-6)
(Public Relations Planning and Crisis Management)
แนวคิด หลักการ เทคนิค การสร้างสรรค์การด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์ การจัดการภาวะวิกฤติ
โดยการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การอภิปรายและการน�ำเสนอแผนงานการประชาสัมพันธ์
PRC 343
		

การเป็นผู้ประกอบการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3(3-0-6)
(Public Relations and Corporate Communication Entrepreneurship)
ความคิดริเริ่มทางธุรกิจ กลยุทธ์ และการสร้างสรรค์งานเพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้าน                             
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร การวางแผนธุรกิจส�ำหรับผู้เริ่มต้น การเป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจด้าน
การประชาสัมพันธ์ การจัดการการเงินและภาษี การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการลูกค้า และกฎหมาย
เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจ
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PRC 435 การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในระดับสากล
3(3-0-6)
		 (Global Public Relations and Corporate Communication)
		
วิชาบังคับก่อน: PRC 334 การบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
แนวคิด ทฤษฎี กรณีศกึ ษา การวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กรของนานาประเทศ
และหน่วยงานทุกประเภทในระดับสากล จากมุมมองเชิงท้องถิน่ ระหว่างประเทศ ภูมภิ าคและสากล ประเด็น
ทางจรรยาบรรณ และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กฎหมายระหว่างประเทศ และจรรยา
บรรณระดับนานาชาติ
PRC 437 การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
3(3-0-6)
		 (Marketing Public Relations)
		
วิชาบังคับก่อน : PRC 334 การบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ความหมาย แนวคิด เทคนิคการสื่อสารการตลาดส�ำหรับองค์กรธุรกิจ การส่งเสริมการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค การวิจยั ทางการตลาด การสือ่ สารผ่านสือ่ ออนไลน์ และการวางนโยบายการประชาสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนการสื่อสารการตลาด
PRC 489

การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-40-20)
(Internship)
หมายเหตุ : ผ่านการศึกษากลุม่ วิชาชีพไม่นอ้ ยว่า 42 หน่วยกิต หรือโดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการสาขาวิชา โดยมีระยะเวลาในการฝึกงานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จ�ำนวนหนึ่งแล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานตามสถาบัน
หรือหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา โดยอยูใ่ นความควบคุมและ
ประเมินผลของสาขา
PRC 492
		

ปริญญานิพนธ์
5(0-10-5)
(Senior Project)
วิชาบังคับก่อน : PRC 489 การฝึกงานวิชาชีพ และนักศึกษาต้องผ่านรายวิชาชีพบังคับไม่น้อย
กว่า 42 หน่วยกิต
ผลิตปริญญานิพนธ์ตามแนววิชาชีพการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร ภายใต้การดูแลและ
ให้ค�ำปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา และน�ำเสนอผลงานก่อนจบการศึกษา
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PRC 493
		

สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Cooperative Education)		
หมายเหตุ : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต หรือโดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการสาขาวิชา โดยมีระยะเวลาในการฝึกงานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิชาชีพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และน�ำ
เสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ          
PRC 495
		

ประเด็นและจริยธรรมในงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3(2-2-5)
(Issues and Ethics in Public Relations and Corporate Communication)
การวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กรณีศึกษา และเสนอประเด็นและจริยธรรมในงานการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของภาครัฐและเอกชน
วิชาชีพ-เลือก
PRC 237
		

การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
3(2-2-5)
(Public Relations and Corporate Communication Photography)
วิชาบังคับก่อน  :  COM 223  การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร หรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาวิชา
แนวคิ ด หลั ก การ การใช้ อุ ป กรณ์ เทคนิ ค การฝึ ก ปฏิ บั ติ ถ ่ า ยภาพประเภทต่ า ง ๆ เพื่ อ                             
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

PRC 338
		

การประชาสัมพันธ์ในการผสมผสานข้อมูลและความบันเทิง
3(2-2-5)
(Public Relations in Infotainment)
หลักการ กลยุทธ์การน�ำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบของการจัดกิจกรรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยผสมผสานข้อมูลข่าวสารและความบันเทิง การจัดกิจกรรมพิเศษ การ
จัดนิทรรศการ การจัดการสื่อมวลชนสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์
PRC 341
		

การประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Public Relations in Health Communication)
แนวคิด ความส�ำคัญ  บทบาท องค์ประกอบของการสือ่ สารด้านสุขภาพ ผสานกับแนวคิด ทฤษฎี
ทางการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ภาพลักษณ์ การสร้างประชานิยม การรณรงค์ และการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ
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PRC 342
		

การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Public Relations for Hotel and Tourism Business)
วิชาบังคับก่อน :  PRC 131 หลักการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรหรือโดย  ความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาวิชา
แนวคิด เทคนิคการประชาสัมพันธ์ธรุ กิจโรงแรมและการท่องเทีย่ ว การวางแผนงาน การแข่งขัน
กลยุทธ์การด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
PRC 344
		
		
		

การออกแบบและการจัดการข้อมูลดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
และสื่อสารองค์กร
(Design and Digital Content Management for Public Relations and Corporate
Communication)
แนวคิด หลักการ เทคนิค การสร้างสรรค์การด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรใน
สังคมดิจทิ ลั การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลดิจทิ ลั การออกแบบข้อมูลและการสร้างการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ดิจิทัล
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สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
(Multi-Platform Radio and Television )

วิชาชีพ-บังคับ		

			
MRT 111 วิสัยทัศน์ในงานวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
		 (Vision in Multi-Platform Radio and Television)
วิสัยทัศน์ในงานวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มของประเทศไทยและต่างประเทศ ในหลาก
มิติ โดยให้ความส�ำคัญกับประวัติศาสตร์และเทคโนโลยี การเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิชาชีพ เพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็นเลิศในอนาคต ภายใต้จริยธรรมและศักดิศ์ รีแห่งวิชาชีพ

MRT 221 การสร้างสรรค์เสียงในงานสื่อ
3(1-4-4)
(Sound Design for Media)
หลักการเขียนบทและการสร้างสรรค์เสียงเพื่อใช้ในงานสื่อประเภทต่างๆ การวางแผน
เตรียมการผลิต และการฝึกฝนทักษะการผสมเสียง เพื่อให้เกิดงานศิลปะของการสื่อความหมายในรายการ
ประเภทต่างๆ ทางวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
MRT 222 การสร้างสรรค์บทรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
3(1-4-4)
		 (Scriptwriting for Multi-Platform Television Program)
หลักเบือ้ งต้นในการสร้างสรรค์รายการ และแนวคิดในการเขียนบทเพือ่ รายการประเภทต่างๆ ทาง
โทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม เช่น ข่าว สารคดี ปกิณกะ ละคร และมิวสิควีดิโอ ฝึกหัดการเขียน วิจารณ์ วิเคราะห์
และสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
MRT 322 การผลิตรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 1
3(1-4-4)
		 (Program Production for Multi-Platform Television I)
		
วิชาบังคับก่อน : MRT 222 การสร้างสรรค์บทรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
MRT 370 การออกแบบฉากและการจัดแสงส�ำหรับงานโทรทัศน์
                     มัลติแพลตฟอร์ม
หลักการผลิตรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม การสร้างแนวคิดเพื่อพัฒนาเป็นรายการ
การวางแผน การเตรียมการผลิต การออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบรายการ การตัดต่อรายการ การประเมินผล
รายการ ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เพื่อการผลิตรายการประเภทต่างๆ ทั้งในการผลิตในสตูดิโอและการผลิต
ภาคสนาม
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MRT 323 การจัดและส่งเสริมรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
		 (Multi-Platform Radio and Television Programming and Promotion)
		
วิชาบังคับก่อน : MRT 221 การสร้างสรรค์เสียงในงานสื่อ
MRT 222 การสร้างสรรค์บทรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
หลักการและกลยุทธ์การจัดโปรแกรมรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ การวิเคราะห์
ผูช้ ม การตลาดและเทคนิคการส่งเสริมรายการ การประเมินรายการ การท�ำแผนการจัดและการส่งเสริมรายการ
ทางวิทยุโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สื่อในยุคดิจิทัล
MRT 370 การออกแบบฉากและการจัดแสงส�ำหรับงานโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
3(1-4-4)
		 (Scenic Design and Lighting for Multi-Platform Television)
หลักและเทคนิคของการออกแบบ การสร้างฉากและการจัดแสงส�ำหรับรายการโทรทัศน์
ทั้งการถ่ายท�ำในสตูดิโอและกลางแจ้ง เช่น มิวสิควีดิโอ ซิทคอม รายการปกิณกะ เป็นต้น ภายใต้เทคโนโลยี
มัลติแพลตฟอร์ม
MRT 381 เทคนิคการแสดงทางวิทยุและโทรทัศน์
3(1-4-4)
		 (Acting Technique for Radio and Television)
วิชาบังคับก่อน : MRT 111 วิสัยทัศน์ในงานวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงทางวิทยุและโทรทัศน์   คุณสมบัติของนักแสดงและพิธีกร
การวิเคราะห์และท�ำความเข้าใจบท   การใช้เสียง การรายงานข่าว การด�ำเนินรายการ เทคนิคในห้อง
กระจายเสียงวิทยุและห้องส่งโทรทัศน์
MRT 390 การตัดต่อเพื่องานวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
3(1-4-4)
		 (Post Production for Multi-Platform Radio and Television)
ศึกษาและฝึกฝนทักษะการตัดต่อและการสร้างสรรค์กราฟิกในรายการวิทยุและโทรทัศน์
มัลติแพลตฟอร์มด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น การตัดต่อล�ำดับรายการ การตกแต่งภาพ การตัดต่อ
เสียง การสร้างภาพพิเศษ การท�ำไตเติ้ลและโลโก้รายการ
MRT 420 ข่าววิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
3(1-4-4)
		 (Multi-Platform Radio and Television News)
		
วิชาบังคับก่อน : MRT 222 การสร้างสรรค์บทรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
ความหมาย ความส�ำคัญ และคุณค่าของข่าวกระจายเสียงและข่าวบนสื่อมัลติแพลตฟอร์ม  
ศึกษาและปฏิบัติการสื่อข่าว การเขียนข่าว การรายงานข่าว การผลิตข่าวและการบรรณาธิการข่าวเบื้องต้น
การปรับจากข่าววิทยุ โทรทัศน์ไปสูม่ ลั ติแพลตฟอร์มในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ผลิตและการน�ำเสนอข่าวกระจายเสียงในยุคดิจิทัล
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MRT 422 หลักการวิจารณ์รายการทางวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
		 (Principles of Multi-Platform Radio and Television Program Criticism)
ทฤษฎีการวิจารณ์ของนักวิจารณ์ที่ส�ำคัญ ศึกษาวิธีการพิจารณา วิเคราะห์รายการรวมทั้งการ
แสดงทางวิทยุและโทรทัศน์มลั ติแพลตฟอร์ม คุณสมบัตขิ องนักวิจารณ์ทดี่ ี ฝึกฝนการวิจารณ์เพือ่ ประเมินและ
พัฒนาคุณภาพรายการและสามารถน�ำเสนอทางสื่อมวลชนหรือการอภิปราย
MRT 424 การเป็นผู้ประกอบการด้านวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
		 (Multi-Platform Radio and Television Entrepreneurs)
ความคิดริเริ่มทางธุรกิจ กลยุทธ์ และการสร้างสรรค์งานเพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้านวิทยุ
และโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม การวางแผนธุรกิจส�ำหรับผู้เริ่มต้น การเป็นผู้บริหารจัดการธุรกิจด้านวิทยุและ
โทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม การจัดการการเงินและภาษี การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการลูกค้า และ
กฎหมายเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจ
MRT 489 การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-40-20)
		 (Internship)
		
รายวิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หรือโดยเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา
เมือ่ นักศึกษาได้ศกึ ษารายวิชาต่างๆ จ�ำนวนหนึง่ แล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานตามสถาบัน
หรือหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ  ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดย
อยู่ในความควบคุมและประเมินผลของสาขา
MRT 491 สัมมนาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
		 (Seminar in Multi-Platform Radio and Television)
		
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ชั้นปีที่ 4
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับศิลปะการสื่อสารทางวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มโดย
เฉพาะจากผู้ประกอบอาชีพในด้านนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความคิดและขยายประสบการณ์
MRT 492 ปริญญานิพนธ์
5(0-10-5)
		 (Senior Project)
		
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา
นักศึกษาต้องเขียนหรือผลิตโครงการปริญญานิพนธ์ ในหัวข้อทีต่ นสนใจและสอดคล้องกับสาขา
วิชาที่ได้ศึกษามาโดยอยู่ในความดูแลและประเมินผลของคณะกรรมการ สาขาวิชา ทั้งนี้ก่อนการเขียนหรือ
ผลิตโครงการฯ นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกงานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
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MRT 493 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
		 (Cooperative Education)
		
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิชาชีพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และ
น�ำเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบโดยความเห็นชอบของสถานประกอบการร่วมกับสาขาวิชา

วิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะทาง
MRT 421 การผลิตรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 2
3(1-4-4)
		 (Program Production for Multi-Platform Television II)
		
วิชาบังคับก่อน : MRT 322 การผลิตรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม 1
ศึกษาหลักการผลิตรายการโทรทัศน์มลั ติ แพลตฟอร์มขัน้ สูง  การตัดต่อล�ำดับภาพ การท�ำเทคนิค
พิเศษ การบันทึกเสียง การออกอากาศ การก�ำกับรายการ การบริหารการผลิต และฝึกทดลองการผลิตรายการ
ประเภทต่างๆ เช่น มิวสิค วิดีโอ ละคร ปกิณกะบันเทิง เกมส์โชว์
MRT 425 การออกแบบและผลิตรายการข่าวโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
3(2-2-5)
		 (News Design and Production for Multi-Platform Television Program)
		
วิชาบังคับก่อน : MRT 420 ข่าววิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
การออกแบบ การผลิต และการบรรณาธิการรายการข่าวโทรทัศน์ประเภทต่างๆ การผลิตสารคดี
เชิงข่าว เทคนิคการเป็นผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว การออกแบบรายการและงานกราฟฟิกรายการข่าว การ
ก�ำกับรายการข่าว การประยุกต์ข่าวโทรทัศน์ไปสู่สื่อดิจิทัลอื่นๆ ตามหลักการเล่าเรื่องข้ามสื่อ ตามหลักจรรยา
บรรณวิชาชีพและการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคดิจิทัล
MRT 427 การผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์
3(2-2-5)
		 (Feature Program Production)
วิชาบังคับก่อน : MRT 222 การสร้างสรรค์บทรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
ประเภทของสารคดี ทฤษฎีการผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม การวางแผน
การผลิตการเลือกประเด็นการวางโครงเรื่อง การล�ำดับเรื่อง การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียงอย่างมี  
ประสิทธิภาพ
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MRT 428 รายการเพื่อการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
		 (Sufficiency Economy Development Program)
วิชาบังคับก่อน : MRT 111 วิสัยทัศน์ในงานวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม		
ศึกษาบทบาทและความส�ำคัญของรายการวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆ การวางแผนการจัด การเสริมพลัง
ของประชาชนและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการสื่อสารและการผลิตรายการให้เหมาะสมกับประชาชนกลุ่ม
ผู้รับการพัฒนา
MRT 470 การวิเคราะห์ผู้รับสารสื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
		 (Audience Analysis for Multi-Platform Radio and Television)
		
วิชาบังคับก่อน : COM 317 การวิจัยทางการสื่อสาร
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้รับสาร ค�ำนิยามและประเภทของผู้รับสาร การวิเคราะห์และวิธีการประเมิน
ผู้รับสาร การใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มของผู้รับสาร การจัดวางผังรายการและ
การส่งเสริมรายการส�ำหรับงานวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์มในยุคดิจิทัล
MRT 484 ละครโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
		 (Creative TV Drama Series for the Development of the Thai Society)
		 วิชาบังคับก่อน : MRT 222 การสร้างสรรค์บทรายการโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
            
ค�ำนิยามและประเภทของละครชุดโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์ เช่น ส่งเสริมความรู้ศิลปวัฒนธรรม
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ส่งเสริมและสวัสดิการเด็กและสตรีและครอบครัว ส่งเสริมการกีฬา ความ
เท่าเทียมกันในสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพคนด้านต่างๆ   
แนวคิดและวิธีจ�ำแนกประเภท เกณฑ์ในการแยกประเภท กลยุทธ์การสร้างสรรค์ละครชุดโทรทัศน์แต่ละ
ประเภท กระบวนเขียนบทให้สอดคล้องกับช่องทางทีน่ ำ� เสนอ หลักและวิธกี ารในการผลิตโดยยึดประเภทของ
งานสร้างสรรค์   เทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการผลิตละครชุด   หลักและวิธีการประเมินคุณค่า
MRT 496 สุนทรียภาพทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์
3(3-0-6)
		 (Aesthetics in Radio and Television )
		
วิชาบังคับก่อน : MRT 111 วิสัยทัศน์ในงานวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
ทฤษฎีและค�ำนิยามของสุนทรียภาพ ประวัติและพัฒนาการทางสุนทรียภาพ การใช้ภาษาและ
รหัสแห่งสุนทรียภาพในสื่อวิทยุและโทรทัศน์ทั้งที่ผ่านมาและในสังคมร่วมสมัย ชีวิตวัฒนธรรมที่ปรากฏทาง
สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เช่น แฟนประจ�ำการรับฟังรับชมโดยได้รับคุณค่าทางด้านจิตใจของผู้ชมของผู้ชมแต่ละ
กลุ่มและการรู้เท่าทันสื่อ   
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MRT 498 การกระจายเสียงบนมัลติแพลตฟอร์ม
3(3-0-6)
		 (Broadcasting on Multi-Platform)
		
วิชาบังคับก่อน : MRT 111 วิสัยทัศน์ในงานวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
แนวคิดบทบาทและการพัฒนาของเทคโนโลยีการกระจายเสียงทั้งวิทยุและโทรทัศน์จากอดีต
จนถึงปัจจุบนั ในการน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตและสือ่ มัลติมเี ดียมาประยุกต์ใช้กบั สือ่ วิทยุ
โทรทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจนกลายเป็นการออกอากาศในรูปแบบของมัลติแพลตฟอร์ม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
วิชาชีพ-บังคับ
SPC 101
		

การกีฬาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Basic of Sports)
ความรู้เกี่ยวกับกีฬา ประวัติ เทคนิคการเล่นกีฬาประเภทบุคคล และประเภททีม กฎ กติกา
มารยาท การตัดสิน การวิเคราะห์ และวิจารณ์เกมการแข่งขัน
SPC 111
		

นิเทศศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Sports Communication)
ความหมาย บทบาทหน้าที่ ความส�ำคัญ แนวคิดเกี่ยวกับการกีฬา วิวัฒนาการด้านการสื่อสาร
การกีฬา การถ่ายทอดเนื้อหากีฬาทางสื่อมวลชน การสื่อสารองค์กรกีฬา อุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬา
จริยธรรมในการสื่อสารมวลชน และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้านกีฬา
SPC 112
		

การสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อนิเทศศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
(Creative Writing for Sports Communication)
แนวคิด การวิเคราะห์ประเด็น การล�ำดับความคิด การใช้ภาษาในการเขียน โครงสร้างและองค์
ประกอบของการเขียน ตลอดจนประยุกต์งานเขียนผ่านสื่อประเภทต่างๆ รวมถึงการเตรียมข้อมูลและเนื้อหา
เพื่อใช้ในการสื่อสารการกีฬา
SPC 212
		

กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารการกีฬา
3(3-0-6)
(Laws and Ethics for Sports Communication)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎข้อบังคับทางด้านการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ โอลิมปิกศึกษา
ประเภทของกฎหมายทางการกีฬา กฎหมายและจริยธรรมด้านสื่อสารมวลชน ธุรกิจกีฬา รวมทั้งหลักจริยธร
รมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการกีฬา
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SPC 214
		

การวิจัยทางนิเทศศาสตร์การกีฬา
3(3-0-6)
(Sports Communication Research)
วิธีการวิจัย กระบวนการวิจัย จริยธรรมของการวิจัย และทักษะการวิจัยทางนิเทศศาสตร์การ
กีฬา แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมทางสถิติ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อน�ำเสนอผ่านสื่อมวลชน
SPC 216
		

การถ่ายภาพกีฬาขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Sports Photography)
ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคการถ่ายภาพกีฬาเพื่องานข่าว สารคดี สื่อโฆษณา และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา การวิเคราะห์ทา่ ทางการเคลือ่ นไหวของประเภทกีฬา มุมกล้อง การสือ่ ความหมาย
ภาพถ่ายภาพบรรยากาศการแข่งขัน การถ่ายภาพบุคคลและทีมกีฬา การถ่ายภาพด้วยโดรน
SPC 217
		

การผลิตข่าวสารการกีฬา
3(2-2-5)
(Sports Information Production)
หลักการ ขั้นตอนการผลิต การวางแผน การสืบค้นข้อมูล การคิดประเด็น และการสร้างสรรค์
เนื้อหาด้านงานข่าวและบทความกีฬา การบรรณาธิกรณ์ การออกแบบกราฟิก และการใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิตสื่อกีฬาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล
SPC 218
		

จิตวิทยาเพื่อนิเทศศาสตร์การกีฬา
3(3-0-6)
(Psychology for Sports Communication)
แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ด้านสังคมวิทยา แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค จิตวิทยาผู้บริโภค การ
วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในงานนิเทศศาสตร์การกีฬา  ตลอดจนการ
สร้างวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารการกีฬา การสร้างประเด็น และคุณค่าในเชิงกีฬา เช่น การสร้างวีรบุรุษด้านการ
กีฬา การสร้างฐานแฟนคลับ

SPC 219
		

การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อนิเทศศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
(Video Production for Sports Communication)
หลักการ ขัน้ ตอนการผลิตสือ่ วีดทิ ศั น์ การฝึกปฏิบตั ิ การวางแผน การสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์
เนือ้ หา รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคในการน�ำเสนอและเผยแพร่งานภาพและเสียงเพือ่ การสือ่ สารการกีฬาใน
สื่อดิจิทัล
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SPC 311
		

การบริหารองค์กรการกีฬา
3(3-0-6)
(Sports Organizations Management)
ความหมาย ความส�ำคัญ แนวคิด ทฤษฏีการบริหารองค์กรทางการกีฬา การบริหารงานการ
สื่อสารขององค์กรกีฬา ขอบข่าย และหน้าที่ขององค์การกีฬาประเภทต่างๆ เช่น สมาคมกีฬา สหพันธ์กีฬา
สโมสรกีฬา ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
SPC 312
		

การวางแผนเพื่อการสื่อสารการกีฬา
3(3-0-6)
(Planning for Sports Communication)
ส�ำรวจสถานภาพเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กรกีฬา เพื่อการสร้างสรรค์และปรับปรุงแก้ไข
โดยใช้การวางแผนโครงการและโครงงานเพื่อการสื่อสารการกีฬา ศึกษาประเภทต่างๆ ของแผน รวมทั้งราย
ละเอียดต่างๆ เช่น การก�ำหนดวัตถุประสงค์ การก�ำหนดเป้าหมาย การก�ำหนดผู้รับผิดชอบการก�ำหนดกลุ่ม
เป้าหมาย การก�ำหนดงบประมาณ การก�ำหนดเวลาการปฏิบัติงาน การก�ำหนดสื่อเฉพาะและเทคนิคเฉพาะ
กิจในการใช้สื่อ ตลอดจนการประเมินผลงานตามแผนโครงการและโครงงานการสื่อสารการกีฬา
SPC 313
		

การรณรงค์เพื่อการสื่อสารการกีฬา
3(3-0-6)
(Campaign for Sports Communication)
หลักการ วิธีด�ำเนินกิจกรรมการรณรงค์รูปแบบต่าง ๆ การรณรงค์เพื่อการสื่อสารการกีฬา
กระบวนการรณรงค์และการปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริมการกีฬา การออกก�ำลังกาย และสุขภาพ การน�ำเสนอโครงการ
รณรงค์ และการประเมินผลโครงการรณรงค์

SPC 322
		

การสื่อสารแบรนด์กีฬา
3(3-0-6)
(Sport Brand Communication)
แนวคิด กลยุทธ์การสือ่ สารแบรนด์กฬี า การตลาดด้านการกีฬา เช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการตลาด การออกแบบเอกลักษณ์ การสร้างตราสินค้า การสร้างภาพลักษณ์ การสร้างมูลค่าทางการ
ตลาด และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย
SPC 323
		

การเป็นผู้ประกอบการด้านการสื่อสารการกีฬา
3(3-0-6)
(Sports Communication Entrepreneurship)
ความคิดริเริ่มทางธุรกิจ กลยุทธ์ และการสร้างสรรค์งานเพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้านการ
สือ่ สารการกีฬา การวางแผนธุรกิจส�ำหรับผูเ้ ริม่ ต้น การเป็นผูบ้ ริหารจัดการธุรกิจด้านการสือ่ สารการกีฬา การ
จัดการการเงินและภาษี การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการลูกค้า และกฎหมายเกี่ยวกับการท�ำธุรกิจ
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SPC 324
		

การจัดกิจกรรมทางการกีฬา
3(3-0-6)
(Sport Events)
แนวคิด หลักการ วิธกี ารจัดกิจกรรมทางการกีฬา การจัดการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การวางแผน การด�ำเนินงาน และการประเมินผล
SPC 489
		

การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-40-20)
(Internship)
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยว่า 42 หน่วยกิต หรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสาขาวิชา โดยมีระยะเวลาในการฝึกงานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
เมือ่ นักศึกษาได้ศกึ ษารายวิชาต่าง ๆ จ�ำนวนหนึง่ แล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานตามสถาบัน
หรือหน่วยงานวิชาชีพต่างๆ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาทีศ่ กึ ษา โดยอยูใ่ นความควบคุมและ
ประเมินผลของสาขา
SPC 491 สัมมนาการสื่อสารการกีฬา
3(3-0-6)
		 (Sports Communication Seminar)
		
วิชาบังคับก่อน : SPC 489 การฝึกงานวิชาชีพ และนักศึกษาต้องผ่านรายวิชาชีพบังคับ
ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชา
การวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกวิธีการและรูปแบบและเครื่องมือการน�ำเสนอ และ
เสนอแนวทางปฏิบตั งิ าน การฝึกปฏิบตั กิ ารจัดสัมมนาด้านนิเทศศาสตร์การกีฬา ตลอดจนการวิเคราะห์ปญ
ั หา
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารการกีฬา  
SPC 492
		

ปริญญานิพนธ์
5(0-10-5)
(Senior Project)
วิชาบังคับก่อน : SPC 489 การฝึกงานวิชาชีพ และนักศึกษาต้องผ่านรายวิชาชีพบังคับ                              
ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
ผลิตปริญญานิพนธ์ตามแนววิชาชีพนิเทศศาสตร์การกีฬา และน�ำเสนอผลงานก่อนจบการศึกษา
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SPC 493
		

สหกิจศึกษา *
6(0-40-20)
(Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  หรือโดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการสาขาวิชา
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์การกีฬาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16
สัปดาห์ และน�ำเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสหกิจศึกษาและสถาน
ประกอบการ
หมายเหตุ : * ส�ำหรับผู้ที่เลือกเรียนรายวิชา SPC 493 สหกิจศึกษา ไม่ต้องเรียนรายวิชา SPC 489
การฝึกงานวิชาชีพ และรายวิชา SPC 492 ปริญญานิพนธ์
วิชาชีพ-เลือก
SPC 314
		

การจัดการสโมสรกีฬา
3(3-0-6)
(Sports Club Management)
แนวคิดเรือ่ งสโมสรกีฬา โครงสร้างการบริหาร พันธกิจ การวางแผน  กระบวนการบริหาร บุคลากร
งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ การวางนโยบายและการจัดการด้านการสือ่ สาร การสือ่ สารทางการตลาด และการ
สื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการสโมสรกีฬา
SPC 319
		

นิเทศศาสตร์การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวสุขภาพและนันทนาการ
3(3-0-6)
(Sports Communication for Tourism Health and Recreation)
การวิเคราะห์ การประยุกต์กจิ กรรมกีฬา การออกก�ำลังกาย และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การ
นันทนาการ และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว สุขภาพ และนันทนาการ รวมถึงการวางแผน
และกลยุทธ์การสื่อสาร การเผยแพร่กิจกรรม
SPC 320
		

การจัดการธุรกิจสินค้าของที่ระลึกด้านกีฬา
3(3-0-6)
(Sports Souvenir Business Management)
วิวัฒนาการ ความหมาย ความส�ำคัญ ลักษณะและการสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าของที่ระลึก
ด้านกีฬา การออกแบบ การผลิตสินค้า การจัดหีบห่อ การจัดแสดง การตลาด บทบาทของหน่วยงานในการ
พัฒนาสินค้าของที่ระลึกด้านกีฬา
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SPC 321
		

การเป็นผู้ประกาศและบรรยายกีฬา
3(3-0-6)
(Sports Announcer and Commentator)
ความรู้ และทักษะส�ำหรับการเป็นผูป้ ระกาศและ ผูบ้ รรยายกีฬา การสืบค้นข้อมูล การใช้วาทศิลป์
การคิดเชิงวิเคราะห์ และจริยธรรมของการเป็นผู้ประกาศและบรรยายกีฬา
SPC 325
		

ดิจิทัลคอนเทนต์ในงานนิเทศศาสตร์การกีฬา
3(2-2-5)
(Digital Content in Sports Communication)
แนวคิด วิธีการ การสร้างสรรค์เนื้อหา กลยุทธ์การน�ำเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และสื่อ
กิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ รูปภาพ วีดิโอ อินโฟกราฟิก
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สาขาวิชาการเขียนบทและการก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
วิชาชีพบังคับ
				
FWD 111 การภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เบื้องต้น
3(2-2-5)
		 (Introduction to Film and Television Drama)
ความรู้เบื้องต้น ประวัติความเป็นมาของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ภาษาของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เช่น ขนาดภาพ มุมกล้อง การเคลื่อนไหวกล้อง และการสื่อ
ความหมายต่างๆ ในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ฝึกการเล่าเรื่องสั้นภายในภาพ 10 ภาพ  
FWD 112 ทฤษฎีเรื่องเล่า
3(3-0-6)
		 (Narrative Theories)
พื้นฐานของทฤษฎีเรื่องเล่า ประวัติความเป็นมาของเรื่องเล่า ของทั้งตะวันตกและตะวันออก
ประเภทของเรื่องเล่า ความหมาย ลักษณะ และความส�ำคัญของเรื่องเล่า
FWD 131 การแสดงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
3(1-4-4)
		 (Acting for Film and Television Drama)
ฝึกพื้นฐานทางการแสดง การแสดงสีหน้าท่าทาง และอารมณ์ การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายเพือ่ สือ่ ความหมาย การท�ำความเข้าใจ และวิเคราะห์บท ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธกี ารแสดงส�ำหรับ
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
FWD 211 ทฤษฎีจิตวิทยาส�ำหรับการเขียนบท
3(3-0-6)
		 (Psychology for Advanced Scriptwriting)
การผสมผสานศาสตร์ของจิตวิทยาและการเขียนบทภาพยนตร์ สร้างเรื่องและตัวละครโดยใช้
หลักจิตวิทยา พัฒนาเรือ่ งจากการวิเคราะห์ตวั ละคร วิเคราะห์ตวั ละครจากภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์และงาน
เขียนต่างๆ
FWD 221 การเขียนบทภาพยนตร์ 1
3(3-0-6)
		 (Film Screenwriting I)
พื้นฐานการเขียนบทภาพยนตร์ แก่นเรื่อง ตัวละคร ความขัดแย้ง โครงเรื่อง และฉาก พัฒนา
โครงเรื่องและโครงเรื่องขยายส�ำหรับบทภาพยนตร์สั้นและเขียนบทภาพยนตร์สั้นให้เสร็จสมบูรณ์จากโครง
เรื่องขยาย
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FWD 222 การเขียนบทละครโทรทัศน์ 1
3(3-0-6)
		 (Television Drama Scriptwriting I)
พืน้ ฐานการเขียนบทละครโทรทัศน์ แก่นเรือ่ ง ตัวละคร ความขัดแย้ง โครงเรือ่ ง และฉาก การเขียน
โครงร่างส�ำหรับบทละครโทรทัศน์ขนาดสั้น ประชุมเพื่อเขียนบทเป็นกลุ่มและร่วมกันเขียนบทละครโทรทัศน์
ขนาดสั้นให้เสร็จสมบูรณ์
FWD 223 การเขียนบทดัดแปลงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 1
3(3-0-6)
		 (Writing Adapted Film Screenplay and Television Drama Script I)
เขียนบทภาพยนตร์ดัดแปลงขนาดสั้นและบทละครโทรทัศน์ดัดแปลงขนาดสั้นจากงานเขียน
ต่างๆ เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย ละครเวที ข่าว บทความ เขียนเป็นโครงเรื่อง และพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์และ
บทละครโทรทัศน์ดัดแปลงขนาดสั้น
FWD 231 การก�ำกับภาพยนตร์ 1
3(1-4-4)
		 (Directing for Film I)
การก�ำกับภาพยนตร์ ทั้งการก�ำกับการแสดง และการควบคุมองค์ประกอบในภาพยนตร์ การ
ตีความจากบท การฝึกซ้อม และการพัฒนานักแสดง เน้นการน�ำความรู้จากการก�ำกับภาพยนตร์ไปทดลอง
ปฏิบัติ
FWD 311 การวิจารณ์ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
3(3-0-6)
		 (Film and Television Drama Criticism)
ความรู้พื้นฐานด้านสุนทรียศาสตร์ ขอบเขต ความหมาย และความส�ำคัญ ของการวิจารณ์
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ทฤษฎีและแนวคิดในการวิจารณ์ของส�ำนักต่างๆ ที่น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์
ศิลปะภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์กับบริบททางสังคม
น�ำทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ มาฝึกวิจารณ์ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
FWD 321 การเขียนบทภาพยนตร์ 2
3(3-0-6)
		 (Film Screenwriting II)
การเขียนบทภาพยนตร์ขนาดยาว การเขียนบทส�ำหรับภาพยนตร์ประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนตร์
สยองขวัญ ภาพยนตร์นักสืบ การเขียนบทสนทนา และวิเคราะห์บทสนทนาในภาพยนตร์
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FWD 322 การเขียนบทดัดแปลงเพื่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 2
3(3-0-6)
		 (Writing Adapted Film Screenplay and Television Drama Script II)
ศึกษาและวิเคราะห์การเขียนบทภาพยนตร์ดัดแปลงและบทละครโทรทัศน์ดัดแปลงจาก              
นวนิยาย เรื่องสั้น ละครเวที ข่าว บทความ หนังสือการ์ตูน รายการโทรทัศน์ และวีดิโอเกม วิเคราะห์งานเขียน
บทภาพยนตร์ดัดแปลงและบทละครโทรทัศน์ดัดแปลง
FWD 323 การเขียนบทละครโทรทัศน์ 2
3(3-0-6)
		 (Television Drama Scriptwriting II)
การเขียนบทละครโทรทัศน์ การเขียนโครงสร้าง เทคนิคการเชื่อมต่อเรื่อง การเขียนบทสนทนา
การศึกษาบทละครทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ฝึกฝนการเขียนแบบรายบุคคลและแบบกลุม่ ร่วมกันเขียนแบบกลุม่
เพื่อเขียนโครงเรื่องของละครโทรทัศน์ขนาดยาว
FWD 331 การก�ำกับละครโทรทัศน์ 1
3(1-4-4)
		 (Directing for Television Drama I)
การก�ำกับละครโทรทัศน์ ทัง้ การก�ำกับการแสดง และการควบคุมองค์ประกอบในละครโทรทัศน์
การตีความจากบท การฝึกซ้อม และการพัฒนานักแสดง การสื่อความหมายโดยการแสดง ก�ำกับฉากละคร
โทรทัศน์และตีความหมายใหม่จากฉากในละครโทรทัศน์หรือบทละครโทรทัศน์ที่มีอยู่แล้วผ่านการถ่ายท�ำ
FWD 332 การก�ำกับภาพยนตร์ 2
3(1-4-4)
		 (Directing for Film II)
ตรวจสอบและวิเคราะห์รูปแบบของการก�ำกับภาพยนตร์ ของผู้ก�ำกับภาพยนตร์ โดยศึกษาทั้ง
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการก�ำกับและผลิตภาพยนตร์สั้น
FWD 430 การเป็นผู้ประกอบการด้านเขียนบทและก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
3(3-0-6)
		 (Entrepreneurship in Film and Television Writing and Directing Business)
ความคิดริเริ่มทางธุรกิจ กลยุทธ์ การสร้างสรรค์งาน และการวางแผนเพื่อบริหารงานในฐานะผู้
ประกอบการ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการด้านงานเขียนบทและการก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
FWD 431 การก�ำกับละครโทรทัศน์ 2
3(1-4-4)
		 (Directing for Television Drama II)
ฝึกปฏิบตั กิ ารก�ำกับและผลิตละครโทรทัศน์ขนาดสัน้ และวิเคราะห์รปู แบบของการก�ำกับละคร
โทรทัศน์ ของผู้ก�ำกับละครโทรทัศน์ โดยศึกษาทั้งผู้ก�ำกับละครไทยและละครต่างประเทศ
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FWD 489 การฝึกงานวิชาชีพ
1(0-40-20)
		 (Internship)
ฝึกงานภายในองค์กร บริษทั ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ หรือสือ่ ดิจทิ ลั เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
8 สัปดาห์
FWD 492 ปริญญานิพนธ์
5(0-10-5)
		 (Senior Project)
เงื่อนไขการลงทะเบียน  :  จะต้องผ่านวิชาชีพบังคับมาแล้ว ไม่น้อยกว่า   40   หน่วยกิต
น�ำความรูแ้ ละประสบการณ์ทางวิชาชีพมาน�ำเสนอโครงการโดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
สาชาวิชา ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยผลงานภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ หรือบทภาพยนตร์ขนาดยาว หรือ
บทละครโทรทัศน์ขนาดยาว และเอกสารอธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
FWD 493 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
		 (Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ผ่านการศึกษากลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
หรือโดยความเห็นชอบคณะกรรมการสาขาวิชา
ปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการทางวิชาชีพการเขียนบท การก�ำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ และน�ำเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
สหกิจศึกษาและสถานประกอบการ
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
(Tourism and Hospitality Management)
TRM 101

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
(Tourism and Hospitality Industry)
ค�ำจ�ำกัดความ ความหมาย วิวัฒนาการ ความส�ำคัญ บทบาท แนวโน้ม องค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว การค้าส่งด้าน
การท่องเที่ยว การค้าปลีกด้านการท่องเที่ยว บริการที่พัก การขนส่ง บริการอาหารและเครื่องดื่ม และการเดิน
ทางเพือ่ ธุรกิจ นโยบายสาธารณะ และนโยบายภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง สมาคมวิชาชีพ
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมในระดับชาติ และนานาชาติ แนวคิดหลักเช่น การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม
TRM 115

จิตวิทยาบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Psychology for Service Industry and Cross Cultural Communication)
ประเด็นและกระบวนการพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลอันรวมถึง การเรียนรู้ แรงจูงใจ ค่านิยม
ในการท�ำงานและการพักผ่อน และการน�ำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการงานบริการ การปลูกส�ำนึกและทักษะเกีย่ ว
กับการสือ่ สารกับผูร้ บั บริการ เพือ่ ร่วมงาน และคูค่ า้ ทีม่ คี วามหลากหลายทางวัฒนธรรมซึง่ ต่างให้ความหมาย
ทีแ่ ตกต่างกันกับค�ำ สัญลักษณ์และธรรมเนียมปฏิบตั ิ การให้บริการได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าจาก
การสร้างความเข้าใจระหว่างกันโดยปราศจากข้อขัดแย้งด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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TRM 201

อารยธรรมไทยเปรียบเทียบส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ3(2-2-5)
(Comparative Thai Civilization for Tourism and Hospitality Industry)
ศึกษาลักษณะโครงสร้างของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต การปกครอง ศาสนา ทัศนศิป์ ดนตรี
ภูมิปัญญา ประเพณี เทศกาล แนวความคิดเกี่ยวกับการธ�ำรงรักษาและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศกลุ่มอาเซียนที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย
TRM 211

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Tourism Geography)
วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ประเด็นส�ำคัญทางภูมิศาสตร์ เช่นแหล่งที่ตั้ง สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ชาติพันธุ์
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และผลกระทบของประเด็นเหล่านั้นต่อแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวทั้ง
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศไทยและภูมภิ าคอืน่ ๆ ของโลก ผูเ้ รียนได้รบั ประสบการณ์เชิงประจักษ์
ผ่านกิจกรรมภาคสนาม ณ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางภูมิศาสตร์
TRM 214

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
(Special Events for Business Traveling)
วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ลักษณะธุรกิจการจัดกิจกรรมพิเศษเพือ่ สนับสนุนการท่องเทีย่ วเชิงธุรกิจ ได้แก่การประชุม การ
จัดนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  ส่วนประกอบต่างๆ รูปแบบการแข่งขันปัจจัยความส�ำเร็จและข้อได้
เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนทั้งในระดับแหล่งท่องเที่ยว และระดับธุรกิจ  แนวโน้มธุรกิจและปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกที่มีผลต่อความส�ำเร็จทางธุรกิจ
TRM 225

งานมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
(Tour Guiding)
วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ลักษณะ และวิธีการจัดน�ำเที่ยวส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ และโปรแกรมน�ำเที่ยวประเภทต่างๆ จิตวิทยาการน�ำเที่ยว บทบาท
และความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ในการประสานงานกับส่วนสนับสนุนการจัดน�ำเทีย่ วต่างๆ เช่นทีพ่ กั บริการ
อาหารและเครือ่ งดืม่ การขนส่ง และแหล่งท่องเทีย่ ว หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ    หลักพืน้ ฐาน  ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ การปฐมพยาบาล การดูแลความปลอดภัยแก่นกั ท่องเทีย่ ว ผูเ้ รียนจะได้ฝกึ ปฏิบตั กิ บั สถานการณ์
จริงผ่านการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
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TRM 226

การวางแผนและการปฏิบัติการในธุรกิจน�ำเที่ยว
3(2-2-5)
(Tour Planning and Operations)
วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
แนวคิด และค�ำจ�ำกัดความ ความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จด้านการบริการ และความส�ำเร็จเชิง
ธุรกิจของโปรแกรมน�ำเที่ยว ขั้นตอน เทคนิค และข้อคิดในการวางแผน และปฏิบัติการท่องเที่ยวแต่ละขั้น
ตอน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ และเฉพาะหน้าระหว่าง
การปฏิบัติการทัวร์ การเจรจาต่อรองกับคู่ค้า  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง    ฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จ�ำลอง
TRM 227

การจัดการธุรกิจน�ำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Tour Operator and Travel Agency Business Management)
วิชาบังคับก่อน : TRM 101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
หน้าที่ โครงสร้าง ความสัมพันธ์ต่อกัน และการพึ่งพากันของธุรกิจน�ำเที่ยว และตัวแทนท่อง
เที่ยวภายในห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว รูปแบบทางธุรกิจ แนวโน้ม ปัจจัยความส�ำเร็จหลัก ข้อมูลเชิง
ลึกที่เป็นปัจจุบัน การควบรวมกิจการทั้งแนวนอน และแนวตั้ง การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า  ลูกค้า  และ
คนกลาง อุปสรรค และโอกาสจากปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์อัตราส่วนทางธุรกิจ          การวิเคราะห์ตลาด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ และมาตรการในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
TRM 317

การตลาดส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
(Marketing for Tourism and Hospitality Industry)
ความหมายของการตลาด และลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทีย่ วและการบริการ
ความส�ำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สิง่ แวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริโภคภาคการท่องเทีย่ ว
และการบริการ และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวางแผนปฏิบัติการทางการตลาดผ่านส่วนผสม
ทางการตลาด ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการท�ำโครงงานที่ก�ำหนดให้พัฒนาแผนการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวและการบริการ
TRM 318

จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3(3-0-6)
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(Professionalism, Ethics, and Laws in Tourism and Hospitality Industry)
หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทเี่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและลูกค้าภาคการ
บริการ ข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ระเบียบวิธศี ลุ กากร การกักกันสัตว์ การตรวจคนเข้าเมืองและการบังคับ
ใช้กฎหมายแก่นักท่องเที่ยว
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TRM 320

พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการบริการ
3(3-0-6)
(Service Customer Behavior)
ส�ำรวจปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของลูกค้าภาคการ
บริการ แรงจูงใจ การหาข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ชุดทางเลือก เกณฑ์การตัดสินใจ และพฤติกรรมหลังการ
ซือ้ วัฒนธรรม ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ กลุม่ อิทธิพล ครอบครัว อัตมโนภาพ ความเสีย่ งทีร่ บั รู้ ความพึงพอใจ
ผูเ้ รียนเรียนรูแ้ ละประยุกต์กรอบทฤษฎีในบริบททีเ่ กีย่ วข้องผ่านโครงงานวิจยั ย่อยในหัวข้อทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
TRM 329

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ในอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
การท่องเที่ยวและการบริการ
(Social Sciences Research Methodology in Tourism and Hospitality Industry Context)
แนวคิดและกระบวนการในการท�ำวิจัยทางสังคมศาสตร์ในบริบทของอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวและการบริการ ได้แก่กระบวนทรรศน์ในการท�ำวิจัย การก�ำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้แก่ การก�ำหนดค�ำถามการวิจัย การก�ำหนดตัวแปร การตั้ง
สมมติฐาน การก�ำหนดจ�ำนวนประชากร การทอดแบบสอบถาม การพิสูจน์สมมติฐาน       การตอบค�ำถาม
การวิจยั การใช้กรณีศกึ ษา การสังเกตอย่างพินจิ พิเคราะห์  การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบกลุม่ การ
จัดเตรียมข้อมูลเชิงคุณภาพ และการแปรผลข้อมูลเชิงคุณภาพ
TRM 338

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3(3-0-6)
(Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry)
นโยบาย ทฤษฎี การปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริการ โดยเฉพาะในธุรกิจบริษัทท่องเที่ยว ที่พักแรม กิจกรรมพิเศษ ครอบคลุมประเด็น ที่หลากหลาย
อันได้แก่ การจ้างงานและการสรรหา กฎหมายและความเท่าเทียม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการของพนักงาน
และกลยุทธ์ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ แนวทางและ  การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงยกตัวอย่างกรณีศึกษา
TRM 343

การขายและการตลาดในธุรกิจน�ำเที่ยว
3(3-0-6)
(Sales and Marketing in Tour Business)
วิชาบังคับก่อน : TRM 101  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
นิยามของการขาย หลักการการขายและการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด เทคนิคการขาย การ
เจรจาโต้ตอบ การเจรจาต่อรอง การเปิดและปิดการขาย การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การขายโดยตัวบุคคล
การขายทางไกล พาณิชย์อิเลคโทรนิค ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว การสร้างความประทับใจในงานขายและ
การบริการหลังการขาย
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TRM 360

การสือ่ สารขัน้ สูงในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วส�ำหรับนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ 3(3-0-6)
(Advanced Communication for Inbound Tourism)
วิชาบังคับก่อน : HOS 245  การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
การพัฒนาทักษะการสือ่ สารต่อเนือ่ งเพือ่ ประสิทธิภาพในการสือ่ สารสูงสุดในสถานการณ์ตา่ งๆ
ที่เป็นไปได้ในธุรกิจการท่องเที่ยวส�ำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ การสื่อสารระหว่างตัวแทนน�ำเที่ยว คู่ค้า 
ตัวแทนท่องเที่ยวในตลาดต่างประเทศ การจอง และเจรจากับคู่ค้าหลัก ได้แก่ บริการที่พัก บริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่ บริการค้าปลีกของทีร่ ะลึก การสือ่ สารกับมัคคุเทศก์ ผูน้ ำ� เทีย่ ว คนขับรถ เทคนิคในการขายทัวร์ให้นกั
ท่องเที่ยวซื้อเพิ่ม ส�ำรวจ ส�ำนวน และค�ำเรียกขาน และศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวงการการท่องเที่ยว การใช้ส�ำนวน
และบทสนทนาทีใ่ ช้บ่อยในการให้บริการ และแก้ไขข้อร้องเรียนให้แก่นกั ท่องเที่ยว รายวิชานีจ้ ัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ
TRM 363

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
3(3-0-6)
(Introduction to ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS) Countries)
ความเป็นมาของความร่วมมือ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุม่ ประเทศ
อาเซียนและอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ ว จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคด้าน
การท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ  (Dos and Don’ts) ในการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
TRM 364

แม่น�้ำโขง   

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียน
3(2-2-5)
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
(ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS) Key Tourism Resources)
วิชาบังคับก่อน : TRM 363 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม

ทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของกลุม่ ประเทศอาเซียนและอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ้� โขง  ทัง้ ทีเ่ ป็น
ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมเยือน กิจกรรม
ประเพณี ที่น่าสนใจ รวมทั้งกิจกรรมกีฬา การประชุม การจัดนิทรรศการ อาหาร สินค้าพื้นเมือง เรียนรู้การ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และศึกษาดูงานการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
TRM 365

โลจิสติกส์และการอ�ำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
กลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง		
(Logistics and Travel Facilitation in ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS))
วิชาบังคับก่อน : TRM 363 ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับกลุม่ ประเทศอาเซียนและอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง          
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ข้อมูลการเดินทางในกลุม่ ประเทศอาเซียนและอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ได้แก่ เส้นทางคมนาคม
ทั้งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ การอ�ำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว เช่น การตรวจ
คนเข้าเมือง การศุลกากร การท�ำ Visa การล�ำเลียงสัมภาระ การช�ำระค่าสินค้าหรือบริการท่องเที่ยว และการ
ซื้อตั๋วเดินทางต่างๆ การเปิดเสรีบริการด้านการท่องเที่ยว และโอกาสในการไปท�ำงานด้านท่องเที่ยว ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การท่องเทีย่ วและศึกษาดูงานการท่องเทีย่ วในกลุม่ ประเทศ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
TRM 493

โครงการพิเศษด้านท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนและ
3(1-4-4)
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
(Special Project on ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS) Tourism)
วิชาบังคับก่อน : TRM 363 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและ อนุภูมิภาคลุ่ม   
แม่น�้ำโขง
TRM 364 ทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของกลุม่ ประเทศอาเซียน และอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ้� โขง
TRM 365 โลจิสติกส์และการอ�ำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว
กลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและด�ำเนินการจัด
ท�ำโครงการพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง โดยใช้
กระบวนการวิจัย การศึกษา ค้นคว้า  การสังเกต และการคิดวิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยและจัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์
TRM 494

การสัมมนาการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง 3(2-2-5)
(Seminar on ASEAN and Greater Mekong Sub-region (GMS) Tourism)
วิชาบังคับก่อน : TRM 363 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้ำโขง          
TRM 364 ทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญของกลุม่ ประเทศอาเซียนและอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง
TRM 365 โลจิสติกส์และการอ�ำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว                                       
กลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
ความรูเ้ กีย่ วกับการสัมมนา จัดสัมมนาอภิปรายระดมสมอง แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละความคิดเห็น
ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง   เน้นการน�ำ
เสนอประเด็นที่น่าสนใจ สภาพปัจจุบัน ปัญหา โอกาส และอนาคตของการจัดการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ก่อนออกไปสหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง   
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TRM 366

ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ
3(3-0-6)
(General Information on Cruise Tourism)
ศึกษาเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วด้วยเรือส�ำราญ  ความเป็นมาของธุรกิจการท่องเทีย่ วด้วยเรือส�ำราญ
และอนาคตของธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ (Look back and Look forward) การจ�ำแนก
ประเภทต่างๆ ของเรือส�ำราญ (Cruise Ships) เส้นทางการเดินเรือส�ำราญ และช่วงเวลาท่องเที่ยวในแต่ละ
เส้นทาง โครงสร้างการบริหารงานบริษัทเรือส�ำราญ จริยธรรม กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบน
เรือส�ำราญ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเรือส�ำราญอย่างยั่งยืน
TRM 367

การจัดการ การให้บริการและการอ�ำนวยความสะดวก
3(2-2-5)
ในการท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ
(Cruise Tourism Management)
วิชาบังคับก่อน : TRM 366  ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการอ�ำนวยความสะดวกเรื่องการช�ำระค่าสินค้าและบริการและการซื้อตั๋วเดินทางต่างๆ ที่
เกี่ยวกับเรือส�ำราญ โลจิสติกส์ส�ำหรับการท่องเที่ยวโดยเรือส�ำราญ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ  
ความปลอดภัยในการท�ำงานบนเรือ  พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ การจัดการผู้โดยสาร การฝึกรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือ การเป็นผู้น�ำและการท�ำงานเป็นทีม ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ
TRM 368

งานบริการบนเรือส�ำราญ
3(2-2-5)
(Hospitality Management on Cruise)
วิชาบังคับก่อน : TRM 366 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการนักท่องเที่ยวบนเรือส�ำราญ ด้านการบริการ  ส่วนหน้า 
งานแม่บา้ น การบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ งานอ�ำนวยความสะดวกทัว่ ไปในเรือส�ำราญ   (Cruise concierge)
รวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษบนเรือส�ำราญ ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ    
TRM495

โครงการพิเศษการท่องเที่ยวเรือส�ำราญ
3(1-4-4)
(Special Project on Cruise)
วิชาบังคับก่อน : TRM 366 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ
TRM 367 การจัดการการให้บริการและการอ�ำนวยความสะดวก ในการท่องเทีย่ วด้วยเรือส�ำราญ  
TRM 368  งานบริการบนเรือส�ำราญ
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย และการจัดท�ำโครงการพิเศษ  จัดท�ำโครงการพิเศษ
ด้านท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการท่องเที่ยว เช่น การจัดการ การให้บริการ และการ
อ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบนเรือส�ำราญ  เป็นต้น โดยน�ำปัญหาเข้าสู่กระบวนการวิจัย การศึกษา
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ค้นคว้าการสังเกต และการคิดวิเคราะห์  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย และ
จัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์
TRM 496

การสัมมนาการท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ
3(1-4-4)
(Seminar on Cruise Tourism )
วิชาบังคับก่อน : TRM 366 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ
TRM 367 การจัดการการให้บริการและการอ�ำนวยความสะดวกในการท่องเทีย่ วด้วยเรือส�ำราญ  
TRM 368  งานบริการบนเรือส�ำราญ
         
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการสัมมนา จัดการสัมมนาอภิปราย ระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ความคิดเห็น ในประเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วด้วยเรือส�ำราญ เน้นการน�ำเสนอประเด็นทีน่ า่ สนใจ
สภาพปัจจุบนั ปัญหา และอนาคตของการจัดการท่องเทีย่ วด้วยเรือส�ำราญ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการออก
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยเรือส�ำราญ
TRM 381

นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
(Recreation for Tourism)
หลักและวิธกี ารจัดนันทนาการด้านต่างๆ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วและผูม้ าเยือน โดยเฉาพะทักษะใน
ด้านการน�ำเกม หรือการเล่นเพือ่ ความสนุกสนาน และฝึกควบคุมพฤติกรรมของผูเ้ ล่นให้อยูใ่ นกรอบทีก่ ำ� หนด
โดยใช้พื้นฐานทางด้านพฤติกรรมท่องเที่ยวมาปรับใช้
TRM 382

การน�ำเที่ยวในต่างประเทศ
3(3-0-6)
(Outbound Tour Conducting)
วิชาบังคับก่อน : TRM 227 การจัดการธุรกิจน�ำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
TRM 225 งานมัคคุเทศก์
แหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศ เริ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรปและแอฟริกา เส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางไปเที่ยวชม การท�ำรายการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค การประสานงานกับผู้ประสานงานในท้องถิ่น
การท�ำงานร่วมกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เทคนิคการแปลข้อมูลในการน�ำเที่ยว  การนัดหมาย การประสานงาน
กับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท้องถิ่น สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ เวลาท้องถิ่น เงินตราต่างประเทศ การเดิน
ทางเข้าออกประเทศต่างๆ พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
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TRM 383

การน�ำชาวต่างประเทศเที่ยวในประเทศไทย
3(2-2-5)
(Inbound Tour Conducting)
วิชาบังคับก่อน : TRM 227 การจัดการธุรกิจน�ำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
TRM 225 งานมัคคุเทศก์
เรียนรู้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย    การ
ดูแลนักท่องเที่ยว การน�ำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในประเทศไทย การน�ำนัก
ท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรม การแนะน�ำอาหารการกิน การแต่งกาย มารยาทไทย ความเชื่อ ศาสนาประจ�ำชาติ
และการท่องเที่ยวในเทศกาล งานประเพณีต่างๆ ที่ส�ำคัญของไทย โดยการเรียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อน�ำมา
ประยุกต์ใช้ในการน�ำนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในประเทศไทย
TRM 401

ระบบสารสนเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(2-2-5)
(Tourism and Hospitality Industry Information System)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การใช้ใน
งานปฏิบัติการ การตลาด และการค้าปลีกเพื่อการสร้างประสิทธิผลสูงสุด และผลิตภาพขององค์กร แนวโน้ม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้าปลีก และการสื่อสารการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การใช้สารสนเทศเพื่อช่วยการตัดสินใจในระดับแผนก และองค์กรผ่านรายงาน
และตัวเลข
TRM 430

สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(2-2-5)
(Seminar on Current Issues in Tourism and Hospitality Industry)
วิชาบังคับก่อน : TRM 320 พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการบริการ
วิชาเรียนร่วม : TRM 490 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ              
ท่องเที่ยวและการบริการ
อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสถานการณ์การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติและนานาชาติทสี่ ง่ ผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆโดยใช้หลักความรู้จากรายวิชาต่างๆที่ได้ศึกษา
มาแล้วเป็นพืน้ ฐานในการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์ การฟังบรรยายจากผูท้ รงคุณวุฒิ การ
ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการน�ำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างมืออาชีพ
TRM 440

ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3(3-0-6)
(Electronic and Mobile Phone Travel Retail Business)
วิชาบังคับก่อน : TRM 317 การตลาดส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
การส�ำรวจแนวคิด วิวัฒนาการ และคุณลักษณะของ พาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ และพาณิชยกร
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รมบนโทรศัพท์มือถือ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการเดินทาง ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความเจริญเติบโตของ
ธุรกิจตัวแทนท่องเทีย่ วออนไลน์ รูปแบบธุรกิจ และ ปัจจัยความส�ำเร็จ พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วในบริบทพาณิชย์
อิเล็กโทรนิกส์ และพาณิชยกรรมบนโทรศัพท์มอื ถือ การสือ่ สารทางการตลาด ความปลอดภัยและการจ่ายเงิน
ประเด็นความเป็นส่วนตัวของลูกค้า การปรับตัวของธุรกิจตัวแทนท่องเทีย่ วหน้าร้านให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
ใหม่ที่ครอบง�ำโดยธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์
TRM 441

การสื่อสารการตลาดและสังคมออนไลน์ส�ำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
(Social Media and Marketing Communication for Tourism Business)
การส�ำรวจความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการเดินทาง การเปลี่ยน
ผ่านจากเว็บ 1.0 ไปยัง เว็บ 3.0 การน�ำค�ำพูดปากต่อปากไปสูข่ อ้ มูลดิจทิ อล อิทธิพลของสือ่ สังคมออนไลน์กบั
พฤติกรรมนักเดินทาง และกระบวนการตัดสินใจของนักเดินทาง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคู่ค้า  และผลก
ระทบทีม่ ตี อ่ ธุรกิจการเดินทาง การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ในการสือ่ สารการตลาดในธุรกิจการท่องเทีย่ ว และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ
TRM 449

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3(2-2-5)
(Sustainable Tourism Development)
ความหมาย และ ความเป็นมาของการพัฒนาแนวคิดของการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน องค์ประกอบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นหลักการและการด�ำเนินงานการท่องเทีย่ วประเภท
ต่างๆทีน่ ำ� หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาปรับใช้เพือ่ ประโยชน์ทยี่ งั่ ยืนทางเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อมและสังคมของ
ชุมชนที่เป็นจุดหมายปลายทาง เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน
ผู้เรียนได้ประสบการณ์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านประสบการณ์ภาคสนาม
TRM 463

การสื่อสารขั้นสูงในธุรกิจการท่องเที่ยวต่างประเทศ
3(3-0-6)
(Advanced Communication for Outbound Tourism)
วิชาบังคับก่อน : HOS 245 การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
การพัฒนาทักษะการสือ่ สารต่อเนือ่ งเพือ่ การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพระหว่างตัวแทนท่องเทีย่ ว
ต่างประเทศกับบริษัทจัดน�ำเที่ยวในต่างประเทศ การจอง การต่อรอง และการยืนยันบริการสนับสนุน การ
สื่อสารระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องระหว่างน�ำเที่ยว เทคนิคการติดต่อกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ เจ้าหน้าที่
สายการบิน การตรวจคนเข้าเมือง ด่านกักกันพืชและสัตว์ ศุลกากร การประสานงานกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ กีย่ วข้อง
สถานทูต โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย ธนาคาร เพื่อแก้ปัญหาที่คาดการณ์ และไม่ได้คาดการณ์ไว้ และการ
ควบคุมคุณภาพระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้น�ำเที่ยว รายวิชานี้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
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TRM 490

การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
3(1-4-4)
การท่องเที่ยวและการบริการ
(Preparation for Internship in Tourism and Hospitality Industry)
วิชาเรียนร่วม : TRM430 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ
การสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ วินัยการท�ำงาน มรรยาทในสถานที่ท�ำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ใช้อปุ กรณ์สำ� นักงาน การท�ำเอกสารโต้ตอบธุรกิจ การเตรียมตัวสมัครงาน รวมถึงเทคนิคการน�ำเสนออย่างมือ
อาชีพ ผูเ้ รียนยังได้รบั การพัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงานในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรม
การบริการผ่านการกิจกรรมการฝึกปฏิบัติอีกด้วย
TRM 491

การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(0-36-18)
(Internship in Tourism and Hospitality Industry)
วิชาบังคับก่อน : TRM 430  สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ
TRM 490  การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
ประสบการณ์การเรียนรูท้ บี่ รู ณาการความรูท้ ไี่ ด้จากการเรียนภาคทฤษฎีเข้ากับสถานการณ์การ
ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์การท�ำงาน ในภาระหน้าที่
ต่างๆในสถานประกอบการณ์การท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมการบริการไม่ตำ�่ กว่า 4 เดือน หรือ 600 ชัว่ โมง
*TRM 492 สหกิจศึกษาส�ำหรับการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
9(0-35-18)
(Cooperative Education in Tourism and Hospitality Management)
วิชาบังคับก่อน : TRM 490 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ
ฝึกงานด้านการจัดการการท่องเทีย่ วและอุตสาหกรรมการบริการ โดยนักศึกษาต้องปฏิบตั งิ าน
เสมือนเป็นพนักงานประจ�ำของหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน ติดต่อกัน และมีงานเฉพาะ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบตั ใิ ห้เสร็จสิน้ นักศึกษาจะต้องท�ำบันทึกประจ�ำวัน   สง่ ทุกสัปดาห์ และ
ต้องผ่านการประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ท�ำการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชา TRM492 สหกิจศึกษาส�ำหรับการจัดการการท่องเที่ยวและการ
บริการ ไม่ตอ้ งเรียนรายวิชา TRM 430  สมั มนาเหตุการณ์ปจั จุบนั ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว และการบริการ
TRM 463 การสื่อสารขั้นสูงในธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ และTRM 491 การฝึกปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและการบริการ
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
(Aviation Business Management)
ABM 101

อุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Aviation Industry)
โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมการบิน ประวัติความเป็นมา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการบิน ลักษณะ องค์ประกอบ  องค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
ABM102

การพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมการบริการในวิชาชีพ ด้านการบิน
3(3-0-6)
(Personality and Service Culture Development in Aviation Profession)
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมการบริการในธุรกิจด้านการบิน บทบาทการ
เป็นผู้ให้บริการในธุรกิจด้านการบิน กระบวนการบริการ การดูแลความปลอดภัย การน�ำทฤษฎีทางจิตวิทยา
มาประยุกต์ใช้ การปรับปรุงบุคลิกภาพ มารยาทสากล การสื่อสาร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  และกลยุทธ์ใน
การบริการธุรกิจด้านการบิน
ABM 201

กฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจด้านการบิน
3(3-0-6)
(Laws and Ethics in Aviation Business)
กฎหมายการบินพลเรือน ระเบียบ และประเด็นจริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจด้านการบิน ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ การบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์การระหว่างประเทศ  เงื่อนไขข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิดชอบ  รวมทั้งกรณีด้าน
จริยธรรมในธุรกิจด้านการบิน
ABM 203

การจัดการธุรกิจสายการบิน
3(3-0-6)
(Airline Business Management)
บูรณาการความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสายการบินภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีทั้งการ
ร่วมมือและการเกิดรูปแบบใหม่ของการด�ำเนินธุรกิจการบินซึ่งส่งผลกระทบต่อ โครงสร้าง หน้าที่ รูปแบบ
การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การจัดตารางบินและอากาศยาน สิทธิการบินและเส้นทางบิน   การจัดการ
บริการและความปลอดภัย ระบบสารสนเทศและการจัดการรายได้
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ABM 204

การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3(3-0-6)
(Air Cargo Management)
องค์ประกอบพื้นฐานของการด�ำเนินการธุรกิจการขนส่งสินค้า  และพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
ประเภทของสินค้า  กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  ด้าน
ภาษีศุลกากร  ค่าธรรมเนียม บรรจุภัณฑ์ การปิดฉลาก การตรวจรับสินค้า  ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา การ
จัดการโรงเก็บสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์อากาศ  ศัพท์พื้นฐานเฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ
ABM 205

การจัดการท่าอากาศยาน
3(2-2-5)
(Airport Management)
องค์ประกอบของระบบการบริหารจัดการ การให้บริการ การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ระบบ
และอุปกรณ์เพื่อการจัดการความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยาน  แหล่งรายได้และรายจ่ายของท่าอากาศยาน   
การด�ำเนินงานด้านการตลาดของท่าอากาศยานประเภทต่าง ๆ ทั้งท่าอากาศยานภายในประเทศ และท่า
อากาศยานนานาชาติ    การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในท่าอากาศยาน  กฎระเบียบต่าง ๆ ของ
องค์การที่ก�ำกับดูแลทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ  
ABM 207

การจัดการข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
(Cross-Cultural Management in Aviation Business)
ลักษณะและรูปแบบการบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม ปัจจัยก�ำหนดวัฒนธรรม ปรัชญา และ
ระบบค่านิยมทางวัฒนธรรมซึง่ ส่งผลต่อพฤติกรรมและมุมมองของปัจเจกบุคคล รูปแบบการบริหารจัดการ การ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามหลักวิชาชีพ  ภาวะผู้น�ำและการจัดการองค์การข้ามวัฒนธรรม แนวทาง
ปฏิบัติของการจัดการข้ามวัฒนธรรมเพื่อการบริการในธุรกิจการบิน
ABM 268

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 1
3(2-2-5)
(English for Aviation Communication I)
วิชาบังคับก่อน : ENG 121 English For Global Exploration
ENG 122 English in TED-Technologies,Entertain,and Design)
ทักษะการสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ของอุตสาหกรรมการบิน  ทงั้ การอ่าน
ออกเสียง รหัสมาตรฐาน และค�ำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินได้อย่างถูกต้อง  น�ำค�ำศัพท์ ส�ำนวน
และรหัสต่าง ๆ มาเขียนเพื่อให้สามารถสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม  เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
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ABM 269

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 2
3(2-2-5)
(English for Aviation Communication II)
วิชาบังคับก่อน : ABM 268 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อก�ำหนดเรื่องความช�ำนาญในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส�ำหรับ
การใช้วทิ ยุสอื่ สารของพนักงานด้านการบินทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั กิ ารในอุตสาหกรรมการบิน ตามมาตรฐาน
และแนวทางปฏิบตั ิ ตามเอกสารแนบท้าย 1, 10 และ 11 ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)   
ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อและค�ำย่อเชิงเทคนิคด้านการปฏิบัติการ  การใช้รหัสเรียกขานที่ใช้ในวิทยุสื่อสาร  
ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสื่อสารผ่านทางวิทยุสื่อสาร และผ่านทางโทรพิมพ์/โทรเลขที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการบิน  และการด�ำเนินงานด้านผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน พร้อมการฝึกปฏิบัติในการฟัง พูด อ่าน
และเขียน (โทรพิมพ์)
ABM 302

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ�ำนวยการบินและระบบการจราจร ทางอากาศ 3(3-0-6)
(Introduction to Flight Operation and Air Traffic System)
ภาพรวมองค์ประกอบและกลไกการด�ำเนินการเดินอากาศของเทีย่ วบิน ทัง้ ในส่วนงานของสาย
การบินและการบริการน�ำร่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับแผนการบินและการอ�ำนวยการบิน
ระบบการจราจรทางอากาศ การจัดสรรน่านฟ้า  การจัดเส้นทางเดินอากาศ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างหอ
บังคับการบินกับอากาศยาน   
ABM 303

ระบบสารสนเทศในการส�ำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร
3(2-2-5)
สายการบิน
(Information Technology System for Airline Reservation and Ticketing)
ภาพรวมของกระบวนการในการส�ำรองทีน่ งั่ และการออกบัตรโดยสารสายการบิน  กฎ ระเบียบ
และ เงื่อนไขต่าง ๆ ในการเดินทางโดยเครื่องบิน   ค�ำย่อ ค�ำนิยาม รหัสเมือง/ สนามบิน ค�ำศัพท์ต่าง ๆ และ
ภาษาที่ใช้ในสายการบิน การใช้ระบบส�ำรองที่นั่งและค�ำนวณราคาค่าโดยสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ส�ำรอง
ที่นั่ง (Computerized Reservation System - CRS)  การส�ำรองที่นั่งและสร้างบันทึกข้อมูลการจอง/ส�ำรอง
(Passenger Name Record - PNR)  การรับ-ส่งข้อมูลส�ำรองที่นั่งระหว่างสายการบินและส�ำนักงานฯ  ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ส�ำรองที่นั่ง   การคิดราคาค่าโดยสารตามประเภทของการเดินทาง   ข้อมูลที่แสดงราย
ละเอียดการค�ำนวณอัตราค่าโดยสารและการแปลงค่าสกุลเงินจากหน่วยราคากลางให้เป็นสกุลเงินของ
ประเทศต้นทางด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air
Transport Association – IATA) (IATA Rate of Exchange – IROE)   การออกบัตรโดยสาร  
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ABM 304

การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจด้านการบิน
3(3-0-6)
(Safety Management in Aviation Business)
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ   
ระบบการรักษาความปลอดภัยของเครือ่ งบินและสัมภาระ  ระบบความปลอดภัยและการฝึกอบรมของบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  การควบคุมการจราจรทางอากาศ  ระบบการควบคุมน�้ำหนักและความสมดุลของ
เครื่องบิน  ระบบการปล่อยเครื่องบิน  การป้องกันอุบัติภัย  การสอบสวนอุบัติภัย  แนวคิดด้านการจัดการ
ทรัพยากรลูกเรือ (Crew Resource Management -CRM)
ABM 307

การตลาดในธุรกิจด้านการบิน
3(3-0-6)
(Marketing for Aviation Business)
วิชาบังคับก่อน : MKT 201 หลักการตลาด
หลักการ แนวคิด กระบวนการทางการตลาดประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้านการบิน  พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การจัดท�ำแผนการตลาด  การบริหารรายได้ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
การสือ่ สารทางการตลาด และความร่วมมือทางการตลาดระหว่างสายการบิน บริษทั น�ำเทีย่ ว ตัวแทนจ�ำหน่าย
บัตรโดยสาร โรงแรม และองค์กรอื่นๆ
ABM 309

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน
3(3-0-6)
(Aviation Human Resource Management)
หลักการ แนวคิด  ความส�ำคัญ บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจด้านการบิน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจ ความผูกพันของพนักงาน ทิศทางและแนวโน้มของการท�ำงานทรัพยากร
มนุษย์ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบุคลากรทางด้านการบิน
ABM 312

การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน
3(2-2-5)
(In-flight Service Management)
หลักและกระบวนการบริหารจัดการเที่ยวบินเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร โดย
จะเน้นที่ขั้นต้อนการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทั้งในส่วนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การให้ความปลอดภัยและงานบริการอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนท�ำการบิน ระหว่างท�ำการบิน และหลังการ
ท�ำการบิน
ABM 313

การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
3(2-2-5)
(Passenger Ground Handling)
การปฏิบัติการภาคพืน้ ดินของสายการบินและท่าอากาศยาน  รายละเอียดในขั้นตอนการดูแล
ผู้โดยสารและสิ่งบริการต่าง ๆ ตามการควบคุมน�้ำหนักการโดยสาร งานด้านเอกสารต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นและการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนที่เที่ยวบินจะสามารถออกเดินทางได้
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ABM 314

การจัดการอาหารส�ำหรับเที่ยวบิน
3(3-0-6)
(Flight Catering Management)
ระบบ อุปกรณ์ และกระบวนการในการจัดหาอาหารส�ำหรับการบริการในแต่ละเที่ยวบิน รวม
ถึงวิธกี ารท�ำงานร่วมกันทัง้ ในส่วนของผูท้ ตี่ อ้ งรับผิดชอบในการวางแผนมือ้ อาหาร และประเภทของอาหารใน
แต่ละเส้นทาง และในส่วนของผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหารเพื่อน�ำขึ้นเครื่องบิน
ABM 315

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสาร
3(2-2-5)
(Passenger Service English)
วิชาบังคับก่อน : ENG 121 English For Global Exploration
ENG 122 English in TED-Technologies,Entertain,and Design)
ENG 126 English at Work
ENG 127 Presentation in English
ทักษะการสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ในการบริการผูโ้ ดยสารทัง้ การบริการภาคพืน้ และการ
บริการบนเครื่องบิน พร้อมการฝึกปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่ ค�ำศัพท์เฉพาะ การกล่าวค�ำทักทาย การบริการ การให้ค�ำ
แนะน�ำ การตอบสนองกับค�ำติ ค�ำชม การให้ความช่วยเหลือ การกล่าวค�ำอ�ำลา และการประกาศประเภทต่างๆ
ABM 317

การจัดการธุรกิจการบินทั่วไปและการเช่าเหมาล�ำ	
3(2-2-5)
(General Aviation and Charter Business Management)
ภาพรวมรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจตามกระแสแนวโน้มของธุรกิจการให้บริการการบินทั่วไป
และการเช่าเหมาล�ำ ประเภทและคุณลักษณะเฉพาะของธุรกิจ ข้อก�ำหนดด้านกฎหมายกระบวนการจัดการ
ภายใน  โครงสร้างต้นทุนและรายรับ การตลาดและการขาย การด�ำเนินการบินและมาตรการความปลอดภัย  
ประเด็นด้านจริยธรรม ตลอดจนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการจัดการเที่ยวบินและพิธีการทางเอกสาร ณ ท่า
อากาศยานที่เกี่ยวข้อง
ABM 318

การจัดการบริการลานจอด
3(3-0-6)
(Ramp Service Management)
ภาพรวมองค์ประกอบในการให้บริการ ณ ลานจอดอากาศยาน ระเบียบปฏิบตั ใิ นการให้บริการ
เครือ่ งบิน การลากเครือ่ งบินโดยเน้นกฎให้บริการด้านความปลอดภัยและความมัน่ คงทางการบิน การจัดเตรียม
เอกสารและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อบริการเครื่องบินในแต่ละเที่ยวบิน
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ABM 319

การจัดการและการปฏิบัติการของสายการบินต้นทุนต�่ำ
3(2-2-5)
(Low Cost Carrier Administration and Operation)
ระบบการจัดการของสายการบินต้นทุนต�่ำที่ส่งผลต่อรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจและวิธีการให้
บริการทีแ่ ตกต่างไปจากสายการบินแบบดัง้ เดิม  เริม่ จากการจัดโครงสร้างองค์กร การจัดการทรัพยากรบุคลากร
การจัดการตลาดและการขาย กลยุทธ์ดา้ นต้นทุนและแหล่งรายได้ กลยุทธการจัดการฝูงบิน รวมถึงการปฏิบตั ิ
การด้านต่างๆ ประกอบด้วย การบริการผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน อาทิ ระบบการลงทะเบียนผู้โดยสารใน
เที่ยวบิน ระบบการจัดการสัมภาระและการสูญหาย ระบบการบริการผู้โดยสารในเที่ยวบิน ระบบการน�ำส่ง
สินค้าและอาหารเพื่อจ�ำหน่ายบนเครื่องบิน และระบบการจัดการกับผู้โดยสารพิเศษประเภทต่างๆ รวมถึง
ระบบการจัดการการขนส่งสินค้า
ABM 320

การปฏิบัติการตัวแทนการขนส่งสินค้า
3(2-2-5)
(Air Cargo Agency Operation)
วิชาบังคับก่อน : ABM 204  การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ภาพรวมระบบขนส่งสินค้าทางอากาศโดยตัวแทน การเป็นตัวแทนผู้ส่งออก  สมาคมผู้ขนส่ง
สินค้าทางอากาศ  กระบวนการด�ำเนินงานการขนส่ง  หน้าที่ในการให้บริการองค์กร พันธกรณีของตัวแทนผู้
ส่งออก
ABM 322

การตลาดและการขายการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3(3-0-6)
(Air Cargo Sales and Marketing)
วิชาบังคับก่อน : MKT 201  หลักการตลาด
ABM 204  การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ระบบการตลาดและการขายในธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  บทบาท /หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ขายและผู้ซื้อ  การหาตลาด  รวมทั้งหลักจิตวิทยาในการขายและการให้บริการลูกค้า 
ความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานในการรับขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ และการควบคุมน�้ำหนักการบรรทุก
ABM 323

การควบคุมน�้ำหนักและความสมดุลของอากาศยาน
3(3-0-6)
และการใช้อุปกรณ์ส่วนควบ
(Aircraft Load Control and Weight Balance and Unit Load Devices)
วิชาบังคับก่อน : ABM 204 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
แบบอากาศยานที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ   ความจ�ำเป็นในการควบคุมน�้ำหนัก
บรรทุกและความสมดุลของอากาศยาน   ต�ำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงของอากาศยานและ ข้อจ�ำกัดของจุดศูนย์ถ่วง   
โครงสร้างระวางบรรทุก สินค้า    ขนาดและ ข้อจ�ำกัดในการบรรทุกของอุปกรณ์ส่วนควบชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การบรรทุก  และการบันทึกข้อมูลในเอกสารการบรรทุก (Load Sheet)  ตามมาตรฐานกลาง
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ABM 324

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
3(2-2-5)
(Information Systems for Air Transport)
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในธุรกิจการขนส่งทางอากาศในปัจจุบนั ทัง้ ในส่วนของการบริการ
ผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า 
ABM 325

พิธีการทางศุลกากรและการรับสินค้า
3(3-0-6)
(Cargo Formality and Acceptance)
ภาพรวมกระบวนการทางศุลกากรส�ำหรับการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า   เงื่อนไขการน�ำเข้าส่ง
ออกและโครงสร้างทางภาษี  การรับสินค้าและประเภทของการตรวจสอบ  ระเบียบปฏิบัติในการตรวจปล่อย
สินค้าน�ำเข้าและส่งออก  กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร  อัตราค่าขนส่งสินค้าทางอากาศและการแลก
เปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ  รวมทั้งภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ABM 332

การวางแผนและพัฒนาท่าอากาศยาน
3(3-0-6)
(Airport Planning and Development)
แนวคิด  ระบบการวางแผนพัฒนาท่าอากาศยานประเภทต่าง ๆ   กระบวนการวางแผน  แม่บท
การพัฒนาท่าอากาศยาน  เพื่อรองรับการแข่งขันของธุรกิจท่าอากาศยานที่สูงขึ้น
ABM341

กฎการบินและการเดินอากาศเพื่อการวางแผนการบิน
3(3-0-6)
(Rules of the Air and Navigation for Flight Planning)
ภาพรวมกฎการบินของอากาศยานพาณิชย์ตามมาตรฐานองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ทั้งแบบมีเครื่องวัดและไม่มีเครื่องวัดประกอบการบิน วิธีการให้สัญญาณเคลื่อนที่อากาศยานภาคพื้นดินใน
เขตการบิน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับแผนที่การเดินอากาศ ข้อก�ำหนดและกระบวนการเดินอากาศตามองค์กร
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ABM 342

การวางแผนฝูงบินและการจัดตารางเที่ยวบิน
3(3-0-6)
(Fleet Planning and Flight Scheduling)
หลักการการวางแผนฝูงบิน กระบวนการการเลือกฝูงบิน วิธกี ารวางแผนฝูงบินเส้นทางบิน การ
จัดสรรเวลาการใช้สนามบิน ประเภท ความเหมาะสมของสนามบินที่ใช้ข้อจ�ำกัดพื้นที่ในน่านฟ้า  การลงหยุด
เพื่อเติมน�้ำมัน กฎระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของลูกเรือและชั่วโมงการปฏิบัติหน้าที่การบริการภาคพื้น
ของสนามบินและบริการน�้ำมัน
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ABM343

อุตุนิยมวิทยาด้านการบินและการแปลความส�ำหรับการวางแผนการบิน 3(2-2-5)
(Aviation Meteorology and Interpretation for Flight Planning)
ทฤษฎีว่าด้วยอากาศ การรายงาน การพยากรณ์ และแผนภูมิอากาศรวมถึงการบริการทาง
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเดินอากาศระหว่างประเทศ แหล่งข้อมูลอากาศ   การบริการออนไลน์ และสถานี
อุตุนิยมวิทยา
ABM 344

การวางแผนในลานจอดเพื่อการปฏิบัติการบิน
3(3-0-6)
(Ramp Planning for Flight Operation)
วิชาเทียบเท่า :  ABM 318 การจัดการบริการลานจอด 		
กระบวนการเตรียมเครื่องบินและวิเคราะห์กิจกรรมวิกฤตเมื่อเครื่องบินลงจอด ณ ลานจอด
อากาศยาน เพื่อความพร้อมใช้ในเที่ยวบินถัดไป ประกอบด้วย การขอจัดสรรการจราจร การเติมน�้ำมันและ
การละลายน�ำ้ แข็งทีต่ วั อากาศยาน การท�ำความสะอาด การน�ำอาหารขึน้ เครือ่ ง กระบวนการถอยอากาศยาน
งานพิธกี ารทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง งานรักษาความปลอดภัยและการควบคุมความลืน่ ไหล งานสุข
อนามัยและความปลอดภัยในลานจอด รวมทั้งประเด็นการรับรู้สินค้าอันตรายและปัจจัยมนุษย์
ABM 410

ระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจด้านการบิน
3(2-2-5)
(Research Methodology in Aviation Business)
ระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจการบิน การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การประมวลผล
การวิเคราะห์ผลการวิจัย การก�ำหนดความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของผลการ
วิจัย การน�ำเสนอผลการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
ABM 412

สัมมนากลยุทธ์ในธุรกิจด้านการบิน
3(1-4-4)
(Seminar in Aviation Business Strategies)
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและความรู้ที่เรียนมาในวิชาต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจของสาย
การบินประเภทต่างๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
Application of studied theories and acquired knowledge from various courses through analysis of
various types of airline strategies from past, present and future trend.
ABM 416

การควบคุมคุณภาพและการบริการในธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
(Quality Control and Customer Service in Aviation Business)
วิธกี ารควบคุมคุณภาพของกิจการทัว่ ไป หลักการของระบบคุณภาพต่าง ๆ ทีส่ ามารถประยุกต์
ใช้กบั งานบริการในธุรกิจการบิน และการเดินทางโดยจะเน้นวิธกี ารสร้างมาตรฐานงานบริการทีส่ ามารถสร้าง
ความพอใจให้กับลูกค้าได้ ทั้งการบริการภาคพื้นและการบริการบนเครื่องบิน
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ABM 417

ราคาค่าโดยสารและการออกบัตรโดยสารการบินขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Airline Fare and Ticketing)
วิชาบังคับก่อน : ABM 303 ระบบสารสนเทศในการส�ำรองทีน่ งั่ และออกบัตรโดยสารสายการบิน
หลักเกณฑ์การค�ำนวณราคาค่าโดยสารระหว่างประเทศการออกบัตรโดยสารของสายการบิน
โดยใช้ระบบการส�ำรองทีน่ งั่ แบบเบ็ดเสร็จวิธกี ารค�ำนวณค่าภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ      การออก
บัตรโดยสารหมู่คณะ การเปลี่ยนแปลงการส�ำรองที่นั่ง การออกบัตรโดยสารใหม่การยกเลิกและ
การขอคืนเงิน
ABM 419

การจัดการรายได้สายการบิน
3(3-0-6)
(Airline Revenue Management)
วิชาบังคับก่อน : ABM 303 ระบบสารสนเทศในการส�ำรองที่นั่งและการออกบัตร
โดยสารสายการบิน
ABM 307 การตลาดในธุรกิจด้านการบิน
หลักการเบื้องต้น  กลยุทธ์ และเป้าหมายของการจัดการรายได้สายการบิน การจัดการด้าน
อุปสงค์ กลยุทธ์ด้านราคา  การกระจายราคาในระบบส�ำรองเพื่อการจัดจ�ำหน่าย การควบคุมที่นั่งคงเหลือ
การจัดการเพื่อป้องกันที่นั่งว่าง การจัดการในการส�ำรองที่นั่งกลุ่ม รวมทั้ง การติดตามและวัดผลการจัดการ
รายได้
ABM 424

ระบบการจัดการคลังสินค้าทางอากาศ
3(3-0-6)
(Air Cargo Warehouse Management System)
วิชาบังคับก่อน : ABM 204 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
แนวคิดพื้นฐานในการก�ำหนดอาคารคลังสินค้าทางอากาศ  ลักษณะมาตรฐานของคลังสินค้า 
องค์ประกอบคลังสินค้า  ข้อก�ำหนดในการจัดการคลังสินค้า  มาตรการความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยคลังสินค้า รวมถึงระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการ
ABM 425

การจัดการการขนส่งสินค้าอันตราย
3(3-0-6)
(Dangerous Goods Management)
วิชาบังคับก่อน : ABM 204 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ข้อก�ำหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งและตัวแทนการขนส่ง
ข้อจ�ำกัดในการส่งสินค้าอันตราย  การแยก และการแสดงประเภทสินค้าอันตราย การบรรจุ ปิดป้าย ตีตรา  
และการจ�ำกัดจ�ำนวนการขนส่งวัสดุกมั มันตรังสี การบรรทุก การเก็บ การตรวจ ระเบียบปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
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ABM 428

การจัดการรายได้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศและความตกลง
3(3-0-6)
ส่วนแบ่งรายได้
(Air Cargo Revenue Management and Proration)
วิชาบังคับก่อน : ACC 100 การบัญชีการเงิน
ทฤษฎีการจัดแบ่งรายได้ระหว่างสายการบินและข้อตกลงการช�ำระเงินระหว่างผู้ขนส่งสินค้า
ทางอากาศ การขาย  การท�ำบัญชี  และกฎระเบียบด้านการขนส่งสินค้าของประเทศต่าง ๆ  คา่ ธรรมเนียมเรียก
เก็บเพิ่ม  การเปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้าระหว่างสายการบิน  ค่านายหน้าของผู้รับท�ำการขนส่ง  ข้อตกลงใน
การขนส่งสินค้า  ค่าเก็บรักษาสินค้า  ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บค่าขนส่งสินค้า ณ  เมืองปลายทาง
ABM 429

โลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain Management in Aviation Industry)
ภาพรวมระบบโลจิกติกส์และห่วงโซ่อปุ ทานในอุตสาหกรรมการบิน การจัดการเส้นทางการบิน
การจ�ำจองการขนส่งทางอากาศและการวางแผน การเลือกต�ำแหน่งศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศ การ
จัดการอาคารคลังสินค้าด้านการบิน และ หัวข้อพิเศษด้านโลจิกติกส์ด้านการบิน
ABM 445

อากาศยานพาณิชย์และเทคโนโลยีการบินส�ำหรับการวางแผนการบิน
3(3-0-6)
(Commercial Aircraft and Aviation Technology for Flight Planning)
หลักการพื้นฐานของระบบอากาศยานและอากาศพลศาสตร์ ระบบอากาศยานสมัยใหม่ การ
สื่อสารและการน�ำร่อง สมรรถนะและข้อจ�ำกัดของเครื่องบินพาณิชย์และเทคโนโลยีการบินในปัจจุบัน เพื่อ
การวางแผนเที่ยวบินของสายการบิน
ABM 446

แผนการบินเชิงปฏิบัติการ3(2-2-5)
(Operational Flight Plan)
องค์ประกอบในการวางแผนการบิน ข้อมูลเส้นทางบิน เวลา ความเร็วและการค�ำนวณน�้ำมัน
ปัจจัยด้านสภาวะอากาศ  สมรรถนะของเครื่องบิน สภาพทางเทคนิคของอากาศยาน การเลือกสนามบินทาง
เลือก และการฝึกปฏิบัติการวางแผนการบิน
ABM 447

การควบคุมการบรรทุกของอากาศยาน
3(3-0-6)
(Aircraft Load Control)
วิชาเทียบเท่า :  ABM323 การควบคุมน�้ำหนักและความสมดุลของอากาศยานและการใช้
อุปกรณ์ส่วนควบ  
แนวคิดเกีย่ วกับน�ำ้ หนักและความสมดุลอากาศยานเพือ่ การปฏิบตั กิ ารบิน ค�ำจ�ำกัดความของ
น�้ำหนัก กฎ ระเบียบ เงื่อนไขน�้ำหนักในการปฏิบัติการบินและความปลอดภัย การจัดสมดุลการบรรทุกด้วย
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แผนภูมิ การบันทึกน�้ำหนักการบรรทุกในเอกสารการบรรทุกและระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสมาคม
การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA)
ABM 448

การสื่อสารเพื่อการอ�ำนวยการบิน
3(3-0-6)
(Communications for Flight Operations)
การสื่อสารทางวิทยุและข้อปฏิบัติในการอ�ำนวยการบินในสถานการณ์ปกติรวมถึงขั้นตอนใน
สถานการณ์ไม่ปกติที่เกิดจากสภาพอากาศระบบทางเทคนิคของเครื่องบิน และปัจจัยภายนอกต่างๆ รวมทั้ง
การสื่อสารเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ABM 493

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านการบิน
3(2-2-5)
(Preparation for Professional Experience in Aviation Business)
หลักการ แนวคิด กระบวนการของการฝึกงานในสถานประกอบการและทักษะเฉพาะส�ำหรับ
วิชาชีพด้านการบินทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ   ขนั้ ตอนและเทคนิคการสมัครงาน ความ
รู้เชิงธุรกิจส�ำหรับบุคคล กรอบความคิดเชิงสากล การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ส่วนบุคคล  การใช้ภาษาทาง
ธุรกิจและมารยาทสังคม  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การท�ำงานเป็นทีม เทคนิคการสร้างความคิดเชิง
บวก รวมทั้งการจัดการและการใช้อุปกรณ์ส�ำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ABM 494

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านการบิน
3(0-40-20)
(Internship for Professional Experience in Aviation Business)
วิชาบังคับก่อน : ABM 412 สัมมนากลยุทธ์ในธุรกิจด้านการบิน
ฝึกงานด้านการจัดการการธุรกิจด้านการบินในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ
4 เดือน ติดต่อกัน โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์และสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องท�ำบันทึกประจ�ำ
วันส่งทุกสัปดาห์รวมทัง้ ผ่านการประเมินผลงานจากสถานประกอบการ  มกี ารน�ำเสนอรายงานการฝึกงานต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
*ABM 495 สหกิจศึกษาในธุรกิจด้านการบิน
9(0-35-18)
(Co-operative Education in Aviation Business)
การปฏิบัติงานจริงด้านการจัดการธุรกิจการบินในสถานประกอบการอย่างมีระบบ
เสมือนเป็นพนักงานขององค์กร โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงานจริง ในสถาน
ประกอบการ เรียนรูก้ ระบวนการดําเนินงาน ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ
งาน โดยนําเสนองานในรูปแบบภาคนิพนธ์
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สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
(Hotel and Restaurant Management)
HOS 110

การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับ
3(3-0-6)
(Personality Development and Hospitality Arts)
แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความส�ำคัญและแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและ
ภายนอกให้เหมาะสมกับมาตรฐานธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับการต้อนรับนักเดิน
ทาง นักท่องเทีย่ วและลูกค้าในธุรกิจอาคันตุกะสัมพันธ์ตามมาตรฐานสากลทัง้ ในการสือ่ สารด้วยวาจา ภาษา
ท่าทาง บุคลิกภาพ และขั้นตอนการบริการที่เหมาะสม
HOS 111

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
(Introduction to Hotel Business)
การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการองค์การ    การด�ำเนินงานของที่พักแรมและโรงแรม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงแรม ตลอดจนโรงแรมอื่นในเครือเดียวกันและในเครืออื่น ๆ   การ
แข่งขันทางธุรกิจ  และการติดต่อสื่อสารทางการตลาด  แนวโน้มของธุรกิจโรงแรม
HOS 112

ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
(Food and Beverage Knowledge)
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหาร กรรมวิธีการเตรียมและการ
ประกอบอาหาร ประเภทของสต็อก ซอส และซุป ประเภทของอาหารตะวันตก ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม ขั้น
ตอนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละประเภท ค�ำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม
HOS 221

การจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
(Food and Beverage Service Management)
วิชาบังคับก่อน : HOS 112 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
โครงสร้างแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแบ่งสายงานบริการและการหน้าที่ความรับ
ผิดชอบของบุคลากร รวมถึงประเภทของภัตตาคารและรูปแบบการบริการอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การเตรียมความพร้อมของห้องอาหารก่อนเปิดให้บริการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
และให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ การประสานงานระหว่างงานบริการและงานครัว การให้บริการรูมเซอร์วสิ
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน การจัดการและแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและสถานการณ์จริง    
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HOS 222

การจัดการการบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
(Front Office Service Management)
โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าของ
โรงแรม วิธีปฏิบัติการส�ำรองและจัดสรรห้องพัก ชนิดของห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียน การจัดการด้าน
สัมภาระ การบริการข่าวสารข้อมูล การให้บริการโทรศัพท์ การให้บริการตู้นิรภัย ศูนย์บริการธุรกิจ การรับคืน
ห้องพัก การให้บริการการช�ำระเงิน และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานต้อนรับส่วนหน้า การประสานงาน
กับแผนกต่างๆ ของโรงแรม บริษทั น�ำเทีย่ วและสายการบิน การแก้ไขความขัดแย้งและค�ำต�ำหนิของลูกค้า ฝึก
ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
HOS 223

การจัดการการบริการแม่บ้าน
3(2-2-5)
(Housekeeping Service Management)
โครงสร้างแผนกแม่บ้าน หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของพนักงานแม่บ้าน การ
ประสานงานกับแผนกต่างๆ การเรียนรู้อุปกรณ์ท�ำความสะอาด การแบ่งแยกชนิดของอุปกรณ์ วิธีการใช้
การบ�ำรุง รักษา ชนิดของน�้ำยาท�ำความสะอาด การบริการห้องพักแขก ผ้าที่ใช้ในโรงแรม ห้องผ้า  เครื่อง
แบบพนักงาน การวางแผนและจัดการระบบ รายการส�ำรวจพื้นที่ที่ต้องท�ำสะอาด ตารางความถี่ของการ
ท�ำ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การวางแผนก�ำลังคน การจัดตารางท�ำงานหมุนเวียน
พนักงาน ตารางวันหยุด การติดต่อการท�ำความสะอาด ชนิดและวิธีการท�ำสัญญา การตกแต่งภายใน (เบื้อง
ต้น) การซักรีด การขจัดรอยเปื้อน การส�ำรวจห้องพักแขก มีการฝึกปฏิบัติการ ท�ำความสะอาด การท�ำห้อง
พัก การจัดดอกไม้ ในโอกาสต่างๆ การจัดการกับค�ำร้องเรียนจากแขกในกรณีตา่ งๆ รวมทัง้ ระบบเกีย่ วกับของ
สูญหาย
HOS 224

การบัญชีส�ำหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3(3-0-6)
(Accounting for Hotel and Restaurant Business)
ระบบบัญชีโรงแรมและภัตตาคาร ประเภทข้อมูลบัญชีในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การ
วิเคราะห์รายได้และรายจ่ายจากธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของรายได้
และรายจ่ายของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การจัดท�ำบัญชี วิธีการหาข้อมูลในการท�ำบัญชี การใช้บัญชีใน
การควบคุมธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การจัดท�ำงบประมาณของโรงแรมและภัตตาคาร
HOS 245

การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3(3-0-6)
(Communication in Tourism and Hospitality Industry)
วิชาบังคับก่อน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร
สื่อสารในบริบทการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการให้บริการการท่องเที่ยว
และการบริการ เน้นการสื่อสารสร้างสรรค์กับนักท่องเที่ยวและผู้รับบริการ การทักทาย การกล่าวต้อนรับ การ
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แจ้งข้อมูล การตอบปฏิเสธ โดยพัฒนาทักษะการอ่าน การฟังและพูดให้แก่ผู้เรียนผ่านทั้งกิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียน จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
HOS 341

การขายและการตลาดโรงแรมและภัตตาคาร
3(3-0-6)
(Hotel and Restaurant Sales and Marketing)
วิชาบังคับก่อน : MKT 201 หลักการตลาด
บทบาทของแผนกการขายและการตลาด หน้าที่การจัดการ วิธีการขายและส่งเสริม การขาย
โดยการวิเคราะห์ผลผลิต การโฆษณา และการขายตรง ขอบข่ายของการขาย และการส่งเสริม การขายรวม
ทั้งการขายเป็นกลุ่ม การจัดประชุม การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม และบันเทิง การจัดงานพิเศษ การ
โฆษณา และการประชาสัมพันธ์ การวางแผนการตลาดของโรงแรมและภัตตาคาร
HOS 342

จริยธรรมและกฎหมายธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3(3-0-6)
(Ethics and Law for Hotel and Restaurant Business)
กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกิจในโรงแรม
และภัตตาคาร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าส�ำนักโรงแรม
การดูแลความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และสุขภาพของผู้ใช้บริการ และความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหารในการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร และระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง
HOS 343

การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
(Food and Beverage Control)
บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการด้านการตรวจนับ การขอ
อนุมัติจัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ การตรวจรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่าย การวางแผน การควบคุมราคา การจัดท�ำ
ต�ำรับอาหารมาตรฐาน การก�ำหนดราคาอาหารให้เหมาะสมกับคุณค่า  การจัดท�ำเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่
เป็นมาตรฐาน การวางแผนเมนู ราคาเมนูอาหาร และการจัดเตรียมรายงานบัญชีการควบคุม
HOS 344

การจัดการงานบริการจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
(Banquet and Catering Service Management)
วิชาบังคับก่อน : HOS 221 การจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โครงสร้างธุรกิจจัดเลี้ยง การด�ำเนินงานในธุรกิจจัดเลี้ยง การตลาดของธุรกิจจัดเลี้ยง การ
ออกแบบรายการอาหารส�ำหรับโอกาสต่างๆ การจัดสถานที่ และห้องจัดเลีย้ ง การจัดเตรียมเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ส�ำหรับงานจัดเลีย้ ง การวางแผนการท�ำงาน และการจัดการ การควบคุม การอบรมพนักงานบริการ บุคลิกภาพ
และจริยธรรมของพนักงาน มีการฝึกปฏิบัติการจัดเลี้ยงในมหาวิทยาลัย
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HOS 345

การสื่อสารขั้นสูงในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
(Advanced Communication in Hotel Business)
วิชาบังคับก่อน : HOS 245 การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งและรับสาร การ
ประกาศข้อความ การบันทึก ติดต่อกับแขก ตัวแทนน�ำเที่ยว หรือบริษัทลูกค้า  เพื่อการจอง และการยืนยัน
บริการห้องพัก และบริการอื่นๆของโรงแรม การรายงานประจ�ำวัน ส่งงานระหว่างรอบบริการ การให้บริการ
แขกในแผนกห้องพัก และบริการอาหารและเครื่องดื่ม การรับโทรศัพท์ การน�ำเสนอโรงแรมเพื่อการขาย งาน
ปฏิคมในโรงแรม โดยผ่านกิจกรรมและบทบาทสมมุติในบริบทต่างๆ ในฐานะพนักงานผู้ให้บริการซึ่งต้องใช้
ภาษาทีส่ ภุ าพเหมาะสมกับผูร้ บั บริการและค�ำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั
บริการ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
HOS 346

เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3(2-2-5)
(Information Technology for Hotel and Restaurant Business)
วิชาบังคับก่อน : HOS 221 การจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
HOS 222 การจัดการการบริการส่วนหน้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับการจัดการโรงแรมและภัตตาคารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
การด�ำเนินงานในส่วนต่างๆ ของโรงแรมและภัตตาคาร เช่น งานส�ำรองห้องพัก งานต้อนรับส่วนหน้า  งาน
ส�ำรองที่นั่งในห้องอาหาร งานการจัดการและการเงิน และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริการแขก ฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
HOS 361

งานประชาสัมพันธ์โรงแรม
3(3-0-6)
(Public Relations for Hotel Business)
วิวัฒนาการ หลักการ กระบวนการด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์ เพื่อการส่งเสริมการขายของ
โรงแรมการผลิตและการเลือกใช้สื่อ และเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย การจัด
สายงาน การประชาสัมพันธ์ภายในโรงแรม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ภายในประเทศและต่างประเทศ
HOS 365

การจัดดอกไม้ส�ำหรับธุรกิจโรงแรม
3(1-4-4)
(Flower Arrangement for Hotel Business)
ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ การเลือกซื้อ การเตรียม การใช้ การเก็บรักษาดอกไม้และใบไม้ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดดอกไม้ รูปแบบของการจัดดอกไม้ ขั้นตอนและเทคนิคในการจัดดอกไม้ การน�ำ
เสนอผลงานการจัดดอกไม้
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HOS 366

การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
(Environmental Management in Hotel Business)
ภาพรวมการจัดการสิง่ แวดล้อมในโรงแรม การจัดการขยะและของเสีย การจัดการด้านพลังงาน
ระบบไฟฟ้า  น�้ำ แสงสว่าง การควบคุมมลภาวะทางเสียง การซ่อมบ�ำรุง ระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
อาคารและห้องพัก  รวมทั้งการเยี่ยมชมกิจการโรงแรมที่เป็นผู้น�ำด้านการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม
HOS 367

การจัดการสปาและศูนย์ออกก�ำลังกาย
3(3-0-6)
(Spa and Fitness Management)
ประเภทของสปาและศูนย์ออกก�ำลังกาย การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบ การดูแลพื้นที่ปฏิบัติการในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย การจัดการด้านการตลาด
และการเงิน การจัดการด้านคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนปัญหาและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
HOS 370

การจัดการการบริการบาร์
3(2-2-5)
(Bar Service Management)
วิชาบังคับก่อน : HOS 112 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
โครงสร้างของแผนกเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในบาร์ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
บาร์ และปิดบาร์ การออกแบบและวางแผนบาร์ ผัง แบบแปลนการจัดแบ่งพื้นที่ส่วนต่างๆ และการท�ำความ
สะอาดพื้นที่บริการ ระบบควบคุมบาร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายและบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การ
ควบคุมสต๊อก การให้บริการเครื่องดื่ม การจัดท�ำรายงานยอดขายเครื่องดื่มประจ�ำวัน การจัดการข้อร้องเรียน
ของแขก ฝึกปฏิบตั งิ านการผสมเครือ่ งดืม่ ทีท่ ไี่ ม่มแี อลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์ตามสูตรมาตรฐานสากล การ
ชงชาและกาแฟ
HOS 372

ศิลปะการประกอบอาหารนานาชาติ
3(1-4-4)
(International Culinary Arts)
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาติตา่ งๆ ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับเครือ่ งปรุงและวัตถุดบิ
ในการประกอบอาหารของชาติตะวันออก และตะวันตก ขั้นตอนการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร การจัดรายการอาหารประเภทต่างๆ การพัฒนาและ
ประยุกต์รายการอาหาร ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารชาติตะวันออก และตะวันตก
HOS 373

ศิลปะการท�ำขนมอบ
3(1-4-4)
(Pastry and Bakery Culinary Arts)
ความรูเ้ บือ้ งต้นและความรูป้ ระยุกต์เกีย่ วกับการท�ำขนมอบ การท�ำขนมปังชนิดต่างๆ  พายชนิด
ต่างๆ เค้กชนิดต่างๆ การออกแบบ การแต่งหน้าเค้ก และขนมอื่นๆ เครื่องใช้ วัสดุที่น�ำมาใช้แต่งให้สวยงาม
เหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การจัดจ�ำหน่าย
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HOS 374

สุขาภิบาลอาหาร ความสะอาด และความปลอดภัยในครัว
3(3-0-6)
(Food Sanitation Hygiene and Kitchen Safety)
สารปนเปื้อน จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่ท�ำให้อาหารเป็นพิษ โรคที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ และการ
ป้องกัน การจัดเตรียมอาหารให้ถูกสุขอนามัย อนามัย วิธีบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้   และผู้
เกี่ยวข้องกับการบริการด้านอาหาร วิธกี ารใช้เครือ่ งครัวอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี การป้องกันอันตรายจากการ
ใช้เครื่องมือ ระบบการจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับขนาดและรูปแบบธุรกิจต่างๆ ของร้าน
อาหาร/ภัตตาคาร
HOS 443

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส�ำหรับโรงแรมและภัตตาคาร
3(3-0-6)
(Human Resource Management for Hotel and Restaurant)
วิชาบังคับก่อน : MGT 202  องค์การและการจัดการ
การจัดการงานบุคคล ความรับผิดชอบและหน้าที่ การวางแผนก�ำลังคน การสรรหา การคัด
เลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ การเลื่อนขั้น การสื่อสาร และ
แรงงานสัมพันธ์
HOS 444

สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 3(2-2-5)
(Seminar on Current Topics in Tourism and Hospitality Industry)
นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตนับจบได้ไม่ต�่ำกว่า 110 หน่วยกิต
การอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ปัจจัย
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติและนานาชาติที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ โดยประยุกต์ใช้ความรู้
จากรายวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษามาแล้วเป็นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์ การฟัง
บรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและการน�ำเสนอข้อมูล
และข้อเสนอแนะอย่างมืออาชีพ
HOS 445

การสื่อสารขั้นสูงในธุรกิจภัตตาคารและจัดเลี้ยง
3(3-0-6)
(Advanced Communication in Restaurant and Catering Businesses)
วิชาบังคับก่อน : HOS 245 การสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
เทคนิคการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการด�ำเนินการธุรกิจภัตตาคาร การ
ติดต่อ การเจรจาต่อรอง การคัดสรรวัตถุดิบ การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การสื่อสารภายในครัว และส่วนต้อนรับ
ของภัตตาคาร การจัดท�ำเอกสาร และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีก่ ำ� กับดูแลการด�ำเนินธุรกิจ
ภัตตาคาร การจัดเลีย้ งในและนอกสถานทีป่ ระเภทต่างๆ การน�ำเสนอรูปแบบการจัดเลีย้ ง รวมถึงสือ่ สารเกีย่ ว
กับการเงินและการธนาคารส�ำหรับธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

1584
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

HOS 460

การศึกษาอิสระในธุรกิจที่พักแรม
3(1-4-4)
(Independent Study in Lodging Business)
การพัฒนาโครงการการศึกษาอิสระจากความริเริ่มของผู้เรียนเอง เกี่ยวกับประเด็นในธุรกิจ
ที่พักแรม โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นักศึกษาพัฒนาโครงการโดยเริ่มจาก การ
ระบุปัญหาของประเด็นการศึกษาที่สนใจ การเลือกและทบทวนทฤษฏีและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง การเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การวิเคราะห์ปัญหา และการเสนอวิธีแก้ปัญหาจากข้อมูลที่รวบรวมได้  
HOS 465

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
(Electronic Marketing for Hotel Business)
วิชาบังคับก่อน : HOS 341 การขายและการตลาดโรงแรมและภัตตาคาร
การประยุกต์ใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับธุรกิจโรงแรม กลยุทธ์และโมเดลทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
การวางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การท�ำวิจยั การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมของผูซ้ อื้ ส่วนผสมทางการ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
HOS 466

การออกแบบและการจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในโรงแรม
3(3-0-6)
(Hotel Facilities Design and Management)
ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับการออกแบบและจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในโรงแรม  การวางแผน
ออกแบบและจัดการพื้นที่หลัก แผนผังชั้นห้องพัก ห้องพัก พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ส�ำหรับการบริหารและส่วน
หลังของโรงแรม แนวโน้มการออกแบบและการจัดการ
HOS 467

การจัดการคุณภาพการบริการในโรงแรม
3(3-0-6)
(Hotel Service Quality Management)
แนวคิดและหลักการของการจัดการคุณภาพการบริการในโรงแรม การวางแผนการด�ำเนินงาน
ด้านคุณภาพการบริการ กลยุทธ์การบริการ การประเมินคุณภาพการบริการ การแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับคุณภาพ
การบริการ
HOS 468

การจัดการธุรกิจที่พักทางเลือก
3(3-0-6)
(Alternative Lodging Business Management)
ประเภทของธุรกิจที่พักทางเลือก การวางแผนและพัฒนา  การจัดการด้านการบริการและสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวก การจัดกิจกรรมนันทนาการ การรักษาความปลอดภัย การจัดการด้านการตลาดและการ
เงิน การจัดการด้านคุณภาพการให้บริการ การบริหารความเสี่ยงและการแก้ปัญหาในการด�ำเนินธุรกิจ  
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HOS 471

ศิลปะการประกอบอาหารไทย
3(1-4-4)
(Thai Culinary Arts)
วัฒนธรรมอาหารไทยในแต่ละภาค ขั้นตอนพื้นฐานในการประกอบอาหารไทย  หลักในการเต
รียมอาหารไทย การประกอบและการเสิร์ฟอาหารไทย คุณสมบัติของอาหารไทย และเครื่องปรุงหลัก การ
วางแผนรายการอาหารตามลักษณะที่แตกต่างกัน ปฏิบัติการประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการ
HOS 472

ศิลปะการท�ำขนมไทย
3(1-4-4)
(Thai Dessert Culinary Arts)
ประเภทและคุณลักษณะของขนมไทย วัตถุดบิ พืน้ ฐานของขนมไทย เทคนิคและวิธกี ารท�ำขนม
ไทยชนิดต่างๆ การบรรจุภัณฑ์  การเก็บรักษา 
HOS 473

การออกแบบตกแต่งอาหาร
3(1-4-4)
(Food Styling)
การประกอบอาหารและศิลปะการตกแต่งอาหาร การจัดองค์ประกอบ ด้านการตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำ� ให้อาหารมีรปู ลักษณ์สวยงามและโดดเด่น น่ารับประทาน ส�ำหรับ
การบริการหรือการถ่ายภาพ
HOS 474

ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้
3(1-4-4)
(Vegetable and Fruit Carving Arts)
ประวัติความเป็นมา หลักทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ การเลือกซื้อ การเตรี
ยม และการเก็บรักษา ผักผลไม้ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลัก รูปแบบของงานแกะสลักผักและผลไม้
ขัน้ ตอนและเทคนิคการแกะสลักผักและผลไม้ การประกอบและการเก็บรักษาผลงานแกะสลักการน�ำเสนอผล
งานแกะสลัก
HOS 475

การจัดการครัว
3(3-0-6)
(Kitchen Management)
โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแผนกครัว ความสัมพันธ์
ของแผนกครัวกับแผนกอื่นๆ แนวคิดและรูปแบบการจัดการครัว การออกแบบและวางผังครัว การติดตั้ง
อุปกรณ์และการบ�ำรุงรักษา ความสัมพันธ์ของการออกแบบรายการอาหารกับการออกแบบครัว การควบคุม
ต้นทุนและคุณภาพอาหาร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัย ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ใช้ในงานครัว
HOS 476

การจัดการภัตตาคาร
3(3-0-6)
(Restaurant Management)
ประเภทของภัตตาคาร แนวคิดการด�ำเนินธุรกิจภัตตาคาร การออกแบบห้องอาหารและส่วน
ประกอบต่างๆ การจัดองค์กร การวางแผนธุรกิจและการตลาด การวางแผนและจัดการทรัพยากรบุคคล การ
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วางแผนและการวิเคราะห์รายการอาหารและเครื่องดื่ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีผลกระทบต่อธุรกิจ
ภัตตาคาร แนวโน้มของธุรกิจภัตตาคาร  
HOS 492

การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(1-4-4)
(Preparation for Internship in Hotel and Restaurant Business)
การสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
การปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ วินัยการท�ำงาน มรรยาทในสถานที่ท�ำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ใช้อปุ กรณ์สำ� นักงาน การท�ำเอกสารโต้ตอบธุรกิจ การเตรียมตัวสมัครงาน รวมถึงเทคนิคการน�ำเสนออย่างมือ
อาชีพ ผูเ้ รียนยังได้รบั การพัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่ การสมัครงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ผ่านกิจกรรม
การฝึกปฏิบัติอีกด้วย
HOS 493

การฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3(0-36-18)
(Internship in Hotel and Restaurant Business)
วิชาบังคับก่อน : HOS 444 สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ
HOS 492 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ประสบการณ์การเรียนรูท้ บี่ รู ณาการความรูท้ ไี่ ด้จากการเรียนภาคทฤษฎีเข้ากับสถานการณ์การ
ประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การท�ำงานในภาระ
หน้าที่ต่างๆ ในสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และภัตตาคาร ไม่ต�่ำกว่า 4 เดือน หรือ 600 ชั่วโมง ผู้เรียน
น�ำเสนอรายงานการฝึกงานต่อกรรมการของสาขาวิชา
*HOS 494 สหกิจศึกษาส�ำหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
6(0-40-20)
(Cooperative Education for Hotel and Restaurant Business)
ฝึกงานด้านการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร โดยนักศึกษาต้องปฏิบตั งิ านเสมือนเป็นพนักงาน
ประจ�ำของหน่วยงานนัน้ ไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนติดต่อกัน และมีงานเฉพาะทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
หน่วยงานให้ปฏิบตั ใิ ห้เสร็จสิน้ นักศึกษาจะต้องท�ำบันทึกประจ�ำวันส่งทุกสัปดาห์ และต้องผ่านการประเมินผล
งานจากหน่วยงานที่ท�ำการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา HOS494 สหกิจศึกษาส�ำหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร      ไม่
ต้องเรียน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา HOS 492 การเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร และ รายวิชา HOS 493 การฝึกปฏิบตั งิ านในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ซึง่ นักศึกษาต้องฝึกปฏิบตั ิ
งานอยู่ในสถานประกอบการอย่างน้อย 4 เดือน
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สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
(Culinary Arts and Technology)
CAT112

แนวโน้มอาหารโลกและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในงานบริการอาหาร 3(3-0-6)
(World Food Trend and Cross-Cultural Communication in Food Services)
อาหารในภูมิภาคต่างๆของโลก อาหารกับวัฒนธรรม อาหารกับการเมืองและอัตลักษณ์ของชาติวิธีปรุงและ
เตรียมอาหารในชีวติ ประจ�ำวันและประเพณีตา่ งๆ ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของอาหารทีม่ ผี ลต่อค่านิยมและ
ความเชื่อ แนวโน้ม ทิศทาง และพฤติกรรมผู้บริโภคต่ออาหารโลก
CAT 113

ความรู้และการจัดการ เกี่ยวกับเครื่องมือ และเครื่องปรุงผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง 1(1-0-2)
(Equipment and Ingredient; Vegetables, Fruits, Eggs, Farinaceous Dishes,
Knowledge and Handling)
วิชาบังคับร่วม : CAL113 ปฏิบัติการความรู้และการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องปรุง
ผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง
พัฒนาความรู้ และทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการเตรียมอาหาร ทัง้ ความรูแ้ ละทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ใช้เครือ่ งครัว ผัก ผลไม้  ไข่ แป้ง และเครือ่ งปรุง ทักษะและเทคนิคการใช้มดี และเครือ่ งครัวอืน่ ๆทีเ่ หมาะสมกับ
ผัก ผลไม้  ไข่ แป้ง และเครือ่ งปรุงประเภท ต่างๆ เพือ่ ใช้ในการเตรียมอาหาร ธรรมชาติ คุณลักษณะของเครือ่ ง
ปรุงประเภทต่างๆทีม่ าจากต่างๆ ถิน่ กันรวมถึงปฏิกริ ยิ าทางเคมีทสี่ ง่ ผลต่ออาหาร และเครือ่ งปรุงอืน่ ๆและหลัก
สุขอนามัยและข้อกฎหมายเกีย่ วกับเครือ่ งปรุงและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในครัวประเภทต่างๆ การเก็บรักษา ซ่อม
บ�ำรุง การน�ำ กลับมาใช้ใหม่และการจัดการกับสิง่ ทีเ่ หลือใช้และสิง่ ปฏิกลู เพือ่ ความคุม้ ค่าของต้นทุน และการ
รักษา สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
		
CAL113 ปฏิบัติการความรู้และการจัดการ เกี่ยวกับเครื่องมือ และ
2(0-4-2)
เครื่องปรุงผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง
(Equipment and Ingredient;Vegetables, Fruits, Eggs,
      
Farinaceous Dishes, Knowledge, Handling Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT113 ความรู้และการจัดการ เกี่ยวกับเครื่องมือ และเครื่องปรุงผัก ผลไม้
ไข่ แป้ง  
ปฏิบัติการ การใช้เครื่องครัว ผัก ผลไม้   ไข่ แป้ง และเครื่องปรุงประเภท ต่างๆ ที่ใช้ในการ    
เตรียมอาหาร
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CAT114

การคัดสรร การเตรียม การปรุงเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
1(1-0-2)
(Selection, Preparation and Cooking of Meat and Seafood)
วิชาบังคับร่วม : CAL 114 ปฏิบตั กิ าร การคัดสรร การเตรียม การปรุงเนือ้ สัตว์และ อาหารทะเล
พัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคเกี่ยวกับการซื้อ คัดสรร เตรียม และปรุงเนื้อแดงและเนื้อขาวชนิดต่างๆ
อาหารทะเลประเภทต่างๆ ทัง้ สด แช่แข็ง และบรรจุหบี ห่อในฟิลม์ คราโยแว็ก การเรียกขานส่วนต่างๆของสัตว์
พันธุ์ และความเหมาะสมกับรายการอาหาร และการปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การตัดที่เหมาะสมกับชนิด
วิธีการปรุง และรายการอาหาร ทั้งตามหลักสากล และหลักการเฉพาะของศาสนาต่างๆ วิธีการเก็บ รักษาให้
คงคุณภาพและคุณลักษณะทางโภชนาการ
CAL 114

ปฏิบัติการ การคัดสรร การเตรียม การปรุงเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
2(0-4-2)
(Selection, Preparation and Cooking of Meat and Seafood Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT114 การคัดสรร การเตรียม การปรุงเนื้อสัตว์และอาหารทะเล
ปฏิบตั กิ าร การคัดสรร การเตรียม และปรุงเนือ้ แดงและเนือ้ ขาวชนิดต่างๆ อาหารทะเลประเภท
ต่างๆ ทั้งสด แช่แข็ง และบรรจุหีบห่อในฟิล์มคราโยแว็ก การเรียกขานส่วนต่างๆของสัตว์ พันธุ์ และความ
เหมาะสมกับรายการอาหาร และการปรุงเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การตัดที่เหมาะสมกับชนิด วิธีการปรุง และ
รายการอาหาร ทั้งตามหลักสากล และหลักการเฉพาะของศาสนาต่างๆ วิธีการเก็บ รักษาให้คงคุณภาพและ
คุณลักษณะทางโภชนาการ
		
CAT 121 องค์ประกอบอาหารและโภชนาการ
3(3-0-6) (Food
Compositions and Nutrition)
ความหมาย แหล่งที่มา บทบาทของสารอาหารและผลกระทบที่มีผลต่อร่างกาย องค์ประกอบ
ทางเคมีของอาหาร เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ โครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมี
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการเตรียม การปรุง และการเก็บรักษาอาหารรวมทั้งผลกระทบ วิธีป้องกัน
พฤติกรรมการบริโภค อาหารเพื่อสุขภาพ ฉลากโภชนาการ การค�ำนวณคุณค่าทางอาหาร
CAT 122

สุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
3(3-0-6)
(Food Hygiene and Safety)
ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโต ยับยั้ง และท�ำลายจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ท�ำให้อาหารเสื่อม
เสีย จุลนิ ทรียก์ อ่ โรคในอาหาร จุลนิ ทรียด์ ชั นีดา้ นสุขลักษณะอาหาร จุลนิ ทรียท์ ใี่ ช้เพือ่ แปรรูปอาหาร การตรวจ
หาจุลินทรีย์ในอาหาร มาตรฐานด้านจุลชีววิทยาของอาหาร อันตรายของอาหารและมาตรการควบคุม ข้อ
ก�ำหนดวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะส�ำหรับอาหารกึ่งสุกและอาหารสุกในการจัดอาหารบริการคนจ�ำนวนมาก
ข้อก�ำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารส�ำหรับโรงแรม โรงอาหาร โรงครัว และร้านอาหาร
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CAT 215

น�้ำสต๊อก ซุป ซอส สลัด และอาหารว่าง
1(1-0-2)
(Stock, Soup, Sauce, Salads, and Appetizers)
วิชาบังคับก่อน : CAT 113 ความรู้และการจัดการเครื่องมือเครื่องปรุง ผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง
วิชาบังคับร่วม : CAL 215 ปฏิบัติการน�้ำสต๊อก ซุป ซอส สลัด และอาหารว่าง
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเตรียมและปรุงน�ำ้ สต๊อก น�ำ้ ซุป และซ๊อสต่างๆส�ำหรับใช้ในธุรกิจ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งแบบสากล แบบร่วมสมัย และส�ำหรับการประกอบอาหารในวัฒนธรรมต่างๆ
CAL 215

ปฏิบัติการน�้ำสต๊อก ซุป ซอส สลัด และอาหารว่าง
2(0-4-2)
(Stock, Soup, Sauce, Salads, and Appetizers Operations)
วิชาบังคับก่อน : CAT 113 ความรู้และการจัดการเครื่องมือเครื่องปรุง ผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง
วิชาบังคับร่วม : CAT 215 น�้ำสต๊อก ซุป ซอส สลัด และอาหารว่าง
การปฏิบตั กิ ารทักษะการปรุงและการน�ำเสนออาหารว่าง อาหารเรียกน�ำ้ ย่อย และสลัดประเภท
ต่างๆ ทั้งอาหารว่างและสลัดแบบสากล และร่วมสมัย รวมถึงอาหารว่าง สลัด และย�ำตามหลักการประกอบ
อาหารของกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ การปรุงและเตรียมน�้ำสลัดและน�้ำย�ำประเภทต่างๆ การเตรียมล่วงหน้าก่อน
เสิร์ฟ และการเก็บรักษาให้คงสภาพ รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการ
CAT216

ความรู้ในการเตรียม อบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากยีสต์
1(1-0-2)
(Knowledge of Baking of Pastry, Cakes and Yeast Products)
วิชาบังคับร่วม : CAL 216 ปฏิบัติการอบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากยีสต์
พัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นที่จ�ำเป็นในการเตรียม และอบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์
เป็นส่วนประกอบประเภทต่างๆ ส�ำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ ส�ำรวจความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านีท้ มี่ าจากประเทศต้นต�ำรับต่างๆ ต�ำรับสากล และร่วมสมัย การก�ำหนด และการแปรสัดส่วน
ให้เข้ากับจ�ำนวนการผลิต และความหลากหลายของเครื่องปรุงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
CAL 216

ปฏิบัติการอบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากยีสต์
2(0-4-2)
(Baking of Pastry, Cakes and Yeast Products Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT216 ความรู้ในการเตรียม อบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากยีสต์
การฝึกปฏิบัติการในการเตรียม และอบ พาย เค้ก และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์เป็นส่วนประกอบ
ประเภทต่างๆ ส�ำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ การก�ำหนด และการแปรสัดส่วนให้เข้ากับ
จ�ำนวนการผลิต และความหลากหลายของเครื่องปรุงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เทคนิคการตกแต่งและการน�ำ
เสนอเบื้องต้น
CAT 217

จริยธรรมและกฎหมายในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
(Ethics and Law in Food and Beverage Business)
หลักการ และเหตุผลเกีย่ วกับ จริยธรรมส�ำหรับผูป้ ระกอบอาหารทัง้ หลักสากล และหลักศาสนา
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อิสลาม ผูป้ ระกอบการธุรกิจอาหารทัง้ ในและต่างๆประเทศ กฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบต่างๆเกีย่ วกับ
สุขอนามัยอาหาร กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่ ข้อก�ำหนดของการขอเครือ่ งหมาย
รับรองมาตรฐานด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์ และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มขององค์การภาครัฐ องค์การอิสระ
สมาคมวิชาชีพ และองค์การระหว่างประเทศที่ส�ำคัญ
CAT 219

การจัดการครัว และการควบคุมต้นทุน
3(3-0-6)
(Kitchen Management and Cost Control)
ความรู้ และทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการบริหารคลังเครือ่ งปรุงสด เครือ่ งปรุงแห้ง การบ�ำรุงรักษา การ
ท�ำความสะอาด เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร และสถานที่บริการอาหาร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
กับเพื่อนร่วมงานภายในครัว และพนักงานส่วนหน้าของบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มาจากพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การจัดการด้านการตรวจนับ การขออนุมัติในการจัดซื้อ การตรวจรับ การวางแผน
การควบคุมราคา การจัดท�ำต�ำรับอาหารมาตรฐาน การก�ำหนดราคาอาหารให้เหมาะสมกับคุณค่า การจัดท�ำ
เมนูอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมาตรฐาน การวางแผนเมนู ราคาเมนูอาหาร และการจัดเตรียมรายงานบัญชี
การควบคุม
CAT 221

การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารส�ำหรับงานครัว
2(2-0-3)
(Ingredients Management and Food Processing for Culinary)
วิชาบังคับร่วม: CAL221 ปฏิบัติการการจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารส�ำหรับงานครัว
วัตถุดิบอาหาร การเลือกซื้อ กระบวนการแปรรูปอาหารส�ำหรับงานครัว การเสื่อมเสียและการถนอมอาหาร
หลักการถนอมอาหารทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์หมัก วัตถุเจือปน
อาหารและสารเสริมสุขภาพ การบรรจุอาหาร ฉลากอาหาร
		
CAL 221 ปฏิบัติการการจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารส�ำหรับงานครัว
1(0-3-3)
(Ingredients Management and Food Processing for Culinary Operation)
วิชาบังคับร่วม: CAT221 การจัดการวัตถุดิบและการแปรรูปอาหารส�ำหรับงานครัว
ปฏิบัติการวัตถุดิบอาหาร การเลือกซื้อ การแปรรูปอาหารส�ำหรับงานครัว
CAT 222

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร
2(2-0-3)
(Food Product Development and Quality Control)
วิชาบังคับร่วม : CAL222 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการควบคุมคุณภาพ
อาหาร
ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การสร้างและการคัดเลือก แนวความคิดการ
ออกแบบกระบวนการผลิตและการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์ตลาดและความส�ำเร็จใน
ตลาด คุณภาพของอาหารและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพอาหาร วิธคี วบคุมและประกันคุณภาพ
อาหาร การวัดคุณภาพอาหารโดยการประเมินทางประสาทสัมผัสและการใช้เครื่องมือ
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CAL 222

ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร
1(0-3-3)
(Food Product Development and Quality Control Operations)
วิชาบังคับร่วม: CAT222 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการควบคุมคุณภาพอาหารปฏิบัติ
การ ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ วัดคุณภาพอาหารโดยการประเมินทางประสาทสัมผัสและ
การใช้เครื่องมือ
CAT 291

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 1
1(0-40-20)
(Food and Beverage Industrial Placement I)
การประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นชัน้ เรียนในสถานการณ์จริงโดยการฝึกงานเสมือน
หนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลากับส่วนครัวของสถานประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
6 สัปดาห์ และน�ำเสนออนุทินการฝึกปฏิบัติงานที่สะท้อนประสบการณ์ด้านการประกอบอาหาร การบริหาร
จัดการ และทักษะทางสังคมในที่ท�ำงานที่ได้จากการฝึกงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษา
CAT 304

หลักการตลาดส�ำหรับธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
(Principles of Marketing for Food and Beverage Service Business)
หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการเพื่อน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม       โดยเน้นถึงการตลาด
ปัญหาของตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจ�ำหน่ายและการกระจายสินค้า  การตั้งราคา และการส่งเสริม
การขาย
CAT 311

ศิลปะการประกอบอาหารไทย
1(1-0-2)
(Thai Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม: CAL311 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทย
ประวัติอาหารไทย ความเชื่อมโยง และความเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมอื่นๆที่เกิดจากการเปลี่ยน
ผ่านทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคม วิวัฒนาการ และการดัดแปลง เครื่องปรุง
เฉพาะถิ่น เครื่องเทศ วิธีการเตรียมและปรุง สุนทรียภาพทางรสชาติ และศิลปะทางสายตา อาหารที่ใช้ใน
โอกาสส�ำคัญทางประเพณีต่างๆ การพัฒนาทักษะ และเทคนิคการประกอบอาหารไทยมาตรฐานที่เป็นพื้น
ฐานของอาหารไทยอื่นๆ
CAL 311

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทย
2(0-4-2)
(Thai Culinary Arts Operation)
วิชาบังคับร่วม: CAT311 ศิลปะการประกอบอาหารไทย
ปฏิบัติการเตรียมและปรุงอาหารไทย พัฒนาทักษะและเทคนิคการประกอบอาหารไทยมาตรฐานที่เป็นพื้น
ฐานของอาหารไทยอื่นๆ
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CAT 312

ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก
1(1-0-2)
(Oriental Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 312 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก
อาหารตะวันออกจากภูมภิ าคต่างๆได้แก่ภมู ภิ าคตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และตะวันออกไกล
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันผ่านการแลกเปลีย่ นทางเศรษฐกิจและสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก
ระหว่างยุคจักรวรรดินิยม อิทธิพลของวัฒนธรรมอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองและระหว่างสงครามเย็น
เครือ่ งปรุง วิธกี ารปรุง และรายการอาหารทีเ่ หมาะสมกับปัจจัยทางภูมศิ าสตร์และวัฒนธรรม การพัฒนาทักษะ
และเทคนิคที่จ�ำเป็นต่อการปรุงอาหารตะวันออกได้แก่ อาหารจีน อาหารอินเดีย อาหารมาเลย์ และอาหาร
ญี่ปุ่น ทักษะการน�ำเสนอและตกแต่ง
CAL 312

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก
2(0-4-2)
(Oriental Culinary Arts Operation)
วิชาบังคับร่วม : CAT 312 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับ เครือ่ งปรุง วิธกี ารปรุง และรายการอาหารทีเ่ หมาะสมกับปัจจัยทางภูมศิ าสตร์
และวัฒนธรรม การพัฒนาทักษะและเทคนิคที่จ�ำเป็นต่อการปรุงอาหารตะวันออกได้แก่ อาหารจีน อาหาร
อินเดีย อาหารมาเลย์ และอาหารญี่ปุ่น ทักษะการน�ำเสนอและตกแต่ง
CAT 313

ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
1(1-0-2)
(Occidental Culinary Arts)
วิชาบังคับก่อน : CAT 113 ความรู้และการจัดการเครื่องมือเครื่องปรุง ผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง
วิชาบังคับร่วม : CAL 313 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
ความรู้อาหารตะวันตกภูมิภาคต่างๆ ความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และสภาพทางภูมิศาสตร์
พรรณพืช พันธุ์สัตว์ และประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค วิวัฒนาการ และแนวโน้มของอาหารตะวันตกร่วม
สมัย การพัฒนาความรู้ ทักษะ การวางแผนรายการอาหารที่ท�ำให้เกิดความสมดุลทางโภชนาการ และความ
มีประสิทธิภาพของต้นทุน
CAL 313

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
2(0-4-2)
(Occidental Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับก่อน : CAT 113 ความรู้และการจัดการเครื่องมือเครื่องปรุง ผัก ผลไม้ ไข่ แป้ง
วิชาบังคับร่วม : CAT 313 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
อาหารตะวันตกภูมิภาคต่างๆ ความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และสภาพทางภูมิศาสตร์ พรรณ
พืช พันธุ์สัตว์ และประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค วิวัฒนาการ และแนวโน้มของอาหารตะวันตก  ร่วมสมัย
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคนิคการเตรียมเครื่องปรุง การเก็บรักษา และการปรุงทีเ่ หมาะสมกับการปรุง
อาหารตะวันตกประเภทต่างๆเพือ่ การพาณิชย์ การน�ำเสนอและตกแต่ง การเลือกอาหารจานเคียงและอาหาร
เรียกน�้ำย่อยที่เข้ากันกับอาหารจานหลัก
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CAT 314

อาหารฮาลาล และการปฏิบัติการครัวตามหลักศาสนาอิสลาม
1(1-0-2)
(Halal Food and Islamic Kitchen Operation)
วิชาบังคับก่อน : CAT 113 ความรู้และการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องปรุงผัก ผลไม้
ไข่ แป้ง
วิชาบังคับร่วม : CAL 314 ปฏิบตั กิ ารอาหารฮาลาล และการปฏิบตั กิ ารครัวตามหลักศาสนา
อิสลาม
หลักการบริโภคและประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามหรือฮาลาล อาหารและ
เครื่องปรุงรสที่ต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามตามหลักหะรอมเช่นเนื้อหมู เนื้อสัตว์ป่ากินเนื้อ สัตว์บูชายัน
พระเจ้าองค์อนื่ ๆนอกเหนือจากพระอัลลาห์ สัตว์เลือ้ ยคลาน เนือ้ ของสัตว์ทะเลมีเขีย้ ว และเนือ้ สัตว์     ฮาลาลที่
สัมผัสกับเนือ้ สัตว์และเครือ่ งปรุงทีเ่ ข้าหลักหะรอมแล้ว รวมถึงอาหารทีอ่ าจถูกหรือผิดหลักศาสนาอิสลามตาม
หลักมาชบูฮซ์ งึ่ จ�ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ เครือ่ งปรุง และวิธกี ารเตรียมของอาหารนัน้ ๆ การเชือด
สัตว์ตามหลักดาฮิบา
CAL 314

ปฏิบัติการอาหารฮาลาล และการปฏิบัติการครัวตามหลักศาสนาอิสลาม 2(0-4-2)
(Halal Food Operations and Islamic Kitchen Operations)
วิชาบังคับก่อน : CAT 113 ความรู้และการจัดการเกี่ยวกับ ครื่องมือและเครื่องปรุงผัก
ผลไม้ ไข่ แป้ง
วิชาบังคับร่วม : CAT 314 อาหารฮาลาล และการปฏิบัติการครัวตามหลักศาสนาอิสลาม
การปฏิบัติการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามหรือฮาลาล อาหารและเครื่อง
ปรุงรสทีต่ อ้ งห้ามตามหลักศาสนาอิสลามตามหลักหะรอมเช่นเนือ้ หมู เนือ้ สัตว์ปา่ กินเนือ้ สัตว์บชู ายันพระเจ้า
องค์อื่นๆนอกเหนือจากพระอัลลาห์ สัตว์เลื้อยคลาน เนื้อของสัตว์ทะเลมีเขี้ยว และเนื้อสัตว์ฮาลาลที่สัมผัส
กับเนื้อสัตว์และเครื่องปรุงที่เข้าหลักหะรอมแล้ว รวมถึงอาหารที่อาจถูกหรือผิดหลักศาสนาอิสลามตามหลัก
มาชบูฮซ์ งึ่ จ�ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์องค์ประกอบ เครือ่ งปรุง และวิธกี ารเตรียมของอาหารนัน้ ๆ การเชือดสัตว์
ตามหลักดาฮิบา
CAT 331

การเตรียมและการอบขนมปัง
1(1-0-2)
(Bread Dough Preparation and Baking)
วิชาบังคับร่วม : CAL 331 ปฏิบัติการการเตรียมและการอบขนมปัง
วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณลักษณะและคุณภาพของขนมปังชนิดต่างๆ ประเภทของ
ขนมปังชนิดต่างๆ เทคนิคการเตรียมแป้งเพื่อการท�ำขนมปัง การอบ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การ
จัดท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
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CAL 331

ปฏิบัติการการเตรียมและการอบขนมปัง
2(0-4-2)
(Bread Dough Preparation and Baking Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 331  การเตรียมและการอบขนมปัง
ปฏิบัติการ การเตรียมวัตถุดิบของขนมปังชนิดต่างๆ เทคนิคการเตรียมแป้งเพื่อการท�ำขนมปัง
การอบ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การจัดท�ำต�ำรับมาตรฐาน
CAT 332

การเตรียมและการอบเค้กสปอนช์ และคุ้กกี้
1(1-0-2)
(Preparation of Cake, Sponge, and Cookie Batter and Baking)
วิชาบังคับร่วม : CAL 332  ปฏิบัติการการเตรียมและการอบเค้กสปอนช์ และคุ้กกี
วัตถุดบิ และคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ ทีม่ ผี ลต่อคุณลักษณะและคุณภาพของเค้กสปอนช์ ขนมเค้ก
และคุ้กกี้  ประเภทของเค้กสปอนช์ ขนมเค้ก และคุ้กกี้ วิธีการผสมเค้กสปอนช์ ขนมเค้ก และคุ้กกี้แบบต่างๆ
การอบ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การจัดท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 332

ปฏิบัติการการเตรียมและการอบเค้กสปอนช์ และคุ้กกี
2(0-4-2)
(Preparation of Cake, Sponge, and Cookie Batter and Baking Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 332 การเตรียมและการอบเค้กสปอนช์ และคุ้กกี้
ปฏิบัติการ การเตรียมวัตถุดิบของเค้กสปอนช์ ขนมเค้ก และคุ้กกี้   วิธีผสมเค้กสปอนช์    ขนมเค้ก และคุ้กกี้
แบบต่างๆ การอบ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพ การจัดท�ำต�ำรับมาตรฐาน
CAT 333

การแต่งหน้าและตกแต่งเค้ก
1(1-0-2)
(Cake Decoration)
วิชาบังคับร่วม : CAL 333 ปฏิบัติการการแต่งหน้าและตกแต่งเค้ก
วัตถุดบิ และคุณสมบัติของวัตถุดิบทีม่ ีผลต่อคุณภาพ  คณ
ุ ลักษณะของสิ่งทีใ่ ช้สำ� หรับแต่งหน้า
และชนิดของสิง่ ทีใ่ ช้ตกแต่งเค้ก  เทคนิคการเตรียมวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้ในการตกแต่งเค้ก วิธกี ารตกแต่งเค้กแบบ
ต่างๆ   ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 333

ปฏิบัติการการแต่งหน้าและตกแต่งเค้ก
(Cake Decoration Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 333 การแต่งหน้าและตกแต่งเค้ก
เทคนิคการเตรียมวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ในการตกแต่งเค้ก วิธีการตกแต่งเค้กแบบต่างๆ   
CAT 334

2(0-4-2)

ศิลปะการท�ำขนมประเภทพาย
1(1-0-2)
(Pastry Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 334 ปฏิบัติการศิลปะการท�ำขนมประเภทพาย
วัตถุดบิ และคุณสมบัตทิ มี่ ตี อ่ คุณลักษณะและคุณภาพของพายและเพสตี้ ประเภทของพายและ
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เพสตี้ วิธีการผสมพายและเพสตี้แบบต่างๆ การอบ การเก็บ การควบคุมคุณภาพ การจัดท�ำต�ำรับมาตรฐาน
ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 334

ปฏิบัติการศิลปะการท�ำขนมประเภทพาย
2(0-4-2)
(Pastry Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 334 ศิลปะการท�ำขนมประเภทพาย
วิธีการผสมพายและเพสตี้แบบต่างๆ การอบ การเก็บ การควบคุมคุณภาพ การจัดท�ำต�ำรับมาตรฐาน
CAT 335

ศิลปะการท�ำไอศกรีม และของหวานเย็น
1(1-0-2)
(Ice-cream and Cold Desserts Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 335 ปฏิบัติการศิลปะการท�ำไอศกรีม และของหวานเย็น
ประเภท   คุณลักษณะของไอศกรีมและของหวานเย็น   คุณสมบัติของวัตถุดิบที่มีผลต่อ
คุณลักษณะตลอดจนคุณภาพของไอศกรีมและของหวานเย็น เทคนิคการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัด
เสิร์ฟ  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน  การคิดราคา  ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา ศึกษาค�ำศัพท์ที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับ
การผลิตไอศกรีมและของหวานเย็น  
CAL 335

ปฏิบัติการศิลปะการท�ำไอศกรีม และของหวานเย็น
2(0-4-2)
(Ice-cream and Cold Desserts Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 335 ศิลปะการท�ำไอศกรีม และของหวานเย็น
เทคนิคการผลิตไอศครีมและของหวานเย็น  การควบคุมคุณภาพ  การจัดเสิร์ฟ  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน การ
คิดราคา
CAT 336

ศิลปะการท�ำช็อกโกเลต และลูกกวาด
1(1-0-2)
(Chocolate and Confectionary Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 336 ปฏิบัติการศิลปะการท�ำช็อกโกเลต และลูกกวาด
คุณสมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตช็อกโกแลตและลูกกวาด เช่น น�้ำตาล โกโก้ ไขมัน
นม และวัตถุเจือปนอาหาร  กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาด  ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง  เจลลี่  รวมทั้งการ
ควบคุมคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์   สาเหตุของการปนเปื้อน  วิธีการบรรจุในบรรจุภัณฑ์   และการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์
CAL 336

ปฏิบัติการศิลปะการท�ำช็อกโกเลต และลูกกวาด
2(0-4-2)
(Chocolate and Confectionary Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 336 ศิลปะการท�ำช็อกโกเลต และลูกกวาด
วิธกี ารผลิตผลิตภัณฑ์ลกู กวาด  ชอ็ กโกแลต หมากฝรัง่   เจลลี  ่ รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์  
วิธีการบรรจุในบรรจุภัณฑ์  และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
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CAT 341

ศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
1(1-0-2)
(Thai Condiments Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม: CAL341 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
ความหมาย   ประวัติความเป็นมา  ประเภทของเครื่องจิ้มไทยที่เป็นที่นิยม คุณภาพของวัตถุดิบที่มีผลต่อ
คุณลักษณะของเครื่องจิ้มชนิดต่างๆ เทคนิคการปรุงเครื่องจิ้ม การควบคุมคุณภาพ       การแกะสลัก การจัด
เสิร์ฟ  ต�ำรับมาตรฐาน และการก�ำหนดราคา  ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 341

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
2(0-4-2)
(Thai Condiments Culinary Arts Operation)
วิชาบังคับร่วม: CAT341 ศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
ปฏิบัติการ ปรุงเครื่องจิ้ม แกะสลัก จัดเสิร์ฟ  จัดท�ำต�ำรับมาตรฐาน และก�ำหนดราคา

CAT 342

ศิลปะการประกอบอาหารว่างไทย
1(1-0-2)
(Thai Appetizers Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม: CAL342 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
ความหมาย   ประวัติความเป็นมา  ประเภทอาหารว่างไทยที่เป็นที่นิยม คุณภาพของวัตถุดิบที่มีผลต่อ
คุณลักษณะของอาหารว่างชนิดต่างๆ เทคนิคการประกอบอาหารว่างชนิดต่างๆ การควบคุมคุณภาพ  การ
เก็บรักษา การจัดเสิร์ฟ  ต�ำรับมาตรฐาน และการก�ำหนดราคาขาย  ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 342

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารว่างไทย
2(0-4-2)
(Thai Appetizers Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม: CAT342 ศิลปะการประกอบเครื่องจิ้มไทย
ปฏิบตั กิ ารประกอบอาหารว่างชนิดต่างๆ จัดเสิรฟ์   จัดท�ำต�ำรับมาตรฐาน และก�ำหนดราคาขาย

CAT 343

ศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
1(1-0-2)
(Thai Cuisines of the Court Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม: CAT343 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
ความส�ำคัญ ลักษณะของอาหารไทยชาววัง ต�ำรับต่างๆ รู้จักส่วนประกอบของอาหารและกรรมวิธีในการ
ปรุง หลักการจัดอาหารให้สอดคล้องกับประเพณีปฏิบัติในราชส�ำนักไทย การประดิษฐ์ดัดแปลงให้เข้ากับรูป
แบบธุรกิจอาหารในปัจจุบัน การแกะสลัก การจัดเสิร์ฟ และมารยาทในการรับประทาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 343

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
2(0-4-2)
(Thai Cuisines of the Court Culinary Arts Operations )
วิชาบังคับร่วม: CAT343 ศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
ปฏิบัติการ ปรุง จัดอาหารให้สอดคล้องกับประเพณีปฏิบัติในราชส�ำนักไทย แกะสลัก จัดเสิร์ฟ
(จัดการเรียนการสอนร่วม CAT 343)
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CAT 344

ศิลปะการประกอบอาหารไทยประจ�ำถิ่น
1(1-0-2)
(Thai Regional Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม: CAL344  ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
ความส�ำคัญ ลักษณะของอาหารไทย อาหารประจ�ำภาคต่างๆ รูจ้ กั ส่วนประกอบของการจัดรายการกรรมวิธใี น
การปรุง หลักการจัดอาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและการด�ำเนินชีวติ ของแต่ละภูมภิ าคของประเทศไทย
การน�ำเสนอในรูปแบบต่างๆที่ทันสมัย การแกะสลัก การจัดเสิร์ฟ และมารยาทในการรับประทาน ฝึกปฏิบัติ
ตามเนื้อหา
CAL 344

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยประจ�ำถิ่น
2(0-4-2)
(Thai Regional Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม: CAT344  ศิลปะการประกอบอาหารไทยชาววัง
ปฏิบตั กิ าร ปรุง จัดอาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและการด�ำเนินชีวติ ของแต่ละภูมภิ าคของ
ประเทศไทย แกะสลัก จัดเสิร์ฟ(จัดการเรียนการสอนร่วม CAT 344)
CAT 345

ศิลปะการประกอบอาหารไทยนอกระบบ
1(1-0-2)
(Thai Hawker Foods Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม: CAL345  ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยนอกระบบ
ลักษณะของอาหารจานเดียว และอาหารไทยจานด่วนร่วมสมัย เครื่องปรุง วิธีการปรุง การน�ำ
เสนอ รสชาติมาตรฐาน สุขอนามัยอาหาร การจัดซื้อวัตถุดิบ และควบคุมต้นทุน การก�ำหนดราคา เทคนิคการ
เพิม่ มูลค่าให้แก่อาหารจานเดียวและอาหารไทยจานด่วนร่วมสมัย การปรับรายการอาหารและวิธกี ารน�ำเสนอ
เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของชาวเมือง
CAL 345

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยนอกระบบ
2(0-4-2)
(Thai Hawker Foods Culinary Arts Operations )
วิชาบังคับร่วม: CAT345  ศิลปะการประกอบอาหารไทยนอกระบบ
ปฏิบัติการ ปรุง น�ำเสนอ รสชาติมาตรฐาน เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้แก่อาหารจานเดียวและ
อาหารไทยจานด่วนร่วมสมัย
CAT 346

การประกอบธุรกิจอาหารไทยในต่างแดน
3(3-0-6)
(Thai Food Business Operation Overseas)
การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ส�ำหรับการจัดการด้านธุรกิจร้านอาหารไทย การวิเคราะห์
อุปสงค์ อุปทาน ตลาดและการแข่งขันในตลาดนานาชาติ การวางแผนธุรกิจการผลิตและจ�ำหน่าย การ
พยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ต้นทุนและก�ำไร ประเภทของร้านอาหาร
การบริหารจัดการร้านอาหารไทย โครงสร้างขององค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน แต่ละฝ่าย
การออกแบบตกแต่งให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย รูปแบบการให้ บริการ บทบาทหน้าที่ของพนักงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการ ร้านอาหารไทยในต่างแดน
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CAT 347

ศิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธรรม
1(1-0-2)
(Thai Fusion Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม: CAL345ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธรรม
แนวคิดเกี่ยวอาหารผสานวัฒนธรรมที่น�ำเอาวัตถุดิบ เครื่องปรุง และกระบวนการปรุงอาหาร
ต่างถิน่ ฐาน และรากฐานทางวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันมาบูรณาการกันให้เกิดเป็นรายการอาหารทีม่ เี อกลักษณ์
เฉพาะตน และมีความสมดุลทางรสชาติ และเนือ้ สัมผัส การน�ำแนวคิดเกีย่ วกับอาหารผสานวัฒนธรรมมาใช้ใน
การประกอบอาหารไทยเชิงพาณิชย์ การดัดแปลงต�ำรับดัง้ เดิมให้มคี วามร่วมสมัย ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ การออกแบบรายการอาหาร การพัฒนาต�ำรับมาตรฐาน การน�ำเสนอ การค�ำนวณต้นทุน และการ
ก�ำหนดราคาขาย ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 347

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธรรม
2(0-4-2)
(Thai Fusion Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม: CAT347 ศิลปะการประกอบอาหารไทยผสานวัฒนธรรม
ปฏิบัติการปรุงอาหารต่างถิ่นฐาน และรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาบูรณาการกัน
ให้เกิดเป็นรายการอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน การออกแบบรายการอาหาร พัฒนาต�ำรับมาตรฐานและ
น�ำเสนอ
CAT 352

ศิลปะการประกอบอาหารจีน
1(1-0-2)
(Chinese Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 352 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารจีน
ประเภทและชนิดของอาหารจีน  ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารจีน วัตถุดิบ เครื่องปรุง
กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของ
อาหารจีน การควบคุมคุณภาพ การน�ำเสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้ เหมาะ
สม การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 352

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารจีน
2(0-4-2)
(Chinese Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 352 ศิลปะการประกอบอาหารจีน
การปฏิบัติการ วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารจีน  การควบคุมคุณภาพ การน�ำเสนอ และการเสิร์ฟ
รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้ เหมาะสม
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CAT 353

ศิลปะการประกอบอาหารอินเดีย
1(1-0-2)
(Indian Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 353 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอินเดีย
ประเภทและชนิดของอาหารอินเดีย  ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารอินเดีย วัตถุดิบ เครื่อง
ปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดี
ของอาหารอินเดีย  การควบคุมคุณภาพ การน�ำเสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้
เหมาะสม  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 353

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอินเดีย
2(0-4-2)
(Indian Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 353 ศิลปะการประกอบอาหารอินเดีย
การปฏิบัติการ วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารอินเดีย  การควบคุมคุณภาพ การน�ำเสนอ และการ
เสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  
CAT 354

ศิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม
1(1-0-2)
(Vietnamese Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 354 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม
ประเภทและชนิดของอาหารเวียดนาม ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารเวียดนาม วัตถุดิบ
เครือ่ งปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลทีม่ ตี อ่ รสชาติ และเนือ้ สัมผัส
ที่ดีของอาหารเวียดนาม การควบคุมคุณภาพ การน�ำเสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่อง
ดื่มให้เหมาะสม  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 354

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม
2(0-4-2)
(Vietnamese Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 354 ศิลปะการประกอบอาหารเวียดนาม
การปฏิบัติการ วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารเวียดนาม การควบคุมคุณภาพ การน�ำเสนอ และการ
เสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  
CAT 355

ศิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซีย
1(1-0-2)
(Indonesia and Malaysia Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 355 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซีย
ประเภทและชนิดของอาหารในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร และ
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อิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย การควบคุมคุณภาพ
การน�ำเสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึก
ปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 355

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซีย
2(0-4-2)
(Indonesia and Malaysia Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 355 ศิลปะการประกอบอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซีย
การปฏิบัติการ วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
และอิทธิพลทีม่ ตี อ่ รสชาติ และเนือ้ สัมผัสทีด่ ขี องอาหารประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย การควบคุมคุณภาพ
การน�ำเสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  
CAT 356

ศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น
1(1-0-2)
(Japanese Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 356 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น
ประเภทและชนิดของอาหารญี่ปุ่น ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารญี่ปุ่น วัตถุดิบ เครื่อง
ปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดี
ของอาหารญี่ปุ่น ภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ การน�ำเสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และ
เครื่องดื่มให้เหมาะสม  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 356

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น
2(0-4-2)
(Japanese Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 356 ศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น
การปฏิบัติการ วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารญี่ปุ่น ภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ   การน�ำ
เสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  
CAT 357

ศิลปะการประกอบอาหารเกาหลี
1(1-0-2)
(Korean Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 357 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเกาหลี
ประเภทและชนิดของอาหารเกาหลี ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารเกาหลี วัตถุดิบ เครื่อง
ปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดี
ของอาหารเกาหลี การควบคุมคุณภาพ การน�ำเสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้
เหมาะสม  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
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CAL 357

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเกาหลี
2(0-4-2)
(Korean Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 357 ศิลปะการประกอบอาหารเกาหลี
การปฏิบัติการ วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มี
ต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารเกาหลี การควบคุมคุณภาพ การน�ำเสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการ
จับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม
CAT 358

อาหารเอเชียผสานวัฒนธรรม
1(1-0-2)
(Asian Fusion Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 358 ปฏิบัติการอาหารเอเชียผสานวัฒนธรรม
แนวคิดเกี่ยวอาหารผสานวัฒนธรรมที่น�ำเอาวัตถุดิบ เครื่องปรุง และกระบวนการปรุงอาหาร
ต่างถิน่ ฐาน และรากฐานทางวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันมาบูรณาการกันให้เกิดเป็นรายการอาหารทีม่ เี อกลักษณ์
เฉพาะตน และมีความสมดุลทางรสชาติ และรสสัมผัส การน�ำแนวคิดเกีย่ วกับอาหารผสานวัฒนธรรมมาใช้ใน
การปรับรายการอาหารอาหารเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ทเี่ ป็นทีร่ จู้ กั เพือ่ ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ การออกแบบรายการอาหาร การพัฒนาต�ำรับมาตรฐาน การตัง้ ราคา และการน�ำเสนอ ฝึกปฏิบตั ิ
ตามเนื้อหา
CAL 358

ปฏิบัติการอาหารเอเชียผสานวัฒนธรรม
2(0-4-2)
(Asian Fusion Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 358 อาหารเอเชียผสานวัฒนธรรม
การปฏิบัติการ การออกแบบรายการอาหาร การพัฒนาต�ำรับมาตรฐาน การตั้งราคา และการน�ำเสนอ
CAT 361

CAL 361

ศิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน
1(1-0-2)
(American Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 361 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน
ประเภทและชนิดของอาหารอเมริกัน ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารอเมริกัน วัตถุดิบ
เครื่องปรุง

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน
2(0-4-2)		
(American Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 361 ศิลปะการประกอบอาหารอเมริกัน
การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารอเมริกัน กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารอเมริกันภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ
การน�ำเสนอ และการเสิรฟ์ รวมถึงการจับคูอ่ าหารและเครือ่ งดืม่ ให้เหมาะสม การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบตั ิ
ตามเนื้อหา
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CAT 362

เครื่องปรุง

ศิลปะการประกอบอาหารอิตาเลียน
1(1-0-2)
(Italian Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 362 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอิตาเลียน
ประเภทและชนิดของอาหารอิตาเลียน ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารอิตาเลียน วัตถุดิบ

CAL 362

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารอิตาเลียน
2(0-4-2)
(Italian Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 362 ศิลปะการประกอบอาหารอิตาเลียน
การปฏิบัติการประกอบอาหารอิตาเลียน วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร
เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารอิตาเลียนภูมิภาคต่างๆ
การควบคุมคุณภาพ การน�ำเสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  การท�ำ
ต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAT 363

ศิลปะการประกอบอาหารสเปน
1(1-0-2)
(Spanish Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 363 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารสเปน
ประเภทและชนิดของอาหารสเปน ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารสเปน วัตถุดิบ เครื่องปรุง

CAL 363

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารสเปน
2(0-4-2)
(Spanish Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 363 ศิลปะการประกอบอาหารสเปน
การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารสเปน เทคนิคการประกอบอาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ
และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารสเปนภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ การน�ำเสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการ
จับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAT 364

เครื่องปรุง

ศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส
1(1-0-2)
(French Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 364 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส
ประเภทและชนิดของอาหารฝรั่งเศส ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารฝรั่งเศส วัตถุดิบ  
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CAL 364

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส
2(0-4-2)
(French Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 364 ศิลปะการประกอบอาหารฝรั่งเศส
การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารฝรั่งเศส กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารฝรั่งเศสภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ
การน�ำเสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึก
ปฏิบัติตามเนื้อหา
CAT 365

ศิลปะการประกอบอาหารกรีก
1(1-0-2)
(Greek Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 365 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารกรีก
ประเภทและชนิดของอาหารกรีก ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารกรีก วัตถุดิบ เครื่องปรุง

CAL 365

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารกรีก
2(0-4-2)
(Greek Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 365 ศิลปะการประกอบอาหารกรีก
การฝึกปฏิบติการประกอบอาหารกรีก กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหาร
และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารกรีกภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ การน�ำเสนอ
และการเสิรฟ์ รวมถึงการจับคูอ่ าหาร และเครือ่ งดืม่ ให้เหมาะสม  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบตั ติ ามเนือ้ หา 
CAT 366

เครื่องปรุง
CAL 366

ศิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน
1(1-0-2)
(German Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม : CAL 366 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน
ประเภทและชนิดของอาหารเยอรมัน ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารเยอรมัน วัตถุดิบ      

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน
2(0-4-2)
(German Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 366 ศิลปะการประกอบอาหารเยอรมัน
การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารเยอรมัน กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหาร และอิทธิพลที่มีต่อรสชาติ และเนื้อสัมผัสที่ดีของอาหารเยอรมันภูมิภาคต่างๆ การควบคุมคุณภาพ
การน�ำเสนอ และการเสิร์ฟ รวมถึงการจับคู่อาหาร และเครื่องดื่มให้เหมาะสม  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึก
ปฏิบัติตามเนื้อหา
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CAT 367

สุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง
1(1-0-2)
(Wine and Cheese Appreciation and Selection)
วิชาบังคับร่วม : CAL 367 ปฏิบัติการสุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง
ศาสตร์และการปฏิบัติของการทดสอบไวน์ การใช้ประสาทสัมผัสเพื่อการทดสอบและซาบซึ้ง ปัญหาและข้อ
ผิดพลาดเกี่ยวกับการรับรู้ คุณภาพ  ศิลปะแห่งการดื่ม การเทคนิคจับคู่ไวน์กับอาหาร เนยแข็งประเภทต่างๆ
และที่มา 
CAL 367

ปฏิบัติการสุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง
2(0-4-2)
(Wine and Cheese Appreciation and Selection Operations)
วิชาบังคับร่วม : CAT 367 สุนทรียะและการคัดสรรไวน์และเนยแข็ง
การฝึกปฏิบตั กิ ารจับคูไ่ วน์กบั อาหารและเนยแข็งประเภทต่างๆ เทคนิคการน�ำเสนอ การทดสอบ
ศาสตร์แห่งการทดสอบเนยแข็ง การจับคู่เนยแข็งกับไวน์และอาหาร
CAT 371

ศิลปะการประกอบอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม
1(1-0-2)
(Thai Culinary Arts According to Islamic Faith)
วิชาบังคับร่วม : CAL 371 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม
หลั ก การประกอบอาหารไทยตามหลั ก ศาสนาอิ ส ลาม การเลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ เครื่ อ งปรุ ง
กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหารทีม่ ตี อ่ คุณภาพของอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม
การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและเสิร์ฟตามหลักศาสนาอิสลาม  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตาม
เนื้อหา
CAL 371

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม
2(0-4-2)
(Thai Culinary Arts According to Islamic Faith Operation)
วิชาบังคับร่วม : CAT 371 ศิลปะการประกอบอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม
การปฏิบัติการเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหารที่มีต่อคุณภาพของอาหารไทยตามหลักศาสนาอิสลาม การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและเสิร์ฟตาม
หลักศาสนาอิสลาม  
CAT 372

ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม
1(1-0-2)
(Occidental Culinary Arts According to Islamic Faith)
วิชาบังคับร่วม : CAL 372 ปฏิบตั กิ ารศิลปะการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม
หลักการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม   การเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการ
ประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหารที่มีต่อคุณภาพของอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม  การ
ควบคุมคุณภาพ การจัดวางและเสิร์ฟตามหลักศาสนาอิสลาม  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
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CAl 372

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม
2(0-4-2)
(Occidental Culinary Arts According to Islamic Faith Operation)
วิชาบังคับร่วม : CAT 372 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม
การปฏิบัติการเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหารทีม่ ตี อ่ คุณภาพของอาหารตะวันตกตามหลักศาสนาอิสลาม  การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและเสิรฟ์
ตามหลักศาสนาอิสลาม
CAT 373

ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนาอิสลาม
1(1-0-2)
(Oriental Culinary Arts According to Islamic Faith)
วิชาบังคับร่วม : CAL 373 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนา
อิสลาม
หลักการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนาอิสลาม   การเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง
กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหารทีม่ ตี อ่ คุณภาพของอาหารตะวันออกตามหลักศาสนา
อิสลาม  การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและเสิรฟ์ ตามหลักศาสนาอิสลาม  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบตั ิ
ตามเนื้อหา
CAL 373

ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนาอิสลาม
2(0-4-2)
(Oriental Culinary Arts According to Islamic Faith Operation)
วิชาบังคับร่วม : CAT 373 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออกตามหลักศาสนาอิสลาม
การปฏิบัติการเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหารที่มีต่อคุณภาพของอาหารตะวันออกตามหลักศาสนาอิสลาม  การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและ
เสิร์ฟตามหลักศาสนาอิสลาม
CAT 374

หลักการประกอบอาหารมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1(1-0-2)
และเอเชียใต้
(Principles of Cooking Muslim Food in South East Asia and South Asia Regions)
วิชาบังคับร่วม : CAL 374 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
หลักการประกอบอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ตามหลักศาสนา
อิสลาม  การเลือกใช้วตั ถุดบิ เครือ่ งปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหารทีม่ ตี อ่ คุณภาพ
ของอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและเสิร์ฟตาม
หลักศาสนาอิสลาม  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
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CAL 374

ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2(0-4-2)
และเอเชียใต้
(Principles of Cooking Muslim Food in South East Asia and South Asia Regions
Operation)
วิชาบังคับร่วม : CAT 374 หลักการประกอบอาหารมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียใต้
การปฏิบัติการเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหารที่มีต่อคุณภาพของอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ การควบคุมคุณภาพ การ
จัดวางและเสิร์ฟตามหลักศาสนาอิสลาม  
CAT 375

หลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือ
1(1-0-2)
(Principle of Cooking Middle Eastern and North African Foods)
วิชาบังคับร่วม : CAL 375 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหาร
แอฟริกาเหนือ
หลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือตามหลักศาสนาอิสลาม  
การเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบอาหารที่มีต่อคุณภาพของ
อาหารในภูมิภาคตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือ การควบคุมคุณภาพ การจัดวางและเสิร์ฟตาม
หลักศาสนาอิสลาม  การท�ำต�ำรับมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
CAL 375

ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือ2(0-4-2)
(Principle of Cooking Middle Eastern and North African Foods Operation)
วิชาบังคับร่วม : CAT 375 หลักการประกอบอาหารตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือ
การปฏิบัติการเลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง กระบวนการประกอบอาหาร เทคนิคการประกอบ
อาหารที่มีต่อคุณภาพของอาหารในภูมิภาคตะวันออกกลาง และอาหารแอฟริกาเหนือ การควบคุมคุณภาพ
การจัดวางและเสิร์ฟตามหลักศาสนาอิสลาม  
CAT 376

หลักการจัดการครัวตามคติศาสนาอิสลาม
3(3-0-6)
(Principles of Kitchen Management According to Islamic Faiths)
ศึกษาหลักการหลักการจัดการครัวตามคติศาสนาอิสลามประเภทของครัว การจัดการ การ
ออกแบบ การจัดวางอุปกรณ์ มาตรฐานและระบบคุณภาพทางด้านอาหารฮาลาล ความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน เรียนรู้สุขาภิบาลทางด้านงานครัว แนวปฏิบัติการขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล
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CAT 381

การประกอบอาหารเจ และมังสวิรัติ
1(1-0-2)
(Vegan and Vegetarian Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม: CAL 381 ปฏิบัติการการประกอบอาหารเจ และมังสวิรัติ
ความหมาย ค�ำจ�ำกัดความของอาหารเจ และมังสวิรตั ปิ ระเภทต่างๆ แหล่งทีม่ าของสารอาหาร
ประเภทต่างๆจากเครื่องปรุงเจและมังสวิรัติ การออกแบบรายการอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการทาง
โภชนาการของผู้บริโภคแต่ละวัย และการเจ็บป่วยประเภทต่างๆกระบวนการปรุง คววามสมดุลของรสชาติ
การน�ำเสนอ การเก็บอาหาร การพัฒนาต�ำรับมาตรฐาน การตั้งราคา และการควบคุมคุณภาพ ฝึกปฏิบัติตาม
เนื้อหา
CAL 381

ปฏิบัติการการประกอบอาหารเจ และมังสวิรัติ
2(0-4-2)
(Vegan and Vegetarian Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม: CAT 381 การประกอบอาหารเจ และมังสวิรัติ
ปฏิบัติการปรุงอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการทางโภชนาการของผู้บริโภคแต่ละวัย และ
การเจ็บป่วยประเภทต่างๆ  น�ำเสนอ พัฒนาต�ำรับมาตรฐาน (จัดการเรียนการสอนร่วมCAL 381)
CAT 382

หลักการประกอบอาหารปราศจากกลูเต็น
1(1-0-2)
(Principles of Gluten Free Cooking)
วิชาบังคับร่วม: CAL 382 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารปราศจากกลูเต็น
ค�ำจ�ำกัดความของกลูเต็นและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ และอาหาร เครื่องปรุงที่มีกลูเต็น และปราศจากกลู
เต็น การออกแบบมื้ออาหารแบบปราศจากกลูเต็น การเตรียม การปรุง และการสรรหา 
CAL 382

CAT 383

ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารปราศจากกลูเต็น
(Principles of Gluten Free Cooking Operations)
วิชาบังคับร่วม: CAT 382 หลักการประกอบอาหารปราศจากกลูเต็น
ปฏิบัติการ เตรียม ปรุงอาหารแบบปราศจากกลูเต็น

2(0-4-2)

หลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
1(1-0-2)
(Principles of Cooking for Health)
วิชาบังคับร่วม: CAL 383 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
ความส�ำคัญของสารอาหารต่อสุขภาพ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร การประเมิน
ภาวะโภชนาการของบุคคลในภาวะปกติและภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน หลักการจัดอาหารเพื่อบ�ำบัดรักษา การ
ดัดแปลงสารอาหารให้เหมาะสมตามเงือ่ นไขของโรค และอาการแสดง ตลอดจนกระทัง่ การประยุกต์ใช้สำ� หรับ
พยาบาล
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CAL 383

ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
2(0-4-2)
(Principles of Cooking for Health Operations)
วิชาบังคับร่วม: CAT 383 หลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
ปฏิบัติการจัดอาหารเพื่อบ�ำบัดรักษา ดัดแปลงอาหารให้เหมาะสมกับบุคคลภาวะปกติและ
ภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
CAT 384

หลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน
1(1-0-2)
(Principles of Raw Food Preparation)
วิชาบังคับร่วม: CAL 384 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน
หลักการของการบริโภคอาหารดิบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารดิบ ข้อดี และข้อเสียของการ
บริโภคอาหารดิบ เครื่องปรุง และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น การวางแผนมื้ออาหาร การเตรียม การน�ำเสนอ และการ
ควบคุมต้นทุน
CAL 384

ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน
(Principles of Raw Food Preparation Operations)
วิชาบังคับร่วม: CAT 384 หลักการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน
ปฏิบัติการประกอบอาหารไม่ผ่านความร้อน การเตรียมและการน�ำเสนอ

2(0-4-2)

CAT 385

หลักการประกอบอาหารธรรมชาติ และอาหารอินทรีย์
1(1-0-2)
(Principles of Cooking Whole Foods and Organic Foods)
วิชาบังคับร่วม: CAL 385 ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารธรรมชาติ และอาหารอินทรีย์
ค�ำจ�ำกัดความของอาหารธรรมชาติ และอาหารอินทรีย์ แนวคิดเกีย่ วกับโภชนาการเชิงบูรณาการ
พลังหยินหยาง และพลังชี่กับรูปแบบการบริโภคอาหาร แหล่งที่มาของสารอาหารจากอาหารธรรมชาติ และ
อาหารอินทรีย์ พลังการรักษาสุขภาพ การวางแผนรายการอาหาร การเตรียม การน�ำเสนอ และการควบคุม
ต้นทุน
CAL 385

ปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารธรรมชาติ และอาหารอินทรีย์
2(0-4-2)
(Principles of Cooking Whole Foods and Organic Foods Operations)
วิชาบังคับร่วม: CAT 385 หลักการประกอบอาหารธรรมชาติและอาหารอินทรีย์
ปฏิบัติการวางแผนมื้ออาหาร การเตรียมและการน�ำเสนอ
CAT 386

ศิลปะการประกอบอาหารโพรไบโอติก
(Probiotic Culinary Arts)
วิชาบังคับร่วม: CAL 386 ปฏิบัติการศิลปการประกอบอาหารโพรไบโอติก

1(1-0-2)
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แนวคิดเกี่ยวกับอาหารโพรไปโอติกซึ่งใช้ประโยชน์กับแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์กับระบบการ
ย่อยอาหารจ�ำพวกกรดแล็กติก ซึ่งมักพบในอาหารหมัก ประโยชน์ของอาหารโพรไบโอติกที่มีต่อสุขภาพทั้ง
การรักษาโรค การป้องกันความเจ็บป่วย และการส่งเสริมสุขภาพ ศิลปะการปรุงอาหารและเครื่องดื่มโพรไบ
โอติกที่มีสุนทรียทางรสชาติ การน�ำเสนอที่น่าสนใจ และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การค�ำนวณ
ต้นทุน การตั้งราคา และการพัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่มมาตรฐาน ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา
		
CAL 386 ปฏิบัติการศิลปะการประกอบอาหารโพรไบโอติก
2(0-4-2)
(Probiotic Culinary Arts Operations)
วิชาบังคับร่วม: CAT 386 ศิลปะการประกอบอาหารโพรไบโอติก
ปฏิบัติการปรุงอาหารและเครื่องดื่มโพรไบโอติกที่มีสุนทรียทางรสชาติ การน�ำเสนอ     การ
พัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่มมาตรฐาน
CAT 392

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 2
1(0-40-20)
(Food and Beverage Industrial Placement II)
วิชาบังคับก่อน : CAT 291 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 1
การประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะการประกอบอาหาร ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการ
ประกอบอาหาร และหลักคิดเกี่ยวกับอาหารของท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในการฝึกปฏิบัติงานใน
ส่วนปฏิบัติการครัวของธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ผู้เรียนบูรณาการสิ่ง
ที่เรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานกับความรู้จากชั้นเรียนผ่านประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร การจัดการครัว การบริหารวิธีการท�ำงาน และทักษะทางสังคมในสถานที่
ท�ำงานและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการประจ�ำสาขาวิชา
CAT 412

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการตกแต่งอาหาร
1(1-0-2)
(Molecular Gastronomy and Food Styling)
วิชาบังคับร่วม: CAL 412 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการตกแต่งอาหาร
การประกอบอาหารโดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการเปลี่ยนลักษณะของอาหาร
ทางกายภาพและเคมี  ให้มีความสวยงามเชิงศิลปะเกิดความประทับใจ พัฒนาทักษะ และมุมมองในการน�ำ
เสนออาหารทัง้ ต่อลูกค้าและต่อสือ่ องค์ประกอบอาหาร และกระบวนการถ่ายภาพทีจ่ ำ� เป็นต่อการสือ่ สารการ
ตลาด การตกแต่งอาหารที่เหมาะสมกับโอกาส และรูปแบบการเสิร์ฟ
CAL 412

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการตกแต่งอาหาร
2(0-4-2)
(Molecular Gastronomy and Food Styling Operation)
วิชาบังคับร่วม: CAT 412 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการตกแต่งอาหาร
ปฏิบตั กิ ารประกอบอาหารโดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการเปลีย่ นลักษณะของอาหารทางกายภาพ
และเคมี ให้มีความสวยงามเชิงศิลปะ ตกแต่งอาหาร และรูปแบบการเสิร์ฟ
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CAT 491

โครงงาน 1
1(0-3-2)
(Project I)
ค้นคว้าข้อมูล วางแผนการทดลอง ประมาณเวลาและค่าใช้จา่ ยตลอดการทดลอง โดยมีอาจารย์
เป็นที่ปรึกษา ส่งโครงร่างโครงงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
CAT 492

โครงงาน 2
2(0-6-3)
(Project II)
ท�ำการทดลองตามโครงร่าง โครงงาน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
CAT 493

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 3
1(0-40-20)
(Food and Beverage Industrial Placement III)
ข้อบังคับการลงทะเบียน: เป็นวิชาสุดท้ายของการลงทะเบียนในหลักสูตร ไม่สามารถลงทะเบียน
ร่วมกับรายวิชาอื่นๆ ได้
การประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะทีไ่ ด้จากการเรียนในชัน้ เรียน และการฝึกปฏิบตั งิ านก่อนหน้า
นีใ้ นการฝึกปฏิบตั งิ านจริงกับสถานประกอบการด้านอาหารและเครือ่ งดืม่ ในต่างประเทศหรือในไทยเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ผูเ้ รียนพัฒนาความรูต้ อ่ เนือ่ งโดยบูรณาการความรูท้ มี่ มี าแต่เดิมกับประสบการณ์ทไ่ี ด้จาก
การฝึกปฏิบัติงานผ่านรายงานกึ่งวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากสถานประกอบการและน�ำเสนอรายงาน
นั้นต่อคณะกรรมการประจ�ำคณะ
CAT 494

สหกิจศึกษาในธุรกิจอาหาร
6(0-80-40)
(Cooperative Education in Food Business)
การฝึกงานด้านศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร โดยฝึกปฏิบตั งิ านเสมือนเป็นพนักงาน
ประจ�ำของหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า 50 สัปดาห์ หรือทั้งปีการศึกษาต่อเนือ่ งกัน และมีงานเฉพาะทีไ่ ด้รับมอบ
หมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติเสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องน�ำเสนอรายงานความก้าวหน้ารายสัปดาห์ และผ่าน
การประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ท�ำการปฏิบัติงาน
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สถาบันเศรษฐศาสตร์
Institute of Economics
สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
PEG 201
		

ทักษะทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Academic Skills in Political Science and Economics)
ทักษะพืน้ ฐานในการศึกษาทางสังคมศาสตร์ การเข้าถึงข้อมูลในลักษณะต่างๆ รวมทัง้ โดยผ่าน
เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล การค้นคว้า การอ่าน การอ้างอิง การคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชิงวิพากษ์
และเชิงสร้างสรรค์ การเขียนและการน�ำเสนองานวิชาการทางสังคมศาสตร์ ทักษะในการพูดและอภิปราย
สาธารณะต่อประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ บรรทัดฐาน จริยธรรมและ
หลักมารยาทที่เกี่ยวข้อง
		
PEG 202 หลักพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
(3-0-6)
		 (Basic Principles of Data Analysis in Political Science and Economics)
ลักษณะของข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ หลักพื้นฐานในการรวบรวม
ประมวล ตีความ และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การอ่านออกเขียนได้และทักษะพืน้ ฐานทาง
สถิตแิ ละคณิตศาสตร์ทจี่ ำ� เป็นต่อการศึกษาทางสังคมศาสตร์ ความรูแ้ ละทักษะเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
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PEG 203
		

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(The Use of Computer in Political Science and Economics)
ความรูแ้ ละทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่ งๆ ทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์ ทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับการศึกษาและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

วิชาบูรณาการร่วม 39 หน่วยกิต
ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค *
3(3-0-6)
		 (Principle of Microeconomics)
		 แนวคิดพืน้ ฐานทางเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค ทรัพยากร พฤติกรรมผูบ้ ริโภค อุปสงค์ ต้นทุน การผลิต
ก�ำไร พฤติกรรมหน่วยผลิต อุปทาน กลไกราคา ตลาดผลผลิต ตลาดปัจจัยการผลิต โครงสร้างตลาด ปัญหา
เศรษฐกิจและบาทบาทภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค *
3(3-0-6)
		 (Principle of Macroeconomics)
		 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายรับภาครัฐ ภาษี รายจ่ายภาครัฐ งบประมาณ
รัฐบาล นโยบายการคลัง สถาบันการเงิน ระดับราคาสินค้า เงิน อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน การค้าระหว่างประเทศ การว่างงาน รายได้ประชาชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ บทบาท
ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์มหภาค กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ECO 391 พัฒนาการความคิดทางเศรษฐกิจการเมือง
3(3-0-6)
		 (Development of Political Economic Thoughts)
ปรัชญาแนวคิดเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองต่อแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละยุค พัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การเมือง กระบวนการทางการเมืองและบทบาทของกลุ่มพลังต่างๆที่มีผลต่อการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของโลกและประเทศไทย วิกฤต
เศรษฐกิจ ผลกระทบจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของโลก
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IRD 101
		

ความรูพ
้ นื้ ฐานด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
(Introduction to Southeast Asian Political Economy and Culture)
ความรูพ้ นื้ ฐานภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ ครอบคลุม 10 ประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกอาเซียน
คือ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ในแง่มุมส�ำคัญๆ คือ ความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยว
กับข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ วิถีชีวิต ระบบศาสนาและความ
เชือ่ รวมทัง้ พัฒนาการและบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ จัดให้นกั ศึกษาเดินทางไปทัศนศึกษาในบางประเทศ
ตามความสะดวกและความเหมาะสม โดยมีกจิ กรรมส�ำคัญๆ ได้แก่ การฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานราชการ
การพบปะหรืออาจมีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยในประเทศที่ไปเยือน
IRD 252
		

วิวัฒนาการการเมืองโลก
3(3-0-6)
(Evolution of World Politics)
ศึกษาการพัฒนาการของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลก นับแต่ยุคก่อนสมัยใหม่
ยุคสมัยใหม่ และยุคโลกาภิวัตน์, ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
ของโลก, การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม, การแข่งขันและความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยเน้นจากยุคล่าอาณานิคม จนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมถึงยุคสงครามเย็น
IRD 307 องค์การและความร่วมมือระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (International Organization and Cooperation)
		 ภาพรวมขององค์การรัฐระหว่างประเทศ และแรงขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ กองทุนการ
เงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และองค์การการค้าโลก เป็นต้น ในด้านหลัก 3 ด้าน คือ สงคราม สันติ และ
ความมั่นคงของมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนา แนวความคิดหลักที่อธิบายจุดก�ำเนิด และพลวัตของ
องค์การระหว่างประเทศ การจัดการองค์การและการบริหารงาน รวมถึงโครงสร้างและอ�ำนาจ การรวมกลุ่ม
และร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น สหภาพยุโรป อาเซียน+3 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แฟซิฟิก กลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นน�ำ  7 ประเทศ และข้อตกลงการค้าเสรี เป็นต้น การรวมกลุ่มและความร่วมมือทาง
ด้านการเมืองและความมั่นคง เช่น การประชุมอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงของเอเชียและแปซิฟิก องค์การนา
โต และองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป เป็นต้น
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POL 102 ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
		 (Introduction to Political Philosophy)
		 พื้นฐานของปรัชญาและทฤษฎีการเมืองตะวันตกและตะวันออก และอาจรวมถึงแนวทางอื่น
เพื่อท�ำความเข้าใจรากฐานของมุมมองและวิธีคิด อันน�ำมาซึ่งข้อถกเถียงเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมือง เช่น
มนุษย์ รัฐ พลเมือง ผู้ปกครอง อ�ำนาจ ความจริง ความดี ความยุติธรรม กฎ สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ทรัพย์สิน
ความเท่าทียม ประชาธิปไตย รวมทั้งการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และแนวโน้มร่วมสมัย เช่น โลกดิจิทัล     
ชีวการเมือง เป็นต้น
POL 202
		

ความรู้เบื้องต้นทางการเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Introduction to International Politics and Globalization)
แนวพินิจและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ โดยเชื่อมโยงกับ
ประเด็นส�ำคัญอืน่ ๆ เช่น ความมัน่ คงของชาติและนานาชาติ เศรษฐกิจการเมืองโลก ปทัสถานระหว่างประเทศ
ประชาสังคมโลก และโลกาภิบาล ในมิตริ ว่ มสมัยทางการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม
สารสนเทศและการสื่อสาร
POL 206 ความรู้เบื้องต้นทางการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Introduction to Comparative Politics and Government)
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธี ในการวิเคราะห์และอธิบายเชิงเปรียบเทียบปรากฏการณ์ทางการ
เมืองและระบอบการปกครองของประเทศต่าง ๆ ตามสภาพจริง โดยเน้นการพัฒนาการเมืองตามลักษณะ
และพลวัตทีส่ ำ� คัญ เช่น โครงสร้างรัฐ ระบบกฎหมาย นโยบาย ประชาสังคม กลุม่ ผลประโยชน์ พรรคการเมือง
การเลือกตั้ง วัฒนธรรมทางการเมือง การสื่อสาร เศรษฐกิจ สังคมสารสนเทศ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ อิทธิพล
ภายนอกรัฐ และโดยเชื่อมโยงกับการเมืองการปกครองของไทย รวมทั้งบริบทของโลกร่วมสมัย
ECO 400 วิธีวิทยาการวิจัย
3(2-2-5)
		 (Research Methodology)
ความหมายและลักษณะเฉพาะของการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ลักษณะเฉพาะของการวิจยั ทาง
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
การก�ำหนดรูปแบบงานวิจยั ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้สถิตใิ นการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ เครือ่ ง
มือทางดิจิตัลเทคโนโลยีส�ำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเรียบเรียงและน�ำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
ต่างๆ การฝึกการท�ำส�ำรวจหรือการวิจัยขนาดเล็กทางด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์
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PEG 401
		

สัมมนาการเมือง เศรษฐกิจ และประเด็นโลกร่วมสมัย
3(1-4-4)
(Seminar on Contemporary Politics, Economy, and Global Issues)
การสัมมนาทางทฤษฎีและปฏิบัติของนักศึกษาของวิทยาลัย ในประเด็นส�ำคัญร่วมสมัยที          ่
ส่งผลกระทบต่ออนาคต โดยมีอาจารย์จากแต่ละสถาบันของวิทยาลัยร่วมกันจัดกระบวนการและก�ำหนด
ประเด็นปัญหาที่ส�ำคัญของแต่ละปี เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาลัยได้ศึกษา เรียบเรียง น�ำเสนอ อภิปราย ร่วม
กันในลักษณะบูรณาการและการคิดเชิงวิพากษ์ ตามความถนัดและความสนใจ ทัง้ นีอ้ าจเป็นการท�ำงานเฉพาะ
บุคคลและ/หรือการท�ำงานกลุ่มก็ได้ ตามการจัดกระบวนการและความเห็นชอบของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ECO 493 การฝึกงาน **
3(0-35-18)
		 (Internship)
การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึง่
อาจตัง้ อยูภ่ ายในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หาของหลักสูตรทางรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การทูตและการต่างประเทศ และโลกาภิวตั น์ ในด้านใดด้านหนึง่ หรือหลายด้านประกอบกัน เพือ่ เรียนรูแ้ ละได้
รับประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง และน�ำเสนอรายงานการฝึกงาน ภายใต้
การควบคุมและประเมินผลของคณะกรรมการของวิทยาลัย และการประเมินจากองค์กรที่ฝึกงาน
ECO 495 การศึกษาค้นคว้าอิสระ **
3(3-0-6)
		 (Independent Study)
การจัดท�ำโครงงานศึกษาในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นการเฉพาะ อาจเป็นประเด็นในทาง
ทฤษฎีและ/หรือปฏิบตั ิ ซึง่ สอดคล้องกับหลักการและแนวเนือ้ หาหลักสูตรของวิทยาลัย ในลักษณะบูรณาการ
และการคิดเชิงวิพากษ์ ภายใต้การแนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษาแบบตัวต่อตัว โดยนักศึกษาจะต้องรายงานผล
การศึกษาเป็นสารนิพนธ์ และการน�ำเสนอด้วยปากเปล่า หรืออาจน�ำเสนอผลการศึกษาส่วนหนึ่งในรูปแบบ
ของการสื่อสารอื่นๆ เช่น ภาพ โปสเตอร์ วีดิทัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต งานสื่อสารเชิงศิลปะ
การจัดกิจกรรม ฯลฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ECO 494 สหกิจศึกษา **
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education)
การศึกษาและฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การทูต
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา ความเป็นธรรมทางสังคม และที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เรียนรู้และได้รับประสบการณ์วิชาชีพ มีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง เน้นการเข้าใจแนวคิด โครงสร้าง
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ระบบและกระบวนการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เข้าปฏิบัติงาน ลักษณะส�ำคัญและปัญหาอุปสรรคของ
องค์กรนั้นภายใต้บริบทของสังคมระดับประเทศและโลกาภิวัตน์ โดยนักศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษา
และน�ำเสนอด้วยปากเปล่า ภายใต้การควบคุมและประเมินผลของคณะกรรมการ และการประเมินผลจาก
องค์การที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
หมายเหตุ: * นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียน วิชา ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค  
และวิชา ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค ในแต่ละวิชาเกรด C ขึ้นไป
**  นกั ศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชา ECO 493 การฝึกงาน และวิชา ECO 495 การศึกษาค้นคว้า
อิสระ รวม 2 รายวิชา หรือ เลือกเรียนวิชา ECO 494 สหกิจศึกษา เพียงรายวิชาเดียว

ก. วิชาชีพ-บังคับ 12 หน่วยกิต
ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
3(3-0-6)
(Intermediate Microeconomics)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภคข้ามเวลา ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
ต่อ ทฤษฎีหน่วยผลิตและทฤษฎีโครงสร้างตลาด ทฤษฎีเกมเบื้องต้น ตลาดปัจจัยการผลิต บทบาทภาครัฐใน
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ดุลยภาพทั่วไป และหลักเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ  กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
3(3-0-6)
(Intermediate Macroeconomics)
วิชาบังคับก่อน: ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดผลผลิต เงิน ทุน และปัจจัยการผลิต ในการก�ำหนด
รายได้ การจ้างงาน และระดับราคาภายใต้ระบบเศรษฐกิจปิดและเปิด ศึกษาผลของนโยบายการเงิน และ
นโยบายการคลังต่อตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ภายใต้สมมติฐานของส�ำนักคลาสสิก ส�ำนักเคนส์ ส�ำนักคลาสสิก
ใหม่ และส�ำนักเคนส์ใหม่ และส�ำนักวัฏจักรธุรกิจจริง เสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ บทบาท
ของเทคโนโลยีดิจิตอลต่อโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ Digiral Sisruption
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ECO 380
		
		
                 

คณิตเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Mathematical Economics)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
PEG 202 หลักพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
การใช้คณิตศาสตร์ในการอธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ : แบบจ�ำลองเชิงเส้น ดุลยภาพบางส่วน
และดุลยภาพโดยทั่วไป การเปรียบเทียบเชิงสถิต ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีของหน่วยผลิต การผลิต
และต้นทุนการผลิต ตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัยการผลิต รายได้ประชาชาติทั้งในระบบปิดและระบบเปิด
ดุลยภาพทั่วไปในตลาดสินค้าและตลาดเงิน การเจริญเติบโตและการถดถอยของรายได้และก�ำไร การลงทุน
และผลตอบจากการลงทุน การค�ำนวณ มูลค่าปัจจุบัน และมูลค่าล่วงหน้า
ECO 480 เศรษฐศาสตร์ข้อมูลขนาดใหญ่
3(3-0-6)
		 (Economics of Big Data)
วิชาบังคับก่อน : ECO 380 คณิตเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
PEG 203 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ทางสถิติ การเรียนรู้โดยเครื่อง
มือส�ำเร็จรุป แบบจ�ำลองทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

ข. วิชาชีพ-เฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องศึกษาอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งที่นักศึกษาเลือกเป็นกลุ่ม
วิชาชีพ-เฉพาะด้าน ดังต่อไปนี้
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
(Digital Economics)
ECO 313 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม
3(3-0-6)
		 (Digital and Innovation Economics)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
                  ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
นิยามของเศรษฐศาสตร์ดจิ ทิ ลั และนวัตกรรม มูลค่าเพิม่ ของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม โครงสร้างตลาดและกลไกตลาดดิจิทัล  สินค้าและบริการดิจิทัล การตั้ง
ราคาสินค้าและบริการดิจิทัล การตั้งราคานวัตกรรม การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และบทบาทของรัฐใน
ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล
ECO 316 เศรษฐศาสตร์การจัดการเชิงดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Managerial Economics)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในธุรกิจภายใต้สภาพการณ์ที่แน่นอน และไม่แน่นอน การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค และอุปสงค์ตลาดในการตัดสินใจ การประเมินต้นทุนการผลิต การก�ำหนดราคาทัง้
ภาคทฤษฎีและในทางปฏิบตั ิ การประเมินสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ การประเมิน
มาตรการต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดภายใต้ทรัพยากรทีม่ อี ยูจ่ ำ� กัด การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์และการจัดการ  และ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล
		
ECO 475 เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Logistics and Supply Chain Economics in the Digital Era)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ศึกษาวิวัฒนาการ ความหมาย ความส�ำคัญ แนวคิด ทฤษฎีตลอดจนกรณีศึกษาจริงเกี่ยวกับ
เศรษศาสตร์ขนส่ง โลจิสติกส์ ซึง่ ครอบคลุมห่วงโซ่อปุ ทาน การจัดการโลจิสติกส์และกิจกรรมโลจิสติกส์ ตัง้ แต่
การพยากรณ์อุปสงค์ จนถึงกระบวนการน�ำผลผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยจะให้ความส�ำคัญ เรื่อง         
โลจิสติกส์สีเขียวและการใช้ดิจิทัลในกระบวนการโลจิสติกส์
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ECO 476 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนโยบายการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Economics of Digital Business Marketing Policy and Strategy)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ศึกษาแนวคิดการตลาดร่วมสมัย การวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบธุรกิจและการ
ตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจในยุค
ศตวรรษที่ 21
ECO 479 หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
3(3-0-6)
(Topics on Digital Economics)
วิชาบังคับก่อน : ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
หัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์ดจิ ทิ ลั ทีส่ ำ� คัญ ทีส่ งั คมก�ำลังให้ความสนใจ การสัมมนา การอภิปราย
การวิเคราะห์กรณีศึกษาและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินดิจิทัล
(Economics of Digital Financial)
ECO 323 การวิเคราะห์สินเชื่อ
3(3-0-6)
		 (Credit Analysis)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
		 ECO 381 การบัญชีส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์
สินเชื่อชนิดต่างๆ กระบวนการอ�ำนวยสินเชื่อ ทั้งในส่วนของบริษัทและธนาคาร การวิเคราะห์
สินเชื่อและการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย  การพิจารณาค�ำขอสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ การบริหารหนี้ การ
วิเคราะห์และประเมินโครงการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การสืบค้นข้อมูลงบการ
เงินออนไลน์  
ECO 325 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน
		 (Financial Economics and Investment)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

3(3-0-6)
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บทบาทของเงิน เงินดิจิทัล เงินคริปโต ธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น ๆ รวมถึงธนาคารกลาง
ต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  ลักษณะและการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย ระบบธนาคารพาณิชย์ ตลาดทุน
และตราสารหนี้ โครงสร้างและบทบาทของตลาดการเงินต่อระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจ ศึกษากลไก
ของตลาดการเงิน พัฒนาการ ความลึกของตลาดการเงินที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ และ ศึกษาถึง เครื่องมือ
ทางการเงินใหม่และเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ  นโยบายอัตราแลกเปลีย่ น การบริหารนโยบาย
การเงิน ประสิทธิผลของนโยบายการเงิน นโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ตลาดหลักทรัพย์  
การลงทุนทางการเงิน การลงทุนระหว่างประเทศ เครื่องมือจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ศึกษาการระดมทุน
ทางการเงินและการระดมทุนโดยการเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้น
ECO 397 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีทางการเงิน
3(3-0-6)
		 (Economics of Financial Technology)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในยุคดิจิทัลเบื้องต้น การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยี
ทางการเงินกับการจัดการทางการเงินแบบเดิม สกุลเงินดิจทิ ลั ความเสีย่ งในการแลกเปลีย่ นเงินตรา การลงทุน
ในสกุลเงินดิจิทัล การบริหารสินทรัพย์และการท�ำธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ การช�ำระเงิน การโอนเงิน การกู้
ยืมเงิน การระดมทุน การจัดการสินทรัพย์ กรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการเงิน
ECO 441 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Economics)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ทฤษฎีการก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และระบบอัตราแลก
เปลี่ยนลอยตัว ตลาดซื้อขายล่วงหน้า และตลาดซื้อขายทันที ความเสมอภาคของอ�ำนาจซื้อ การค้าก�ำไรจาก
อัตราดอกเบีย้ ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงค่าเงิน การปรับดุลการช�ำระเงิน นโยบายเศรษฐกิจมหภาคภาย
ใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ปัญหานโยบายปัจจุบัน เช่น การบริหาร
เงินตราต่างประเทศและวิกฤตการณ์หนี้สาธารณะ การปฏิรูปนโยบายการเงินระหว่างประเทศ และบทบาท
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ บทบาทของคริพโตเคอเรนซีใ่ นการช�ำระเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ  
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ECO 449 หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Topics on Economics of Digital Financial)
วิชาบังคับก่อน : ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
หัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินดิจิทัลที่ส�ำคัญ ที่สังคมก�ำลังให้ความสนใจ การสัมมนา
การอภิปราย  การวิเคราะห์กรณีศึกษาและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ภาครัฐดิจิทัล
(Economics of Digital Public Sector)
ECO 332 เศรษฐศาสตร์การคลัง
3(3-0-6)
		 (Public Finance Economics)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
โครงสร้างและองค์ประกอบของรายรับรัฐบาล นโยบายและทฤษฎีภาษี หลักการจัดเก็บภาษี
และภาระภาษี แรงจูงใจของภาษี ผลกระทบของภาษีต่อการจัดสรรทรัพยากร นโยบายการคลังและการก่อ
หนี้สาธารณะ วิวัฒนาการของระบบภาษีอากรของไทย  การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของรัฐ การบริหาร
หนี้สาธารณะ  การลงทุนภาครัฐบาลและการก�ำหนดราคาสินค้าสาธารณะ  ปัจจัยด้านสถาบัน  เศรษฐกิจ
และการเมืองที่มีผลต่อการก�ำหนดและการใช้จ่ายจากงบประมาณของภาครัฐ ศักยภาพและข้อจ�ำกัดของ
นโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาลในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนา   ศึกษาทฤษฎีและวิธีการเชิงประจักษ์
ในการวิเคราะห์รายจ่ายภาครัฐ นโยบายการก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะ
ECO 354 เศรษฐกิจภาคประชาชน
3(3-0-6)
		 (People Sector Economy)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
				
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
เศรษฐกิจภาคประชาชนหรือเศรษฐกิจภาคส่วนที่สาม ที่ไม่ใช่เศรษฐกิจภาคธุรกิจ และไม่ใช่
เศรษฐกิจภาครัฐ เศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชนในด้านการบริโภค การผลิต และการแลกเปลี่ยน ความ
ส�ำคัญของการบริโภคของครัวเรือนที่สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประมาณครึ่งหนึ่งของทั้ง
ประเทศไทย รายได้ของครัวเรือนทีเ่ ป็นส่วนใหญ่ของรายได้ประชาชาติของไทย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจครัวเรือน และวิสาหกิจชุมชน ความส�ำคัญของปัจจัยการผลิตร่วมของชุมชนหรือสังฆ
ทรัพย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนบนฐานของวัฒนธรรมชาวบ้านและภูมปิ ญ
ั ญาชาว
บ้าน การสร้างระบบเศรษฐกิจเพือ่ สังคม ธุรกิจเพือ่ สังคม และการประกอบการเพือ่ สังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บนฐานของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ECO 392 เศรษฐศาสตร์การเมืองโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
		 (Global Political Economy)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
แนวคิดและทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์การเมืองโลก หรือเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
ความส�ำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองโลก ความสัมพันธ์ระหว่างความมัง่ คัง่ และพลังอ�ำนาจ ปฏิสมั พันธ์เชิง
อ�ำนาจหรือการต่อรองต่อสูข้ องกลุม่ คนและประเทศ เพือ่ ความมัง่ คัง่ และพลังอ�ำนาจ ความเป็นสหวิชาการของ
แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทั้งระดับ
ในประเทศและระหว่างประเทศ ที่มีผลต่อการก�ำหนดนโยบายต่างๆ และผลกระทบที่ตามมา ปัจจัยแห่งพลัง
อ�ำนาจหกประเภททีใ่ ช้ในการต่อรองต่อสู้ เพือ่ ความมัง่ คัง่ และพลังอ�ำนาจของแต่ละกลุม่ คนและของประเทศ
ต่างๆ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจรัฐและพลังของตลาดในบริบทของเศรษฐศาสตร์การเมืองโลก กระบวนการ
ขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองไทย กรณีศึกษาการต่อสู่เพื่อ
ความมั่งคั่งและพลังอ�ำนาจของประเทศมหาอ�ำนาจ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองไทย
ECO 451 เศรษฐศาสตร์การบริหารภาครัฐในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Economic of Digital Public Administration )
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
การประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ การบริหารทาง
เศรษฐกิจของรัฐ การบริหารงานตามแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดรูปองค์กรด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ กระบวนการของนโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ นโยบายการเงินการคลังและการเมืองทีม่ ผี ลต่อการ
บริหารด้านเศรษฐกิจของประเทศ การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็น
แนวคิดและก�ำกับการบริหาร การน�ำดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการบริหารภาครัฐ
ECO 459 หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Topics on Economics of Digital Public Sector)
วิชาบังคับก่อน : ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
หัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐดิจทิ ลั ทีส่ ำ� คัญ ทีส่ งั คมก�ำลังให้ความสนใจ การสัมมนา การ
อภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษาและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
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ค. วิชาชีพ-เลือก 6 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาชีพ-เลือกอีกอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้นกั ศึกษาเลือกศึกษารายวิชา
ใน 3 กลุ่มวิชา จากวิชาชีพ-เฉพาะด้าน  ข้างต้น และ/หรือ เลือกศึกษาจากรายวิชาในวิชาชีพ-เลือก ต่อไปนี้
ECO 333 ธรรมาภิบาลส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Good Governance for Economists)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
                  ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ศึกษาความเป็นมา ความส�ำคัญ แนวคิด ทฤษฎี  ความหมาย องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
ทั้งของประเทศไทยและสากล โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักโปร่งใส
หลักส�ำนึกรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า เน้นบริบททางด้านเศรษฐกิจ  สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม ทีแ่ ท้จริง ในองค์กรทุกระดับ ทุกขนาดในภาครัฐและภาคเศรษฐกิจ
โดยมีการท�ำระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญ
ECO 351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Development Economics)
		 วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยกระดับมาตรฐานการครองชีพ
ในเศรษฐกิจที่ก�ำลังพัฒนา ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในระบบเศรษฐกิจเหล่านี้ เช่น ความยากจน การ
ออมต�ำ 
่ การลงทุนไม่เพียงพอ ความขาดแคลนโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ การว่างงาน ภาวะเงินเฟ้อ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และปัญหาสังคม เช่น การศึกษา สุขอนามัย และการบริหาร การวางแผน นโยบาย
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจดิจิทัลต่อการพัฒนาประเทศ
ECO 352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
		 (Environmental Economics and Sustainable Development)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
การศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดการปัญหาสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจสีเขียว
รวมทั้งแนวคิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการวิเคราะห์ สถานการณ์ ประเด็นส�ำคัญ ทั้งใน
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ประเทศและระดับโลก ภูมภิ าค มีการเรียนรูจ้ ากสือ่ ออนไลน์เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีท่ นั สมัยและกว้างขวาง จากต่าง
ประเทศและกรณีศกึ ษาต่างๆ มีการไปดูงานภาคสนามในชุมชนเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละได้รบั ประสบการณ์
ตรงจากกรณีศึกษา นอกจากนี้ยังศึกษาพลวัติของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล ต่อ
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและการลดมลภาวะ
ECO 353 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
3(3-0-6)
		 (Regional and Urban Economics)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค		
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิภาคและเมือง รวมทั้งทฤษฎีที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเลือกที่ตั้งของอุตสาหกรรม อธิบายการเกิดขึ้นของผลกระทบภายนอกจาก
ความเป็นเมืองและการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม/บริการ ศึกษาเส้นราคา/ค่าเช่าที่ดินในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
ทางเศรษฐกิจในเมืองและชานเมือง และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลประโยชน์และ
ต้นทุนของภูมิภาครวมทั้งต้นทุนระยะทางซึ่งมีผลต่อการพัฒนาเมืองและภูมิภาค รวมทั้งผลกระทบจากการ
ใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่างๆ รวมทั้งต้นทุนระยะทาง เป็นต้น
ECO 363 เศรษฐศาสตร์พลังงาน
3(3-0-6)
		 (Energy Economics)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ความส�ำคัญของพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจ ประเภทพลังงาน พลังงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
อุปสงค์พลังงาน อุปทานพลังงาน  โครงสร้างตลาด ราคาพลังงาน  พลังงานทางเลือก การทดแทนกันระหว่าง
พลังงานชนิดต่างๆ ผลกระทบของพลังงานทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม  ปญ
ั หาพลังงานของไทยและโลก  ความร่วมมือ
และข้อตกลงระหว่างประเทศในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน นโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการจัดหา
การผลิต การใช้  และการก�ำกับดูแลราคาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศกึ ษาด้านพลังงานในประเทศไทย
ECO 365 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง
3(3-0-6)
		 (Transportation Economics)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ขนส่ง ความส�ำคัญและบทบาทของการขนส่ง ต่อ
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ระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน�้ำและทางท่อ
หลักเศรษฐศาสตร์ขนส่ง บทบาทของรัฐบาลในการขนส่ง การบริหารงานธุรกิจขนส่งของผู้ประกอบการขนส่ง      
การจัดการด้านโลจิสติกส์ การขนส่งเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขนส่ง และ                
โลจิสติกส์ และการขนส่งของประเทศไทย
ECO 366 นิติเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Law and Economics)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับกฎหมาย, การใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์ผลได้ (benefit) และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และสังคมของกระบวนยุติธรรมตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย, การน�ำแนวคิดเรือ่ งประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางกฎหมาย
หรือกระบวนการยุตธิ รรม, แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ทเี่ กีย่ วกับความเป็นเจ้าของและสิทธิในทรัพย์สนิ , แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ของคนกลุ่มต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง       
ผูบ้ ริโภค, แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ทเี่ กีย่ วกับสัญญาในทรัพย์สนิ และการจ้างงาน, แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ที่เกี่ยวกับกฎหมายทางเศรษฐกิจทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ การออกกฎหมายเพื่อรักษา
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพดีและยั่งยืน
ECO 367 เศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Economics of Communication Arts)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
      
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับนิเทศศาสตร์   พฤติกรรมและกิจกรรม ของมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการทางการสื่อสาร  ปัจจัยการผลิตในงานนิเทศศาสตร์ ประสิทธิภาพการ
ผลิต การก�ำหนดราคาสินค้า การกระจายสารและสื่อที่ผลิต  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์
ของผูบ้ ริโภค โครงสร้างตลาด ระบบกลไกราคา อุปสงค์ในงานนิเทศศาสตร์ กลยุทธ์ทางการตลาดส�ำหรับงาน
นิเทศศาสตร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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ECO 372
		
		
		

เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
3(3-0-6)
(Economics of Service Sector)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
วิวัฒนาการและความส�ำคัญของภาคบริการ ได้แก่ แรงงานในภาคบริการ ธุรกิจการเงิน และ
การประกันภัย การสาธารณสุข การขนส่ง โทรคมนาคม การขายส่ง การขายปลีก การก่อสร้าง การท่องเที่ยว
ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ โลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐ
ECO 374 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3(3-0-6)
		 (Cooperative Economics)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ และ การบริหารจัดการสหกรณ์ บทบาทของสหกรณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และบทบาทของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของรัฐบาล
โครงสร้างและการบริหารจัดการสหกรณ์ การด�ำเนินธุรกิจ  การบริหารการเงินสหกรณ์ พัฒนาการของสหกรณ์
ในประเทศไทย การสหกรณ์กับการพัฒนาชนบทในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ
ECO 379 พุทธเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา
3(3-0-6)
		 (Buddhist Economics and Development)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ศึกษาแนวคิดทางด้านพุทธเศรษฐศาสตร์และความสุข รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
แตกต่างจากแนวคิดกระแสหลัก ทั้งในด้านหลักการและนัยยะต่อการพัฒนา ที่มีผลต่อการจัดการเศรษฐกิจ
การเมือง สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ECO 381 การบัญชีส�ำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Accounting for Economists)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 380 คณิตเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
		
PEG 203 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
วิธีการลงบัญชี การจัดท�ำงบดุล และงบก�ำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์ อัตราส่วน
ทางการเงิน  การใช้ซอฟแวร์สำ� เร็จรูปในการบันทึกรายการบัญชีและค�ำนวณอัตราส่วนทางการเงิน การบัญชี
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รายได้ประชาชาติ ระบบบัญชีดุลการช�ำระเงิน การบัญชีของธนาคารกลาง การบัญชีของธนาคารพาณิชย์
ระบบบัญชีเงินตราต่างประเทศ ก�ำไรขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น การบัญชีเพือ่ การบริหาร
ECO 382 เศรษฐมิติ
3(3-0-6)
		 (Econometrics)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 380 คณิตเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
		 PEG 203 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติในการประมาณการ การทดสอบและการท�ำนายความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ ทฤษฎี และประมาณการในแบบจ�ำลองสมการถดถอยเชิงเส้น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมการ
ถดถอยเชิงเส้น ปัญหาความไม่คงที่ของค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน  ปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน  ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  และปัญหาอื่นๆ การใช้และการ
พยากรณ์โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้น ปัญหาเฉพาะอื่นๆ อาจครอบคลุมถึงแบบจ�ำลองกรณีที่ตัวแปรตามมี
ค่าจ�ำกัด วิธีการประมาณการโดยระบบสมการเกี่ยวเนื่อง และโดยใช้อนุกรมเวลา การใช้ซอฟท์แวร์โปรแกรม
ในการประมาณการค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย         
ECO 432 การประเมินโครงการในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Digital Project Evaluation)
		
วิชาบังคับก่อน: ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ต่อความเป็นไปได้ในการด�ำเนินโครงการ มูลค่าของเงินที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา การเสื่อมราคา  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ จุดคุ้มทุน มูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ ความเสีย่ งและความไม่แน่นอน การจัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการ การตัดสินใจทางเลือก
การประเมินโครงการ การจัดการโครงการ กรณีศึกษาและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
ECO 444 เศรษฐศาสตร์การเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (Economics of International Trade Negotiations)
		
วิชาบังคับก่อน: ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
การวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์เชิงอ�ำนาจ และการเจรจาต่อรอง เพือ่ บรรลุความมัง่ คัง่ และพลังอ�ำนาจ
ของประเทศ การใช้แหล่งพลังทั้งหกในการเจรจาและสร้างพลังต่อรอง ศึกษาแหล่งพลังทั้งหกอันประกอบ
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ด้วย การค้า การลงทุน การเงินการธนาคาร ความรู้และเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน วัฒนธรรม และกองก�ำลัง
การสร้างอ�ำนาจต่อรองด้วยการรวมกลุ่มเศรษฐกิจการเมืองตามลักษณะภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์
การท�ำข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคี บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง
ไทย ศึกษามาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ประเด็นการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศที่มีความ
ส�ำคัญต่อประเทศก�ำลังพัฒนา การระงับข้อพิพาททางการค้าในระดับทวิภาคีและพหุภาคี การวิเคราะห์
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล โลกาภิวัตน์ของทุนและการค้าที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการค้าของ
ประเทศต่างๆ บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจของไทยและของประเทศต่างๆ
ECO 461 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3(3-0-6)
		 (Labor Economics)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์แรงงาน การก�ำหนดค่าจ้างและโครงสร้างค่าจ้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างกับผลิตภาพแรงงาน ความสัมพันธ์ของการกระจายรายได้กบั การจ้างงาน ผลกระ
ทบของการว่างงานต่อภาวะสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ศึกษาเรือ่ งค่าจ้างกับภาวะเงินเฟ้อ แรงงานสัมพันธ์
กับการเจรจาต่อรองรวมกลุ่ม การบริหารแรงงานและการวางแผนก�ำลังคน การวิเคราะห์ค่าจ้างพอยังชีพกับ
ค่าจ้างเพื่อความเป็นมนุษย์ นโยบายแรงงานของรัฐกับการพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยม วิเคราะห์ความส�ำคัญ
ของค่าจ้างต่อระบบเศรษฐกิจการเมือง บทบาทของขบวนการแรงงานต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเมือง
ECO 467 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
3(3-0-6)
		 (Behavior Economics)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
การศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรมและเศรษฐศาสตร์ความสุข เรียนรู้ตัวอย่างจากผลการวิจัยต่างๆจากนานาชาติ การใช้ประโยชน์
จากข้อมูลขนาดใหญ่และสือ่ ออนไลน์เพือ่ ประยุกต์ใช้ในทางการบริหารธุรกิจและการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
พลวัติของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิตอลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์
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ECO 471 เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3(3-0-6)
		 (Agricultural Economics)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในภาคเกษตร การวิเคราะห์การผลิต ต้นทุนการผลิต การใช้
ปัจจัย การผลิต การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี  การวิเคราะห์อปุ สงค์ ราคา และการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร  นโยบายการเกษตร และธุรกิจการเกษตร ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และทฤษฎีใหม่ที่ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาคเกษตร การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางดิจิตอล สืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะเหตุการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจภาคการเกษตรของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง
และการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร การค้าสินค้าเกษตรทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย การพัฒนาภาคการเกษตร
และนโยบายการเกษตรของภาครัฐ
ECO 472 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
		 (Industrial Economics)
		 วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
อุตสาหกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างตลาด การผูกขาด ผู้ขายสองราย ผู้ขายน้อย
ราย พฤติกรรมแข่งขันของหน่วยผลิตทางด้านราคาและมิใช่ราคา พฤติกรรมของกิจการ บทบาทของภาค
อุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นโยบายสาธารณะ
ในภาคอุตสาหกรรม ผลกระทบของเศรษฐกิจดิจิทัลต่ออุตสาหกรรม กรณีศึกษาอุตสาหกรรมต่างๆในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล
ECO 491 เศรษฐกิจประเทศไทย
3(3-0-6)
(Thai Economy)
วิชาบังคับก่อน : ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
		 ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
วิวัฒนาการของเศรษฐกิจไทย การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคม บทบาทของภาครัฐ ภาคการเงินและการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทย ปัญหาเศรษฐกิจไทย เช่น ความเหลือ่ มล�ำ้ ของรายได้ การพัฒนาภาคเกษตร การพัฒนา
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อุตสาหกรรมในชนบท ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของไทย อนาคตของเศรษฐกิจภายใต้
เศรษฐกิจดิจทิ ลั เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจแบ่งปัน และความท้าทายของประเทศไทยในการก้าวผ่าน
กับดักรายได้ระดับปานกลางสู่ประเทศพัฒนาแล้ว
ECO 492 ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน
3(3-0-6)
		 (Current Economic Issues)
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศในปัจจุบนั ในรูปสัมมนา วิเคราะห์ปจั จัย
ทีบ่ ง่ ชีป้ ญ
ั หา นักศึกษาทีศ่ กึ ษาวิชานีจ้ ะมีความเข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจทีป่ ระเทศไทยก�ำลังเผชิญได้อย่างดี
		
ECO 498 เศรษฐศาสตร์: ศึกษาเฉพาะเรื่อง
3(3-0-6)
		 (Selected Topics in Economics)
วิชาบังคับก่อน : ภายใต้การควบคุมและแนะน�ำจากผู้บรรยาย
		 ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในทางเศรษฐศาสตร์

วิชาโท 15 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร และ/หรือ รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา

วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนใดๆ ในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์  ที่ปรึกษา
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คณะนิติศาสตร์
Faculty of Law
วิชาชีพ – บังคับ
LAW 101 หลักกฎหมายเอกชน
3(3-0-6)
		 (Principles of Private Law)
		ความหมาย วิวฒ
ั นาการ หลักพืน้ ฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน ความสัมพันธ์
ของวิชากฎหมายกับศาสตร์กลุม่ อืน่ ๆ การใช้และการตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมาย หลักผูท้ รงสิทธิ
ในกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใช้สิทธิ ที่มาของสิทธิ การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่งสิทธิหลัก
ฐานแห่งสิทธิ หลักส�ำคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ
		
LAW 102 หลักกฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
		 (Principles of Public Law)
		 สถาบันทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและรูปของรัฐ การเป็นนิติบุคคลและ
สถาบันต่างๆ ของรัฐ ความหมายและความจ�ำเป็นของการปกครองโดยกฎหมาย ความเป็นมาและวิวฒ
ั นาการ
ของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขต และลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
แนวความคิดและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน รวมทั้งการกระท�ำขององค์กรที่ใช้อ�ำนาจอธิปไตย
LAW 103 ทรัพย์สินและที่ดิน
3(3-0-6)
		 (Property and Land)
		 ความหมายและประเภทของทรัพย์และทรัพย์สิน การได้สิทธิในทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบ
ครอง ทรัพยสิทธิอื่นๆ การจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สิน การใช้และข้อจ�ำกัดในการใช้สิทธิในทรัพย์สิน ความ
หมายของทีด่ นิ นโยบายการใช้ทดี่ นิ และการควบคุมการใช้ทดี่ นิ การก�ำหนดสิทธิในทีด่ นิ การจัดสรรทีด่ นิ การ
ปฏิรูปที่ดิน การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดินและอาคารชุด
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LAW 104 นิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
		 (Juristic Acts and Contracts)
		 ความหมาย ลักษณะ และแบบของนิติกรรม การแสดงเจตนา ความสมบูรณ์ของนิติกรรม
เงือ่ นไขและเงือ่ นเวลาในนิตกิ รรม ระยะเวลาและอายุความ การก่อให้เกิดสัญญา สัญญาในรูปแบบต่างๆ ผล
แห่งสัญญา การผิดสัญญา การเลิกสัญญา มัดจ�ำ เบีย้ ปรับ และการเรียกค่าเสียหาย ข้อสัญญาทีไ่ ม่เป็นธรรม
และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
LAW 105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
		 (Constitutional Law)
		 บ่อเกิด วิวัฒนาการ ความหมาย รูปแบบ และประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดท�ำรัฐธรรมนูญ
อ�ำนาจอธิปไตย ระบบและรูปแบบการปกครอง โครงสร้างองค์กรทางการเมืองและองค์กรต่างๆ ของรัฐ สิทธิ
เสรีภาพ และหน้าทีข่ องบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญและการควบคุม
มิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ การเปรียบเทียบโดยศึกษารัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับของต่างประเทศ
		
LAW 201 ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักกฎหมาย 1
2(2-0-4)
		 (English for Lawyers I)
		 การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ค�ำศัพท์ทางกฎหมาย
ส�ำนวน โครงสร้างประโยคทางกฎหมาย การแปลตัวบทกฎหมาย ต�ำรา เอกสาร และค�ำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
LAW 202 หนี้
3(3-0-6)
		 (Obligations)
		 ความหมายของหนี้ วัตถุแห่งหนี้ การรับช่วงสิทธิ การโอนสิทธิเรียกร้อง การใช้สิทธิของเจ้าหนี้
และลูกหนี้ การเพิกถอนการฉ้อฉล สิทธิยึดหน่วง บุริมสิทธิ เจ้าหนี้และลูกหนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้
		
LAW 203 ละเมิด
3(3-0-6)
		 (Wrongful Acts)
		 ความหมายของกฎหมายละเมิด ความรับผิดเพือ่ ละเมิดโดยการกระท�ำของตนเอง หรือของผูอ้ นื่
หรือในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันก่อให้เกิดการละเมิด ค่าสินไหมทดแทน อายุความละเมิด และ นิรโทษ
กรรม ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งการจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
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LAW 204 กฎหมายอาญา : หลักทั่วไป
3(2-2-5)
		 (Criminal Law : General Principles)
		 ลักษณะและขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดทางอาญา การ
พยายามกระท�ำความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท�ำความผิด เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุ
ลดโทษ และเหตุเพิ่มโทษ การกระท�ำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง อายุความ โทษ ลหุโทษ และวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย การปฏิบัติจากการเรียนการสอนโดยใช้ระบบคลินิกกฎหมายของคณะนิติศาสตร์เป็นก
ระบวนการบริการสังคมอย่างหนึ่ง
LAW 205 เอกเทศสัญญา 1
2(2-0-4)
		 (Specific Contracts I)
		 สัญญาซือ้ ขาย ตัง้ แต่ลกั ษณะประเภทและระบบของสัญญาซือ้ ขาย หน้าทีแ่ ละความรับผิดของ
คูส่ ญ
ั ญา การซือ้ ขายเฉพาะอย่าง การซือ้ ขายลักษณะพิเศษ ในยุคปัจจุบนั และหลักปฏิบตั กิ ารซือ้ ขายในธุรกิจ
สัญญาและเปลีย่ น สัญญาให้ สัญญาเช่าทรัพย์ ลักษณะและแบบของสัญญาเช่า หน้าทีแ่ ละความรับผิดของ
คู่สัญญา ความ ระงับแห่งสัญญา สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาจ้างท�ำของ
LAW 206 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
3(3-0-6)
		 (Labour and Social Securities Law)
		 ก�ำเนิดและวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน จ้างแรงงานและจ้างท�ำของ หลักส�ำคัญของ
กฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน การระงับข้อพิพาทแรงงาน การพิจารณา
คดีแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม
		
LAW 207 เอกเทศสัญญา 2
2(2-0-4)
		 (Specific Contracts II)
		 สัญญาตัวแทน ตั้งแต่ลักษณะและประเภทของตัวแทน หน้าที่และความ รับผิดชอบที่มีต่อกัน
ระหว่างตัวการและตัวแทน และต่อบุคคลภายนอก ความระงับแห่ง สัญญาตัวแทนและตัวแทนค้าต่าง สัญญา
นายหน้า สัญญายืมใช้คงรูป ยืมใช้สิ้นเปลือง ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การ
พนันขันต่อ
LAW 208 ค�้ำประกัน จ�ำนอง และจ�ำน�ำ
2(2-0-4)
		 (Suretyship, Mortgage and Pledge)
		 การประกันหนี้ด้วยบุคคล และทรัพย์ ซึ่งได้แก่ สัญญาค�้ำประกัน จ�ำนอง จ�ำน�ำ และการประกัน
ในลักษณะอื่นๆ
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LAW 209 ประกันภัย
2(2-0-4)
		 (Insurance)
		 สัญญาประกันภัยชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ ประกันวินาศภัย การประกันภัยในการรับขน การประกัน
ภัยค�้ำจุน การประกันชีวิต และการประกันภัยในรูปแบบอื่นๆ
LAW 210 นิติปรัชญา
3(3-0-6)
		 (Legal Philosophy)
		 ประวัตแิ ละผลงานของนักปรัชญากฎหมายในส�ำนักความคิดทางกฎหมายต่างๆ ปรัชญาทีเ่ ป็น
รากฐานของทฤษฎีกฎหมายโดยเน้นเรื่องความหมายของกฎหมายอ�ำนาจอธิปไตย โทษ สิทธิ ความยุติธรรม
ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาค อิทธิพลของนิติปรัชญาต่อการสร้างและการใช้กฎหมาย
LAW 211 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
3(3-0-6)
		 (Criminal Law : Offences)
		 ความผิดอาญาตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ตัง้ แต่ความ
ผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความสงบสุขของประชาชนและการค้า ความผิด
เกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยว
กับเสรีภาพ ความผิดเกีย่ วกับชือ่ เสียง ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์จนถึงความผิดลหุโทษ และความผิดอาญาตาม
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา
		
LAW 212 ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักกฎหมาย 2
2(2-0-4)
		 (English for Lawyers II)
		 การใช้ถอ้ ยค�ำส�ำนวน ศัพท์เทคนิคทางกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ การอ่านและการแปล เอกสาร
และสัญญา บทความทางกฎหมาย การร่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ
		
LAW 301 หุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
		 (Partnership and Company)
		 สัญญาหุน้ ส่วนและบริษทั ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด
บริษัทจ�ำกัด และบริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหุ้นทั้งหลาย
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LAW 302 ครอบครัว
3(2-2-5)
		 (Family)
		 การหมัน้ การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สนิ ระหว่างสามีภริยา ความสมบูรณ์
ของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ความเป็นผู้ปกครอง บุตร
บุญธรรม ตลอดจนค่าอุปการะเลีย้ งดู การปฏิบตั จิ ากการเรียนการสอนโดยใช้ระบบคลินกิ กฎหมายของคณะ
นิติศาสตร์เป็นกระบวนการบริการสังคมอย่างหนึ่ง
LAW 303 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
		 (Civil Procedure Law I)
		 เขตอ�ำนาจศาล องค์คณะผูพ้ พิ ากษา และอ�ำนาจของผูพ้ พิ ากษานายเดียว ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ตั้งแต่เขตอ�ำนาจศาลในคดีแพ่ง การคัดค้านผู้พิพากษา อ�ำนาจและหน้าที่ของศาล การ
นั่งพิจารณา รายงานและส�ำนวนความ คู่ความ การยื่นและส่งค�ำคู่ความและเอกสาร ค�ำพิพากษาและค�ำสั่ง
ค่าฤชาธรรมเนียม รวมทั้งการด�ำเนินคดีแบบกลุ่ม
		
LAW 304 ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
2(2-0-4)
		 (Negotiable Instruments and Current Accounts)
		 ลักษณะและประเภทของตั๋วเงิน ซึ่งได้แก่ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเช็ค ความผิดเกี่ยว
กับการใช้เช็ค ตลอดจนแนวปฏิบัติทางธุรกิจการค้าเกี่ยวกับตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด รวมไปถึงเครื่องมือ
ทางการเงินอื่น อาทิ บัตรเครดิต พันธบัตร และตราสารสิทธิทางการเงินอื่นๆ เป็นต้น
LAW 305 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
3(2-2-5)
		 (Judiciary Process and Thai Court System)
		 กระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่ง กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา กระบวนการยุตธิ รรมทางปกครอง
ระบบศาลเดี่ยว ระบบศาลคู่ โครงสร้างและการบริหารงานของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และ
ศาลรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ การชีข้ าดเขตอ�ำนาจระหว่างศาล การปฏิบตั จิ ากการเรียนการสอนโดยใช้ระบบคลินกิ
กฎหมายของคณะนิติศาสตร์เป็นกระบวนการบริการสังคมอย่างหนึ่ง
LAW 306
		
		
		

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
(Criminal Procedure Law I)
การด�ำเนินคดีอาญา อ�ำนาจพนักงานสอบสวนและศาล
Litigating criminal cases; power of the investigating officers and the Court.
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LAW 307 มรดก
3(3-0-6)
		 (Succession)
กฎหมายมรดก ตัง้ แต่การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก การเป็นทายาท สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
การแบ่งทรัพย์มรดกหรือส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในล�ำดับและขัน้ ต่างๆ การรับมรดกแทนทีก่ นั การเป็น
ทายาทโดยพินัยกรรม แบบพินัยกรรม ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม ความสมบูรณ์แห่งพินัยกรรม หรือ
ข้อก�ำหนดพินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ และอายุความมรดก
		
LAW 308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
		 (Criminal Procedure Law II)
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และฎีกา การบังคับคดีตามค�ำพิพากษา ค่าธรรมเนียมศาล
การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
LAW 309 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
		 (Evidence Law)
		 หลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานหลักทั่วไป การรับฟังพยาน หลักฐานและการชั่งน�้ำหนัก
พยานหลักฐานของกฎหมายลักษณะนี้ และบทบัญญัตติ ามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งกระบวนการการสืบค้นและแสวงหาพยานหลักฐาน
		
LAW 310 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
3(3-0-6)
		 (Private International Law)
		 ลักษณะทัว่ ไปเกีย่ วกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล การจัดสรรบุคคลในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ สัญชาติ พลเมือง การทะเบียนราษฎร การเข้าเมือง การขัดกันแห่งเขตอ�ำนาจศาล การเลือก
ใช้กฎหมาย ข้อตกลงในการเลือกใช้กฎหมายบังคับแก่สญ
ั ญา การรับรองและบังคับตามค�ำพิพากษาของศาล
ต่างประเทศในคดีบุคคล สถานะของคนต่างด้าว
		
LAW 311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
		 (Civil Procedure Law II)
		 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น ซึ่งได้แก่ วิธีพิจารณาคดี
มโนสาเร่ การพิจารณาโดยขาดนัด และอนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา วิธีการชั่วคราว
ก่อนพิพากษา การบังคับตามค�ำพิพากษาและค�ำสั่ง การบังคับคดี การด�ำเนินคดีแบบกลุ่ม
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LAW 312 หลักวิชาชีพและประสบการณ์นักกฎหมาย
3(2-2-5)
		 (Principles of Legal Profession)
		 วิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย บทบาทของวิชาชีพกฎหมายในสังคมปัจจุบัน บทบาทหน้าที่
และงานของนักกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมทางกฎหมาย กรณีศึกษาเรื่องปัญหาจริยธรรมวิชาชีพ
กฎหมาย แนวโน้มของการประกอบวิชาชีพกฎหมาย การประกอบอาชีพทางกฎหมาย และวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกฎหมายในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การร่างและตรวจสัญญา การท�ำพินัยกรรม การเสียภาษีอากร การ
ติดต่อขอใบอนุญาตจากหน่วยราชการ การเตรียมคดี การฟ้องคดี การท�ำค�ำให้การ การเสนอพยานหลักฐาน
การสืบพยาน การแก้ฟ้อง การอุทธรณ์และฎีกา ตลอดจนการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา และการ
บังคับตามค�ำพิพากษา หรือค�ำสัง่ ศาล การปฏิบตั จิ ากการเรียนการสอนโดยใช้ระบบคลินกิ กฎหมายของคณะ
นิติศาสตร์เป็นกระบวนการบริการสังคมอย่างหนึ่ง
		
LAW 401 กฎหมายลักษณะล้มละลาย
3(3-0-6)
		 (Bankruptcy Law)
		 กฎหมายล้มละลาย การขอฟื้นฟูกิจการ การฟ้องคดีล้มละลาย การประนอมหนี้ การพิทักษ์
ทรัพย์ ยึดทรัพย์ การพิพากษาให้ล้มละลาย และการปลดจากการล้มละลาย
		
LAW 402 กฎหมายปกครอง
3(2-2-5)
		 (Administrative Law)
		 บ่อเกิด วิวัฒนาการ การใช้ และการตีความกฎหมายปกครอง องค์กรในทางปกครอง การกระ
ท�ำของฝ่ายปกครอง ค�ำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครองและมาตรการบังคับทางปกครอง วิธี
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ และการจัดระเบียบราชการฝ่ายบริหาร การปฏิบัติจาก
การเรียนการสอนโดยใช้ระบบคลินิกกฎหมายของคณะนิติศาสตร์เป็นกระบวนการบริการสังคมอย่างหนึ่ง
LAW 403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3(3-0-6)
		 (Public International Law)
		 บ่อเกิดและหลักเบือ้ งต้นของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่าง
ประเทศกับกฎหมายภายใน ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิและหน้าที่ของรัฐ เขตแดนของรัฐ
ทะเลหลวง องค์การระหว่างประเทศ สนธิสัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ การใช้ก�ำลังในความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ เอกสิทธิ์ ความคุ้มกัน และความคุ้มครองทางการทูต
		
LAW 404 กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
		 (Tax Law)
		 โครงสร้างและประเภทของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
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วิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชา กฎหมายแพ่ง – อาญา
LAW 411 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3(3-0-6)
		 (Intellectual Property Law)
		 แนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยเน้นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
ในประเทศไทย คือพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า พระ
ราชบัญญัติจัดตั้ง และวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
		
LAW 412 กฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
		 (Electronic Crime Law)
		 ลักษณะของอาชญากรรมที่กระท�ำผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระท�ำต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือละเมิดสิทธิของบุคคลโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การเจาะเข้าระบบลักข้อมูล การดัก
รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น หรือการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น การละเมิดสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของบุคคล ปัญหาทรัพย์สินทางปัญญากับ ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ความรับผิดของผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการ มาตรการและกลไกของรัฐในการป้องปรามการก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
การศึกษาคดีจากตัวอย่างต่างๆ
LAW 413 การสืบสวนสอบสวน
3(3-0-6)
		 (Investigation)
		 การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดยเน้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย วิธีการ
สืบสวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะพยานหลักฐาน วิธีสอบปากค�ำ การพิสูจน์ และการตรวจสอบพยาน
หลักฐาน
LAW 414 การว่าความและศาลจ�ำลอง
2(2-0-4)
		 (Litigation and Moot Court)
		 สถานการณ์จำ� ลองกระบวนการพิจารณาคดี นับแต่การเตรียมคดี การร่างค�ำร้อง ค�ำให้การ แถลง
สถานการณ์และค�ำร้องต่างๆ วิธีปฏิบัติในศาล การเสนอพยานหลักฐาน การซักถามพยาน การแถลงการณ์
ด้วยวาจา การท�ำค�ำพิพากษา การอุทธรณ์และการฎีกา
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LAW 415 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชน
3(2-2-5)
		 (Juvenile Delinquent Law)
		 หลักกฎหมายและประเด็นปัญหาทางสังคมจิตวิทยาของเด็กและเยาวชนผู้กระท�ำผิดกระบวน
การยุติธรรม ระบบศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีแก้ไขผู้กระท�ำผิด รวมทั้งการคุ้มครองผู้เยาว์ในคดีแพ่ง
ตามกฏหมายจัดตัง้ ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว การปฏิบตั จิ ากการ
เรียนการสอนโดยใช้ระบบคลินิกกฎหมายของคณะนิติศาสตร์เป็นกระบวนการบริการสังคมอย่างหนึ่ง
LAW416 อาชญาวิทยา
3(3-0-6)
		 (Criminology )
		 ลั ก ษณะและชนิ ด ของสาเหตุ ข องอาชญากรรม การป้ อ งกั น อาชญากรรม ประเภทของ
อาชญากรรมและอาชญากร สังคมวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีทางอาญากับกฎหมายอาญา ระบบ
ความยุติธรรม ระบบเรือนจ�ำและทัณฑสถาน ปรัชญาว่าด้วยการลงโทษ และการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
		
LAW417 นิติเวชศาสตร์
3(3-0-6)
(Forensic Science)
		 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์กับนิติศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา ตลอดจนการพิสูจน์หลักฐานส�ำหรับการด�ำเนินคดีในชั้นศาล
LAW 418 อาชญากรรมทางธุรกิจ
2(2-0-4)
		 (White Collar Crimes)
		 ความหมายของอาชญากรรมทางธุรกิจ ความผิดทางอาญาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจ มาตรการและ
กลไกของรัฐในการป้องปรามอาชญากรรมทางธุรกิจโดยเน้นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมาย เกีย่ วกับการป้องกันการ
ฟอกเงิน
LAW 419 กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว
3(3-0-6)
		 (Law Relating to Aliens)
		 การเข้าเมืองของคนต่างด้าว สัญชาติและการได้สัญชาติของคนต่างด้าว การท�ำงานและการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การถือครองทรัพย์สินของคนต่างด้าว การท�ำนิติกรรมสัญญาของคนต่างด้าว
การรับรองเอกสารเพื่อไปใช้ต่างประเทศ
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กลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน

LAW 420 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Court and Procedure)		
			แนวคิด โครงสร้าง และอ�ำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง และหลักการส�ำคัญของวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง ตั้งแต่ชั้นเริ่มคดี ชั้นแสวงหาข้อเท็จจริง การนั่งพิจารณาคดี ชั้นพิพากษาคดี จนถึงการบังคับคดีตาม
ค�ำพิพากษา
		
LAW 421 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
3(3-0-6)
		 (Administrative Procedure Law)
		 หลักทั่วไปทางสารบัญญัติ หลักวิธีสบัญญัติชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ค�ำสั่งทางปกครอง การ
พิจารณาเรื่องทางปกครอง อ�ำนาจดุลยพินิจ การอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนค�ำสั่งทางปกครอง
การขอให้พิจารณาใหม่ การบังคับทางปกครอง และคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
LAW 422 สัญญาของรัฐ
3(3-0-6)
		 (State Contracts)
		 หลักกฎหมายเกีย่ วกับสัญญาของรัฐ องค์ประกอบ กระบวนการ และรูปแบบของสัญญาของรัฐ
สัญญาของรัฐตามกฎหมายแพ่ง สัญญาทางปกครอง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การให้เอกชนร่วมลงทุน หรือ
ร่วมด�ำเนินการในกิจการของรัฐ ประเด็นส�ำคัญในการเจรจาต่อรองท�ำสัญญาของรัฐและกรณีศึกษา
LAW 423 กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
		 (Local Administration Law)
		 หลักการกระจายอ�ำนาจ และแนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้อง
ถิ่น กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรภาษี งบ
ประมาณ และอ�ำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ�ำนาจในการออกกฎหมาย การก�ำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งในแง่การก�ำกับดูแลเหนือบุคคล และการก�ำกับดูแลเหนือการกระท�ำ รวมถึงการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
LAW 424 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 1
3(3-0-6)
(Organic Law I)
		 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หลักการส�ำคัญของกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
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LAW 425 กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
3(3-0-6)
		 (Law for the Practice in the State Agency)
		 ความรูเ้ กีย่ วกับอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐ และการจัดองค์กรตามหลักการแบ่งแยกอ�ำนาจอธิปไตย
องค์กรผู้ใช้อ�ำนาจฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง การจัดระเบียบราชการฝ่ายบริหาร การจัดบริการสาธารณะ
การควบคุมและก�ำกับดูแลการประกอบกิจการของเอกชน สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ การกระท�ำทางปกครอง การพิจารณาเรื่องทางปกครอง ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการพิจารณาเรื่องทางปกครองโดยกฎหมายเฉพาะ
เรื่อง รวมทั้งการขออนุญาต การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การขอและการให้สัมปทานบริการสาธารณะใน
รูปแบบต่างๆ
LAW 426 กฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3(2-2-5)
		 (Public Interest Law)
		 ส�ำนักคิดกฎหมายในอเมริกาเมื่อทศวรรษ ๑๙๖๐-๑๙๗๐ ผลประโยชน์ส่วนรวมของมวลชน
คดีที่ชาวบ้านตกเป็นเหยื่อ เช่น คดีสิทธิเสรีภาพ คดีสิทธิสตรี คดีสิทธิผู้บริโภค คดีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การ
ปฏิบัติจากการเรียนการสอนโดยใช้ระบบคลินิกกฎหมายของคณะนิติศาสตร์เป็นกระบวนการบริการสังคม
อย่างหนึ่ง
LAW 427 สิทธิมนุษยชน
3(2-2-5)
		 (Human Rights)
		 ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติและ
ในระดับภูมิภาค การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทย การปฏิบัติจากการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
คลินิกกฎหมายของคณะนิติศาสตร์เป็นกระบวนการบริการสังคมอย่างหนึ่ง
		
LAW 428 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2
2(2-0-4)
		 (Organic Law II)
		 หลักการส�ำคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดินและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีอาญาของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง
LAW 429 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
2(2-0-4)
(Public Economic Law)
		 ความเป็นมา พื้นฐาน และหลักเกณฑ์ในการที่รัฐเข้าควบคุม และด�ำเนินกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจ ทั้งในแง่ของการเข้าควบคุมการด�ำเนินการทางเศรษฐกิจ ของเอกชน และการที่รัฐเข้าด�ำเนินการ
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ในทางเศรษฐกิจเอง มาตรการต่างๆที่รัฐอาจน�ำมาใช้ได้ โดยศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การชี้ให้เห็นถึง
ข้อบกพร่องต่างๆพร้อมทั้งความเป็นไปได้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น
กลุ่มวิชา กฎหมายกับสังคม
LAW 430 สังคมวิทยากฎหมาย
2(2-0-4)
		 (Sociology of Law)
		 เจตนารมณ์ของกฎหมายและพฤติกรรมของคนในสังคมประกอบกับบริบทของสังคม แนวความ
คิดทางสังคมวิทยาทีม่ ผี ลต่อกฎหมาย แนวคิดเรือ่ งความเป็นธรรมทางสังคม ความหมาย และทฤษฎีกฎหมาย
โครงสร้าง และวิวัฒนาการของกฎหมายไทย รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายในสังคม
การแบ่ง
ปันผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆทางสังคม รวมทั้งกลุ่มของเชื้อชาติและวัฒนธรรม การศึกษาใน ลักษณะ
ประจักษ์นิยม
		
LAW 431 กฎหมายเพื่อการบริโภคสินค้าและการบริการ
3(3-0-6)
		 (Law for Goods Consumption and Services)
		 หลักการคุ้มครองผู้บริโภค หลักความรับผิดเด็ดขาด หลักความรับผิดในผลิตภัณฑ์ หลักผู้ซื้อ
ต้องระวังและหลักผู้ขายต้องระวัง การขายตรงและตลาดแบบตรง กฎหมายสถานบริการ กฎหมายเกี่ยวกับ
อาหารและยา การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคจากการใช้บริการสถานเสริมความงาม สปา สถานพยาบาล การโฆษณา
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และการท่องเที่ยว กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ และ
กฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ วัตถุอันตราย และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยาเสพติด
LAW 432 กฎหมายเกี่ยวกับศิลปะและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
		 (Law Governing Arts and Tourism Industry)
		 การคุ้มครองศิลปะในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และการค้า
ศิลปะและวัตถุโบราณ กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจน�ำเทีย่ ว และมัคคุเทศก์ กฎหมายเกีย่ วกับการเข้า
ในเขตหวงห้ามของการท่องเทีย่ ว กฎหมายเขตพิเศษเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว กฎหมายเกีย่ วกับการโรงแรม และ
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองนักท่องเที่ยว
LAW 433 กฎหมายกับสังคม
3(3-0-6)
		 (Law and Society)
		 บทศึกษา “กฎหมาย” ในความหมายอย่างกว้าง ทัง้ กฎหมายรัฐกับกฎหมายจารีตประเพณี (สิทธิ
ชุมชน) วิธีพิจารณาหน้าที่ของกฎหมายในสังคม ๓ ด้าน อันได้แก่ (๑) ระงับข้อพิพาทในสังคม (๒) ควบคุม
สังคมให้สงบเรียบร้อย (๓) พัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า
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LAW 434 โลกาภิวัตน์กับกฎหมาย
3(3-0-6)
		 (Globalization of Law)
		 “โลกาภิวัตน์” หลักกฎหมายหลายเรื่อง เช่น หลักประชาธิปไตย หลักนิติธรรม หลักคุ้มครองผู้
ด้อยโอกาส หลักอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
LAW 435 กฎหมายกับการพัฒนา
3(3-0-6)
		 (Law and Development)
		 บทศึกษาสหสาขาระหว่างวิชานิติศาสตร์ กับวิชาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การใช้กฎหมาย
เพื่อสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน
LAW 436 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0-6)
		 (Consumers Protection Law)
		 หลักการ เหตุผล และแนวคิดที่ท�ำให้เกิดความจ�ำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
มาตรการต่างๆ ทางกฎหมายทีใ่ ช้เพือ่ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค วิธกี ารบังคับใช้กฎหมาย มาตรการทีใ่ ช้เพือ่ เยียวยา
แก่ผู้บริโภคซึ่งได้รับความเสียหายทั้งตามที่ปรากฏในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยการขายตรง กฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
LAW 437 กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
		 (Industrial Law)
		 หลักทัว่ ไปของกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานอุตสาหกรรม ตลอดจน ระเบียบกฎเกณฑ์การ
ขอใบอนุญาตต่างๆ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการเรื่องความปลอดภัยใน
โรงงาน และกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
LAW 438 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
		 (Environmental Law)
		 ความหมายของสิง่ แวดล้อม วิกฤตการณ์สภาวะแวดล้อมในประเทศและในโลก กฎมายเกีย่ วกับ
การควบคุมมลพิษต่างๆ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแบบยั่งยืน แนวนโยบายของรัฐในการประกัน
สิทธิของประชาชนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ การจัดท�ำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กฎหมายที่ควบคุมและคุ้มครองสภาวะแวดล้อม กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
ที่ควบคุมการใช้ที่ดิน และกฎหมายผังเมือง กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ มาตรการทางกฎหมายและทางอื่นๆ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเรียก ค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ
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LAW 439 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
		 (Natural Resources Law)
		 กฎหมายเกี่ยวกับแร่ ก๊าซธรรมชาติ น�้ำมัน ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ ทั้งบนบกและในทะเล ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชายฝั่ง การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน
LAW 440 กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข
3(3-0-6)
		 (Law Govening Medical and Public Health)
		 หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ป่วย ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ และ
สาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพการแพทย์และการสาธารณสุข กฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความผิดทางละเมิด และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้า
หน้าที่ กฎหมายอาหารและยา กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ กฎหมายการสาธารณสุข กฎหมายรักษา
ความสะอาด กฎหมายหลักประกันสุขภาพ
LAW 441 กฎหมายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
		 (Science and Technology Law)
		 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายการพิจารณาและส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กฎมายประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์วิศวกรรม
สถาปัตยกรรม กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมือง กฎหมายเขตหวงห้ามต่างๆ กฎหมายการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

วิชาชีพ-เลือก กฎหมายธุรกิจและกฎหมายระหว่างประเทศ
LAW 442 กฎหมายเพื่อการบริหารและจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Law for Business Administration and Management)
		 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง การบริหาร การด�ำเนินการ และการเลิกกิจการขององค์กรธุรกิจ
สิทธิและหน้าที่ขององค์กรธุรกิจ การควบคุมก�ำกับดูแลองค์กรธุรกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กร
ธุรกิจในการท�ำนิติกรรมสัญญา การควบคุมธุรกิจด้วยกฎหมายพิเศษ การคุ้มครองผู้บริโภค ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอาชญากรรมทางธุรกิจ
			
LAW 443 กฎหมายเพือ่ การเจรจาและระงับข้อพิพาททางธุรกิจและการอนุญาโตตุลาการ 3(2-2-5)
		 (Negotiation for Alternative Dispute Resolution and Arbitration)
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคนิคการเจรจา ต่อรอง และวิธกี ารทางกฎหมายเพือ่ ใช้ระงับข้อพิพาท
ทางธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ หรือทีเ่ รียกว่า “การระงับข้อพิพาททางเลือก” ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญเพือ่ ระงับข้อพิพาททาง
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ธุรกิจ อยู่ในรูปแบบของ การเจรจา ต่อรอง การไกล่เกลี่ย และการชี้ขาด (โดยอนุญาโตตุลาการ) กระบวนการ
และขัน้ ตอนของ “การระงับข้อพิพาททางเลือก” ภายใต้กฎเกณฑ์ของ คณะกรรมาธิการสหประชาชาติวา่ ด้วย
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) และ สภาหอการค้าระหว่างประเทศ หรือ International Chamber of Commerce (ICC) และศึกษา
ถึงสถาบันเพื่อการระงับข้อพิพาทอาเซียน และ สถาบันเพื่อการระงับข้อพิพาทของประเทศไทย
LAW 444 กฎหมายเพื่อการประกอบธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
		 (Law for the Business of Real Estate)
		 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและอาคารชุด การจัดสรรที่ดิน และผังเมือง นโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ
ตัวแทน-นายหน้าค้าทีด่ นิ การรังวัดและสอบเขตทีด่ นิ การจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมในทีด่ นิ และอาคารชุด
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

LAW 445 กฎหมายอาเซียน
3(3-0-6)
		 (ASEAN Law)
		 ความเป็นมาของการรวมกลุม่ ประชาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน กฎบัตร
อาเซียน โครงสร้างและองค์กรย่อยของอาเซียน ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และ
สังคม-วัฒนธรรมของรัฐสมาชิกอาเซียน ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
อื่น การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนที่น่าสนใจ
		
LAW 446 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
		 (International Trade Law)		
กฎเกณฑ์พนื้ ฐานและหลักส�ำคัญในเรือ่ งของการค้าระหว่างประเทศอีกทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กิจกรรมหรือธุรกรรมหลักทีเ่ กิดขึน้ ในทางการค้าระหว่างประเทศ ทีม่ กี ารน�ำเข้าและส่งออก กระบวนการ การท�ำ
สัญญาซือ้ ขายระหว่างประเทศ วิธกี ารช�ำระเงินระหว่างประเทศ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
ทีส่ ำ� คัญ อาทิ กฎหมายแข่งขันทางการค้า มาตรการโต้ตอบการทุม่ ตลาด และกฎหมายอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง บริบท
ทางการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศภายใต้ องค์กรการค้าโลก (WTO) และสภา
หอการค้าระหว่างประเทศ (ICC) หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) และหลักแห่งชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง
(MFN)
LAW 447 การเจรจาทางธุรกิจและการร่างสัญญา
3(3-0-6)
		 (Business Negotiations and Contract Drafting)
		 กระบวนการเจรจาทางธุรกิจ วิธีการต่อรองในทางธุรกิจ และเทคนิคการร่างสัญญาทางธุรกิจ
บทบาทของกฎหมายที่มีผลต่อการเจรจาและการร่างสัญญาทางธุรกิจ
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LAW 448 กฎหมายการเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
		 (Monetary and Banking Law)
		 ความหมายและความส�ำคัญของสถาบันการเงิน และการธนาคาร นโยบายของรัฐและบทบาท
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และองค์กรต่างๆ ของรัฐในการก�ำกับดูแลสถาบันการเงินและธนาคาร การ
ปริวรรตเงินตรา และแลกเปลีย่ นเงินตราและเสถียรภาพของเงิน นโยบายและมาตรการในการดูแลสภาพคล่อง
และทุนส�ำรองเงินตราระหว่างประเทศ และกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและองค์กรต่างๆของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง บทบาทของสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์ในการระดม
เงินออมและการให้เครดิตหรือสินเชื่อในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ธุรกิจและบริหารต่างๆ ของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนรูปแบบของธุรกรรมทางการเงินที่
เกีย่ วข้องประเภทของเครดิต และตราสารทางการเงินต่างๆ การบริหารความเสีย่ งอันเกิดจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน การช�ำระเงินและการโอนเงิน
		
LAW 449 กฎหมายเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
3(3-0-6)
(Law Relating to Transactions through Internet System)
แนวคิดและวิวฒ
ั นาการของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ปัญหากฎหมายเกีย่ วกับการท�ำธุรกรรม
ผ่านระบบดังกล่าว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ตลอด
จนปัญหาของกฎหมายเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย
LAW 450 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์
2(2-0-4)
		 (Law and Economics)
		 บทบาทของกฎหมายทีมีต่อกลไกของระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ตั้งแต่ การผลิต การบริโภค
บทบาทของรัฐและเอกชนในการด�ำเนินการทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจของไทย และ
วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของเศรษฐกิจโลก บทบาทของกฎหมายในการส่งเสริมและก�ำกับดูแล องค์กรทาง
เศรษฐกิจ แนวโน้มการออกกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
LAW 451 กฎหมายหลักทรัพย์
3(3-0-6)
(Securities Exchange Law)
		 ความเป็นมา โครงสร้างและการบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์ สถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการ
ควบคุมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ตาม พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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LAW452
		
		

สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Seminar in Business Law)
ประเด็นปัญหากฎหมายในภาคธุรกิจ การใช้กฎหมายเพือ่ แก้ไขปัญหาในการด�ำเนินงานทางธุรกิจ

LAW 453 กฎหมายการคลัง
2(2-0-4)
		 (Public Finance Law)
		 หลักกฎหมายการคลังที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการเงิน การคลัง วิธีการงบประมาณ ระบบภาษีอากร
สถาบันการเงินและการคลัง หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับการเงินการคลังที่รัฐใช้ในประเทศ
		
LAW 454 กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ
2(2-0-4)
		 (International Investment Law)
		 กฎหมายและหลักปฏิบัติการลงทุนระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของไทยใน
ฐานะประเทศผู้รับการลงทุน เช่น กฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุน หลักกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของบางประเทศ เช่น เวียดนาม ลาว เขมร และจีน ความ
ตกลงระหว่างประเทศในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน อนุสัญญาภาษีซ้อนอนุสัญญาว่าด้วยการระงับ
ข้อพิพาทการลงทุน ความตกลงระหว่างภูมภิ าค ประเทศเกีย่ วกับอุตสาหกรรมและการลงทุน และความตกลง
และแนวโน้มความตกลง ระหว่างประเทศในอนาคตในการเปิดเสรีทางการลงทุนในกรอบ APEC ร่างความ
ตกลง พหุภาคีทางการลงทุน หลักการ การเปิดเขตเสรีการลงทุนของอาเซียน
LAW 455 กฎหมายสหภาพยุโรป
3(3-0-6)
		 (European Union Law)
		 ความเป็นมาของการจัดตั้งของสหภาพยุโรป หลักทั่วไปของกฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป
กฎหมายระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป สถาบันของสหภาพยุโรป สิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคีภายใต้
พันธกรณีของสหภาพยุโรป เขตอ�ำนาจศาลแห่งสหภาพยุโรป ปัญหาและแนวโน้มของสหภาพยุโรป
LAW 456 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
3(3-0-6)
		 (Competition Law)
		 แนวคิดและหลักการทีส่ าคัญของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า แนวทางในการควบคุม
หรือก�ำกับดูแลโครงสร้างทางธุรกิจหรือการกระท�ำที่กระทบกระเทือนต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
การก�ำหนดข้อยกเว้นไม่ใช้บังคับแก่การกระท�ำบางลักษณะ บทบาทของรัฐกับกลไกการใช้ ตลอดจนปัญหา
ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
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LAW 457 กฎหมายขนส่งระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (International Transport Law)
		 กฎหมายลักษณะรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายขนส่งระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการขนส่งคนโดยสาร การขนส่งสินค้าทั้งทางบก คือทางถนน และทางรถไฟ ทางน�้ำและ
ล�ำคลอง ไม่รวมทางทะเล ทางอากาศและการขนส่งรวมหลายทาง
		
LAW 458 กฎหมายพาณิชย์นาวี
2(2-0-4)
(Maritime Law)
		 กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลรูปแบบต่างๆ ความส�ำคัญและบทบาทของตราส่ง
สินค้าทางทะเล การเช่าเหมาเรือ ในลักษณะต่างๆ กฎหมายเกี่ยวกับเรือเดินทะเล ความผิดและการจ�ำกัด
ความรับผิดชอบของเจ้าของเรือและผูข้ นส่ง การกักเรือ การจับจองเรือและบุรมิ สิทธิทางทะเล ความรับผิดอัน
เกิดจากการเรือโดนกัก การช่วยเหลือกูภ้ ยั ทางทะเล การเฉลีย่ ความเสียหายทัว่ ไป และการประกันภัยทางทะเล
ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของการประกอบ ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเล
LAW459 กฎหมายการเดินอากาศและการบินพลเรือน
3(3-0-6)
		 (Air Navigation and Civil Aviation Law)
		 หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตอ�ำนาจอธิปไตยของรัฐเหนือน่านฟ้าและการใช้พื้นที่
ทางอากาศของรัฐ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเดินอากาศและการบินพลเรือนกฎหมาย
ระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินอากาศและการบินพลเรือน และกฎหมายภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดิน
อากาศและการบินพลเรือน เช่น อนุสญ
ั ญาชิคาโกว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ความตกลงว่าด้วย
การบริการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ อนุสญ
ั ญาโตเกียวว่าด้วยการกระท�ำความผิดและการกระท�ำอืน่ ๆ
ในท�ำนองเดียวกันบนอากาศ อนุสญ
ั ญากรุงเฮกว่าด้วยการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบ อนุสญ
ั ญา
มอนทรีออลเพือ่ การสร้างเอกภาพแก่หลักเกณฑ์ในการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ พระราชบัญญัตกิ าร
เดินอากาศ พ.ศ.2497 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดิน
อากาศ พ.ศ.2521 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติอากาศยานที่กระท�ำผิดกฎหมาย พ.ศ.2553
LAW460 กฎหมายสารสนเทศและดิจิทัล
3(2-2-5)
		 (Digital Law)
		 วิชานีเ้ ป็นการศึกษากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั
โดยมุ่งเน้น ในหัวข้อดังต่อไปนี้ (1) กฎหมายและระเบียบด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง
และกิจการวิทยุโทรทัศน์ (2) กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร (3) กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(4) กฎหมายเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการกระทําความผิดเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์
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LAW 470 สหกิจศึกษา
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education)
		
วิชาบังคับก่อน : LAW 312 หลักวิชาชีพและประสบการณ์นักกฎหมาย
		 การปฏิบตั งิ านด้านนิตศิ าสตร์ในรูปแบบต่างๆในส�ำนักงาน ทีไ่ ด้รบั เลือกเสมือนเป็นเจ้าหน้าทีข่ อง
หน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ติดต่อกัน หรือ 560 ชั่วโมง การท�ำงานให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับ
มอบหมายภายในระยะเวลาปฏิบตั งิ าน การส่งบันทึกประจ�ำวันกับทีป่ รึกษางานทุกสัปดาห์ การประเมินผลงาน
จากหัวหน้าหน่วยงานที่ท�ำการปฏิบัติงานนั้น หรือการปฏิบัติงานด้านนิติศาสตร์ร่วมกับองค์กรภาค ประชา
สังคมหรือชุมชน ภายใต้การประสานงานของศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์โดยน�ำความรู้ที่ได้
ศึกษามาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมทีเ่ ป็นประเด็นส�ำคัญของชุมชน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเยียวยาให้กบั คน
หมู่มาก โดยใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือส�ำคัญ มีการลงรับฟังและเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนหรือ
พื้นที่เป้าหมาย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ติดต่อกัน หรือ 560 ชั่วโมง มีการรายงานข้อเท็จจริง ปัญหา
และกระบวนการแก้ไขปัญหา ซึง่ มีการรับรองจากองค์กรภาคประชาสังคมหรือผูน้ ำ� ชุมชนต่ออาจารย์ทปี่ รึกษา
ทุกสัปดาห์ และมีการน�ำเสนอกระบวนการในการแก้ไขปัญหาภายใต้การอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นส�ำคัญ
ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา องค์กรภาคประชาสังคม และชุมชน
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ทั้งนี้ โดยรับการประเมินการปฏิบัติงานจากคณาจารย์ องค์กรภาคประชาสังคมหรือชุมชน
และคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

หมวดวิชาเลือกเสรี
LAW 480 กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ
2(2-0-4)
		 (Law and Business Administration)
		 บทบาทของกฎหมายทีม่ ตี อ่ การจัดตัง้ องค์กรธุรกิจ หน้าทีง่ านทางธุรกิจ การผลิต การเงิน การ
บริหาร ทั้งด้านงานบุคคลและการควบคุมก�ำกับดูแล ผลกระทบของธุรกิจต่อสังคม ผู้บริโภค
		
LAW 481 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
		 (Business Law)
		 เอกเทศสัญญาต่างๆที่ส�ำคัญ ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ค�้ำประกัน จ�ำนอง จ�ำน�ำ ตั๋วเงิน
กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจที่ด�ำเนินการโดยเอกชนคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วน
จ�ำกัด บริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชน จ�ำกัด การจัดตั้ง การจดทะเบียน สิทธิและหน้าที่ การด�ำเนินการ การ
บริหารและการเลิกกิจการ บริษัทเงินทุนและเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจเป็นพิเศษ กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายอิเล็คทรอนิกส์
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วิทยาลัยดนตรี Conservatory of Music
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Music Program
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
MUS 100 วรรณกรรมดนตรีเบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Music Literature)
การท�ำความเข้าใจดนตรีผ่านการฟังและการศึกษาดนตรีจากวัฒนธรรมในยุคต่าง ๆ ศึกษา
ลักษณะของรูปแบบและองค์ประกอบหลักของดนตรี เช่น ท�ำนอง จังหวะ สังคีตลักษณ์ เนื้อดนตรี ดนตรี
ประเภทต่าง ๆ จากบทประพันธ์เพลงที่ส�ำคัญ
MUS 111 ทฤษฎีดนตรี 1
3(3-0-6)
		 (Music Theory I)
ความรู้พื้นฐานทางดนตรี ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่น การบันทึกโน้ต จังหวะ ขั้นคู่
บันไดเสียงไดอาโทนิก
		
MUS 112 ทฤษฎีดนตรี 2
3(3-0-6)
		 (Music Theory II)
ความรู้พื้นฐานทางดนตรี ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่น กุญแจเสียง โมด ทรัยแอด คอร์ด ได
อาโทนิกทรัยแอด และไดอาโทนิกคอร์ด
		
MUS 113 โสตทักษะ 1
1(0-2-1)
		 (Aural Skills I)
การฝึกปฏิบัติการส�ำหรับทักษะการฟังและการร้อง ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่น ขั้นคู่ จังหวะ
และท�ำนองเพนทาโทนิกเบื้องต้น เป็นต้น
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MUS 114 โสตทักษะ 2
1(0-2-1)
		 (Aural Skills II)
การฝึกปฏิบัติการส�ำหรับทักษะการฟังและการร้อง ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่น ขั้นคู่ คอร์ด
บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ จังหวะรูปแบบต่าง ๆ ท�ำนองเพนทาโทนิกและไดอาโทนิก
		
MUS 127 ดนตรีปฏิบัติ 1
4(0-8-4)
		 (Applied Music I)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับต้น
		
MUS 128 ดนตรีปฏิบัติ 2
4(0-8-4)
		 (Applied Music II)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับต้นตอนปลาย
		
MUS 191 ชั่วโมงการแสดงดนตรี 1
0(0-0-0)
		 (Recital Hours I)
เข้าชมการแสดงที่ได้รับอนุมัติจากวิทยาลัยดนตรี เกรด: ผ่าน/ไม่ผ่าน
		
MUS 192 ชั่วโมงการแสดงดนตรี 2
0(0-0-0)
		 (Recital Hours II)
เข้าชมการแสดงที่ได้รับอนุมัติจากวิทยาลัยดนตรี เกรด: ผ่าน/ไม่ผ่าน
		
MUS 211 ทฤษฎีดนตรี 3
3(3-0-6)
		 (Music Theory III)
การประสานเสียงไดอาโทนิก การเขียนเสียงประสานสีแ่ นว และการวิเคราะห์บทเพลงทีป่ ระกอบ
ด้วย ทรัยแอด และคอร์ดทบเจ็ดทุกรูป การด�ำเนินคอร์ด การน�ำแนวเสียง เคเดนซ์ โน้ตนอกคอร์ด
		
MUS 212 ทฤษฎีดนตรี 4
3(3-0-6)
		 (Music Theory IV)
การประสานเสียงโครมาติก การเขียนเสียงประสานสี่แนวขั้นสูง และการวิเคราะห์บทเพลงที่
ประกอบด้วย คอร์ดโดมินันท์ระดับสอง คอร์ดโน้ตลีดดิงระดับสอง คอร์ดนิอาโพลิตัน คอร์ดคู่หกออกเมนเทด
คอร์ดทบต่างๆ คอร์ดยืม และการเปลี่ยนกุญแจเสียง
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MUS 213 โสตทักษะ 3
1(0-2-1)
		 (Aural Skills III)
การฝึกปฏิบตั กิ ารส�ำหรับทักษะการฟังและการร้อง ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่น ขัน้ คู่ การร้อง
สองแนว บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ จังหวะรูปแบบต่าง ๆ ท�ำนองไดอาโทนิกทีม่ โี น้ตโครมาติก การด�ำเนิน
คอร์ดแบบไดอาโทนิก
MUS 214 โสตทักษะ 4
1(0-2-1)
		 (Aural Skills IV)
การฝึกปฏิบตั กิ ารส�ำหรับทักษะการฟังและการร้อง ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ เช่น ขัน้ คู่ การร้อง
สองแนว บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ จังหวะรูปแบบต่าง ๆ ท�ำนองไดอาโทนิกทีม่ โี น้ตโครมาติก การด�ำเนิน
คอร์ดแบบไดอาโทนิกและโครมาติก
		
MUS 217 ประวัติดนตรีตะวันตก 1
3(3-0-6)
		 (History of Western Music I)
ลักษณะและแก่นสารของดนตรีในยุคกลาง  ยคุ ฟืน้ ฟูศลิ ปวิทยาการ และยุคบาโรก เพือ่ ให้เข้าใจ
รูปแบบทางดนตรีของยุคสมัยดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง โดยวิเคราะห์ผลงานทางดนตรีที่ส�ำคัญในยุคนี้
		
MUS 218 ประวัติดนตรีตะวันตก 2
3(3-0-6)
		 (History of Western Music II)
ลักษณะและแก่นสารของดนตรีในยุคคลาสสิก  ยุคโรแมนติก และยุคปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจรูป
แบบทางดนตรีของยุคสมัยดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง โดยวิเคราะห์ผลงานทางดนตรีที่ส�ำคัญในยุคนี้
		
MUS 227 ดนตรีปฏิบัติ 3
4(0-8-4)
		 (Applied Music III)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับกลางตอนต้น
MUS 228 ดนตรีปฏิบัติ 4
4(0-8-4)
		 (Applied Music IV)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับกลาง
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MUS 261 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดนตรี
2(1-2-3)
		 (Introduction to Music Technology)
เทคโนโลยีทางดนตรีเบื้องต้นที่นักดนตรีปัจจุบันควรรู้ โดยเน้นที่โปรแกรมเขียนโน้ต โปรแกรม
ดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไฟฟ้า วิธีการท�ำซีเควนช์ด้วยระบบมีดี
MUS 262 การผลิตดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
2(1-2-3)
		 (Computer-Based Music Production)
แนวคิดและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆในสตูดิโอ โดยให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับ ระบบเสียงดิจิตอล
ตัวอย่างเสียง การสังเคราะห์เสียง ระบบมีดี การเชื่อมต่อสัญญาณ การตัดต่อ การจับเทียบสัญญาณภาพ
และเสียง การปรับแต่งสัญญาณ และ เทคนิคการผลิตเพลงเชิงพาณิชย์เชิงสร้างสรรค์
MUS 291 ชั่วโมงการแสดงดนตรี 3
		 (Recital Hours III)
เข้าชมการแสดงที่ได้รับอนุมัติจากวิทยาลัยดนตรี เกรด: ผ่าน/ไม่ผ่าน

0(0-0-0)

MUS 292 ชั่วโมงการแสดงดนตรี 4
		 (Recital Hours IV)
เข้าชมการแสดงที่ได้รับอนุมัติจากวิทยาลัยดนตรี เกรด: ผ่าน/ไม่ผ่าน

0(0-0-0)

MUS 303 การเรียบเรียงเครื่องดนตรี
2(2-0-4)
		 (Instrumentation)
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงออร์เคสตรา รวมถึงเครื่องดนตรีทดเสียง ช่วงเสียง สีสันเสียง
วิธีการเล่นและค�ำศัพท์ การผสมวงขนาดเล็ก
MUS 367 ธุรกิจดนตรี
3(3-0-6)
		 (Music Business)
พื้นฐานโครงสร้างปัจจุบันของธุรกิจดนตรีและอุตสาหกรรมบันเทิง ประวัติความเป็นมาของ
ธุรกิจดนตรี และการพัฒนาหาตลาดส�ำหรับผลผลิตเพลงและนักดนตรี โดยเน้นที่ธุรกิจดนตรีร่วมสมัย สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ กิจกรรมที่ส่งเสริมการขาย สื่อมวลชน การบริหารศิลปิน องค์กรที่เกี่ยวข้อง กฎหมายลิขสิทธิ์
อุตสาหกรรมเพลง หลักจริยธรรมวิชาชีพ และการพัฒนาทางอาชีพ
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MUS 371 การอ�ำนวยเพลงเบื้องต้น
2(1-2-3)
		 (Basic Conducting)
เทคนิคพืน้ ฐานในการการอ�ำนวยเพลงด้วยการใช้ไม้บาตองและไม่ใช้ไม้บาตอง จังหวะพืน้ ฐาน
แบบต่าง ๆ  การเตรียมความพร้อม การตัดเสียง การทอดเสียงยาว ความเร็วจังหวะ อารมณ์เพลง และการใช้
มือซ้าย
MUS 391 ชั่วโมงการแสดงดนตรี 5
		 (Recital Hours V)
เข้าชมการแสดงที่ได้รับอนุมัติจากวิทยาลัยดนตรี เกรด: ผ่าน/ไม่ผ่าน
		
MUS 392 ชั่วโมงการแสดงดนตรี 6
		 (Recital Hours VI)
เข้าชมการแสดงที่ได้รับอนุมัติจากวิทยาลัยดนตรี เกรด: ผ่าน/ไม่ผ่าน
		
เลือก 4 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้

0(0-0-0)

0(0-0-0)

MUS 123 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 1
1(0-2-1)
		 (Keyboard Skills I)
ทักษะการเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้น การวางนิ้ว บันไดเสียงเมเจอร์และอาร์เพจจิโอ การด�ำเนินของ
คอร์ดเบื้องต้น ทรัยแอดเบื้องต้น คอร์ดโดมินันท์ทบเจ็ด การพลิกกลับของคอร์ด การอ่านโน้ต การวางเสียง
ประสาน และการอิมโพรไวส์
MUS 124 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 2
1(0-2-1)
		 (Keyboard Skills II)
บันไดเสียงไมเนอร์และอาร์เพจจิโอ โมด คอร์ดทบเจ็ด 5 ประเภท การพลิกกลับของคอร์ด การ
ด�ำเนินคอร์ดเบื้องต้น การเล่นบทเพลง การอ่านโน้ต การวางเสียงประสาน และการอิมโพรไวส์
MUS 125 คีย์บอร์ดฮาร์โมนี 1
2(0-4-2)
		 (Keyboard Harmony I)
ทักษะพื้นฐานการประสานเสียงบนคีย์บอร์ด รวมถึงการด�ำเนินคอร์ด การด้นปฏิบัติแนวเบส
ตัวเลข การอ่านสกอร์ การใส่เสียงประสานท�ำนอง และทักษะอื่น ๆ ที่สัมพันธ์
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MUS 126 คีย์บอร์ดฮาร์โมนี 2
2(0-4-2)
		 (Keyboard Harmony II)
ทักษะขัน้ สูงการประสานเสียงบนคียบ์ อร์ด การทดกุญแจเสียง การอ่านโน้ตเพลงร้องประสาน 4  
แนว การอ่านโน้ตทันควัน ทักษะพื้นฐานการเล่นประกอบ และเทคนิคในระดับที่เหมาะสมโดยเน้นเรื่องเสียง
ประสานโครมาติก และตัวอย่างดนตรีร่วมสมัย
		
MUS 223 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 3
1(0-2-1)
		 (Keyboard Skills III)
การเล่นอาร์เพจจิโอคอร์ดโดมินันท์ทบเจ็ดและคอร์ดโดมินันท์ระดับสอง การด�ำเนินของคอร์ด
การอ่านโน้ต การวางเสียงประสาน และการอิมโพรไวส์
		
MUS 224 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ด 4
1(0-2-1)
		 (Keyboard Skills IV)
การพัฒนาทักษะการเล่นอาร์เพจจิโอ คอร์ดดิมินิชท์ คอร์ดออกเมนเทดคู่หก และคอร์ดนิอาโพ
ลิตัน การด�ำเนินของคอร์ดที่มีการเปลี่ยนกุญแจเสียง การอ่านโน้ต การวางเสียงประสาน และการอิมโพรไวส์
		
MUS 253 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ดแจ๊ส 1
1(0-2-1)
		 (Jazz Keyboard Skills I)
ฝึกทักษะการเล่นคีย์บอร์ดแจ๊ส โดยศึกษาเสียงประสาน และการด�ำเนินคอร์ดต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ดนตรีแจ๊ส
		
MUS 254 ทักษะการเล่นคีย์บอร์ดแจ๊ส 2
1(0-2-1)
		 (Jazz Keyboard Skills II)
ศึกษาต่อเนื่องจากวิชา MUS 253 เสียงประสาน และการด�ำเนินคอร์ดในลีลาต่าง ๆ ที่ใช้ใน
ดนตรีแจ๊สและบลูส์ รวมถึงการเล่นท�ำนอง และการอิมโพรไวส์แนวบรรเลงประกอบ การสร้างแนวเบส และ
การอ่านโน้ตรวมแบบแจ๊ส
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วิชาชีพ

1. กลุ่มวิชาการประพันธ์เพลง (Music Composition)

MUS 215 การประพันธ์เพลง 1
4(0-8-4)
		 (Composition I)
หลักการเบื้องต้นของการประพันธ์เพลงและการแสดงบทประพันธ์
		
MUS 216 การประพันธ์เพลง 2
4(0-8-4)
		 (Composition II)
หลักการของการประพันธ์เพลงและการแสดงบทประพันธ์ในระดับที่สูงขึ้น
		
MUS 304 การเรียบเรียงเสียงวงดนตรี
2(2-0-4)
		 (Orchestration)
การเรียบเรียงเสียงส�ำหรับวงดนตรีหลายขนาด ตั้งแต่วงเชมเบอร์จนถึงวงออร์เคสตรา โดยใช้
ความรูจ้ ากวิชา MUS 303 ความสมดุลย์ของเสียง การผสมสีสนั เครือ่ งดนตรี และความชัดเจนของพืน้ ผิวดนตรี
		
MUS 305 สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
2(2-0-4)
		 (Form and Analysis)
การวิเคราะห์ดนตรีในด้านสังคีตลักษณ์ การประสานเสียง  ลักษณะจังหวะ ท�ำนอง และพื้นผิว
ดนตรีของบทประพันธ์ตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการจนถึงปัจจุบัน
MUS 307 การแต่งท�ำนองสอดประสาน
2(2-0-4)
		 (Counterpoint)
การแต่งท�ำนองสอดประสานส�ำหรับ 2-4 เสียง ในรูปแบบซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงครึ่งแรกของ
ศตวรรษที่ 18 โดยเฉพาะในงานของ เจ เอส บาค การเขียนท่อนดนตรีสวีทส์ อินเว็นชัน ฟิวก์ แคนอน พาซา
คาเลีย และคอราลพรีลูด
		
MUS 315 การประพันธ์เพลง 3
4(0-8-4)
		 (Composition III)
หลักการของการประพันธ์เพลงที่เจาะจงพิเศษในลักษณะดนตรีต่าง ๆ
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MUS 316 การประพันธ์เพลง 4
4(0-8-4)
		 (Composition IV)
โครงการการศึกษาส่วนบุคคลที่เจาะจงประพันธ์เพลงในโครงสร้างสังคีตลักษณ์ขนาดเล็ก
		
MUS 401 ดนตรีศตวรรษที่ยี่สิบ
2(2-0-4)
		 (Twentieth-Century Music)
ลักษณะและหลักการของดนตรีในศตวรรษทีย่ สี่ บิ ดังทีพ่ บในผลงานของนักประพันธ์เพลงทีเ่ ป็น
ผู้น�ำและเป็นตัวแทนของดนตรีในสมัยนี้ การวิเคราะห์บทประพันธ์ที่ส�ำคัญ
MUS 415 การประพันธ์เพลง 5
4(0-8-4)
		 (Composition V)
โครงการประพันธ์เพลงของแต่ละบุคคลที่สามารถใช้ทุกสื่อการน�ำเสนอ โดยเน้นใน
โครงสร้างสังคีตลักษณ์ที่ใหญ่ขึ้น
		
MUS 419 การแสดงผลงานการประพันธ์เพลง
0(0-0-0)
		 (Composition Recital)
การแสดงผลงานการประพันธ์เพลงความยาว 30 นาทีหรือมากกว่า
		
2. กลุ่มวิชาการแสดงดนตรี (Instrumental Performance)
MUS 181 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 1
1(0-3-2)
		 (Symphony Orchestra I)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นส�ำหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดับต้น นักศึกษาต้อง
ผ่านการทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 182 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 2
1(0-3-2)
		 (Symphony Orchestra II)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นส�ำหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดับต้นตอนปลาย
นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 281 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 3
1(0-3-2)
		 (Symphony Orchestra III)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดับกลางตอนต้น นักศึกษาต้องผ่าน
การทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
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MUS 282 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 4
1(0-3-2)
		 (Symphony Orchestra IV)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดับกลาง นักศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 305 สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
2(2-0-4)
		 (Form and Analysis)
การวิเคราะห์ดนตรีในด้านสังคีตลักษณ์ การประสานเสียง  ลักษณะจังหวะ ท�ำนอง และพื้นผิว
ดนตรีของบทประพันธ์ตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการจนถึงปัจจุบัน
		
MUS 327 ดนตรีปฏิบัติ 5
4(0-8-4)
		 (Applied Music V)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับกลางตอนปลาย
		
MUS 328 ดนตรีปฏิบัติ 6
4(0-8-4)
		 (Applied Music VI)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูงตอนต้น
		
MUS 381 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 5
1(0-3-2)
		 (Symphony Orchestra V)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดับกลางตอนปลาย นักศึกษาต้อง
ผ่านการทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 382 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 6
1(0-3-2)
		 (Symphony Orchestra VI)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดุรยิ างค์ซมิ โฟนีในระดับสูงตอนต้น นักศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 399 การแสดงส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
0(0-0-0)
		 (Junior Recital)
การแสดงความยาว 30 นาทีหรือมากกว่า

1660
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

		
MUS 401 ดนตรีศตวรรษที่ยี่สิบ
2(2-0-4)
		 (Twentieth-Century Music)
ลักษณะและหลักการของดนตรีในศตวรรษทีย่ สี่ บิ ดังทีพ่ บในผลงานของนักประพันธ์เพลงทีเ่ ป็น
ผู้น�ำและเป็นตัวแทนของดนตรีในสมัยนี้ การวิเคราะห์บทประพันธ์ที่ส�ำคัญ
		
MUS 427 ดนตรีปฏิบัติ 7
4(0-8-4)
		 (Applied Music VII)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูง
		
MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8
4(0-8-4)
		 (Applied Music VIII)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูงตอนปลาย
		
MUS 481 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 7
1(0-3-2)
		 (Symphony Orchestra VII)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดุรยิ างค์ซมิ โฟนีในระดับสูง นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบ
ทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 482 วงดุริยางค์ซิมโฟนี 8
1(0-3-2)
		 (Symphony Orchestra VIII)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนีในระดับสูงตอนปลาย นักศึกษาต้องผ่าน
การทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
เลือก 1 รายวิชาดังต่อไปนี้
MUS 497 การแสดงดนตรีและการบรรยาย
		 (Lecture Recital)
การแสดงและการบรรยายความยาว 30 นาทีหรือมากกว่า
		

0(0-0-0)

1661
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

MUS 499 การแสดงส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
		 (Senior Recital)
		
วิชาบังคับร่วม : MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8
การแสดงความยาว 45 นาทีหรือมากกว่า

0(0-0-0)

3. กลุ่มวิชาการแสดงเปียโน (Piano Performance)
MUS 225 การบรรเลงเปียโนประกอบ 1
		 (Piano Accompanying I)
ทักษะการอ่านโน้ต และการเตรียมโน้ตเพลงส�ำหรับนักเปียโน

2(0-4-2)

MUS 226 การบรรเลงเปียโนประกอบ 2
2(0-4-2)
		 (Piano Accompanying II)
ทักษะการอ่านโน้ต การทดเสียง การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี นักร้อง และการบรรเลงรวม
วงขนาดเล็ก
		
MUS 305 สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
2(2-0-4)
		 (Form and Analysis)
การวิเคราะห์ดนตรีในด้านสังคีตลักษณ์ การประสานเสียง  ลักษณะจังหวะ ท�ำนอง และพื้นผิว
ดนตรีของบทประพันธ์ตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการจนถึงปัจจุบัน
		
MUS 325 การบรรเลงเปียโนประกอบ 3
2(0-4-2)
		 (Piano Accompanying III)
การบรรเลงประกอบเครือ่ งดนตรี นักร้อง และการบรรเลงรวมวง การอ่านโน้ต และการอิมโพรไวส์
		
MUS 326 การบรรเลงเปียโนประกอบ 4
2(0-4-2)
		 (Piano Accompanying IV)
การบรรเลงประกอบเครือ่ งดนตรี นักร้อง และการบรรเลงรวมวงขัน้ กลาง การอ่านโน้ต การทดเสียง
		
MUS 327 ดนตรีปฏิบัติ 5
4(0-8-4)
		 (Applied Music V)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับกลางตอนปลาย
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MUS 328 ดนตรีปฏิบัติ 6
4(0-8-4)
		 (Applied Music VI)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูงตอนต้น
				
MUS 399 การแสดงส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
0(0-0-0)
		 (Junior Recital)
การแสดงความยาว 30 นาทีหรือมากกว่า
		
MUS 401 ดนตรีศตวรรษที่ยี่สิบ
2(2-0-4)
		 (Twentieth-Century Music)
ลักษณะและหลักการของดนตรีในศตวรรษทีย่ สี่ บิ ดังทีพ่ บในผลงานของนักประพันธ์เพลงทีเ่ ป็น
ผู้น�ำและเป็นตัวแทนของดนตรีในสมัยนี้ การวิเคราะห์บทประพันธ์ที่ส�ำคัญ
MUS 427 ดนตรีปฏิบัติ 7
4(0-8-4)
		 (Applied Music VII)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูง
		
MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8
4(0-8-4)
		 (Applied Music VIII)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูงตอนปลาย
		
		
เลือก 1 รายวิชาดังต่อไปนี้
MUS 497 การแสดงดนตรีและการบรรยาย
		 (Lecture Recital)
การแสดงและการบรรยายความยาว 30 นาทีหรือมากกว่า
		
MUS 499 การแสดงส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
		 (Senior Recital)
		
วิชาบังคับร่วม : MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8
การแสดงความยาว 45 นาทีหรือมากกว่า

0(0-0-0)

0(0-0-0)
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4. กลุ่มวิชาการแสดงกีตาร์ (Guitar Performance)
MUS 185 วงเชมเบอร์ 1
1(0-2-1)
		 (Chamber Music Ensemble I)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดับต้น นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบ
ทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 186 วงเชมเบอร์ 2
1(0-2-1)
		 (Chamber Music Ensemble II)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดับต้นตอนปลาย นักศึกษาต้องผ่าน
การทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 285 วงเชมเบอร์ 3
1(0-2-1)
		 (Chamber Music Ensemble III)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดับกลางตอนต้น นักศึกษาต้องผ่าน
การทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 286 วงเชมเบอร์ 4
1(0-2-1)
		 (Chamber Music Ensemble IV)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดับกลาง นักศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 305 สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
2(2-0-4)
		 (Form and Analysis)
การวิเคราะห์ดนตรีในด้านสังคีตลักษณ์ การประสานเสียง  ลักษณะจังหวะ ท�ำนอง และพื้นผิว
ดนตรีของบทประพันธ์ตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการจนถึงปัจจุบัน
		
MUS 327 ดนตรีปฏิบัติ 5
4(0-8-4)
		 (Applied Music V)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับกลางตอนปลาย
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MUS 328 ดนตรีปฏิบัติ 6
4(0-8-4)
		 (Applied Music VI)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูงตอนต้น
		
MUS 385 วงเชมเบอร์ 5
1(0-2-1)
		 (Chamber Music Ensemble V)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดับกลางตอนปลาย นักศึกษาต้อง
ผ่านการทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 386 วงเชมเบอร์ 6
1(0-2-1)
		 (Chamber Music Ensemble VI)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดับสูงตอนต้น นักศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 399 การแสดงส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
0(0-0-0)
		 (Junior Recital)
การแสดงความยาว 30 นาทีหรือมากกว่า
		
MUS 401 ดนตรีศตวรรษที่ยี่สิบ
2(2-0-4)
		 (Twentieth-Century Music)
ลักษณะและหลักการของดนตรีในศตวรรษทีย่ สี่ บิ ดังทีพ่ บในผลงานของนักประพันธ์เพลงทีเ่ ป็น
ผู้น�ำและเป็นตัวแทนของดนตรีในสมัยนี้ การวิเคราะห์บทประพันธ์ที่ส�ำคัญ
		
MUS 427 ดนตรีปฏิบัติ 7
4(0-8-4)
		 (Applied Music VII)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูง
MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8
4(0-8-4)
		 (Applied Music VIII)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูงตอนปลาย
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MUS 485 วงเชมเบอร์ 7
1(0-2-1)
		 (Chamber Music Ensemble VII)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดับสูง นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบ
ทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 486 วงเชมเบอร์ 8
1(0-2-1)
		 (Chamber Music Ensemble VIII)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับวงดนตรีขนาดเล็กในระดับสูงตอนปลาย นักศึกษาต้องผ่าน
การทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
เลือก 1 รายวิชาดังต่อไปนี้
MUS 497 การแสดงดนตรีและการบรรยาย
		 (Lecture Recital)
การแสดงและการบรรยายความยาว 30 นาทีหรือมากกว่า
		
MUS 499 การแสดงส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
		 (Senior Recital)
วิชาบังคับร่วม : MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8
การแสดงความยาว 45 นาทีหรือมากกว่า
		
5. กลุ่มวิชาการแสดงขับร้อง (Vocal Performance)

0(0-0-0)

0(0-0-0)

MUS 130 การขับร้องเบื้องต้น
2(1-2-3)
		 (Basic Voice)
การขับร้องเบือ้ งต้นประกอบด้วยพืน้ ฐานของการร้องเพลง เช่น การจัดการหายใจ ส�ำเนียงเสียง
คุณภาพเสียง การออกเสียง และการใช้ประโยคเพลง เป็นต้น
		
MUS 183 วงขับร้องประสานเสียง 1
1(0-3-2)
		 (Chorus I)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับการขับร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปที่บทเพลงในช่วง
ศตวรรษที่ยี่สิบและบทเพลงจากอุปรากรในระดับต้น
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MUS 184 วงขับร้องประสานเสียง 2
1(0-3-2)
		 (Chorus II)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับการขับร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปที่บทเพลงในช่วง
ศตวรรษที่ยี่สิบและบทเพลงจากอุปรากรในระดับต้นตอนปลาย
		
MUS 283 วงขับร้องประสานเสียง 3
1(0-3-2)
		 (Chorus III)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับการขับร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปที่บทเพลงในช่วง
ศตวรรษที่ยี่สิบและบทเพลงจากอุปรากร
		
MUS 284 วงขับร้องประสานเสียง 4
1(0-3-2)
		 (Chorus IV)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับการขับร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปที่บทเพลงในช่วง
ศตวรรษที่ยี่สิบและบทเพลงจากอุปรากร
		
MUS 327 ดนตรีปฏิบัติ 5
4(0-8-4)
		 (Applied Music V)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับกลางตอนปลาย
		
MUS 328 ดนตรีปฏิบัติ 6
4(0-8-4)
		 (Applied Music VI)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูงตอนต้น
		
MUS 333 การออกเสียง 1
2(1-2-3)
		 (Diction I)
พัฒนาทักษะการออกเสียงส�ำหรับการพูดและการร้องเพลงในภาษาไทยและอังกฤษผ่านการ
เรียนรู้อักษรสัทศาสตร์สากลและกฎของไวยากรณ์ที่มีผลต่อการออกเสียงในบทเพลงร้อง
		
MUS 383 วงขับร้องประสานเสียง 5
1(0-3-2)
		 (Chorus V)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับการขับร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปที่บทเพลงในช่วง
ศตวรรษที่ยี่สิบและบทเพลงจากอุปรากรในระดับกลางตอนปลาย
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MUS 384 วงขับร้องประสานเสียง 6
1(0-3-2)
		 (Chorus VI)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับการขับร้องประสานเสียง โดยมุ่งเน้นไปที่บทเพลงในช่วง
ศตวรรษที่ยี่สิบและบทเพลงจากอุปรากรในระดับสูงตอนต้น
		
MUS 399 การแสดงส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
0(0-0-0)
		 (Junior Recital)
การแสดงความยาว 30 นาทีหรือมากกว่า
		
MUS 427 ดนตรีปฏิบัติ 7
4(0-8-4)
		 (Applied Music VII)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูง
		
MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8
4(0-8-4)
		 (Applied Music VIII)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูงตอนปลาย
		
MUS 483 วงขับร้องประสานเสียง 7
1(0-3-2)
		 (Chorus VII)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับการขับร้องประสานเสียงโดยมุ่งเน้นไปที่บทเพลงในช่วง
ศตวรรษที่ยี่สิบและบทเพลงจากอุปรากรในระดับสูง
		
MUS 484 วงขับร้องประสานเสียง 8
1(0-3-2)
		 (Chorus VIII)
ฝึกซ้อมและแสดงบทเพลงส�ำหรับการขับร้องประสานเสียงโดยมุ่งเน้นไปที่บทเพลงในช่วง
ศตวรรษที่ยี่สิบและบทเพลงจากอุปรากรในระดับสูงตอนปลาย
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เลือก 1 รายวิชาดังต่อไปนี้
MUS 497 การแสดงดนตรีและการบรรยาย
0(0-0-0)
		 (Lecture Recital)
การแสดงและการบรรยายความยาว 30 นาทีหรือมากกว่า
		
MUS 499 การแสดงส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
0(0-0-0)
		 (Senior Recital)
วิชาบังคับร่วม : MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8
การแสดงความยาว 45 นาทีหรือมากกว่า
		
6. กลุม่ วิชาดนตรีแจ๊สและการแสดงเชิงปฏิภาณ (Jazz and Contemporary Improvised Music)
MUS 151 ความรู้พื้นฐานดนตรีแจ๊ส
2(1-2-3)
		 (Jazz Fundamentals)
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับดนตรีแจ๊ส ประกอบด้วย จังหวะ การควบคุมลักษณะเสียง รูปแบบเพลง
ต่าง ๆ ระบบเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ สังคีตลักษณ์ คอร์ดแทน การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ดและ
บันไดเสียง โสตทักษะ การประสานเสียงบนคีย์บอร์ด รวมทั้งนักดนตรีแจ๊สและผลงานที่ส�ำคัญ
		
MUS 187 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 1
1(0-2-1)
		 (Jazz and Contemporary Music Ensemble I)
การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีรว่ มสมัย เน้นการรวมวง การอ่านโน้ต และการแสดงเชิงปฏิภาณ
นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 188 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 2
1(0-2-1)
		 (Jazz and Contemporary Music Ensemble II)
การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีรว่ มสมัย เน้นการรวมวง การอ่านโน้ต และการแสดงเชิงปฏิภาณ
นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
MUS 251 การแสดงเชิงปฏิภาณ 1
2(1-2-3)
		 (Improvisation I)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแสดงเชิงปฏิภาณในดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย ความสัมพันธ์
ของคอร์ดและบันไดเสียง หน่วยท�ำนองทั่วไป การด�ำเนินเสียงประสานมาตรฐาน วิธีการเรียนรู้เพลง เป็นต้น
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MUS 252 การแสดงเชิงปฏิภาณ 2
2(1-2-3)
		 (Improvisation II)
ทฤษฎีและเทคนิคการแสดงเชิงปฏิภาณของดนตรีแจ๊สและดนตรีรว่ มสมัยโดยเน้นที่ ภาษาบีบ็
อป กระบวนแบบ และบทเพลงในช่วงปี ค.ศ. 1940-1955
		
MUS 255 การเรียบเรียงเสียงประสาน 1
2(2-0-4)
		 (Arranging I)
พื้นฐานในการเรียบเรียงเสียงประสานและการประพันธ์ดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย ศึกษา
องค์ประกอบของท�ำนอง เสียงประสาน จังหวะ เนื้อดนตรี และสังคีตลักษณ์ รายละเอียดของสัญกรณ์และ
การจัดเตรียมสังคีตเลขา
		
MUS 287 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 3
1(0-2-1)
		 (Jazz and Contemporary Music Ensemble III)
การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีรว่ มสมัย เน้นการรวมวง การอ่านโน้ต และการแสดงเชิงปฏิภาณ
นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 288 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 4
1(0-2-1)
		 (Jazz and Contemporary Music Ensemble IV)
การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีรว่ มสมัย เน้นการรวมวง การอ่านโน้ต และการแสดงเชิงปฏิภาณ
นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 327 ดนตรีปฏิบัติ 5
4(0-8-4)
		 (Applied Music V)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับกลางตอนปลาย
		
MUS 328 ดนตรีปฏิบัติ 6
4(0-8-4)
		 (Applied Music VI)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูงตอนต้น
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MUS 399 การแสดงส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
		 (Junior Recital)
A public recital of 30 minutes or more.

0(0-0-0)

MUS 427 ดนตรีปฏิบัติ 7
4(0-8-4)
		 (Applied Music VII)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูง
		
MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8
4(0-8-4)
		 (Applied Music VIII)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับสูงตอนปลาย
		
MUS 499 การแสดงส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
0(0-0-0)
		 (Senior Recital)
		
วิชาบังคับร่วม : MUS 428 ดนตรีปฏิบัติ 8
การแสดงความยาว 45 นาทีหรือมากกว่า
		
7. กลุ่มวิชาการผลิตดนตรี (Music Production)
MUS 160 การวิเคราะห์การผลิตดนตรี
3(3-0-6)
		 (Music Production Analysis)
เปรียบเทียบการผลิตและเทคนิคต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบที่ใช้ในการบันทึกเสียง ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการผลิตเพลงโดยค�ำนึงถึงประเภทเพลง ลักษณะการประพันธ์   ลักษณะการ
บรรเลงด้วยเครือ่ งดนตรีชนิดต่าง ๆ  และวิธกี ารเรียบเรียงเสียงประสาน เทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต เทคนิค
การบันทึกเสียง วิธีการผสมเสียง โดยพิจารณาจากการฟังและวิเคราะห์ตัวอย่างเพลง น�ำเสนอโครงงาน การ
วิเคราะห์เพลงแต่ละสัปดาห์
		
MUS 161 ทักษะการผลิตดนตรี 1
3(2-2-5)
		 (Music Production Skills I)
การบริหารจัดการโครงงานบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน โดยค�ำนึงถึงการท�ำงานร่วมกับสหวิชาชีพ
ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมดนตรี การบริหารงบประมาณ และระเบียบขั้นตอนการท�ำงาน
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MUS 162 ทักษะการผลิตดนตรี 2
3(2-2-5)
		 (Music Production Skills II)
ธุรกิจในการผลิตดนตรีมงุ่ เน้นในการคัดสรรเพลงและเนือ้ ร้อง    การวางแผนงานและการควบคุม
งบประมาณตามแบบที่บริษัทผู้ผลิตดนตรีต้องการ
		
MUS 260 วิศวกรรมเสียง
2(1-2-3)
		 (Audio Engineering)
ความรู้พื้นฐานของระบบเครื่องเสียง เช่น ประเภทของสัญญาณเสียง วงจรไฟฟ้าในระบบเสียง
หลักและวิธีการท�ำงานของอุปกรณ์ในสตูดิโอบันทึกเสียง
		
MUS 265 ประวัติดนตรีสมัยนิยม
2(2-0-4)
		 (History of Popular Music)
ประวัตดิ นตรีสมัยนิยมรูปแบบต่าง ๆ โดยศึกษาควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทางสุนทรียศาสตร์ และ
วัฒนธรรมในสังคมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950
		
MUS 361 เทคโนโลยีการบันทึกเสียง 1
3(2-2-5)
		 (Recording Technology I)
ทฤษฎีทรานซดูเซอร์ทมี่ คี วามสัมพันธ์กบั วิศวกรรมเสียง ซึง่ ประกอบด้วยทฤษฎีและประเภทของ
ไมโครโฟน หลักการและการใช้ระบบบันทึกเสียงระบบอนาล็อก ทางเดินสัญญาณ และการออกแบบเครื่อง
ผสมเสียง และทฤษฎีและการออกแบบล�ำโพง สรีรวิทยาทางการฟัง และทฤษฎีการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง
ความรู้พื้นฐานวิชาไฟฟ้า อุโฆษวิทยา รวมทั้งการฝึกโสตทักษะ
MUS 362 เทคโนโลยีการบันทึกเสียง 2
3(2-2-5)
		 (Recording Technology II)
ทฤษฎีการปรับคลืน่ ความถีข่ องเสียง ความดังของเสียง ระบบขยายเสียง ทฤษฎีและฝึกฝนการ
ใช้เครื่องควบคุมเสียง ระบบอุโฆษภายในห้องเบื้องต้น ทฤษฎีการสะท้อนของเสียง ทฤษฎีและฝึกฝนการใช้
เครื่องมือการแต่งเสียงประเภทต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ศึกษาวิธีการลดเสียงรบกวน รวมทั้งการฝึกโสตทักษะ
MUS 364 เทคนิคการผสมเสียง
3(2-2-5)
		 (Mix Techniques)
การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผสมเสียง ระเบียบปฎิบัติการใช้ห้องควบคุมเสียง เครื่อง
ผสมเสียง และวิธกี ารไหลผ่านของสัญญาณ เพือ่ รูว้ ธิ กี ารควบคุมและการเชือ่ มต่อสัญญาณ การใช้เครือ่ งบันทึก
เสียง การใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อเพลงที่ผสมเสียงเสร็จแล้ว   ฝึกฝนการผสมเสียงจากเพลงต่างๆ ที่เตรียมไว้ให้
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MUS 365 การประพันธ์เพลงสมัยนิยม 1
3(2-2-5)
		 (Popular Song Writing I)
พื้นฐานเทคนิคการประพันธ์เพลงสมัยนิยม รูปแบบการประพันธ์    ท�ำนอง เสียงประสาน การ
พัฒนาแนวเบส และจังหวะ พื้นฐานการพิจารณาเนื้อร้อง เนื้อหาครอบคลุมดนตรีหลากหลายรูปแบบ
Basic contemporary song writing techniques; form, melody, harmony, bass line and
rhythmic development; introduction to lyric considerations; projects in lead sheet format covering
a variety of styles.
MUS 467 ปริญญานิพนธ์
3(0-9-5)
		 (Senior Project)
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาโครงงานเป็นรายบุคคลในเรือ่ งเกีย่ วกับดนตรีภายใต้การก�ำกับดูแล
และการควบคุมของคณะกรรมการทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์ รวมทัง้ การส่งรายงาน และสอบป้องกันผ่านคณะ
กรรมการสอบปริญญานิพนธ์
		
8. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมดนตรี (Music Engineering Technology)
MUS 160 การวิเคราะห์การผลิตดนตรี
3(3-0-6)
		 (Music Production Analysis)
เปรียบเทียบการผลิตและเทคนิคต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบที่ใช้ในการบันทึกเสียง ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการผลิตเพลงโดยค�ำนึงถึงประเภทเพลง ลักษณะการประพันธ์   ลักษณะการ
บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ และวิธกี ารเรียบเรียงเสียงประสาน เทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต เทคนิค
การบันทึกเสียง วิธีการผสมเสียง โดยพิจารณาจากการฟังและวิเคราะห์ตัวอย่างเพลง น�ำเสนอโครงงาน การ
วิเคราะห์เพลงแต่ละสัปดาห์
MUS 161 ทักษะการผลิตดนตรี 1
3(2-2-5)
		 (Music Production Skills I)
การบริหารจัดการโครงงานบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน โดยค�ำนึงถึงการท�ำงานร่วมกับสหวิชาชีพ
ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมดนตรี การบริหารงบประมาณ และระเบียบขั้นตอนการท�ำงาน
		
MUS 165 ทักษะการฟัง
1(0-2-1)
		 (Critical Listening)
ฝึกฝนเทคนิคและความสามารถในการฟังและวิเคราะห์เสียงในด้านต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ท�ำงานของวิศวกรเสียง
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MUS 260 วิศวกรรมเสียง
2(1-2-3)
		 (Audio Engineering)
ความรู้พื้นฐานของระบบเครื่องเสียง เช่น ประเภทของสัญญาณเสียง วงจรไฟฟ้าในระบบเสียง
หลักและวิธีการท�ำงานของอุปกรณ์ในสตูดิโอบันทึกเสียง
		
MUS 267 อุโฆษวิทยา
2(2-0-4)
		 (Acoustics)
ปรากฏการณ์ทางเสียงที่มีความสัมพันธ์กับดนตรี ว่าด้วยเรื่องธรรมชาติของคลื่นเสียง การสั่น
สะเทือนของเสียง การเดินทางของเสียง เสียงภายในห้อง ระดับของเสียงและการตรวจวัดเสียง หูมนุษย์และ
การรับรู้ ระบบการปรับเสียงแบบต่าง ๆ
		
MUS 269 การเสริมคุณภาพเสียง
2(1-2-3)
		 (Sound Reinforcement)
เทคนิคการบันทึกเสียงและการเสริมคุณภาพเสียงนอกสถานที่ ศึกษาการใช้เครือ่ งมือต่างๆ และ
การแก้ปัญหาอคูสติก
		.
MUS 361 เทคโนโลยีการบันทึกเสียง 1
3(2-2-5)
		 (Recording Technology I)
ทฤษฎีทรานซดูเซอร์ทมี่ คี วามสัมพันธ์กบั วิศวกรรมเสียง ซึง่ ประกอบด้วยทฤษฎีและประเภทของ
ไมโครโฟน หลักการและการใช้ระบบบันทึกเสียงระบบอนาล็อก ทางเดินสัญญาณ และการออกแบบเครื่อง
ผสมเสียง และทฤษฎีและการออกแบบล�ำโพง สรีรวิทยาทางการฟัง และทฤษฎีการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง
ความรู้พื้นฐานวิชาไฟฟ้า อุโฆษวิทยา รวมทั้งการฝึกโสตทักษะ
		
MUS 362 เทคโนโลยีการบันทึกเสียง 2
3(2-2-5)
		 (Recording Technology II)
ทฤษฎีการปรับคลืน่ ความถีข่ องเสียง ความดังของเสียง ระบบขยายเสียง ทฤษฎีและฝึกฝนการ
ใช้เครื่องควบคุมเสียง ระบบอุโฆษภายในห้องเบื้องต้น ทฤษฎีการสะท้อนของเสียง ทฤษฎีและฝึกฝนการใช้
เครื่องมือการแต่งเสียงประเภทต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ศึกษาวิธีการลดเสียงรบกวน รวมทั้งการฝึกโสตทักษะ
MUS 364 เทคนิคการผสมเสียง
3(2-2-5)
		 (Mix Techniques)
การใช้งานเครือ่ งมือต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการผสมเสียง ระเบียบปฏิบตั กิ ารใช้หอ้ งควบคุมเสียง เครือ่ งผสม
เสียง และวิธีการไหลผ่านของสัญญาณ เพื่อรู้วิธีการควบคุมและการเชื่อมต่อสัญญาณ การใช้เครื่อง บันทึก
เสียง การใช้คอมพิวเตอร์ตดั ต่อเพลงทีผ่ สมเสียงเสร็จแล้ว   ฝกึ ฝนการผสมเสียงจากเพลงต่าง ๆ ทีเ่ ตรียมไว้ให้
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MUS 461 การบันทึกเสียงและการตัดต่อโดยระบบดิจิตอล
3(2-2-5)
		 (Digital Recording and Editing)
โครงงานส�ำรวจวิธีการผลิตเสียงสังเคราะห์ในปัจจุบัน ศึกษาการบันทึกเสียงระบบดิจิตอล การ
ตัดต่อ การผสมเสียง การแต่งเสียงโดยผ่านกระบวนการแบบต่าง ๆ การท�ำต้นแบบ จัดเรียงล�ำดับเพลง โดย
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก
		
MUS 467 ปริญญานิพนธ์
3(0-9-5)
		 (Senior Project)
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาโครงงานเป็นรายบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีภายใต้การก�ำกับ
ดูแลและการควบคุมของคณะกรรมการทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์ รวมทัง้ การส่งรายงาน และสอบป้องกันผ่าน
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์
		
9. กลุม่ วิชาการออกแบบเสียงและการประพันธ์เพลงประกอบสือ่ (Sound Design and Media
Composition)
MUS 215 การประพันธ์เพลง 1
		 (Composition I)
หลักการเบื้องต้นของการประพันธ์เพลงและการแสดงบทประพันธ์

4(0-8-4)

MUS 216 การประพันธ์เพลง 2
		 (Composition II)
หลักการของการประพันธ์เพลงและการแสดงบทประพันธ์ในระดับที่สูงขึ้น

4(0-8-4)

MUS 260 วิศวกรรมเสียง
2(1-2-3)
		 (Audio Engineering)
ความรู้พื้นฐานของระบบเครื่องเสียง เช่น ประเภทของสัญญาณเสียง วงจรไฟฟ้าในระบบเสียง
หลักและวิธีการท�ำงานของอุปกรณ์ในสตูดิโอบันทึกเสียง
MUS 263 การออกแบบเสียงส�ำหรับภาพยนตร์และวีดีโอ
3(2-2-5)
		 (Sound Design for Film and Video)
พื้นฐานขอบเขตทางความคิดของการออกแบบเสียง  การท�ำเสียงส�ำหรับภาพยนตร์ วีดีโอ สื่อ
ที่เป็นดิจิตอลต่าง ๆ และศึกษาความเป็นจริงของอุตสาหกรรมในปัจุบัน  ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของเสียง   
หลักจิตวิทยาของเสียง พื้นฐานการสังเคราะห์เสียง การไหลผ่านของสัญญาณระบบอนาล็อก ศึกษาทฤษฎี            
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พี้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกฝนและให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการตัดต่อเสียงที่อยู่รอบ ๆ ตัว    การสนทนา
เสียง เอฟเฟค ศึกษาภาพยนตร์สั้นหลากหลายประเภทเพื่อศึกษาวิธีการท�ำงานที่หลากหลายที่ผู้ตัดต่อใช้   
ศึกษาประวัติความเป็นมาและค�ำศัพท์ของเสียงภาพยนตร์
		
MUS 264 การออกแบบเสียงส�ำหรับสื่อปฏิสัมพันธ์
3(2-2-5)
		 (Sound Design for Interactive Media)
เทคนิคการออกแบบเสียงประกอบสือ่ ปฏิสมั พันธ์ และการสร้างเสียงต่าง ๆ โดยใช้เครือ่ งมือระบบ
ดิจิตอล โดยศึกษาจากเกมส์เพื่อความบันเทิงและภาพเคลื่อนไหว บทบาทของเสียงและดนตรีที่ใช้ประกอบ
เกมส์ และประกอบการผลิตภาพเคลื่อนไหว
MUS 304 การเรียบเรียงเสียงวงดนตรี
2(2-0-4)
		 (Orchestration)
การเรียบเรียงเสียงส�ำหรับวงดนตรีหลายขนาด ตั้งแต่วงเชมเบอร์จนถึงวงออร์เคสตรา โดยใช้
ความรูจ้ ากวิชา MUS 303 ความสมดุลย์ของเสียง การผสมสีสนั เครือ่ งดนตรี และความชัดเจนของพืน้ ผิวดนตรี
MUS 305 สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์
2(2-0-4)
		 (Form and Analysis)
การวิเคราะห์ดนตรีในด้านสังคีตลักษณ์ การประสานเสียง  ลักษณะจังหวะ ท�ำนอง และพื้นผิว
ดนตรีของบทประพันธ์ตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการจนถึงปัจจุบัน
MUS 368 เทคนิคการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์
3(2-2-5)
		 (Film Scoring Techniques)
กระบวนการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การบันทึกเสียง และ
เสียงสังเคราะห์ การใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปต่าง   เพื่อการออกแบบเสียง การใช้ระบบมีดี ในการสร้างผลงาน
ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขบทเพลง
		
MUS 401 ดนตรีศตวรรษที่ยี่สิบ
2(2-0-4)
		 (Twentieth-Century Music)
ลักษณะและหลักการของดนตรีในศตวรรษทีย่ สี่ บิ ดังทีพ่ บในผลงานของนักประพันธ์เพลงทีเ่ ป็น
ผู้น�ำและเป็นตัวแทนของดนตรีในสมัยนี้ การวิเคราะห์บทประพันธ์ที่ส�ำคัญ
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MUS 460 เทคนิคการประพันธ์ดนตรีประกอบมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
		 (Multimedia Scoring Techniques)
เทคนิคต่าง ๆ ในการประพันธ์ดนตรีประกอบสือ่ ผสม การใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปต่าง ๆ การบันทึก
เสียง การใช้ระบบมีดีในการสร้างผลงาน ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขบทเพลง.
MUS 419 การแสดงผลงานการประพันธ์เพลง
		 (Composition Recital)
การแสดงผลงานการประพันธ์เพลงความยาว 30 นาทีหรือมากกว่า
		
10. กลุ่มวิชาการประพันธ์เพลงร้อง (Songwriting)

0(0-0-0)

MUS 160 การวิเคราะห์การผลิตดนตรี
3(3-0-6)
		 (Music Production Analysis)
เปรียบเทียบการผลิตและเทคนิคต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบที่ใช้ในการบันทึกเสียง ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการผลิตเพลงโดยค�ำนึงถึงประเภทเพลง ลักษณะการประพันธ์   ลักษณะการ
บรรเลงด้วยเครือ่ งดนตรีชนิดต่าง ๆ  และวิธกี ารเรียบเรียงเสียงประสาน เทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต เทคนิค
การบันทึกเสียง วิธีการผสมเสียง โดยพิจารณาจากการฟังและวิเคราะห์ตัวอย่างเพลง น�ำเสนอโครงงาน การ
วิเคราะห์เพลงแต่ละสัปดาห์
		
MUS 161 ทักษะการผลิตดนตรี 1
3(2-2-5)
		 (Music Production Skills I)
การบริหารจัดการโครงงานบันทึกเสียงขั้นพื้นฐาน โดยค�ำนึงถึงการท�ำงานร่วมกับสหวิชาชีพ
ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมดนตรี การบริหารงบประมาณ และระเบียบขั้นตอนการท�ำงาน
MUS 259 การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงสมัยนิยม
2(2-0-4)
		 (Arranging for Songwriters)
การเรียบเรียงเสียงประสานในแนวดนตรีประเภทต่าง ๆ โดยเริ่มการท�ำนองร้องจังหวะเครื่อง
ประกอบจังหวะ ตลอดจนการเลือกใช้เสียงสังเคราะห์และเสียงดนตรีอื่น ๆ มุ่งในการเลือกใช้เครื่องดนตรีที่
เหมาะสมกับแนวดนตรีนั้น ๆ
		
MUS 260 วิศวกรรมเสียง
2(1-2-3)
		 (Audio Engineering)
ความรู้พื้นฐานของระบบเครื่องเสียง เช่น ประเภทของสัญญาณเสียง วงจรไฟฟ้าในระบบเสียง
หลักและวิธีการท�ำงานของอุปกรณ์ในสตูดิโอบันทึกเสียง
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MUS 265 ประวัติดนตรีสมัยนิยม
2(2-0-4)
		 (History of Popular Music)
ประวัติดนตรีสมัยนิยมรูปแบบต่างๆ โดยศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสุนทรียศาสตร์และ
วัฒนธรรมในสังคมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950
		
MUS 339 การผลิตการร้อง
2(1-2-3)
		 (Vocal Production)
รูปแบบและเทคนิคในการสื่อสารระหว่างนักร้องกับผู้ผลิตดนตรี การเลือกสรรอุปกรณ์และ
กระบวนการการผลิตที่เหมาะสมกับแนวดนตรีชนิดต่าง ๆ
		
MUS 359 การประพันธ์เนื้อร้อง
2(1-2-3)
		 (Lyric Writing)
แนวทางและเทคนิคเบื้องต้นของการประพันธ์เนื้อเพลงสมัยนิยม โดยค�ำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย
และสถานการณ์ในปัจจุบัน วิธีการเขียนเนื้อเพลงให้สอดคล้องกับท�ำนองเพลงและตัวดนตรี การพัฒนาท่อน
เด่นของเพลง รวมถึงการวางแผนการผลิตเพลงตัวอย่าง
		
MUS 361 เทคโนโลยีการบันทึกเสียง 1
3(2-2-5)
		 (Recording Technology I)
ทฤษฎีทรานซดูเซอร์ทมี่ คี วามสัมพันธ์กบั วิศวกรรมเสียง ซึง่ ประกอบด้วยทฤษฎีและประเภทของ
ไมโครโฟน หลักการและการใช้ระบบบันทึกเสียงระบบอนาล็อก ทางเดินสัญญาณ และการออกแบบเครื่อง
ผสมเสียง และทฤษฎีและการออกแบบล�ำโพง สรีรวิทยาทางการฟัง และทฤษฎีการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง
ความรู้พื้นฐานวิชาไฟฟ้า อุโฆษวิทยา รวมทั้งการฝึกโสตทักษะ
		
MUS 365 การประพันธ์เพลงสมัยนิยม 1
3(2-2-5)
		 (Popular Song Writing I)
พื้นฐานเทคนิคการประพันธ์เพลงสมัยนิยม รูปแบบการประพันธ์    ท�ำนอง เสียงประสาน การ
พัฒนาแนวเบส และจังหวะ พื้นฐานการพิจารณาเนื้อร้อง เนื้อหาครอบคลุมดนตรีหลากหลายรูปแบบ
		
MUS 366 การประพันธ์เพลงสมัยนิยม 2
3(2-2-5)
		 (Popular Song Writing II)
การเขียนเนือ้ ร้องและท�ำนองให้เข้ากันอย่างเหมาะสม การเปลีย่ นบันไดเสียง และการใช้บนั ได
เสียงโหมดต่าง ๆ ศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับรูปแบบของเพลง เพลงทีม่ ที อ่ นเชือ่ มสัน้ ๆ ระหว่างท่อนและท่อนเชือ่ ม
หลัก โครงงานการประพันธ์เพลงรูปแบบต่าง ๆ พร้อมเนื้อร้อง
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MUS 467 ปริญญานิพนธ์
3(0-9-5)
		 (Senior Project)
การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาโครงงานเป็นรายบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีภายใต้การก�ำกับ
ดูแลและการควบคุมของคณะกรรมการทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์ รวมทัง้ การส่งรายงาน และสอบป้องกันผ่าน
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

วิชาชีพ-เลือก
MUS 133 ดนตรีปฏิบัติรอง 1
2(0-4-2)
		 (Appiled Music Secondary I)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับต้น
MUS 134 ดนตรีปฏิบัติรอง 2
2(0-4-2)
		 (Appiled Music Secondary II)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับต้นตอนปลาย
MUS 135 นาฏลีลา 1
1(0-3-2)
		 (Dance I)
การศึกษาหลักการพื้นฐานของการเคลื่อนไหว ประกอบด้วย พื้นที่ เวลา และน�้ำหนักร่างกาย
เน้นการจัดต�ำแหน่งและช่วงของการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ และความ เข้าใจของการ
เต้นในเชิงศิลปะ
MUS 136 นาฏลีลา 2
1(0-3-2)
		 (Dance II)
พัฒนาหลักการการเคลือ่ นไหว ประกอบด้วย พืน้ ที่ เวลา และน�ำ้ หนักร่างกาย เน้นการจัดต�ำแหน่ง
และช่วงของการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ และความ เข้าใจของการเต้นในเชิงศิลปะ
MUS 233 ดนตรีปฏิบัติรอง 3
2(0-4-2)
		 (Appiled Music Secondary III)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับกลางตอนต้น
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MUS 234 ดนตรีปฏิบัติรอง 4
2(0-4-2)
		 (Appiled Music Secondary IV)
การพัฒนาเทคนิค การตีความ บทเพลงพร้อมแสดง การวิจารณ์ และการแสดงเดีย่ ว โดยศึกษา
บทเพลงที่หลากหลายจากทุกยุคสมัยในระดับกลาง
MUS 235 นาฏลีลา 3
1(0-3-2)
		 (Dance III)
ออกแบบเพื่อนักศึกษาสําหรับการเต้นขั้นสูงในเทคนิคของการเต้นแจ๊ส เพื่อละครเพลง พัฒนา
ความแข็งแกร่งของร่างกายและความอ่อนช้อยเทคนิคการเต้นขั้นสูง
MUS 236 นาฏลีลา 4
1(0-3-2)
		 (Dance IV)
พัฒนาเทคนิคการเต้นแจ๊สชั้นสูงโดยเน้นหนักทางด้านจังหวะ การผสมผสานการเต้นในหลาก
หลายรูปแบบ การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งนํามาสู่ความเข้าใจในที่มาของนาฏลีลาตะวันตก
MUS 256 การเรียบเรียงเสียงประสาน 2
2(2-0-4)
		 (Arranging II)
การประพันธ์บนพืน้ ฐานของการพัฒนาหน่วยท�ำนองย่อยเอก การอภิปรายเกีย่ วกับสังคีตลักษณ์
และองค์ประกอบที่น�ำไปใช้กับการประพันธ์ดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัยแบบหลายตอน ศึกษาผลงานการ
ประพันธ์เพลงของนักประพันธ์เพลงต่าง ๆ การประพันธ์และการเรียบเรียงเสียงประสานส�ำหรับวงดนตรีขนาด
ใหญ่ขึ้น
MUS 271 หลักการสอนดนตรี
3(3-0-6)
		 (Principles of Music Teaching)
หลักการและการปฏิบตั พิ นื้ ฐานในการเรียนรูแ้ ละการสอนดนตรี ปรัชญาการสอนดนตรี จิตวิทยา
การเรียนรู้ดนตรี วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการดูแลสุขภาพของนักดนตรี
		
MUS 323 การสอนเปียโน
3(2-2-5)
		 (Piano Pedagogy)
วิธกี ารสอนและสือ่ การสอนส�ำหรับการสอนเปียโน หัวข้อ มุง่ เน้นการสอนเดีย่ ว การสอนนักเรียน
ในขั้นต้น และการแนะน�ำการสอนโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
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MUS 334 การออกเสียง 2
2(1-2-3)
		 (Diction II)
พัฒนาทักษะการออกเสียงส�ำหรับการพูดและการร้องเพลงในภาษาอิตาลี เยอรมันและฝรัง่ เศส
ผ่านการเรียนรู้อักษรสัทศาสตร์สากลและกฎของไวยากรณ์ที่มีผลต่อการออกเสียงในบทเพลงร้อง
MUS 335 การสอนขับร้อง
3(2-2-5)
		 (Vocal Pedagogy)
วิธีการและแนวคิดในการสอนการขับร้อง เน้นหลักจิตวิทยา สรีรวิทยา และอุโฆษวิทยา ในการ
ร้อง รวมถึงการสังเกตการสอนทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ
MUS 337 ปฏิบัติการการแสดง 1
2(1-2-3)
		 (Performance Workshop I)
การพัฒนาทักษะการแสดงเดีย่ วและการแสดงร่วมกัน รวมถึงทักษะเชิงสร้างสรรค์และทักษะที่
จ�ำเป็นในการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อการแสดงที่มีประสิทธิภาพ
MUS 338 ปฏิบัติการการแสดง 2
2(1-2-3)
		 (Performance Workshop II)
การพัฒนาทักษะการแสดงเดีย่ วและการแสดงร่วมกัน รวมถึงทักษะเชิงสร้างสรรค์และทักษะที่
จ�ำเป็นในการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อการแสดงที่มีประสิทธิภาพ.
MUS 350 การประพันธ์ดนตรีแจ๊สขั้นสูง
2(2-0-4)
		 (Advanced Jazz Composition)
การประพันธ์ดนตรีแจ๊สและดนตรีรว่ มสมัยแบบขยายโครงสร้างหลายตอน การอภิปรายเกีย่ วกับ
สังคีตลักษณ์และการเรียบเรียงเสียงวงดนตรีแบบขยาย การประพันธ์สำ� หรับวงเชมเบอร์และวงดนตรีขนาดใหญ่
MUS 351 การแสดงเชิงปฏิภาณ 3
2(1-2-3)
		 (Improvisation III)
เทคนิคจังหวะในดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย เทคนิคจังหวะละตินหลากหลายกระบวนแบบ
และการปฏิบัติจังหวะดนตรีแจ๊สร่วมสมัยอื่น ๆ เช่น การจัดกลุ่มโน้ต อัตราจังหวะซ้อน และการเปลี่ยนอัตรา
จังหวะ
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MUS 352 การแสดงเชิงปฏิภาณ 4
2(1-2-3)
		 (Improvisation IV)
แนวคิดใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 ทฤษฎีและเทคนิคการแสดงเชิงปฏิภาณดนตรีแจ๊ส และดนตรี
ร่วมสมัยโดยเน้นที่ภาษาดนตรีร่วมสมัย กระบวนแบบ และบทเพลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958
		
MUS 353 การร้องเพลงแจ๊ส 1
2(1-2-3)
		 (Vocal Jazz Styles I)
การแนะน�ำเพลงแจ๊สเบื้องต้นและเทคนิคที่ใช้ในการร้อง ประกอบด้วย การนับเข้าเพลง การ
เขียนโน้ตส�ำหรับนักดนตรี รูปแบบเพลง การใช้ไมโครโฟน และการสร้างรายการแสดงของตนเอง
		
MUS 354 การร้องเพลงแจ๊ส 2
2(1-2-3)
		 (Vocal Jazz Styles II)
การแสดงการร้องเพลงแจ๊สรวมถึงการศึกษาเพลงในเชิงลึก การเข้าใจแนวทางคอร์ด การเรียบ
เรียงเสียงประสาน และการท�ำงานร่วมกับนักดนตรี
		
MUS 357 ประวัติดนตรีแจ๊ส
3(3-0-6)
		 (Jazz History)
เกี่ยวกับวิวัฒนาการของดนตรีแจ๊สตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นการพัฒนาการของดนตรี
แจ๊สในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการวิเคราะห์โดยละเอียดเกีย่ วกับนักดนตรีแจ๊ส นักเรียบเรียงเสียงประสาน และ
นักประพันธ์เพลงแจ๊สที่ส�ำคัญ นักศึกษาจะต้องรู้จักการฟัง และวิพากษ์วิจารณ์เพลงแจ๊ส
		
MUS 369 การเสริมคุณภาพเสียงขั้นสูง
2(1-2-3)
		 (Advanced Sound Reinforcement)
เทคนิคการบันทึกเสียงและการเสริมคุณภาพเสียงนอกสถานที่ ศึกษาการใช้เครื่องมือต่าง ๆ
และการแก้ปัญหาอคูสติก
		
MUS 376 บทเพลงส�ำหรับเครื่องดนตรีและการสอน
3(2-2-5)
		 (Instrumental Repertoire and Pedagogy)
วรรณกรรมเพลงบรรเลงทั้งประเภทแสดงเดี่ยวและประเภทวงขนาดเล็กตั้งแต่ปี ค.ศ 1600
ลักษณะทั่วไปทางประวัติศาสตร์ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงเหล่านั้น
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MUS 379 การสอนกีตาร์
3(2-2-5)
		 (Guitar Pedagogy)
ศิลปะและกระบวนการสอนกีต้าร์ เน้นการพัฒนาของวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำเสนอ
เทคนิคการเล่นและหลักการดนตรี ส�ำรวจวิธีการและสื่อส�ำหรับใช้ในการเรียนการสอนกีตาร์โดยเน้นเทคนิค
คลาสสิก
		
MUS 387 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 5
1(0-2-1)
		 (Jazz and Contemporary Music Ensemble V)
การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีรว่ มสมัย เน้นการรวมวง การอ่านโน้ต และการแสดงเชิงปฏิภาณ
นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 388 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 6
1(0-2-1)
		 (Jazz and Contemporary Music Ensemble VI)
การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีรว่ มสมัย เน้นการรวมวง การอ่านโน้ต และการแสดงเชิงปฏิภาณ
นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 393 ท่อนเด่นจากบทเพลงออร์เคสตรา 1
2(1-2-3)
		 (Orchestral Excerpt I)
ฝึกการเล่นท่อนเด่นจากบทเพลงออร์เคสตรา
		
MUS 394 ท่อนเด่นจากบทเพลงออร์เคสตรา 2
2(1-2-3)
		 (Orchestral Excerpt II)
ฝึกการเล่นท่อนเด่นจากบทเพลงออร์เคสตรา
		
MUS 411 วรรณกรรมเพลงคีย์บอร์ด
3(3-0-6)
		 (Keyboard Literature)
วรรณกรรมเพลงเดี่ยวส�ำหรับเปียโน ฮาร์ปซิคอร์ด และออร์แกน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนถึง
ปัจจุบัน โดยเน้นที่วรรณกรรมเพลงคีย์บอร์ดในยุคปัจจุบัน
		
MUS 412 วรรณกรรมเพลงร้อง
3(3-0-6)
		 (Vocal Literature)
ส�ำรวจวรรณกรรมเพลงร้อง ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นที่วรรณกรรมเพลงร้อง
ของฝรั่งเศสและเยอรมันในช่วงศตวรรษที่ 19
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MUS 413 วรรณกรรมเพลงซิมโฟนี
3(3-0-6)
		 (Symphonic Literature)
ส�ำรวจวรรณกรรมเพลงซิมโฟนีออร์เคสตรา ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17  จนถึงปัจจุบัน
โดยเน้นที่วรรณกรรมเพลงซิมโฟนีในยุคปัจจุบัน
MUS 416 การประพันธ์เพลง 6
4(0-8-4)
		 (Composition VI)
โครงการประพันธ์เพลงของแต่ละบุคคลที่สามารถใช้ทุกสื่อการน�ำเสนอ โดยเน้นไปที่โจทย์ขั้น
สูงของการประพันธ์เพลง
		
MUS 418 หัวข้อพิเศษในดนตรี
3(3-0-6)
		 (Special Topics in Music)
หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ ประวัติ ทฤษฎี บุคคลส�ำคัญ และการวิเคราะห์ตีความบทเพลง ที่ใช้
ในการแสดง
		
MUS 425 การบรรเลงเปียโนประกอบ 5
2(0-4-2)
		 (Piano Accompanying V)
การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี นักร้อง และการบรรเลงรวมวงขั้นกลางตอนปลาย  การอ่าน
โน้ต การทดเสียง
		
MUS 426 การบรรเลงเปียโนประกอบ 6
2(0-4-2)
		 (Piano Accompanying VI)
การบรรเลงประกอบเครือ่ งดนตรี นักร้อง และการบรรเลงรวมวงขัน้ สูง การอ่านโน้ต การทดเสียง
MUS 437 ปฏิบัติการการแสดง 3
2(1-2-3)
		 (Performance Workshop III)
การพัฒนาทักษะการแสดงเดีย่ วและการแสดงร่วมกัน รวมถึงทักษะเชิงสร้างสรรค์และทักษะที่
จ�ำเป็นในการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อการแสดงที่มีประสิทธิภาพ
MUS 438 ปฏิบัติการการแสดง 4
2(1-2-3)
		 (Performance Workshop IV)
การพัฒนาทักษะการแสดงเดีย่ วและการแสดงร่วมกัน รวมถึงทักษะเชิงสร้างสรรค์และทักษะที่
จ�ำเป็นในการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อการแสดงที่มีประสิทธิภาพ
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MUS 452 เทคนิคการอิมโพรไวส์ขั้นสูง
2(1-2-3)
		 (Advanced Jazz Improvisational Techniques)
การบรรเลงและวิเคราะห์เพลงที่ประพันธ์ขึ้นเอง การอภิปราย สาธิต และแสดงเทคนิคการอิม
โพรไวส์ขั้นสูง
		
MUS 456 กระบวนการหลังการผลิต
3(2-2-5)
		 (Audio Post Production)
งานเสียงส�ำหรับภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และสื่อมัลติมีเดียทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ขั้น
ตอนการท�ำงานเสียงก่อนและหลังการผลิต เทคนิคทีส่ ำ� คัญเป็นทีน่ ยิ มส�ำหรับงานหลังการผลิตและงานแสดง
ดนตรีสด การประยุกต์ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ท�ำงานร่วมกันได้ รูปแบบการเก็บข้อมูล การผสม
ผสานสุนทรียศาสตร์ และเทคนิคอย่างลงตัวในการผลิตเสียงและวิดีโอ
		
MUS 459 การประพันธ์เนื้อร้องขั้นสูง
2(1-2-3)
		 (Advanced Lyric Writing)
การใช้สังคีตลักษณ์แบบต่าง ๆ การเขียนท่อนแยก การเขียนเนื้อเพลงให้เข้ากับท�ำนองที่มีอยู่
และการท�ำงานร่วมกับนักประพันธ์เพลง
		
MUS 462 การท�ำมาสเตอร์เพลง
3(2-2-5)
		 (Audio Mastering)
ความรู้พื้นฐาน แนวคิดและกระบวนการท�ำมาสเตอร์เพลงส�ำหรับอุตสาหกรรมดนตรี รวมถึง
การศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีดนตรีที่ในการการท�ำมาสเตอร์เพลง
MUS 464 เทคนิคการผสมเสียงขั้นสูง
3(2-2-5)
		 (Advanced Mix Techniques)
เทคนิคการผสมเสียงขั้นสูง โดยการสอน และการปฏิบัติจริง เทียบเท่าอุตสาหกรรมดนตรี ใน
ปัจจุบัน
		
MUS 466 การจัดการและการผลิตคอนเสิร์ต
3(3-0-6)
		 (Music Management and Concert Production)
ทัศนะของการแสดงสดจากมุมมองของศิลปินผู้แสดง การบริหารจัดการศิลปิน  บทบาทของ
แมวมองศิลปิน การเป็นตัวแทนศิลปิน การประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ต  การพิจารณาความสัมพันธ์ซึ่งผูกพันธ์
โดยสัญญา และผลกระทบต่ออาชีพการเป็นศิลปิน ศึกษากลยุทธการพัฒนาอาชีพ และข้อก�ำหนดของการ
ประชาสัมพันธ์  การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ในรูปแบบการน�ำเสนอโครงงานแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
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MUS 469 การบันทึกเสียงและการผสมเสียงส�ำหรับการแสดงดนตรีสด
3(2-2-5)
		 (Live Recording and Mixing)
เทคนิคการบันทึกเสียงและผสมเสียงส�ำหรับงานแสดงดนตรีสดในหลายหลากประเภทดนตรี
เช่น คลาสสิก แจ๊ส ร๊อคและป๊อบ ศึกษาระบบการแสดงสด การใช้เครื่องมือทางเสียงต่าง ๆ เทคนิคการบันทึก
เสียง และการพัฒนาทักษะการบันทึกและการผสมเสียง
		
MUS 473 การฝึกปฏิบัติการสอนดนตรี 1
2(0-4-2)
		 (Practicum in Music Pedagogy I)
การฝึกปฏิบตั กิ ารสอนดนตรีแบบตัวต่อตัว โดยรับผิดชอบการสอนนักเรียนระดับชัน้ ต้น 3-4 คน
ภายใต้การให้ค�ำแนะน�ำจากอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งการสังเกตการสอน และการค้นคว้าวิจัย
		
MUS 474 การฝึกปฏิบัติการสอนดนตรี 2
2(0-4-2)
		 (Practicum in Music Pedagogy II)
การฝึกปฏิบตั กิ ารสอนดนตรีแบบตัวต่อตัว โดยรับผิดชอบการสอนนักเรียนระดับชัน้ ต้น 3-4 คน
ภายใต้การให้คำ� แนะน�ำจากอาจารย์ผสู้ อน รวมทัง้ การสังเกตการสอน และการค้นคว้าวิจยั ศึกษาต่อเนือ่ งจาก
MUS 473
MUS 487 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 7
1(0-2-1)
		 (Jazz and Contemporary Music Ensemble VII)
การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีรว่ มสมัย เน้นการรวมวง การอ่านโน้ต และการแสดงเชิงปฏิภาณ
นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 488 วงดนตรีแจ๊สและดนตรีร่วมสมัย 8
1(0-2-1)
		 (Jazz and Contemporary Music Ensemble VIII)
การแสดงดนตรีแจ๊สและดนตรีรว่ มสมัย เน้นการรวมวง การอ่านโน้ต และการแสดงเชิงปฏิภาณ
นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบทักษะและได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
		
MUS 493 สัมมนาคอนเสิร์ต 1
1(0-2-1)
		 (Concert Seminar I)
สัมมนาการแสดงดนตรีโดย นักศึกษา ศิลปินรับเชิญ และคณาจารย์ในวิทยาลัยดนตรี
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MUS 494 สัมมนาคอนเสิร์ต 2
1(0-2-1)
		 (Concert Seminar I)
สัมมนาการแสดงดนตรีโดย นักศึกษา ศิลปินรับเชิญ และคณาจารย์ในวิทยาลัยดนตรี
MUS 495 สหกิจศึกษา
6(0-35-18)
		 (Co-operative Education)
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางอุตสาหกรรมดนตรี เช่น บริษัทผลิตเพลง สตูดิโอผลิต
เพลง สตูดิโอหลังการผลิตส�ำหรับเสียง สตูดิโอหลังการผลิตส�ำหรับภาพยนต์ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ธุรกิจ
ขายปลีกทางดนตรี และบริษัทผลิตเครื่องมือในอุตสาหกรรมดนตรีต่าง ๆ เป็นต้น  ฝึกงานไม่น้อยกว่า 560
ชั่วโมง หรือ 16 สัปดาห์
		

1687
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

รัฐศาสตร์
วิชาพื้นฐานวิชาชี
POL 101

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Political Science)
ความส�ำคัญและขอบเขตการศึกษาทางรัฐศาสตร์ นักคิดทางรัฐศาสตร์คนส�ำคัญๆ ความสัมพันธ์
กับศาสตร์สาขาอืน่ ๆ แนวคิดเกีย่ วกับรัฐ อุดมการณ์ทางการเมือง ระบอบการปกครอง สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
POL 102

ความรู้เบื้องต้นทางปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
(Introduction to Political Philosophy)
ทีม่ าและความหมายของวิชาปรัชญาการเมือง ประเด็นทีส่ ำ� คัญๆ ในปรัชญาการเมือง เช่น อะไร
คือจุดมุ่งหมายปลายทางของมนุษย์ รูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด จุดหมายของรัฐ ความยุติธรรม ฯลฯ  ความ
คิดและปรัชญาการเมืองสมัยคลาสสิก สมัยใหม่ จนถึงปรัชญาการเมืองร่วมสมัย
POL 103

การเมืองไทยสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Thai Politics)
พัฒนาการทางการเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน
เหตุการณ์สำ� คัญทางการเมือง เช่น การรัฐประหาร พ.ศ.2490 การรัฐประหาร พ.ศ.2501 เหตุการณ์  14ตุลาคม
พ.ศ.2516 การรัฐประหาร พ.ศ.2557 ปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเมืองไทย
ในบริบทโลกาภิวัตน์ บทบาทของชนชั้นน�ำไทยและการเคลื่อนไหวของขบวนการภาคประชาชน  
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POL 201

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-6)
(Constitution and Political Institutions)
พัฒนาการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญและสถาบัน
ทางการเมือง หลักเกณฑ์การใช้อ�ำนาจปกครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับ
รัฐธรรมนูญ ปัญหาส�ำคัญเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญทั้งของไทยและกรณีตัวอย่างในบางประเทศ
POL 202

ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Introduction to International Relations)
พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ
ผู้แสดงในเวทีต่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในมิติต่างๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เครื่อง
มือที่ใช้ในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
POL 203

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Public Administration)
ทฤษฎีและความส�ำคัญของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะและ
การจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ  การพัฒนาองค์การ
POL 204

ความรู้เบื้องต้นทางการพัฒนา
3(3-0-6)
(Introduction to Development)
ความหมาย ลักษณะ และขอบข่ายของการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การพัฒนา
ทั้งแบบตะวันตก และแบบตะวันออก ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา การพัฒนากับความทันสมัย การพัฒนา
อุตสาหกรรม ความเป็นเมืองและชนบท สื่อสารมวลชนกับการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
POL 205

การจัดการความขัดแย้งและความมั่นคงมนุษย์
3(3-0-6)
(Conflict Resolution and Human Security)
ทฤษฎีว่าด้วยความขัดแย้ง และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้งใน
ลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ แนวคิด
และปัญหาด้านความมั่นคงของมนุษย์ทั้งในระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ พร้อมยกกรณีศึกษา
ทักษะการเจรจาต่อรอง การมีส่วนร่วมในการจัดการความขัดแย้ง กลยุทธ์ในการบริหารความขัดแย้ง
POL 206

ระบบการเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Political Systems)
แนวคิด ทฤษฎี และแนวการวิเคราะห์ระบบการเมือง เน้นในระบอบประชาธิปไตย และระบอบ
เผด็จการในประเด็นอ�ำนาจ สถาบันทางการเมือง โครงสร้าง-หน้าที่ของระบบการเมืองสมัยใหม่ กระบวนการ
ทางการเมืองในเรื่องการเลือกตั้ง การหาเสียง การสื่อสารทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัจจัย
ก�ำหนดพัฒนาการของระบบการเมือง ในมุมมองเชิงเปรียบเทียบ
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POL 207

การวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Research in Political Science)
วิชาบังคับก่อน : POL101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ หรือ POL103 การเมืองไทยสมัยใหม่
หรือ POL201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
ความหมาย และความส�ำคัญของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ลักษณะเฉพาะของการวิจัย   ทาง
รัฐศาสตร์เมื่อเทียบกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์สาขาอื่นๆ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การ
ก�ำหนดรูปแบบงานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สถิติการวิจัยเบื้องต้น ฝึกท�ำการส�ำรวจหรือการ
วิจัยขนาดเล็กทางด้านรัฐศาสตร์
			
วิชาชีพ-บังคับ
POL 301

ไทยกับเศรษฐกิจการเมืองโลก
3(3-0-6)
(Thailand and World Political Economy)
วิชาบังคับก่อน : POL101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ หรือ POL103 การเมืองไทยสมัยใหม่
หรือ POL201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
    
ไทยกับเศรษฐกิจการเมืองโลก นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน ประเทศ
มหาอ�ำนาจกับการก�ำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเมืองของไทย ไทยกับสถาบันและองค์การระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐกิจการเมือง และระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลก
POL 302

ธรรมาภิบาลและจิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Good Governance and Civil Mind)
ความหมาย แนวคิดของหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ ลักษณะ
รูปธรรมของจิตสาธารณะในชีวติ ประจ�ำวัน ทัง้ ในระดับบุคคลและระดับองค์กรสาธารณะ บทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับชาติ การพัฒนาและส่งเสริม      จติ สาธารณะและ
หลักธรรมาภิบาลในการจัดการสาธารณะ
POL 321

การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง
3(3-0-6)
(Politics and Political Communication)
วิชาบังคับก่อน : POL101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ หรือ POL103 การเมืองไทยสมัยใหม่
หรือ POL201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
ทฤษฎีการสื่อสารกับการใช้ประโยชน์ทางการเมือง การสื่อสารระหว่างตัวแสดง และองค์กร
ทางการเมืองกับสาธารณชน กระบวนการของการสือ่ สารทางการเมือง ความสัมพันธ์ของ การสือ่ สารกับระบอบ
ทางการเมืองต่างๆ พัฒนาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่กบั การสือ่ สารทางการเมือง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
ส�ำคัญของการสื่อสารกับการเมือง
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POL 323

พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
(Political Parties, Interest Groups, and Elections)
หลักการ และความส�ำคัญของพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง บทบาทของพรรคการเมือง
และกลุ่มผลประโยชน์ในระบอบการเมืองต่างๆ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมือง กลุ่มผล
ประโยชน์ และการเลือกตั้ง รูปแบบและวิธีการเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น กรณีศึกษาทั้งไทย
และประเทศต่างๆ
POL328

ประชาธิปไตยภิวัตน์
3(3-0-6)
Democratization
นิยามประชาธิปไตย กระแสประชาธิปไตยในระดับโลก ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบประชาธิปไตย การพัฒนาทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมทางการ
เมือง สถาบันทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน ชาติพันธุ์กับชาตินิยม
POL 341

การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Local Politics and Government)
วิชาบังคับก่อน : POL101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ หรือ POL103 การเมืองไทยสมัยใหม่
หรือ POL201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเมื อ งและการปกครองท้ อ งถิ่ น ลั ก ษณะโครงสร้ า ง และ
กระบวนการทางการเมืองการปกครองท้องถิน่ ของไทย บทบาทของนักการเมืองท้องถิน่ ในการบริหารองค์การ
ปกครองท้องถิน่ รูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองท้องถิน่ กับการเมืองระดับชาติ กลุม่ ผลประโยชน์
กลุม่ อิทธิพล ผูน้ ำ� ทางการเมือง ภาคประชาสังคม กระบวนการสร้างมติในท้องถิน่ ประเด็นปัญหาและแนวทาง
การพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
POL 351

การเมืองภาคประชาสังคม
3(3-0-6)
(Politics and Civil Society)
วิชาบังคับก่อน : POL101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ หรือ POL103 การเมืองไทยสมัยใหม่
หรือ POL201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองภาคประชาสังคม การก่อตัว พัฒนาการ และอุปสรรคของ
ประชาสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาสังคม กรณีศึกษาการรวมตัว และ        การเคลื่อนไหวภาค
ประชาสังคมทั้งไทย และต่างประเทศ เช่น ประชาสังคมโลก เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น
POL 364

อาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(ASEAN and Globalization)
พัฒนาการของอาเซียน และประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมการเมือง และความมัน่ คงอาเซียน ประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียน

1691
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศอืน่ ปัญหาส�ำคัญของอาเซียนในปัจจุบนั
และแนวโน้มในอนาคต
POL 497

การฝึกงาน
3(0-35-18)
(Internship)
วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของสาขาวิชา
การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ด้านการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การพัฒนา และที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีเวลา
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง และน�ำเสนอรายงานการฝึกงาน ภายใต้การควบคุมและประเมินผลของคณะ
กรรมการ และการประเมินจากองค์กรที่ฝึกงาน
POL 498

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3(0-18-9)
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของสาขาวิชา
ศึกษาในหัวข้อด้านรัฐศาสตร์ทนี่ กั ศึกษาสนใจ ภายใต้การแนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษาแบบตัว
ต่อตัว ประเมินผลจากกระบวนการศึกษา รายงานการศึกษา และการน�ำเสนอด้วยปากเปล่า
POL 499

สหกิจศึกษา
6(0-35-18)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของสาขาวิชา
การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ การพัฒนา และที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์วิชาชีพ มีเวลาฝึกงานไม่
น้อยกว่า 400 ชั่วโมง เน้นการเข้าใจแนวคิด โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการด�ำเนินงานขององค์การที่เข้า
ปฏิบตั งิ าน ลักษณะส�ำคัญ และปัญหาอุปสรรคขององค์กรนัน้ ภายใต้บริบทของสังคมระดับประเทศ และโลกา
ภิวตั น์ โดยน�ำเสนอรายงานการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นีภ้ ายใต้การควบคุมและประเมินผลของคณะกรรมการ และการ
ประเมินจากองค์การที่นักศึกษาปฏิบัติงาน
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วิชาชีพ-เลือก
กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง (Politics and Government)
POL 312

ทฤษฎีประชาธิปไตย
3(3-0-6)
(Democratic Theories)
พัฒนาการทางทฤษฎี และสถาบันประชาธิปไตยของตะวันตก ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจนถึงยุค
ปัจจุบัน งานของนักคิดคนส�ำคัญๆ เช่น อริสโตเติล ทอมัส ฮ็อบส์ ฌ็อง ฌาครุสโซ จอห์น ล็อค เจอร์เก้น ฮา
เบอร์มาส และจอห์น รอลส์ ประชาธิปไตยกับปัญหาทรราชเสียงข้างมาก ประชาธิปไตยกับความเท่าเทียม
ประชาธิปไตยกับระบบทุนนิยม
POL 313

ทฤษฎีการเมืองแนวสังคมนิยม
3(3-0-6)
(Socialist Political Theories)
พัฒนาการของแนวความคิดของโอเวน แซงค์ซมิ อง ฟูรเิ อร์ ตลอดจนแนวความคิดของมาร์กซ์ เอง
เกลส์ เลนิน เหมาเจ๋อตุง นักทฤษฎีสงั คมนิยมประชาธิปไตย เช่น เบอร์สไตน์ ชัง ชอเรส ฮาเบอร์มาส สถานภาพ
ของทฤษฎีการเมืองแนวสังคมนิยมในปัจจุบัน
POL 314

ความคิดทางการเมืองร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Political Thought)
ความคิดทางการเมืองของนักคิดตะวันตกคนส�ำคัญๆในศตวรรษที่ 20-21 เช่น จอห์น รอล์ส เจ
อร์เก้น ฮาเบอร์มาส มิเชล ฟูโก ฮันนาห์ อาเร็นด์ และนักคิดคนอื่นๆ
POL 315

ทฤษฎีว่าด้วยความยุติธรรม
3(3-0-6)
(Theories of Justice)
แนวคิดและความหมายของความยุติธรรม ทฤษฎีความยุติธรรมจากส�ำนักต่างๆ เช่น ส�ำนัก
อรรถประโยชน์นยิ ม ส�ำนักจอห์น รอลส์ ส�ำนักเสรีนยิ ม ส�ำนักเสมอภาคนิยม และส�ำนักสตรีนยิ ม ความสัมพันธ์
ระหว่างความยุติธรรมและการเมือง
POL 316

ทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพ
3(3-0-6)
(Theories of Freedom)
  
แนวคิดและความหมายของเสรีภาพ ทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพของนักคิดส�ำคัญ เช่น       อิสยาห์
เบอร์ลิน เสรีภาพตามกรอบของนักคิดร่วมสมัย เสรีภาพกับสิทธิและความเสมอภาค กรณีศึกษาที่เลือกสรร
เกี่ยวกับประเด็นโต้เถียงว่าด้วยเสรีภาพ
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POL 322

ผู้น�ำทางการเมือง
3(3-0-6)
(Political Leadership)
แนวทางการศึกษาผู้น�ำ  และภาวะผู้น�ำทางการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับผู้น�ำทางการเมืองใน
ลักษณะต่างๆ เช่น วีรบุรุษ เผด็จการ ประชาธิปไตย ปฏิวัติ เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ ที่สนับสนุนผู้น�ำ    ทางการ
เมือง อาทิ ภูมิหลัง ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการวางแผน กรณีศึกษาจากผู้น�ำ     ทางการเมือง
ของไทยและต่างประเทศ
POL 324

จิตวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
(Political Psychology)
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง การประยุกต์ทฤษฎี          ทางจิตวิทยา
มาใช้ประโยชน์ทางการเมือง และการปกครอง ในเรื่องความมั่นคง การทหาร การหาเสียงเลือกตั้ง การ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณาชวนเชื่อและการควบคุมสังคม
POL 325

วัฒนธรรมทางการเมือง
3(3-0-6)
(Political Culture)
ความหมาย และความส�ำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และโลกาภิ
วัตน์ วัฒนธรรมกับพัฒนาการทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การรณรงค์
ทางการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคมที่
มีผลต่อวัฒนธรรมทางการเมือง เช่น ความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ และเพศสภาวะ วัฒนธรรม
ทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย กรณีศึกษาประเทศที่น่าสนใจ
POL 326

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Economic and Social Ecology of Thai Politics and Government)
ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย พัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย ชนชั้นน�ำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง     การปกครอง
ไทย ประชาชนไทยกับการมีสว่ นร่วมทางการเมือง และการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง   โลกาภิวตั น์กบั การเมือง
การปกครองไทย  
POL 327

รัฐธรรมนูญไทย
3(3-0-6)
(Thai Constitutions)
ก�ำเนิด และพัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย สัมพันธภาพทางการเมืองของสถาบันในรัฐธรรมนูญ และ
ในสังคมไทย ประชาชน พระมหากษัตริย์ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐประหาร
พรรคการเมือง กลุ่มกดดัน และกลุ่มผลประโยชน์ ประชาธิปไตยกับรัฐธรรมนูญไทย
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POL 330

การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Politics and Government in Southeast Asia)
การเมืองการปกครองของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทของผู้น�ำและการมีส่วนร่วม
ของประชาสังคม กระบวนการทางการเมืองหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ความขัดแย้ง และความร่วมมือในระดับ
ภูมิภาค กรณีศึกษาบางประเทศที่น่าสนใจ
POL 331

การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
(Politics and Government of the United States of America)
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกาตั้งแต่การปฏิวัติอเมริกาจนถึงปัจจุบัน
เหตุการณ์ทางการเมืองทีส่ ำ� คัญ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างของรัฐ ประมุขแห่งรัฐ รัฐบาล ผูน้ ำ� ประเทศ   คนส�ำคัญ
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง รัฐสภา ศาล เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน
POL 332

การเมืองการปกครองสหราชอาณาจักร
3(3-0-6)
(Politics and Government of the United Kingdom)
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของสหราชอาณาจักรตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เหตุการณ์
ทางการเมืองที่ส�ำคัญ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างของรัฐ ประมุขแห่งรัฐ รัฐบาล ผู้น�ำประเทศ คนส�ำคัญ
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง รัฐสภา ศาล เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน
POL 333

การเมืองการปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีน
3(3-0-6)
(Politics and Government of the People’s Republic of China)
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสาธารณรัฐประชาชนจีนตัง้ แต่ การปฏิวตั   ิ พ.ศ.2492 จนถึง
ปัจจุบัน  เหตุการณ์ทางการเมืองที่ส�ำคัญ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างของรัฐ ประมุขแห่งรัฐ รัฐบาล ผู้น�ำประเทศ
คนส�ำคัญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง รัฐสภา ศาล เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน
POL 334

การเมืองการปกครองญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Politics of Government of Japan)
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองญี่ปุ่นตั้งแต่การฟื้นฟูสมัยเมจิจนถึงปัจจุบัน   เหตุการณ์
ทางการเมื อ งที่ ส� ำคัญ รัฐ ธรรมนูญ โครงสร้างของรัฐ ประมุขแห่งรัฐ รัฐบาล ผู้น�ำประเทศคนส�ำคัญ
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง รัฐสภา ศาล เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน
POL 336

การเมืองการปกครองประเทศมหาอ�ำนาจ
3(3-0-6)
(Politics and Government in Great Power Countries)
การเมืองการปกครองของประเทศที่สำ� คัญในกลุ่มประเทศมหาอ�ำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมืองภายในประเทศกับบทบาทการเป็นประเทศมหาอ�ำนาจในเวทีโลก บทบาทของผูน้ ำ 
� และกระบวนการ
ทางการเมืองหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ความขัดแย้งและความร่วมมือทางการเมืองในระดับภูมภิ าค กรณีศกึ ษา
บางประเทศที่น่าสนใจ
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POL 337

การเมืองการปกครองประเทศก�ำลังพัฒนา
3(3-0-6)
(Politics and Government in Developing Countries)
ลักษณะการเมืองการปกครองในประเทศก�ำลังพัฒนาในเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา ในแง่
มุมของโครงสร้าง และกระบวนการทางการเมือง บทบาทของประเทศมหาอ�ำนาจ ในพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
การเมืองของประเทศก�ำลังพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา  ทางการเมืองในภาพรวม ตลอดจนการ
แสวงหาแนวทางแก้ไข กรณีศึกษาบางประเทศที่น่าสนใจ
POL 343

การปกครองท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Local Government and Natural Resources Management)
บทบาทของการปกครองท้องถิน่ ในการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตที่
รับผิดชอบ การก�ำหนดนโยบายและวางแผนในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการป้องกัน
ภัยจากธรรมชาติ เน้นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
POL 344

การปกครองท้องถิ่นกับสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
(Local Government and Social Welfare)
บทบาทของการปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลสวัสดิการสังคม ในด้านสาธารณสุข การศึกษา การส่งเสริม
อาชีพและช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม นโยบายและแผนขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จภายใต้กรณีศึกษาที่น่าสนใจ
POL 346

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายในการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Rules and Laws in Thai Local Government)
ความส�ำคัญของระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในการจัดการปกครองท้องถิ่น เนื้อหาสาระ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของไทยภายใต้การปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน
POL 347

การเมืองในการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Politics in Thai Local Government)
แนวคิดการเมืองในการปกครองท้องถิ่น ผู้น�ำทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่นไทย  ความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้น�ำทางการเมืองท้องถิ่นกับชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับการ
ปกครองส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้น�ำ  อ�ำนาจหน้าที่ งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล การก�ำกับดูแล กรณีศึกษา
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เลือกสรร
POL 348

การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Local Government)
ทฤษฎี และแนวคิดการศึกษาการปกครองท้องถิน่ เปรียบเทียบ วิวฒ
ั นาการของ การปกครองท้อง
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ถิน่ ในประเทศต่างๆ ทีเ่ ลือกสรร การเปรียบเทียบการปกครองท้องถิน่ ไทยกับต่างประเทศ ทิศทางการปกครอง
ท้องถิ่นในอนาคต
POL 353

สันติศึกษา
3(3-0-6)
(Nonviolence Studies)
ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวกับการสร้างสันติ สันติวิธีในทางปฏิบัติ ศึกษาจากนักคิด   ด้านสันติ
วิธีที่ส�ำคัญเช่น ยีน ชาร์ป จุดแข็งและจุดอ่อนของสันติวิธี
POL 354

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
3(3-0-6)
(Social Movement)
ทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม ปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
กับขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมกับพัฒนาการของระบบการเมือง ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมร่วมสมัย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
POL 355

การเมืองอัตลักษณ์
3(3-0-6)
(Politics of Identities)
แนวคิดการเมืองอัตลักษณ์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม อัตลักษณ์     ใน
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม การสร้างอัตลักษณ์เพือ่ การต่อรองทางการเมืองและการจัดสรรทรัพยากร ทัง้
ในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เช่น การเมืองอัตลักษณ์กบั ความยากจน การเมืองอัตลักษณ์
กับความหลากหลายทางเพศ
POL 356

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของฝ่ายข้าราชการประจ�ำ	
3(3-0-6)
(Rules and Laws in Thai Bureaucracy)
ความส�ำคัญของระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ในการจัดการปกครองของฝ่ายข้าราชการประจ�ำ 
เนื้อหาสาระของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งกระบวนการ
กลไก และปัญหาส�ำคัญ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามธรรมาภิบาลของระบบราชการไทย
POL 421

สัมมนาการเมืองการปกครองไทย
3(2-2-5)
(Seminar on Thai Politics and Government)
วิชาบังคับก่อน : POL301 ไทยกับเศรษฐกิจการเมืองโลก
การน�ำประเด็นปัญหาในการเมืองการปกครองมาอภิปรายแลกเปลี่ยนภายใต้ความสนใจของนักศึกษา การ
ค้นคว้าและอภิปรายงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง
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POL 441

สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
3(2-2-5)
(Seminar on Thai Local Politics and Government)
วิชาบังคับก่อน : POL341 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
การน�ำประเด็นปัญหาในการเมืองการปกครองท้องถิ่นมาอภิปรายแลกเปลี่ยนภายใต้ความ
สนใจของนักศึกษา การค้นคว้างานเขียนและงานวิจัยด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยและ
ต่างประเทศเพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
POL 451

วิชาเรื่องเฉพาะทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Topics in Political Science)
เรื่องเฉพาะที่ก�ำลังเป็นที่สนใจ หรือเป็นเรื่องใหม่ทางรัฐศาสตร์ ครอบคลุมทั้งด้านการเมืองการ
ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
LLB 211

กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
หลักการพืน้ ฐานของกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง กฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การใช้และตีความกฎหมายปกครอง องค์กรในทางปกครอง ทฤษฎีวา่ ด้วยการกระท�ำของฝ่าย
ปกครอง ความรับผิดของฝ่ายปกครอง บทบัญญัตทิ เี่ ป็นสาระส�ำคัญในพระราชบัญญัติ วิธปี ฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง บทบาทและหน้าทีข่ ององค์กรทางปกครอง และการตรวจสอบการใช้อำ� นาจขององค์กรทางปกครอง
ศาลปกครอง

กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
POL 371

องค์การและการจัดการสาธารณะ
3(3-0-6)
(Organization and Public Management)
วิชาบังคับก่อน : POL203 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทฤษฎีองค์การและการจัดการสาธารณะ ความส�ำคัญ และกระบวนการจัดการสาธารณะ
ในประเทศไทย ทั้งโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เน้นประเด็นปัญหาส�ำคัญในการจัดการ
สาธารณะ
POL 373

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
(Public Policy and Planning)
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผน ทฤษฎี
การตัดสินใจ การน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการก�ำหนดนโยบาย และ    การวางแผน
กรณีศึกษานโยบายสาธารณะและการวางแผนของรัฐบาล
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POL 374

ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
(Thai Bureaucracy)
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และพัฒนาการของระบบบริหารราชการไทย บทบาทและศักยภาพ
ของระบบราชการไทยในการจัดการสาธารณะ ระบบราชการกับภาคประชาสังคม ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง กับการบริหารราชการไทย ปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบราชการ
POL 375

การบริหารงานคลังและงบประมาณของไทย
3(3-0-6)
(Thai Fiscal and Budgeting Administration)
แนวคิด ทฤษฎี ด้านการบริหารงานคลังและงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และหนีส้ าธารณะของ
องค์การภาครัฐ กระบวนการและปัญหาการงบประมาณของไทย ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
POL 376

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management and Development)
แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ กระบวนการบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และการด�ำเนินการตามนโยบายสาธารณะของภาครัฐ
POL 377

ผู้น�ำกับการจัดการสาธารณะ
3(3-0-6)
(Leadership and Public Administration)
ทฤษฎีภาวะผู้น�ำ  ผู้น�ำกับการจัดการสาธารณะ เน้นกรณีศึกษาผู้น�ำที่ส�ำคัญที่มีบทบาทในการ
จัดการสาธารณะในระดับชาติและท้องถิน่ ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กับผูน้ ำ� ในการจัดการ
สาธารณะ
POL 378

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Public Administration)
ระเบียบวิธีการศึกษา ทฤษฎี และการเปรียบเทียบการบริหารรัฐกิจทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว
และก�ำลังพัฒนา ปัญหาของระบบการบริหารทีเ่ ป็นผลมาจากอิทธิพลทางการเมือง  กฎหมาย วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ
POL 379

การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Labour Relations Administration)
ความหมาย ความส�ำคัญ และกระบวนการเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ขบวนการและองค์กรเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับแรงงานทัง้ ระดับประเทศและระดับสากล การบริหารการแรงงาน การ
บริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐและเอกชนของไทยและประเทศที่น่าสนใจ
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POL 470

การบริหารเมือง
3(3-0-6)
(Administration in Urban Area)
คุณลักษณะทั่วไปของเมือง การปกครองและการบริหารเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
เมือง การวางแผนพัฒนาพื้นที่เมือง กระบวนการเปลี่ยนเป็นเมือง ปัญหาของเมือง และวิธีการแก้ไข กรณี
ศึกษาเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
POL 471

การบริหารพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Administration of Energy and Environment)
แนวคิ ด การบริ ห ารด้ า นพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ มี ผ ลต่ อ นโยบายและการบริ ห าร
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการประเด็นทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจที่มีต่อนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
POL 472

เทคนิคการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management Techniques)
เทคนิคการวางแผนงานและการจัดการทรัพยากร การศึกษาตัวแบบพื้นที่ส�ำหรับการวางแผน
โครงการ การประเมินผล การออกแบบ การพัฒนาและการบูรณาการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
การจัดการโครงการ
POL 473

การบริหารงานองค์การไม่แสวงหาก�ำไร
3(3-0-6)
(Management of Nonprofit Organizations)
ความหมาย และความส�ำคัญขององค์การไม่แสวงหาก�ำไร ลักษณะการบริหารงานในองค์การ
ไม่แสวงหาก�ำไร บทบาทขององค์การไม่แสวงหาก�ำไร ความเป็นมา คุณลักษณะทางการเมือง สถานะทาง
กฎหมายและสังคมขององค์การไม่แสวงหาก�ำไร การวิเคราะห์ทั้งประเด็นทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
องค์การไม่แสวงหาก�ำไร รวมทั้งปัญหาและวิธีการแก้ไข
POL 474

การพัฒนาองค์การภาครัฐ
3(3-0-6)
(Public Organization Development)
แนวความคิด และการพัฒนาการองค์การภาครัฐ และกระบวนการการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ และกระบวน
ทัศน์ใหม่ด้านการบริหารองค์การภาครัฐ กรณีศึกษาของไทยและต่างประเทศ
POL 475

การจัดการเชิงกลยุทธ์ส�ำหรับภาครัฐ
3(3-0-6)
(Strategic Management in Public Sector)
ธรรมชาติของการจัดการเชิงกลยุทธ์และการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก การก�ำหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่งาน ตลอดจน
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดภาครัฐ
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POL 476

การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
(Risk Management)
แนวคิด และความหมาย เกี่ยวกับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ประเภท และความส�ำคัญ
ของความเสี่ยงที่มีต่อความส�ำเร็จขององค์การ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบ่งชี้เหตุการณ์ที่จะเกิดความเสี่ยง
การประเมินและตอบสนองต่อความเสีย่ ง การควบคุมความเสีย่ ง ตลอดจนการติดตามประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยง
POL 477

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
(Seminar on Public Administration)
วิชาบังคับก่อน : POL371 องค์การและการจัดการสาธารณะ
กรณีศึกษาทางด้านการจัดการสาธารณะของภาคส่วนต่างๆ โดยเลือกศึกษาในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี สถานะองค์ความรู้ ในประเด็นทางการจัดการสาธารณะ
LLB 211

กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
(Administrative Law)
หลักการพืน้ ฐานของกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครอง กฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การใช้และตีความกฎหมายปกครอง องค์กรในทางปกครอง ทฤษฎีวา่ ด้วยการกระท�ำของฝ่าย
ปกครอง ความรับผิดของฝ่ายปกครอง บทบัญญัตทิ เี่ ป็นสาระส�ำคัญในพระราชบัญญัติ วิธปี ฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง บทบาทและหน้าทีข่ ององค์กรทางปกครอง และการตรวจสอบการใช้อำ� นาจขององค์กรทางปกครอง
ศาลปกครอง

วิชาโท
กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง (Politics and Government)
POL 322

ผู้น�ำทางการเมือง
3(3-0-6)
(Political Leadership)
แนวทางการศึกษาผูน้ ำ� และภาวะผูน้ ำ� ทางการเมือง แนวคิดเกีย่ วกับผูน้ ำ� ทางการเมืองในลักษณะ
ต่างๆ เช่น วีรบุรุษ เผด็จการ ประชาธิปไตย ปฏิวัติ เป็นต้น ปัจจัยต่างๆที่สนับสนุนผู้น�ำทางการเมือง อาทิ ภูมิ
หลัง ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการวางแผน กรณีศึกษาจากผู้น�ำทางการเมืองของไทยและต่าง
ประเทศ
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POL 324

จิตวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
(Political Psychology)
ทฤษฎีทางจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมืองการปกครอง การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้
ประโยชน์ทางการเมืองและการปกครอง ในเรือ่ งความมัน่ คง การทหาร การหาเสียงเลือกตัง้ การประชาสัมพันธ์
การโฆษณาชวนเชื่อและการควบคุมสังคม
POL 325

วัฒนธรรมทางการเมือง
3(3-0-6)
(Political Culture)
ความหมายและความส�ำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและโลกาภิ
วัตน์ วัฒนธรรมกับพัฒนาการทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การรณรงค์
ทางการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่
มีผลต่อวัฒนธรรมทางการเมือง เช่น ความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ และเพศสภาวะ วัฒนธรรม
ทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย กรณีศึกษาประเทศที่น่าสนใจ
POL 326

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Economic and Social Ecology of Thai Politics and Government)
ลักษณะ และโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย พัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
สังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย ชนชั้นน�ำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง     การปกครอง
ไทย ประชาชนไทยกับการมีสว่ นร่วมทางการเมือง และการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง   โลกาภิวตั น์กบั การเมือง
การปกครองไทย  
POL 327

รัฐธรรมนูญไทย
3(3-0-6)
(Thai Constitutions)
ก�ำเนิดและพัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย สัมพันธภาพทางการเมืองของสถาบันในรัฐธรรมนูญและ
ในสังคมไทย ประชาชน พระมหากษัตริย์ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐประหาร
พรรคการเมือง กลุ่มกดดันและกลุ่มผลประโยชน์ ประชาธิปไตยกับรัฐธรรมนูญไทย
POL 353

สันติศึกษา
3(3-0-6)
(Nonviolence Studies)
ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวกับการสร้างสันติ สันติวิธีในทางปฏิบัติ ศึกษาจากนักคิด   ด้านสันติ
วิธีที่ส�ำคัญ เช่น ยีน ชาร์ป จุดแข็ง และจุดอ่อนของสันติวิธี
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POL 355

การเมืองอัตลักษณ์
3(3-0-6)
(Politics of Identities)
แนวคิดการเมืองอัตลักษณ์กับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม อัตลักษณ์ใน
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม การสร้างอัตลักษณ์เพือ่ การต่อรองทางการเมืองและการจัดสรรทรัพยากร ทัง้
ในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เช่น การเมืองอัตลักษณ์กบั ความยากจน การเมืองอัตลักษณ์
กับความหลากหลายทางเพศ

กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Adminstration)
POL 203

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Introduction to Public Administration)
ทฤษฎีและความส�ำคัญของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะ และ
การจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ  การพัฒนาองค์กร
POL 371*

องค์การและการจัดการสาธารณะ
3(3-0-6)
(Organization and Public Management)
วิชาบังคับก่อน : POL 203 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
*บังคับเรียน POL371
ทฤษฎีองค์การ และการจัดการสาธารณะ ความส�ำคัญ และกระบวนการจัดการสาธารณะ
ในประเทศไทย ทั้งโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เน้นประเด็นปัญหาส�ำคัญในการจัดการ
สาธารณะ
POL 373

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
(Public Policy and Planning)
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผน ทฤษฎี
การตัดสินใจ การน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคในการก�ำหนดนโยบาย และ   การวางแผน
กรณีศึกษานโยบายสาธารณะ และการวางแผนของรัฐบาล
POL 374

ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
(Thai Bureaucracy)
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และพัฒนาการของระบบบริหารราชการไทย บทบาทและศักยภาพ
ของระบบราชการไทยในการจัดการสาธารณะ ระบบราชการกับภาคประชาสังคม ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง กับการบริหารราชการไทย ปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบราชการ
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POL 375

การบริหารงานคลังและงบประมาณของไทย
3(3-0-6)
(Thai Fiscal and Budgeting Administration)
แนวคิด ทฤษฎี ด้านการบริหารงานคลังและงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และหนี้สาธารณะ
ขององค์กรภาครัฐ กระบวนการและปัญหาการงบประมาณของไทย ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง
POL 376

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management and Development)
แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ กระบวนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม กับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และการด�ำเนินการตามนโยบายสาธารณะของภาครัฐ
POL 377

ผู้น�ำกับการจัดการสาธารณะ
3(3-0-6)
(Leadership and Public Administration)
ทฤษฎีภาวะผู้น�ำ  ผู้น�ำกับการจัดการสาธารณะ เน้นกรณีศึกษาผู้น�ำที่ส�ำคัญที่มีบทบาทในการ
จัดการสาธารณะในระดับชาติและท้องถิน่ ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กับผูน้ ำ� ในการจัดการ
สาธารณะ
POL 378

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Public Administration)
ระเบียบวิธีการศึกษา ทฤษฎี และการเปรียบเทียบการบริหารรัฐกิจทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว
และก�ำลังพัฒนา ปัญหาของระบบการบริหารทีเ่ ป็นผลมาจากอิทธิพลทางการเมือง  กฎหมาย วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจ
POL 379

การบริหารแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Labour Relations Administration)
ความหมาย ความส�ำคัญ และกระบวนการเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ขบวนการและองค์กรเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับแรงงานทัง้ ระดับประเทศและระดับสากล การบริหารการแรงงาน การ
บริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐและเอกชนของไทยและประเทศที่น่าสนใจ
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กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)
POL 202

ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Introduction to International Relations)
พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ
ผู้แสดงในเวทีต่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในมิติต่างๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เครื่อง
มือที่ใช้ในการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

POL 360* ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Relations Theories)
วิชาบังคับก่อน : POL 202 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
*บังคับเรียน POL360
ทฤษฎี และกรอบแนวคิดทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พลวัตรในระบบระหว่างประเทศ ตัง้ แต่ระดับ
ระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับรัฐ ระดับกลุ่มที่ปรึกษา ไปจนถึงระดับปัจเจกบุคคล  
POL 361

การเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(World Politics and Globalization)
ทฤษฎีวิเคราะห์การเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตน์ บทบาทของมหาอ�ำนาจในการเมืองโลก ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ การทหาร เทคโนโลยี วัฒนธรรมและอุดมการณ์ที่ขยายครอบคลุมทั่วโลก นโยบายโลกกับการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
POL 362

เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Political Economy)
แนวคิดและทฤษฎีส�ำคัญในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ พัฒนาการของเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศตัง้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และผลกระทบทีม่ ตี อ่ ประเทศไทย ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตลาด บทบาทของบรรษัทข้าม
ชาติ ประเด็นร่วมสมัยที่ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจการเมืองโลก
POL 363

องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Organizations)
พัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ องค์การการค้าโลก และอืน่ ๆ การจัดองค์การและการบริหารงาน โครงสร้าง อ�ำนาจหน้าที่ และบทบาท
ในการด�ำเนินงานขององค์การเหล่านีใ้ นการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ ข้อจ�ำกัด ผลกระทบ และแนวโน้มใน
อนาคตขององค์การระหว่างประเทศต่างๆ ในการเมืองโลก
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POL 366

การวิเคราะห์และการก�ำหนดนโยบายต่างประเทศ
3(3-0-6)
(Foreign Policy Making and Analysis)
ทฤษฎี และกระบวนการก�ำหนดนโยบายต่างประเทศ ปัจจัยภายใน และภายนอกของการก�ำหนด
นโยบายต่างประเทศ ผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่ส�ำคัญจากการด�ำเนินนโยบาย
POL 368

ความมั่นคงระหว่างประเทศและการก่อการร้าย
3(3-0-6)
(International Security and Terrorism)
แนวคิดเชิงทฤษฎี และปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคง และภัยคุกคาม ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และ
นโยบายความมั่นคงระหว่างประเทศ ประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงในการเมืองโลกในปัจจุบัน และแนวโน้ม
ในอนาคต พัฒนาการของการก่อการร้าย การแปรเปลี่ยนของความขัดแย้งระหว่างประเทศ     ที่น�ำไปสู่การ
เกิดขึ้นของขบวนการก่อการร้ายทั้งในระดับชาติและระดับสากล
POL369

พัฒนาการการต่างประเทศของไทย
3(3-0-6)
(Development of Thai Foreign Affairs)
พัฒนาการของรัฐ และการต่างประเทศของไทยในระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่ ผลกระทบ
ของการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอ�ำนาจ และระเบียบระหว่างประเทศ และการปรับตัวของไทย การต่างประเทศ
ระหว่างไทยกับประเทศมหาอ�ำนาจ และประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจัยที่ก�ำหนดนโยบายต่างประเทศ และการ
ด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ ประเด็นร่วมสมัยด้านการต่างประเทศของไทย
POL 460

ความมั่นคงของมนุษย์ในระบบโลก
3(3-0-6)
(Human Security in the World)
แนวคิดและพัฒนาการเรือ่ งความมัน่ คงของมนุษย์ในระบบโลก สิทธิมนุษยชน สถานการณ์โลก
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงของมนุษย์ในด้านต่างๆ ตัง้ แต่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คงทางอาหาร
ความมัน่ คงทางด้านสุขภาพ ความมัน่ คงด้านสิง่ แวดล้อม ความมัน่ คงส่วนบุคคล ความมัน่ คงของชุมชน ตลอด
จนความมั่นคงทางการเมือง บทบาทขององค์การระหว่างประเทศกับความมั่นคงของมนุษย์ เน้นกรณีศึกษา
ปัญหาที่ส�ำคัญ
POL 462

มหาอ�ำนาจกับการเมืองโลก
3(3-0-6)
(Great Powers and World Politics)
          
บทบาท และอิทธิพลของประเทศมหาอ�ำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญีป่ นุ่ รัสเซีย     ในการเมือง
โลกปัจจุบัน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร ในหมู่มหาอ�ำนาจด้วยกันเอง และกับ
ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งประเทศไทย
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กลุ่มวิชาการพัฒนา (Development)
POL 204

ความรู้เบื้องต้นทางการพัฒนา
3(3-0-6)
(Introduction to Development)
ความหมาย ลักษณะ และขอบข่ายของการพัฒนา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ       การพัฒนา
ทั้งแบบตะวันตก และแบบตะวันออก ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา การพัฒนากับความทันสมัย การพัฒนา
อุตสาหกรรม ความเป็นเมืองและชนบท สื่อสารมวลชนกับการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
POL 381

การพัฒนาในสังคมไทย
3(3-0-6)
(Development in Thai Society)
*บังคับเรียน POL381
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทยในบริบทสังคมโลก ผลกระทบต่อสังคม
ไทย สภาพปัญหา และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อ        การพัฒนา
ชุมชน และสังคมระดับต่างๆ ในประเทศไทย
POL 382

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Sustainable Development and Environmental Management)
               หลักคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สถานการณ์และการจัดการสิง่ แวดล้อม กระบวนการและองค์การ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในประเทศไทย รวมถึงรูปแบบการจัดการสิง่ แวดล้อมในเชิงวัฒนธรรม
POL 383

หลักความรับผิดชอบทางสังคม
3(3-0-6)
(Social Responsibility)
จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส  จติ สาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วย
งานภาคธุรกิจ ภาคเอกชนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการดูแลสังคม
POL 384

การพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
(Community Development)
แนวคิด หลักการ และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน รูปแบบการพัฒนาชุมชนแบบต่างๆ การ
พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาองค์การชุมชน
POL 385

การพัฒนาชนบทและเมือง
3(3-0-6)
(Rural and Urban Development)
ความหมาย และความเป็นมาของการพัฒนาชนบท และเมือง ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก
ของไทย นโยบาย และแนวทางการพัฒนา ผลของการพัฒนาชนบท และเมืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม
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POL 386

นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
(Social Policy and Social Welfare)
แนวคิด และค�ำอธิบายเกี่ยวกับความยากจน สถานภาพคนจน และผู้ด้อยโอกาส        ในสังคม
ไทย นโยบายการจัดระบบสวัสดิการของรัฐ แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ การก�ำหนดนโยบาย และ
ทางเลือกในการช่วยเหลือกันเองของกลุ่มคนจน การสร้างความมั่นคงในกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส
POL 387

การพัฒนาและการประเมินผล
3(3-0-6)
(Development and Assessment)
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนา และการประเมินผล วิธีการในการประเมินผลกระทบของ
โครงการที่เกิดขึ้นกับชุมชน และสังคม การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
คุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้น
POL 388

การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Comparative Study on Social Development)
รูปแบบการบริหารการพัฒนาสังคมของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ลักษณะของปัญหา ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาสังคม ผลของการพัฒนา และทางเลือกต่างๆ ที่สามารถน�ำมาใช้จัดการปัญหา
และอุปสรรค
POL 481

สัมมนาการพัฒนา
(Seminar on Development)
วิชาบังคับก่อน : POL 381 การพัฒนาสังคมไทย
สัมมนาว่าด้วยการพัฒนา ประเด็นปัญหาที่ส�ำคัญในปัจจุบัน
Seminar on development; problematic contemporary issues

3(2-2-5)
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หลักสูตร อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
(Criminology and Forensic Science)
กลุ่มวิชาชีพ - บังคับ
ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3 (2-3-6)
		 (Basic Anatomy)
		
โครงสร้างของมนุษย์ วิธีการจ�ำแนกระบบอวัยวะและเนื้อเยื่อ ฮีสโตโลยีของเนื้อเยื่อ หน้าที่ของ
อวัยวะ การเจริญพัฒนา การช�ำรุดเสียหายและการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ การปลูกถ่ายอวัยวะ สารพันธุกรรม
การเจริญพันธุ์ และการเจริญเติบโต
BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน
4 (3-3-8)
		 (Basic Biochemistry)
		
วิชาบังคับก่อน : CHM 129 เคมีเบื้องต้น
		 โครงสร้างและหน้าทีข่ องสารชีวโมเลกุล ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลิอกิ วิตามิน
ในแง่การสังเคราะห์ การย่อย การดูดซึม เมตาบอลิซมึ การก�ำจัดออก ความผิดปกติทางพันธุกรรม ปัญหาทาง
ด้านโภชนาการ และการป้องกัน
BIO 131 ชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
		 (General Biology)
		 อาหารและพลังงานส�ำหรับการด�ำรงชีวติ การผสมผสานของร่างกายโครงสร้างและการท�ำงาน
ของเซลล์ การสืบทอดเผ่าพันธุ์ หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการ
นิเวศวิทยา พฤติกรรมของสัตว์
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BIO 132

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-2)
(General Biology Laboratory)
		 การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ เนือ้ เยือ่ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ
การคัดเลือกตามธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ในแหล่งน�้ำจืด พฤติกรรมของสัตว์

BMS 403 จุลกายวิภาคศาสตร์
3 (2-3-6)
		 (Microscopic Anatomy)
		
วิชาบังคับก่อน: ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน		
			หลักการทางจุลกายวิภาคศาสตร์โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของเซลล์ เยื่อบุผิวเนื้อเยื่อ เกี่ยว
พัน กระดูกอ่อน กระดูก เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาทจุลกายวิภาคศาสตร์ตามระบบ ระบบปกคลุม
ร่างกาย ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ
ระบบสืบพันธุ์และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์
				
BMS 418 พิษวิทยา
3 (2-3-6)
		 (Toxicology)
		 สารพิษและการจ�ำแนกชนิด สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด
พิษ พิษจลนศาสตร์ พิษพลศาสตร์ แหล่งสารพิษจากอุตสาหกรรม การเกษตร อาหารและยา พืชและสัตว์
สิ่งแวดล้อม กลไก และพยาธิสภาพการเกิดพิษการทดสอบและการประเมินความเสี่ยงจากสารพิษองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับพิษวิทยา
CHM 129 เคมีเบื้องต้น
4 (3-3-8)
		 (Introduction to Chemistry)
			ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลกรด-ด่าง เคมี
ไฟฟ้า เทอร์โมไดนามิกส์เคมี เคมีอินทรีย์ ปฏิกิริยาทางเคมี สารประกอบอินทรีย์
CHM 230 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
3 (2-3-6)
		 (Basic Analytical Chemistry)
วิชาบังคับก่อน : CHM 129 เคมีเบื้องต้น
			ขั้นตอนของการวิเคราะห์ การเตรียมสารละลาย และสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะห์โดย
การวัดปริมาตรในสมดุลเคมีและไอออนต่าง ๆ การวิเคราะห์โดยน�้ำหนัก การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ ยูวี/วิ
สิเบิล สเปกโตรสโคปี ก๊าซโครมาโตรกราฟฟี (GC) โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) อะตอมมิก
แอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี (AAS) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
		
CJA 101 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจ�ำวัน
3 (3-0-6)
		 (Justice Administration and Laws in Daily Life)
แนวคิด หลักการ ความหมายของการบริหารงานยุตธิ รรม ทางแพ่ง อาญา และปกครอง ประวัติ
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และพัฒนาการของกระบวนการยุตธิ รรมสากล ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป กฎหมายส�ำคัญในการ
ด�ำเนินชีวิต กฎหมายที่เป็นข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม
		
CJA 102 การบริหารงานต�ำรวจ
3 (3-0-6)
		 (Police Administration)
		 ความหมาย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของต�ำรวจ แนวคิดการบริหารจัดการภาค
รัฐ การพัฒนาระบบงานต�ำรวจเปรียบเทียบกับต่างประเทศ การท�ำงานของต�ำรวจตามมาตรฐานสากล หลัก
ธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการท�ำงานของต�ำรวจ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการงานต�ำรวจ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการท�ำงานระดับสถานีต�ำรวจ ความส�ำคัญของการแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งภายในองค์กรต�ำรวจ และหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม
CJA 103 ยุทธวิธีต�ำรวจ
3(3-0-6)
		 (Police Tactics)
		 แนวคิด ประโยชน์ของยุทธวิธีต�ำรวจ หลักการสังเกต การจดจ�ำและการบันทึกต�ำหนิรูปพรรณ
สัณฐานผู้ต้องสงสัย การน�ำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันตนเองจากคนร้าย หรือเมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขัน
การป้องกันการตกเป็นเหยือ่ อาชญากรรม เทคนิคการป้องกันการเกิดอาชญากรรมโดยการจัดสภาพแวดล้อม
การท�ำหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อสนับสนุน กิจการงานต�ำรวจตามหลักกฎหมายอาญา และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
CJA 201 หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์และกฎหมาย
3 (3-0-6)
		 (The Principles of Forensic Science, and Law)
		 ประวัติของนิติวิทยาศาสตร์ หลักการและมาตรฐานของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ การสืบสวนสอบสวนกับงานนิติวิทยาศาสตร์
CJA 202 ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3 (3-0-6)
		 (Criminological Theory)
		 ฐานคติและแนวคิดที่เป็นต้นก�ำเนิดของศาสตร์ทางอาชญาวิทยา พัฒนาการของทฤษฎีและ
ความรู้ในเชิงสหวิทยาของหลักการทางอาชญาวิทยา ธรรมชาติของสังคมกับอาชญากรรม การอธิบาย
ปรากฏการณ์อาชญากรรมด้วยแนวคิด และทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยา เช่น อาชญากรรมคอปกขาว
พฤติกรรมต่อต้านสังคม ทฤษฎีการคบหาสมาคมทีแ่ ตกต่างกัน ทฤษฎีความกดดันทางสังคม ทฤษฎีตตี รา และ
ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคม เป็นต้น รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคนิคในการรวมทฤษฎีเพื่อแสวงหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม
CJA 204
		
		

หลักกฎหมายอาญากับอาชญากรรม
3 (3-0-6)
(Criminal Laws and Crime)
ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา ลักษณะของการกระท�ำที่กฎหมายบัญญัติว่า
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เป็นความผิดอาญา นิติสัมพันธ์ในทางกฎหมายอาญา มาตรการบังคับในทางอาญา การลงโทษทางอาญา
มาตรการบังคับในทางอาญาอื่นๆ วิธีการเพื่อความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของการลงโทษ ดุลพินิจในการ
ก�ำหนดโทษ การรอการก�ำหนดโทษและการรอการลงโทษ ความสัมพันธ์ของระบบกฎหมายอาญา
		
CJA 301 การบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ
3 (3-0-6)
		 (Crime Scene Management and Investigation)
		 การบริหารจัดการสถานทีเ่ กิดเหตุ ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการตรวจสถานทีเ่ กิดเหตุ ได้แก่ การเต
รียมการ การเข้าสู่สถานที่เกิดเหตุ การป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุ การส�ำรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น การ
ประเมินวัตถุพยานและวางแผน การจดบันทึก การถ่ายภาพ การท�ำแผนผัง การค้นหาวัตถุพยาน การเก็บและ
บรรจุหบี ห่อวัตถุพยาน การส�ำรวจสถานทีเ่ กิดเหตุครัง้ สุดท้าย และการส่งคืนสถานทีเ่ กิดเหตุ การวิเคราะห์และ
การย้อนล�ำดับเหตุการณ์การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การฝึกปฏิบัติตรวจสถานที่จ�ำลองในคดีต่างๆ
CJA 304 กฎหมายธุรกิจเบื้องต้นกับอาชญากรรม
3 (3-0-6)
		 (Introduction To Business Law and Crime)
		 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจทั่วไปอย่างละเอียด ทั้งในแง่
แนวคิดข้อกฎหมาย และการน�ำไปปรับใช้ ความรูเ้ กีย่ วกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึง่ เป็นกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจโดยตรง อาทิความรูเ้ กีย่ วกับบุคคล ทรัพย์และทรัพย์สนิ การท�ำนิตกิ รรมและสัญญา ความ
รู้เรื่องหนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ กรณีการซื้อขาย ขายฝาก ขายทอดตลาด แลกเปลี่ยน
ให้ เช่าทรัพย์และการเช่าซื้อ ความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน การจ้างท�ำของ รับขน และเก็บของในคลังสินค้า
การค�ำ้ ประกัน จ�ำนอง จ�ำน�ำ การยืมและฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า และการประนีประนอมยอมความ ความ
รูเ้ รือ่ งตัว๋ เงิน สัญญาประกันภัยและประกันชีวติ ห้างหุน้ ส่วนและบริษทั ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายครอบครัวและ
มรดก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาโดยสังเขป และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบัน
CJA 325 ระเบียบวิธีการวิจัย
2 (2-0-4)
		 (Research Methodology)
		 หลักการและวิธกี ารในการท�ำวิจยั ทางอาชญาวิทยาและนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ความส�ำคัญและ ทีม่ า
ของปัญหาที่ท�ำวิจัย วัตถุประสงค์ของงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และความรู้ทาง
ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานและการน�ำเสนอผลงานวิจัย
CJA 391
		

การพิสูจน์หลักฐาน
3 (3-0-6)
(Criminalistics)
ขอบเขตงานพิสูจน์หลักฐาน, เทคนิคการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบพยานหลักฐาน: รอยลาย
นิ้วมือและฝ่ามือ อาวุธปืน/ร่องรอยเครื่องมือ/รอยกดประทับอื่น ๆ เอกสาร, ยาเสพติดและสารพิษ,พยานหลัก
ฐานทางชีววิทยารวมทั้งพยานหลักฐานทางเคมี/ฟิสิกส์ การวิเคราะห์อาชญากรรมโดยน�ำผลการตรวจพิสูจน์
มาบูรณาการกับข้อมูลจากการสืบสวน
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CJA 401 การบูรณาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
		 (Integration of Criminology and Forensic Science)
		 บูรณาการองค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ แนวทางการประสานงานใน
กระบวนการยุติธรรมอาทิ ต�ำรวจอัยการ ศาล และหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อการ
ควบคุมอาชญากรรม ความส�ำคัญของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรมและกรณีศึกษา
CJA 402 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)
		 (Human Rights, Ethics, and Good Governance)
		 หลักสิทธิมนุษยชน บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโน
ทัศน์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาของรัฐทีส่ ง่ ผลต่อสิทธิมนุษยชน แนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นปัญหา
จริยธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ ผลกระทบทางสังคม และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
CJA 406

คอมพิวเตอร์และกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์ส�ำหรับนิติวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Computer Forensics and Computer Law)
		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ทางคอมพิวเตอร์ ที่น�ำไปใช้ในสืบหาและการพิสูจน์
พยานหลักฐานเพือ่ น�ำไปสูก่ ารลงโทษทางกฎหมาย และความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายทางด้านคอมพิวเตอร์สำ� หรับ
นิติวิทยาศาสตร์
CJA 411 การฝึกงาน
3 (0-35-18)
		 (Practical Training)
		
วิชาบังคับก่อน : CJA 325 ระเบียบวิธีการวิจัย
		 ฝึกงานในสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องกับนิตวิ ทิ ยาศาสตร์และอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุตธิ รรม
โดยใช้เวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
CJA 491
		

ปริญญานิพนธ์
3 (0-9-5)
(Senior Project)
วิชาบังคับก่อน : CJA 325 ระเบียบวิธีการวิจัย
		 ค้นคว้าเพื่อแสวงหาค�ำตอบในขอบเขตเนื้อหาของวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์และ
การบริหารงานยุติธรรมบนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที่ได้ท�ำการค้นคว้าในชั้นเรียน รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดท�ำตามแบบระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อน�ำมาซึ่งผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ
อย่างเป็นรูปธรรม น่าเชื่อถือ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาก�ำกับดูแล
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CJA 497 สหกิจศึกษา
6 (0-35-18)
		 (Cooperative Education)
		
วิชาบังคับก่อน : CJA 325 ระเบียบวิธีการวิจัย
		 การปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้กำ� หนดขอบเขตของงานไว้แล้วในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
และอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุตธิ รรม โดยมีอาจารย์ทปี่ รึกษาโครงงานจากหน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ านสห
กิจให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ จัดท�ำและน�ำเสนอรายงาน โดยใช้เวลาในภาคปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
4 (3-3-8)
		 (Microbiology and Immunology)
		
วิชาบังคับก่อน : BIO 131 ชีววิทยาทั่วไป
		 จุลินทรีย์ต่างๆ ได้แก่แบคทีเรีย เชื้อรา ปรสิตวิทยาและไวรัส โครงสร้างและหน้าที่ การเพาะ
เลีย้ ง การสืบพันธุแ์ ละการเจริญเติบโต เมตาบอลิสมและพันธุศาสตร์ของจุลนิ ทรียก์ ารควบคุมและการท�ำลาย
จุลนิ ทรีย์ การก่อให้เกิดโรคและการตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชือ้ ระบบภูมคิ มุ้ กัน ระบบคอมพลีเมนต์
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย การเกิดภาวะภูมิไวเกิน โรคภูมิคุ้มกันต่อตัวเอง
		
PAT 207 พยาธิสรีรวิทยาส�ำหรับนักศึกษาสาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 2 (2-0-4)
		 (Pathophysiology for criminology and forensic science student)
		 กลไกการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ เมื่อได้รับภยันตราย รวมทั้งการ
ตอบสนองของร่างกายต่อภยันตรายนั้นๆ ความผิดปกติของเซลล์ในการเจริญเติบโต พยาธิสภาพที่เกิดจาก
สิ่งแวดล้อม ภาวะทุพโภชนา โรคติดเชื้อ โรคทางพันธุกรรม พยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด
ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบโลหิตและต่อมน�้ำเหลือง
ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อ
PHY 135 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (2-3-6)
		 (Life Science Physics)
		 หน่วยและการวัดทางชีวภาพ จลศาสตร์การเลื่อนต�ำแหน่งและการหมุน พลศาสตร์การเลื่อน
ต�ำแหน่งและการหมุน งาน พลังงานและก�ำลังของร่างกาย คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและ
เนือ้ เยือ่ กลศาสตร์และคุณสมบัตทิ างกายภาพของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลืน่ เสียง และการ
ได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์
นิวเคลียร์		
		
PMC 101 เภสัชวิทยาทั่วไป
1 (1-0-2)
		 (General Pharmacology)
		 หลักการใช้ยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ การบริหารยา กลไกการออกฤทธิ์ของยา ผล
ทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ผลข้างเคียง อาการไม่พึงประสงค์ของยาที่ใช้บ่อยและการติดตามระดับ
ยาในเลือด
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PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
		 (Basic Physiology)
		 การท�ำงานและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ เซลล์ ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบประสาท ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะระบบทางเดินอาหาร
และระบบต่อมไร้ท่อ การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
		

วิชาชีพ-เลือก

BMS 322 พันธุวิศวกรรม
3 (2-3-6)
(Genetic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน
		 โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ เทคนิคทางพีซีอาร์ เอ็นไซม์ตัดจ�ำเพาะและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการสร้างการรีคอมบิแนนท์พาหะ เทคนิคการขนส่งเข้าสูเ่ ซลล์เจ้าบ้านและการแสดงออกเป็นโปรตีน
การท�ำโปรตีนให้บริสุทธิ์หลักการของการหาล�ำดับเบสในสายดีเอ็นเอ
CJA 205

จิตวิทยากับกระบวนการยุติธรรม
3 (3-0-6)
(Psychology and Criminal Justice)
		 แนวคิด ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา ลักษณะทางจิตใจของมนุษย์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
แสดงออกโดยเฉพาะในด้านลบซึ่งน�ำไปสู่การกระท�ำความผิด วิเคราะห์พฤติกรรม อารมณ์ บุคลิกภาพ
และจิตใจของอาชญากร อาทิ ความผิดปกติทางจิต การท�ำความเข้าใจถึงหน้าที่หรือจุดประสงค์ต่างๆ ของ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ศึกษาถึงสาเหตุ ขั้นตอน กลไกของระบบ
ประสาทในร่างกายซึ่งมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม ตลอดจนการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือสภาวะ
จิตผิดปกติจนน�ำไปสู่การประกอบอาชญากรรมอธิบายปรากฏการณ์การกระท�ำผิดของอาชญากร เพื่อน�ำไป
สู่การบ�ำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกระท�ำความผิดที่เกิดจากบุคคลเหล่านั้น และประยุกต์ด้าน
จิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม
CJA 303 เด็กและเยาวชนกับอาชญากรรม
3 (3-0-6)
		 (Youth and Crime)
		 กระบวนการสร้างสังคมของเยาวชนและปัญหาต่างๆของเยาวชนด้วยการดูทรี่ ปู แบบของการกระ
ท�ำผิดในเยาวชนและความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชนกับกระบวนการยุตธิ รรมโดยพิจารณาจากกฎหมาย
นโยบายและทฤษฎีต่างๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นถึงการกระท�ำความผิดของเยาวชน
CJA 306

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
(Cyber Crime and Technology)
		 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาชญากรรม
ทีก่ ระท�ำบนพืน้ ทีเ่ ครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคนิคในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การจูโ่ จม
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ทางคอมพิวเตอร์ การขโมยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การข่มขูแ่ ละการก่อการร้ายบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Cyber
Terrorism) ระบบความมัน่ คงทางคอมพิวเตอร์ วิธกี ารตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีเกีย่ ว
กับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
CJA 307 เหยื่อวิทยา
3 (3-0-6)
		 (Victimology)
		 องค์ความรูเ้ กีย่ วกับเหยือ่ อาชญากรรม แนวคิด รูปแบบ ความหมายของค�ำว่าเหยือ่ อาชญากรรม
ผลกระทบของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม อาชญากรรมไร้เหยื่อ ความสัมพันธ์ของเหยื่ออาชญากร และ
สถาบันต่างๆ หรือหน่วยงานในสังคม เช่น สื่อสารมวลชน, ภาคธุรกิจ และเอ็นจีโอ (NGOs) ตลอดจน
นโยบายของรัฐบาลต่อเหยื่ออาชญากรรม นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของเหยื่ออาชญากรรม ความรับผิดชอบของ
กระบวนการยุติธรรม รูปแบบ และวิธีการในการชดเชย ให้ความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งข้อเสนอ
แนะ และมาตรการต่างๆ ที่น�ำมาประยุกต์ใช้ เช่น การน�ำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับเหยื่อ
อาชญากรรม , ยุติธรรมชุมชน เป็นต้น
CJA 404 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการเมือง
3 (3-0-6)
		 (Economic and Political Crime)
		 อาชญากรรมเศรษฐกิจและการเมือง ในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมโดยรวมของประเทศ เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้าง รูปแบบ วิธกี ารในการทุจริต คอรัปชัน่
ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติ ถึงระดับนโยบาย การแทรกแซงทางธุรกิจ การขโมยข้อมูลทางธุรกรรมการเงิน การใช้
เทคโนโลยีเพือ่ การก่ออาชญากรรมทีม่ ผี ลต่อระบบเศรษฐกิจ การบ่อนท�ำลายทางเศรษฐกิจด้วยวิธกี ารละเมิด
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมกับการจัดการปัญหาอาชญากรรมทางการเมือง และเศรษฐกิจ กลยุทธ์กับวิธี
การป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ตลอดจนศึกษาคดีที่น่าสนใจ และกรณีคดีตัวอย่างของ
องค์กรอิสระต่างๆ เป็นต้น
CJA 408 พิษวิทยาส�ำหรับนิติวิทยาศาสตร์
3 (2-3-6)
		 (Forensic Toxicology)
		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิษวิทยา การดูดซึม การกระจายตัว เมแทบอลิซึม การขับถ่ายสารพิษ
กลไกการออกฤทธิ์ การตรวจวินิจฉัยทางพิษวิทยา อัลกอฮอล์ไกลคอลและอัลดีไฮด์ สารระเหย โลหะ ยาฆ่า
แมลงและยาก�ำจัดวัชพืช ยาแก้ปวดลดไข้ ยาทีม่ ฤี ทธิค์ ล้ายฝิน่ ยาออกฤทธิก์ ระตุน้ และกดระบบประสาทส่วน
กลาง การติดตามระดับของยาที่ใช้ในการรักษา หลักการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการตรวจทางพิษวิทยา
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สถาบันการบิน Aviation Institute
สาขาวิชานักบินพาณิชย์ (Commercial Pilot)
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
CPD 151

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 1
3(2-2-5)
(English for Aviation Communication I)
วิชาบังคับก่อน : ENL 111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ระบบสือ่ สารในอุตสาหกรรมการบิน การใช้ค�ำ ศัพท์เทคนิคเพือ่ การสือ่ สารทัง้ ภาษาพูดและภาษา
เขียน รวมทั้งการอ่านออกเสียงที่เป็นลักษณะเฉพาะในธุรกิจการบิน และการเขียนแบบโทรเลข
CPD 252 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 2
3(2-2-5)
		 (English for Aviation Communication II)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 151 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 1
การใช้รหัสเรียกขานทีใ่ ช้ในวิทยุสอ่ื สารในอุตสาหกรรมการบินเพือ่ การสือ่ สาร ณ ท่าอากาศยาน
ซึ่งจะรวมถึงระเบียบและข้อปฏิบัติทางกฎหมายและทางสังคม

วิชาชีพ-บังคับ
CPD 120
		

วิศวกรรมการบินเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Fundamental of Aeronautical Engineering)
แนะนำ�ความรู้พื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ของไหล และอากาศพลศาสตร์ คุณสมบัติทาง
อากาศพลศาสตร์ของแพนอากาศแบบต่างๆ สมรรถนะของอากาศยานขณะบินคงตัว และมีอัตราเร่ง
เสถียรภาพ และการควบคุมของอากาศยาน การขับเคลื่อนอากาศยานเบื้องต้น
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CPD 200 กลศาสตร์การบิน
3(3-0-6)
		 (Mechanics of Flight)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 240 อากาศพลศาสตร์
แรงยก แรงต้าน โมเมนต์ปักเงย จุดศูนย์กลางอากาศพลศาสตร์ เงื่อนไขสำ�หรับการทรงตัว
สถิต การวิเคราะห์ทั่วไปของการทรงตัวสถิตตามแกนยาว การทรงตัวแบบคันบังคับตรึง และคันบังคับอิสระ
แรงและการเคลื่อนไหวของคันบังคับในการปรับการบังคับควบคุม การทำ�ท่าบินก้มเงย นิยามของแกนพิกัด
และท่าทางของเครื่องบิน สมการการเคลื่อนที่ แรงทางอากาศพลศาสตร์ต่างๆ การบินระนาบดิ่ง แรงต้าน
ต่ำ�สุด การบินร่อน การบินตรงระดับ พิสัยบินและการบินทนนาน การบินกึ่งระดับ พิสัยบินสูงสุด การบินไต่
ระดับ การแก้ปัญหาด้วยวิธีพลังงาน การเลี้ยวระดับ การวิ่งขึ้นลง  แรงเฉื่อย การบินด้วยความเร็วคงที่ การ
บินด้วยอัตราเร่ง ขีดจำ�กัดของท่าทางบินในลมกรรโชก ผลกระทบและขีดจำ�กัดของลมกรรโชก
CPD 222
		

หลักการบิน
3(2-2-5)
(Principles of Flight)
แรงยกทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ กระแสอากาศไหลผ่านปีก ความสัมพันธ์ระหว่างแรงยกกับมุมปะทะ แรงต้าน
ชนิดต่างๆที่เกิดขึ้น ความสัมพันธ์ของแรงต้านกับมุมปะทะ องค์ประกอบที่สำ�คัญในการลงสนาม เครื่องเพิ่ม
แรงยก แรงต้าน การร่อน ภาวะการทรงตัวของการบิน พื้นบังคับที่จะทำ�ให้การบินเปลี่ยนท่าได้ อาการและ
ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่าทางของการบิน การควบคุมน้ำ�หนัก และความสมดุลของการบิน
CPD 302
		

สรีรวิทยาการบิน
1(1-0-2)
(Aviation Physiology)
ระดับชัน้ บรรยากาศต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างกฎของก๊าซทีม่ ผี ลกระทบต่อร่างกาย ระบบ
ของออกซิเจนในสภาพต่าง ๆ อาการและวิธีการแก้ไขของการขาดออกซิเจน และการหายใจกระชั้น การ
เปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาในเรื่องการหายใจภายใต้ความดัน ผลกระทบต่อร่างกายและวิธีปฏิบัติเพื่อทนต่อ
ความเร็วและความเร่ง ผลและวิธปี ฏิบตั เิ มือ่ เกิดการขยายตัวอย่างเร็วของบรรยากาศ ผลและวิธแี ก้ไข การเมา
อากาศ การหลงฟ้า เสียง การสั่นสะเทือน   และการมองเห็น ผลกระทบต่อการบินที่เกิดจากการใช้ยาบาง
ประเภท
CPD 303 สรีรวิทยาการบินสำ�หรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
2(2-0-4)
		 (Aviation Physiology for Commercial Pilot License)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 302 สรีรวิทยาการบิน
ระดับชัน้ บรรยากาศต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างกฎของก๊าซทีม่ ผี ลกระทบต่อร่างกาย ระบบ
ของออกซิเจนในสภาพต่างๆ อาการและวิธีการแก้ไขของการขาดออกซิเจน และ การหายใจกระชั้น การ
เปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาในเรื่องการหายใจภายใต้ความดัน ผลกระทบต่อร่างกายและวิธีปฏิบัติเพื่อทนต่อ
ความเร็วและความเร่ง ผลและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดการขยายตัวอย่างเร็วของบรรยากาศ ผลและวิธีการแก้ไข

1719
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

การเมาอากาศ การหลงฟ้า เสียง การสั่นสะเทือน และการมองเห็น ผลกระทบต่อการบินที่เกิดจากการใช้ยา
บางประเภท โดยเนื้อหาสอดคล้องเพื่อใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
CPD 310
		

โครงสร้างอากาศยาน
1(1-0-2)
(Aircraft Construction)
ระบุโครงสร้างหลัก และการทำ�งานของอากาศยาน ภารกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่ออากาศยาน
ระบบฐาน ระบบไฮดรอลิค ระบบไฟฟ้า ระบบเชื้อเพลิง-หล่อลื่น ของอากาศยาน มวลและขีดจำ�กัดของ
สมดุล จุดศูนย์ถ่วงของอากาศยาน ผลกระทบจากการบรรทุกเกินพิกัด
CPD 311 โครงสร้างอากาศยานสำ�หรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
2(2-0-4)
		 (Aircraft Construction for Commercial Pilot License)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 310 โครงสร้างอากาศยาน
ระบุโครงสร้างหลัก และการทำ�งานของอากาศยาน ภารกรรมต่างๆที่มีผลต่ออากาศยาน
ระบบฐาน ระบบไฮดรอลิค ระบบไฟฟ้า ระบบเชื้อเพลิง-หล่อลื่น ของอากาศยาน มวลและขีดจำ�กัดของ
สมดุล จุดศูนย์ถ่วงของอากาศยาน ผลกระทบจากการบรรทุกเกินพิกัด โดยเนื้อหาสอดคล้องเพื่อใบอนุญาต
นักบินพาณิชย์
CPD 321
		

การทำ�งานของระบบเครื่องบิน 1
(Aircraft Technical Type I)
ส่วนประกอบหลักและลำ�ดับขั้นตอนการทำ�งานของส่วนประกอบต่างๆ ของ
เครื่องบินแบบเครื่องยนต์เดียว การหาข้อมูลสมรรถนะจากกราฟและตารางในคู่มือนักบิน

1(1-0-2)

CPD 322 การทำ�งานของระบบเครื่องบิน 2
2(2-0-4)
		 (Aircraft Technical Type II)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 321 การทำ�งานของระบบเครื่องบิน 1
ส่วนประกอบหลัก และลำ�ดับขั้นตอนการทำ�งานของส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องบิน แบบ
หลายเครื่องยนต์ การหาข้อมูลสมรรถนะจากกราฟและตารางในคู่มือนักบิน
CPD 323
		

การบินปกติและการบินฉุกเฉิน
1(1-0-2)
(Normal-Emergency Procedure)
การตรวจปกติตามคู่มือการบิน วิธีปฏิบัติตามรายการตรวจสอบปกติ การตรวจสอบฉุกเฉิน
ตามคู่มือการบิน วิธีการปฏิบัติตามรายการตรวจสอบฉุกเฉิน การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แนวทางการ
กู้ภัย และการเตรียมตัวรับการช่วยเหลือ
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CPD 330
		

เครื่องยนต์อากาศยาน
1(1-0-2)
(Aircraft Power Plant)
ชนิดและหลักการทำ�งานของเครื่องยนต์ลูกสูบ หลักการทำ�งานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะห้า
ภาวะการณ์ ส่วนประกอบหลักของเครือ่ งยนต์ลกู สูบ การจุดระเบิด ระบบน้ำ�มันหล่อลืน่ ระบบระบายความร้อน
โครงสร้างหลัก และการทำ�งานของเครื่องยนต์เจ็ท คุณลักษณะและการทำ�งานของใบพัดอากาศยาน
CPD 341
		

เครื่องวัดประกอบการบินขั้นพืน้ ฐาน
1(1-0-2)
(Basic Flight Instrument)
จำ�แนกเครื่องวัดประกอบการบินจำ�พวก เครื่องวัดแสดงการควบคุม เครื่องวัดด้านสมรรถนะ
และเครื่องวัดเพื่อการเดินอากาศ ประเภท ส่วนประกอบ และการทำ�งานของระบบ Pitot Static ความคลาด
เคลื่อนของเครื่องวัดความเร็ว เครื่องวัดไต่-ร่อน เครื่องวัดระยะสูง ความสัมพันธ์เกี่ยวกับแม่เหล็กและสนาม
แม่เหล็กโลก ความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศแม่เหล็ก
CPD 342
		

เครื่องช่วยเดินอากาศ
1(1-0-2)
(Radio Navigation Aids)
ส่วนประกอบและการทำ�งานของเครื่องช่วยเดินอากาศ ADF, VOR และ TACAN การปฏิบัติ
การบินด้วยเครื่องช่วยเดินอากาศ ADF, VOR และ TACAN ในการเข้าหาสถานี การรักษาเส้นทางการบิน
การบินสกัดเส้นทางการบิน การคำ�นวณระยะทางและเวลาเข้าหาสถานี การเข้าหาสถานีด้วยเครื่องวัด
ประกอบการบิน
CPD 343
		

การเดินอากาศ
1(1-0-2)
(Air Navigation)
คำ�จำ�กัดความและความหมายของการเดินอากาศ มิติต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินอากาศ และ
ประเภทของการเดินอากาศ ปัจจัยต่างๆบนพื้นโลกที่เกี่ยวข้องกับการเดินอากาศ คุณสมบัติของแผนที่ และ
การจำ�ลองแผนที่ การเลือกแผนที่ที่ใช้ในการเดินอากาศ หลักการพล๊อต และการวัดบนแผนที่  ผลของลมต่อ
การเดินอากาศ การวางแผนก่อนการบิน สมรรถนะของอากาศยาน การวิเคราะห์และการอ่านแผนที่ และ
การใช้เครื่องช่วยเดินอากาศ หลักการบินเดินทางระยะสูงต่ำ�
CPD 344
		

การขับเคลื่อนอากาศยาน
3(3-0-6)
(Aircraft Propulsion)
แนะนำ�ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใช้อากาศและเครื่องยนต์ไม่ใช้อากาศ สมการแรงขับของ
เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน และประสิทธิภาพความร้อน การวิเคราะห์วัฏจักรของ
เครื่องยนต์แรมเจ็ท กังหันไอพ่น กังหันพัดลมและกังหันใบพัดทั้งในกรณีแผนแบบไว้ และนอกเหนือที่แผน
แบบไว้ การแผนแบบเบื้องต้นทางอากาศพลศาสตร์ของส่วนประกอบหลักของเครื่องยนต์ ประกอบ ด้วย
ทางเข้าคอมเพรสเซอร์ ห้องเผาไหม้ เทอร์ไบน์ และท่อท้าย
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CPD 350 อากาศพลศาสตร์ประยุกต์สำ�หรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
3(3-0-6)
		 (Applied Aerodynamics for Commercial Pilot License)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 240 อากาศพลศาสตร์
คุณลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ ในด้านแรงยก แรงต้าน อัตราส่วนของแรงยกกับแรงต้าน
ของการบินแบบต่างๆ โค้งสมรรถนะของการบิน สมรรถนะของการบินที่มีผลในขณะไต่ ร่อน เลี้ยว วิ่งขึ้น
และลงสนาม เสถียรภาพและการบังคับต่อแกนต่างๆ ของการบิน ทฤษฎีและการออกแบบระบบบังคับการ
บิน คุณลักษณะทางอากาศพลศาสตร์ของการบินความเร็วสูง และการบินความเร็วเหนือเสียง โดยเนื้อหา
สอดคล้องเพื่อใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
CPD 351 เครื่องวัดประกอบการบินขั้นพื้นฐานสำ�หรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ 2(2-0-4)
		 (Basic Flight Instrument for Commercial Pilot License)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 341 เครื่องวัดประกอบการบินขั้นพื้นฐาน
จำ�แนกเครื่องวัดประกอบการบินจำ�พวกเครื่องวัดแสดงการควบคุม เครื่องวัดแสดงสมรรถนะ
และ เครื่องวัดสำ�หรับการเดินอากาศ ชนิด ส่วนประกอบ และการทำ�งานของระบบ Pitot Static ความคลาด
เคลื่อนของเครื่องวัดอัตราเร็ว เครื่องวัดการบินไต่-ร่อน เครื่องวัดระยะสูง ความสัมพันธ์เกี่ยวกับแม่เหล็ก
และสนามแม่เหล็กโลก ความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศแม่เหล็ก โดยเนื้อหาสอดคล้องเพื่อใบอนุญาตนักบิน
พาณิชย์
CPD 352 เครื่องช่วยเดินอากาศสำ�หรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
2(2-0-4)
		 (Radio Navigation Aids for Commercial Pilot License)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 342 เครื่องช่วยเดินอากาศ
ส่วนประกอบและการทำ�งานของเครื่องช่วยเดินอากาศ ADF, VOR และ TACAN การปฏิบัติ
การบินด้วยเครื่องช่วยเดินอากาศ ADF, VOR และ TACAN ในการบินเข้าหาสถานี การรักษาเส้นทางการ
บิน การบินสกัดเส้นทางการบิน การคำ�นวณระยะทางและเวลาเข้าหาสถานี การบินเข้าหาสถานีด้วยเครื่อง
วัด โดยเนื้อหาสอดคล้องเพื่อใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
CPD 360 การติดต่อวิทยุและโสตสัญญาณ
1(1-0-2)
		 (Radio Telephony and Morse Code)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 152 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน 2
การสนทนา หรือประโยคในการติดต่อระหว่างนักบินกับหน่วยควบคุมภาคพื้นหน่วยควบคุม
ในพื้นที่ การเข้าหาในความควบคุมตามรูปแบบ การเข้าหาในการควบคุมของเรดาร์ ตามสถานการณ์ต่างๆ
การส่งและการเข้ารหัสสัญญาณมอร์ส ของตัวอักษร A-Z
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CPD 370
		

อุตุนิยมวิทยา
1(1-0-2)
(Meteorology)
คุณสมบัติของชั้นบรรยากาศแต่ละชั้น ความกดอากาศ ประเภทของลม อุณหภูมิ และ
เสถียรภาพของบรรยากาศ ประเภทของเมฆ ทัศนวิสัย หยาดน้ำ�ฟ้า สภาพอากาศที่มีผลต่อการบิน
CPD 380
		

กฎและข้อบังคับการบิน
1(1-0-2)
(Flight Rules and Regulations)
กฎและข้อบังคับสำ�หรับการบินในประเทศและระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้กฏเกณฑ์กับการ
ใช้ห้วงอวกาศในการบินเพื่อความปลอดภัยของเครื่องบิน ชีวิต และทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งในอากาศและบน
พื้นดิน
CPD 390
		

การฝึกบิน 1
1(0-3-2)
(Flight Training I)
ฝึกปฏิบัติด้านการบิน เป็นไปตามหลักสูตรนักบิน เพื่อขอสอบใบอนุญาตนักบินส่วน บุคคล
และมีจำ�นวนชั่วโมงการบินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด ต้องฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง
CPD 391 การฝึกบิน 2
2(0-6-3)
		 (Flight Training II)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 390 การฝึกบิน 1
ฝึกปฏิบัติด้านการบิน เป็นไปตามหลักสูตรนักบิน เพื่อขอสอบใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ และ
มีจำ�นวนชั่วโมงการบินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด ต้องฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า  65 ชั่วโมง
CPD 423 การบินปกติและการบินฉุกเฉินสำ�หรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
3(3-0-6)
		 (Normal-Emergency Procedure for Commercial Pilot License)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 323 การบินปกติและการบินฉุกเฉิน
การตรวจปกติตามคู่มือการบิน วิธีปฏิบัติตามรายการตรวจสอบปกติ การตรวจสอบฉุกเฉิน
ตามคู่มือการบิน วิธีการปฏิบัติตามรายการตรวจสอบฉุกเฉิน การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แนวทางการ
กู้ภัย และการเตรียมตัวรับการช่วยเหลือ โดยเนื้อหาสอดคล้องเพื่อใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
CPD 424
		

นิรภัยการบิน
3(3-0-6)
(Flying Safety)
ระเบียบและกฎข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติการบิน จำ�แนกประเภทอากาศยาน
อุบัติเหตุ กำ�หนดขั้นความชำ�รุดและขั้นการบาดเจ็บ หลักการมูลฐานในการป้องกันอุบัติเหตุ สาเหตุและ
ประเภทของอุบัติเหตุ
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CPD 430 เครื่องยนต์อากาศยานสำ�หรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
2(2-0-4)
		 (Aircraft Power Plant for Commercial Pilot License)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 330 เครื่องยนต์อากาศยาน
ชนิดและหลักการทำ�งานของเครื่องยนต์ลูกสูบ หลักการทำ�งานของเครื่องยนต์ 4จังหวะห้า
ภาวะการณ์ ส่วนประกอบที่สำ�คัญของเครื่องยนต์ลูกสูบ การจุดระเบิด ระบบน้ำ�มันหล่อลื่น ระบบระบาย
ความร้อน หลักการโครงสร้าง และการทำ�งานของเครื่องยนต์เจ็ท คุณลักษณะและการทำ�งานของใบพัด
อากาศยาน โดยเนื้อหาสอดคล้องเพื่อใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
CPD 443 การเดินอากาศสำ�หรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
2(2-0-4)
		 (Air Navigation for Commercial Pilot License)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 343 การเดินอากาศ
คำ�จำ�กัดความและความหมายของการเดินอากาศ มิติต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินอากาศ และ
ประเภทของการเดินอากาศ ส่วนประกอบต่างๆบนพื้นโลกที่เกี่ยวข้องกับการเดินอากาศ คุณสมบัติของ
แผนที่ และการจำ�ลองแผนที่ การเลือกแผนที่ที่ใช้ในการเดินอากาศ หลักการพล๊อต และการวัดบนแผนที่
ผลของลมต่อการเดินอากาศ การวางแผนก่อนการบิน สมรรถนะของเครื่องบิน การวิเคราะห์และการอ่าน
แผนที่ และการใช้เครื่องช่วยเดินอากาศ หลักการบินเดินทางระยะสูงต่ำ�  โดยเนื้อหาสอดคล้องเพื่อใบ
อนุญาตนักบินพาณิชย์
CPD 445 เครื่องวัดประกอบการบินขั้นสูง
3(3-0-6)
		 (Advanced Flight Instrument)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 341 เครื่องวัดประกอบการบินขั้นพื้นฐาน
คุณสมบัติและการทำ�งานของเครื่องวัดไจโร (Gyro) การทำ�งานและความคลาดเคลื่อนของ
เครื่องวัดเลี้ยวและไถล เครื่องวัดท่าทางบิน เครื่องวัดหัวเครื่อง เครื่องวัดทิศ เครื่องวัด RMI
CPD 461
		

การจราจรทางอากาศสำ�หรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
2(2-0-4)
(Air Traffic Control for Commercial Pilot License)
ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานในการจัดสรรน่านฟ้า
และระบบการจัดการจราจรทางอากาศ
สำ�หรับการบินพลเรือน การจัดเส้นทางเดินอากาศ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
หอบังคับการบินทั้งในบริเวณสนามบิน และตามเส้นทางบิน การศึกษาจะรวมถึงระบบอุปกรณ์การสื่อสาร
อุปกรณ์การเดินอากาศ เรดาร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรทางอากาศ
CPD 470 อุตุนิยมวิทยาสำ�หรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
		 (Meteorology for Commercial Pilot License)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 370 อุตุนิยมวิทยา

2(2-0-4)
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คุณสมบัติของชั้นบรรยากาศแต่ละชั้น ความกดอากาศ ลักษณะของลม อุณหภูมิ และ
เสถียรภาพของสถานะบรรยากาศ ลักษณะเมฆ ทัศนวิสัย หยาดน้ำ�ฟ้า สถานะสภาพอากาศสำ�หรับการบิน
โดยเนื้อหาสอดคล้องเพื่อใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
CPD 480 กฎและข้อบังคับการบินสำ�หรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
2(2-0-4)
		 (Flight Rules and Regulations for Commercial Pilot License)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 380 กฎและข้อบังคับการบิน
กฎและข้อบังคับการบินในประเทศไทยและต่างประเทศ การวางแผนการบิน โดยเนื้อหา
สอดคล้องเพื่อใบอนุญาตนักบินพาณิชย์
CPD 483
		

กิจการบินพลเรือนและพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
2(2-0-4)
(Civil Aviation and Law)
การดำ�เนินกิจการการบินพลเรือน รวมทั้งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ ข้อบังคับ   ต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเดินอากาศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินอากาศ

CPD 492 การฝึกบิน 3
2(0-6-3)
		 (Flight Training III)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 390 การฝึกบิน 1
ฝึกปฏิบัติด้านการบินด้วยเครื่องบินแบบเครื่องยนต์เดียว
โดยเป็นไปตามหลักสูตรนักบิน
เพื่อขอสอบใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ และมีจำ�นวนชั่วโมงการบินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด ต้องฝึก
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 65 ชั่วโมง
CPD 493 การฝึกบิน 4
1(0-3-2)
		 (Flight Training IV)
		
วิชาบังคับก่อน : CPD 390 การฝึกบิน 1
ฝึกปฏิบัติด้านการบินด้วยเครื่องบินแบบหลายเครื่องยนต์ โดยเป็นไปตามหลักสูตรนักบิน
เพื่อขอสอบใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ และมีจำ�นวนชั่วโมงการบินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด ต้องฝึก
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง
ABM 101 อุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Aviation Industry)
โครงสร้างพืน้ ฐานของอุตสาหกรรมการบิน ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับอุตสาหกรรมการบิน ประวัติ
ความเป็นมา ลักษณะ องค์ประกอบ องค์กร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
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ABM 202 กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน
3(3-0-6)
		 (Civil Aviation Laws and Regulations)
กฎหมายการบินพลเรือน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยธุรกิจด้านการบิน ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับสากล การบังคับใช้กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กร
ระหว่างประเทศ ข้อเสนอแนะ และเงื่อนไขการประกันภัย รูปแบบต่างๆ

วิชาชีพ-เลือก
ABM 204 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
3(3-0-6)
		 (Air Cargo Management)
องค์ประกอบพื้นฐานของการดำ�เนินการธุรกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
ประเภทของสินค้า กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ระบบภาษี อัตราค่าธรรมเนียม ข้อบังคับในเรื่อง
บรรจุภัณฑ์ การทำ�ฉลาก ขั้นตอนการตรวจรับสินค้า งานเอกสารต่าง ๆ ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา การ
จัดการโกดังสินค้าทางไปรษณีย์อากาศ รวมทั้งศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ABM 205 การจัดการท่าอากาศยาน
3(2-2-5)
		 (Airport Management)
องค์ประกอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการให้บริการ ระบบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
แหล่งรายได้และค่าใช้จ่ายของท่าอากาศยาน และการดำ�เนินงานด้านการตลาดของท่าอากาศยานประเภท
ต่างๆ ทั้งท่าอากาศยานภายในประเทศ และท่าอากาศยานนานาชาติ รวมทั้งการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่อยู่ในท่าอากาศยาน กฎระเบียบต่าง ๆ ขององค์กรที่กำ�กับดูแลทั้งภายในประเทศ และระหว่าง
ประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่
ABM 309 การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการบิน
3(3-0-6)
		 (Aviation Human Resource Management)
ข้อกำ�หนดที่ต้องการเกี่ยวกับประเภทและคุณสมบัติของทรัพยากรบุคคลด้านการบิน แหล่ง
ผลิตทรัพยากรบุคคลด้านการบิน บทบาทหน้าที่สำ�คัญของการบริหารงานบุคคลด้านการบิน เพื่อให้ได้มา
และธำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลด้านการบินที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารงานบุคคลในองค์กร
การบิน
CPD 161 เครื่องฝึกบินจำ�ลอง
3(3-0-6)
		 (Flight Simulators)
		
ประวัติของเครื่องฝึกบินจำ�ลอง การใช้งานเครื่องฝึกบินจำ�ลองตามภารกิจของการบินแต่ละ
แบบเครื่องฝึกบินจำ�ลองที่นำ�มาใช้งานเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักบินฝึกหัด การฝึกกับเครื่องฝึก
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บินจำ�ลองเพื่อให้มีความรู้และทักษะตามภาคทฤษฎีในเรื่อง หลักการบิน เครื่องวัดประกอบการบิน เครื่อง
ช่วยเดินอากาศ การเดินอากาศ
CPD 281
		

การจัดการความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ
3(3-0-6)
(Air Transportation Safety Management)
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยของการบิน โดยศึกษาตั้งแต่ระบบ
ความปลอดภัยของเครื่องบินและสัมภาระ ระบบความปลอดภัยของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การ
ควบคุมการจราจรทางอากาศ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบควบคุมน้ำ�หนักและความสมดุลของเครื่องบิน
ตลอดจนระบบการปล่อยเครื่องบิน การป้องกันอุบัติภัย การสอบสวนอุบัติภัย การฝึกอบรมบุคลากรด้าน
ความปลอดภัย รวมทั้งแนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรลูกเรือ
CPD 401

ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักบินพาณิชย์
3(3-0-6)
(English for Commercial Pilots)
การใช้ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน การใช้คำ�ศัพท์เทคนิคเพื่อการสื่อสาร ทั้งภาษาพูด
และภาษาเขียน รวมทั้งการอ่านออกเสียง การติดต่อสื่อสารที่เป็นลักษณะเฉพาะในธุรกิจการบิน ซึ่งนักบิน
พาณิชย์ที่ทำ�การบินระหว่างประเทศต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษในระดับ 4 ขึ้นไป
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วิทยาลัยนานาชาติจีน
International Chinese College

หมวดวิชาเฉพาะ		
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
IBE 201

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
(English for Business)
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยเน้นการพัฒนา
ทักษะในด้านคำ�ศัพท์ ความเข้าใจในการอ่าน การเขียน การพูด การฟังด้านธุรกิจ
		
ICB 100 หลักการเงินเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Principles of Finance)
ศึกษาหลักการเงินเบื้องต้น ได้แก่ สกุลเงิน ระบบการเงิน สถาบันการเงิน ตราสาร
อนุพันธ์ และการควบคุมทางการเงินตลอดจนการพัฒนา และนวัตกรรมในภาคด้านการเงิน
		
ICB 101 การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Accounting)
ลักษณะและแนวคิดของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี งบดุล งบกำ�ไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสด วงจรบัญชีและสมการบัญชี การบันทึกบัญชีของกิจการ พาณิชยกรรม
และผลิตสินค้า การวิเคราะห์งบการเงิน
ICB 102

การบัญชีเพื่อการจัดการ                                                         3(3-0-6)
(Managerial Accounting)
		
วิชาบังคับก่อน : ICB 101 การบัญชีการเงิน
		 Prerequisite: ICB 101 Financial Accounting
แนวคิดทางการบัญชีเพื่อการจัดการ   การจำ�แนกประเภทต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน
ปริมาณและกำ�ไร   การปันส่วนต้นทุน   ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง   การงบประมาณ  
การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ ตลอดจนการวัดผลการปฏิบัติงาน
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ICB 202

หลักการตลาด                                           
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
ความหมาย ความสำ�คัญของการตลาดต่อเศรษฐกิจ แนวความคิด ความสำ�คัญและ
หน้าที่ของการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำ�หนดกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายและการกำ�หนดตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมผู้บริโภค การบริหารการตลาดและระบบ
สารสนเทศทางการตลาด การจัดประเภทผลิตภัณฑ์และส่วนประสมผลิตภัณฑ์ นโยบายและกลยุทธ์
การตัง้ ราคา การเลือกช่องทางการจัดจำ�หน่าย การส่งเสริมการตลาด ตลอดจนจริยธรรมทางการตลาด
ICB 301

การภาษีอากร                                                         
3(3-0-6)
(Taxation)
ลักษณะหลักการของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและ
การจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ เช่น ภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล ภาษีการค้า อากร
แสตมป์ และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการค้าโดยทั่ว ๆ ไป
ICB 401 กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ
2(2-0-4)
          (Law and Business Administration)
     
บทบาทของกฎหมายที่มีต่อการจัดตั้ง องค์การธุรกิจ หน้าที่งานทางธุรกิจ การผลิต การ
เงิน การบริหารทั้งด้านงานบุคคลและการตลอดจนการควบคุมกำ�กับดูแล ผลกระทบของธุรกิจต่อ
สังคม ผู้บริโภค
ICB 203

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค                                      
3(3-0-6)
(Principles of Microeconomics)
การทำ�งานของกลไกตลาดในการจัดสรรทรัพยากร
พฤติกรรมของผู้บริโภคและ
อรรถประโยชน์ พฤติกรรมของหน่วยผลิต ต้นทุนและกำ�ไร การกำ�หนดราคาในตลาดสินค้าและตลาด
ปัจจัย ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร โครงสร้างตลาดแบบต่าง ๆ และบทบาทของรัฐบาล
		
ICB 204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค                                     
3(3-0-6)
(Principles of Macroeconomics)
รายได้ประชาชาติและองค์ประกอบ การกำ�หนดรายได้ประชาชาติ การจ้างงาน ระดับ
ราคาสินค้า บทบาทของภาครัฐบาล เงิน และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการกำ�หนดรายได้ประชา-ชาติ
ตลอดจนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อและการว่างงาน
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ICB 205

การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                        
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
ประวัติความเป็นมา ทฤษฎี หลักการ ขอบเขตและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์   ได้แก่ การวางแผนกำ�ลังคน การจำ�แนกตำ�แหน่ง การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำ�งาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทน การพัฒนาและการฝึกอบรม การจัดสวัสดิการ
และผลประโยชน์เกื้อกูล การประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนเงินสำ�รองเลี้ยงชีพ การธำ�รง
รักษาบุคคล การรักษาระเบียบวินัย แรงงานสัมพันธ์ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานทางด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
ICB 206

องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
แนวคิดพื้นฐานและลักษณะองค์การ หลักการจัดการ และหน้าที่หลักในการจัดการ
ได้แก่การวางแผน การจัดองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ�  และการควบคุม รวมถึงกระบวนการ
จัดการ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามเป้า
หมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ICB 207

การจัดการการดำ�เนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Management)
หน้าที่ของการผลิตและการดำ�เนินงาน กลยุทธ์การผลิตและการดำ�เนินงาน การจัดการ
คุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ กระบวนการทางธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการดำ�เนินงาน การจัดการสินค้าคงเหลือ  การผลิตแบบทันเวลา
พอดี  การตัดสินใจตามหลักจริยธรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
		
ICB 208 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ                                                     3(3-0-6)
(Statistical Analysis in Business)
การทดสอบสมมุติฐานที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ เช่น ไคสแควร์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย และสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา ทฤษฎีการตัดสินใจ
และเลขดัชนี รวมทั้ง ตรวจสอบเทคนิคของการวิจัยการจัดการที่สนับสนุนการตัดสินใจ และวิธีการ
สำ�หรับการนำ�เสนอและการวิเคราะห์ข้อมูล
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ICB 209

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
(Computer Application in Business)
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในองค์การ
การประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ   การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ�หรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในงานธุรกิจ รวมถึงจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
		
ICB 210 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Mathematics)
ทฤษฎีและการประยุกต์ เมทริกซ์ เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ ฟังก์ชัน และกราฟ ใช้ในส่วน
ของอุปสงค์ อุปทานและความสมดุลของตลาด   ลิมิต การหาอนุพันธ์ และการอินทิเกรต ใช้ในส่วน
ของการวิเคราะห์เรื่องความพอใจและงบประมาณ   ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา การวิเคราะห์
ค่าสุดขีดเพือ่ จะใช้ประโยชน์ในด้านการพิจารณารายได้สงู สุด ต้นทุนการผลิตต่�ำ สุด ตลอดจนผลกระทบ
จากการเก็บภาษี ส่วนเกินผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิต การคำ�นวณค่าปัจจุบนั และส่วนของดอกเบีย้ แบบต่าง ๆ  
			
วิชาชีพ-บังคับ
ICF 201

การเงินธุรกิจ                         
3(3-0-6)
(Business Finance)
		
วิชาบังคับก่อน : ICB 101 การบัญชีการเงิน
		 Prerequisite: ICB 101 Financial Accounting
ความสำ�คัญและเป้าหมายของการจัดการการเงิน รูปแบบของธุรกิจที่มีความสำ�คัญต่อ
การจัดการการเงิน บทบาทและจริยธรรมทางธุรกิจของผู้จัดการการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์และการ
วางแผนทางการเงิน การจัดสรรเงินทุนต่าง ๆ การจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะ
ยาว การพิจารณาโครงการลงทุน โครงสร้างของเงินทุน ต้นทุนเงินทุน และนโยบายเงินปันผล
		
ICF 302 การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
(Money and Banking)
บทบาทของการการเงินและการธนาคารโดยทั่วไป หลักการและหน้าที่เกี่ยวกับการการ
เงินและการธนาคารในแง่นักธุรกิจ นายธนาคารและบุคคลทั่วไป ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าของเงิน ทฤษฎี
การปฏิบัติของธนาคารต่าง ๆ โดยเน้นหนักเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารชาติ
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ICF 303

การจัดการสินเชื่อ  
3(3-0-6)
(Credit Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ICF 201 การเงินธุรกิจ
		 Prerequisite: ICF 201 Business Finance
ความสำ�คัญของการจัดการสินเชื่อในสังคมปัจจุบัน ชนิดของสินเชื่อต่าง ๆ สินเชื่อผู้
บริโภค สินเชื่อการค้า การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาให้สินเชื่อทุกชนิด แหล่งที่มาของ
ข้อมูลต่าง ๆ วิธีการเรียกเก็บหนี้ ลำ�ดับขั้นการเก็บหนี้ตามกฎหมาย
ICF 304

การจัดการการเงิน     
3(3-0-6)
(Financial Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ICF 201 การเงินธุรกิจ
		 Prerequisite : ICF 201 Business Finance
เป้าหมายในการทำ�ธุรกิจ จริยธรรมของการทำ�ธุรกิจ หน้าที่ของผู้บริหารการเงิน เทคนิค
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร (งบรายจ่ายลงทุน)
ภายใต้สถานการณ์ทั้งแน่นอนและไม่แน่นอน การจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้น ระยะยาวต่าง ๆ นโยบาย
เงินปันผล การควบรวมกิจการ และความล้มเหลวของกิจการ
		
ICF 307 สถาบันและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Market and Institutions)
บทบาทของเงิน หลักการและหน้าที่เกี่ยวกับการเงินโครงสร้างสถาบันการเงินและตลาด
การเงิน ลักษณะ หลักการ และขอบเขตการดำ�เนินงานของตลาดการเงินและสถาบันการเงินในตลาด
เงิน ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ ปัญหา และนโยบายเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข้อเท็จจริง และสภาพการณ์ในประเทศไทย
ICF 308

การวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Statements Analysis)
วัตถุประสงค์ของการจัดทำ�  และวิวัฒนาการของงบการเงิน หลักการบัญชีที่ใช้ในการจัด
ทำ�งบการเงิน  รูปแบบของงบการเงิน  ประโยชน์     และข้อจำ�กัดของการจัดทำ�และนำ�เอางบการเงิน
ไปใช้ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและรายงาน   การปรับปรุงงบการเงินให้เหมาะสมกับการนำ�ไป
วิเคราะห์ ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงิน เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน ข้อจำ�กัดของ
แตละเทคนิค การรายงานผลการวิเคราะห์ แนวทางในการแก้ปัญหา และการนำ�เสนอต่อผู้ใช้ ทั้งนี้ให้
วิเคราะห์ความหลากหลายของอุตสาหกรรม โดยเน้นตามมาตรฐานรายงานของสากล
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ICF 309

หลักการลงทุน
3(3-0-6)
(Principles of Investment)
		
วิชาบังคับก่อน : ICF 201 การเงินธุรกิจ
		 Prerequisite : ICF 201 Business Finance
ความหมายและลักษณะของหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ   ตลาดและวิธีการที่ปฏิบัติใน
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายที่มีผลถึงการลงทุน ศึกษาแนวความคิดต่าง ๆ ที่จำ�เป็นพื้นฐาน
สำ�หรับการตัดสินใจเลือกลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับราคา
หลักทรัพย์ การประเมินราคาหลักทรัพย์ ความเสี่ยง ความพอใจในความเสี่ยง และการคำ�นวณหา
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดจนนโยบายการลงทุนอันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนที่ต้องการในระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนพอที่จะยอมรับได้            
		
ICF 310 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Financial Management)
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำ�ระเงิน
ตลาดปริวรรตเงินตรา อัตราแลกเปลี่ยน เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ การพยากรณ์อัตราแลก
เปลี่ยน การเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการจัดการความ
เสี่ยงในธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ
ICF 401

การวิเคราะห์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์    
3(3-0-6)
(Security Analysis and Portfolio Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ICF 309 หลักการลงทุน
		 Prerequisite : ICF 309 Principles of Investment
ปัญหาต่าง ๆ ที่มีความสำ�คัญในการวิเคราะห์หลักทรัพย์แต่ละชนิด ชนิดของหลักทรัพย์
โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์มูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ รวมถึงหลักวิธีการจัดการ
และตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์หลายชนิด
		
ICF 411 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
(Risk Management and Insurance)
หลักและการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย การจัดการความเสี่ยงภัย   
ชนิดต่าง ๆ ของภัย  ลักษณะและกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัย   การตัดสินใจการจัดการความ
เสี่ยงภัย   การเลือกและการใช้วิธีการต่าง ๆ  ในการจัดการความเสี่ยงภัย  หลักในการดำ�เนินการของ
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การประกันภัยชนิดต่าง ๆ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย    การลงทุนของบริษัท
ประกันภัย   การคำ�นวณเบี้ยประกันภัย   ตลอดจนสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากผู้รับประกันภัย
ICF 412

การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Planning and Control)
		
วิชาบังคับก่อน : ICF 304 การจัดการการเงิน
		 Prerequisite : ICF 304 Financial Management
ความสำ�คัญของการวางแผนทางการเงิน ข้อจำ�กัด ขั้นตอนของการวางแผนทางการ
เงินเป้าหมายทางการเงิน การวิเคราะห์กิจการเพื่อการวางแผน การจัดทำ�แผนทางการเงินด้วย
วิธีงบประมาณ และวิธีอื่นๆ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การควบคุม ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติ
งาน เปรียบเทียบกับแผนทางการเงินปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงานหรืองบประมาณให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งต้องนำ�เอาความรู้ เครื่องมือทางการเงิน เทคนิคการพยากรณ์
ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินมาประกอบการตัดสินใจ
		
ICF 413 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Derivative Investments)
		
วิชาบังคับก่อน : ICF 309 หลักการลงทุน
		 Prerequisite : ICF 309 Principles of Investment
บทบาทและพัฒนาการของตราสารอนุพันธ์ อันเป็นเครื่องมือสำ�คัญต่อการลงทุน ตลอด
จนการบริหารความเสี่ยงขององค์การขนาดใหญ่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทางการเงินประเภทต่างๆ
อันได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราดอกเบี้ย ดัชนีหลักทรัพย์ และเงินตราต่างประเทศ รวมถึง
สัญญา  ฟิวเจอร์ที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ออปชั่น ประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ออปชั่นในหุ้นสามัญ
เงินตราต่างประทศ อัตราดอกเบี้ย และดัชนีหลักทรัพย์ สัญญา สวอป  อันได้แก่ สัญญาสวอปอัตรา
ดอกเบี้ย และเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนการนำ�สิ่งต่าง ๆ  ดังกล่าวมาประยุกต์เพื่อใช้งาน
		
ICF 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ
    3(3-0-6)
(Business Project)
		 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย
การจัดทำ�โครงงานทางการบริหารธุรกิจ โดยเลือกรูปแบบของโครงงาน หรือ แผนธุรกิจ
หรือ งานวิจัย ให้สอดคล้องตามแนววิชาชีพทางการบริหารธุรกิจที่ได้ศึกษามา โดยเน้นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน
พร้อมนำ�เสนอผลงานต่อคณะ
กรรมการก่อนสำ�เร็จการศึกษา
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ICF 492

สหกิจศึกษา
6(0-35-18)
(Cooperative Education)
		
วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์หัวหน้าสาขา
    ฝึกงานด้านการเงินและการลงทุนในหน่วยงานต่าง ๆ โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน
เสมือนเป็นพนักงานประจำ�ของหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนติดต่อกัน และมีงาน
เฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่ง
ทุกสัปดาห์ และต้องผ่านการประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ทำ�การปฏิบัติงาน
ICF 498

การฝึกงาน
    3(0-35-18)
(Internship)
		
วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของหัวหน้าสาขา
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จำ�นวนหนึ่งแล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงาน
ตามสถาบันหรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา ไม่น้อย
กว่า 6 สัปดาห์ หรือ 210 ชั่วโมง โดยอยู่ในความควบคุมและประเมินผลของสาขา
				
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
ICM 222 การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
(Logistics Management)   
การจัดการขนส่ง การคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลัง การดำ�เนินการทางเอก
สาร และข้อมูลเกี่ยวกับการจำ�หน่ายเพื่อการบริการการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสายงาน
ของแผนกขนส่ง นโยบายการส่งของ ค่าระวางการรับการส่ง การประกันภัยการเรียกร้องค่าเสียหาย
การบรรจุหีบห่อ การคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ และการเคลื่อนย้ายการจัด
บรรทุก การทำ�เอกสารขนส่งกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการขนส่งและระบบข้อมูล โดยเน้นการ
ใช้ระบบแผนรวมเพื่อเน้นต้นทุนการจัดจำ�หน่าย บทบาทและความสำ�คัญของโซ่อุปทาน การสร้าง
โครงสร้างทางกลยุทธ์เพื่อวิเคราะห์โซ่อุปทาน ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโซ่
อุปทาน
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ICM 301 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Marketing)
		
วิชาบังคับก่อน : ICB 202 หลักการตลาด
		
Prerequisite : ICB 202 Principle of Marketing
การวิเคราะห์สาระสำ�คัญและขอบเขตของการตลาดระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อม
ที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ในด้านการตลาดระหว่างประเทศ การควบคุมและการวิจัยตลาดระหว่าง
ประเทศในแง่เทคนิคและแง่ปฏิบัติ
		
ICM 302 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ                  
           3(3-0-6)
(International Trade Theory and Policy)
		
วิชาบังคับก่อน : ICB 204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
		 Prerequisite : ICB 204 Principle of Macroeconomics
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมถึงแนวคิดเกีย่ วกับความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
แบบจำ�ลองของเฮ็กเชอร์-โอลิน และทฤษฎีแนวใหม่ เช่น ทฤษฎีปัจจัยเฉพาะ ทฤษฎีการค้าภายใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น นโยบายและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ข้อตกลงพหุภาคี และทวิภาคี ทฤษฎีและนโยบายการลงทุนระหว่าง
ประเทศ การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งประเด็นปัญหาและกลยุทธ์ทางการ
ค้าระหว่างประเทศของประเทศกำ�ลังพัฒนา
		
ICM 303 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                               
             3(3-0-6)
(International Trade Law)
วิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์ และข้อตกลงใน
สัญญาการค้าระหว่างประเทศ เช่น สัญญา CIF, C&F และ FOB การชำ�ระค่าสินค้าระหว่างประเทศ
วิธีต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาถึง กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการค้าสินค้าระหว่าง
ประเทศ ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and
Trade)หรือ GATT และข้อตกลงต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization) หรือ
WTO   และกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ
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ICM 305 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
    3(3-0-6)
(E-Commerce)
แนวคิดและวิธีการ ทำ�การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศสำ�หรับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสำ�เร็จรูปที่ใช้ในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูลในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ICM 306

การจัดการสมัยใหม่และพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
(Modern Management and Organization Behavior)
    องค์การและกระบวนการในการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ
การชักนำ�และการสั่งการในการทำ�งาน การควบคุม และศึกษาถึงพฤติกรรมองค์การ ภาวะผู้นำ�  การ
ตัดสินใจ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การจัดการกลุ่ม การสร้างทีมงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลง
และวัฒนธรรมองค์การ
ICM 321 การจัดการการข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Cross Cultural Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ICB 206 องค์การและการจัดการ
		 Prerequisite : ICB 206 Management and Organization
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบการบริหารงานที่แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ
ปัจจัยกำ�หนดวัฒนธรรม ปรัชญาวัฒนธรรม ระบบค่านิยมและบริบททางวัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อแนว
การบริหารงานที่แตกต่างกัน ประเด็นเกี่ยวกับปัจเจกบุคคล วิชาชีพและองค์การในการบริหารข้าม
วัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เพื่อให้การบริหารงานในบริษัทข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิผล
ICM 323 การจัดการการส่งออกและการนำ�เข้า
3(3-0-6)
(Export – Import Management)
การปฏิบัติ เทคนิคและวิธีการดำ�เนินงานของธุรกิจส่งออกและนำ�เข้า เอกสาร และ
กระบวนการเกี่ยวกับสินเชื่อ การขนส่ง การประกันภัยและการสื่อสารของการส่งออกและนำ�เข้า
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ICM 415 การเจรจาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Negotiations)
ความหมาย ความสำ�คัญของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ขอบข่ายของงานที่ต้องใช้การ
เจรจาต่อรอง วิเคราะห์ ประเมินจุดอ่อน จุดแข็งของสถานการณ์ในการเจรจา ทั้งในด้านผู้เจรจาเอง
และคู่เจรจา วางแผนและเลือกใช้เทคนิคต่างๆ   ในการเจรจาต่อรองได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจที่มีประสิทธิผล
ICM 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์     
                                               3(3-0-6)
(Strategic Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ICB 206 องค์การและการจัดการ
		 Prerequisite : ICB 206 Organization and Management
ความหมาย และความสำ�คัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์   กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์    ระดับของกลยุทธ์และประเภทของกลยุทธ์ การ
เลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจ เพื่อการดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ICM 418 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                        
3(3-0-6)
(International Business Management)
บทบาทและความสำ�คัญของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาที่เกี่ยวข้องและ
กลยุทธ์ วิธีการแก้ปัญหา ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมาย ภาษี และวัฒนธรรมข้ามชาติ การดำ�เนินงาน
และการบริหารงานของธุรกิจข้ามชาติ และประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนบทบาท หน้าที่และ
ความสำ�คัญขององค์การค้าระหว่างประเทศ
		
ICM 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ
    3(3-0-6)
(Business Project)
		
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย
การจัดทำ�โครงงานทางการบริหารธุรกิจ โดยเลือกรูปแบบของโครงงาน หรือ แผนธุรกิจ
หรือ งานวิจัย ให้สอดคล้องตามแนววิชาชีพทางการบริหารธุรกิจที่ได้ศึกษามา โดยเน้นความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน   พร้อมนำ�เสนอผลงานต่อคณะ
กรรมการก่อนสำ�เร็จการศึกษา
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ICM 490 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ
             3(3-0-6)
(Research Methodology in International Business)
		
วิชาบังคับก่อน : ICB 208 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ
		 Prerequisite : ICB 208 Statistical Analysis in Business
แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับความสำ�คัญของการวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการดำ�เนินงานวิจัย การเสนอโครงการ การกำ�หนดหัวข้อเรื่อง การ
กำ�หนดตัวแปร การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ การเลือกเครื่องมือที่จะทำ�การวิเคราะห์ การสร้าง
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ การตีความ การ
เขียนรายงาน การเสนอรายงาน โดยการศึกษาจะเน้นกรณีวิจัยที่นำ�เครื่องมือมาใช้แก้ปัญหาทางการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ICM 492 สหกิจศึกษา
6(0-35-18)
(Cooperative Education)
		
วิชาบังคับก่อน : เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์หัวหน้าสาขา
นักศึกษาต้องฝึกงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศในหน่วยงานต่างๆ โดยนักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานประจำ�ของหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ติดต่อกัน
หรือไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาการฝึกงาน  นักศึกษาจะต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่งทุก 2 สัปดาห์ และต้องผ่านการ
ประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ทำ�การปฏิบัติงาน

ICM 498 การฝึกงาน
    3(0-35-18)
(Internship)    วิชาบังคับก่อน  :    เป็นไปตามดุลยพินิจของหัวหน้าสาขา
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จำ�นวนหนึ่งแล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงาน
ตามสถาบันหรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา ไม่น้อย
กว่า 6 สัปดาห์ หรือ 210 ชั่วโมง โดยอยู่ในความควบคุมและประเมินผลของสาขา
		
วิชาชีพ-เลือก		
นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาชีพ-เลือกตามแขนงวิชาของตนเอง จำ�นวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ส่วนทีเ่ หลือให้เลือกศึกษาจากรายวิชาชีพ-บังคับหรือรายวิชาชีพ-เลือก ของแขนงวิชา   อืน่ ๆ ในหลักสูตร
จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
1.แขนงวิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment)
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ICF 200

การเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
(Personal Finance)
การจัดการการเงินของบุคคลและครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมถึงแนวคิดทางด้านการเงิน
โดยเน้นถึงการนำ�ไปใช้จริงของแต่ละบุคคลแต่ละครัวเรือน ซึ่งได้แก่ การจัดทำ�งบประมาณ การออม
การลงทุนในที่อยู่อาศัย การกู้ยืม การประกันภัยต่าง ๆ การลงทุน การวางแผนในวัยเกษียณอายุ รวม
ถึงหลักการ เทคนิคของการจัดการสินทรัพย์ และหนี้สินของครัวเรือน และศึกษาถึงสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละบุคคลและครัวเรือน
ICF 306

การดำ�เนินงานธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6)
(Commercial Bank Operation)
		
วิชาบังคับก่อน : ICF 201 การเงินธุรกิจ
		 Prerequisite : ICF 201 Business Finance
บทบาทและการดำ�เนินงานของธนาคารพาณิชย์ วิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง นโยบาย และการบริหารจัดการธนาคาร
พาณิชย์ การจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ  การบริหารสภาพคล่อง การจัดการปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้ และการบริการด้านต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์
		
ICF 415 หลักการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
(Real Estate Appraisal)
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน ตัวแปรต่าง ๆ ที่มี
ความหมายในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งในแง่กฎหมาย
		
ICF 418 การค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Trades)
		
วิชาบังคับก่อน : ICB 204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
		 Prerequisite : ICB 204 Principles of Macroeconomics
ดุลการชำ�ระเงินระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นโยบายการ
พาณิชย์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินสำ�หรับผู้ส่งสินค้าออกและผู้สั่งสินค้าเข้า
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ICF 419

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
3(3-0-6)
(Quantitative Analysis in Finance)
วิชาบังคับก่อน  : ICB 210 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
                          ICF 201 การเงินธุรกิจ
Prerequisite    : ICB 210 Business Mathematics
                         ICF 201 Business Finance
การนำ�เอาเทคนิคทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น Linear Programming, Graphic
and Algebraic Method ตลอดจนคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและตัดสินใจทางการเงิน
		
ICF 421 การประกันวินาศภัยทางทะเล
3(3-0-6)
(Marine Insurance)
		
วิชาบังคับก่อน : ICF 411 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
		 Prerequisite : ICF 411 Risk Management and Insurance
รายละเอียดของการประกันภัยทางทะเลและเงื่อนไขในการส่งสินค้า ภัยพื้นฐาน และ
ภัยพิเศษ  เงื่อนไขของกรมธรรม์ทางทะเล  ปัจจัยในการคิดค่าเบี้ยประกัน การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
กรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ  การเรียกร้องค่าเสียหายและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  สมาคม
เจ้าของเรือ และการประกันภัย การประกันภัยต่อ
		
ICF 422 การประกันวินาศภัยอื่น ๆ
3(3-0-6)
(Non-Marine Insurance)
		
วิชาบังคับก่อน : ICF 411 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย
		 Prerequisite : ICF 411 Risk Management and Insurance
การประกันภัยแขนงต่าง ๆ เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันรถยนต์และการประกัน
เบ็ดเตล็ด โดยศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในการประกันแขนงดังกล่าว  เงื่อนไขของกรมธรรม์  ปัจจัยใน
การคิดอัตราค่าเบี้ยประกัน การจ่ายค่าสินไหมทดแทน  รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ในทางปฏิบัติโดยจะใช้
กรณีศึกษาประกอบการประกันภัยต่อ
		
ICF 425 การเงินเพื่อการนำ�เข้าและส่งออก
3(3-0-6)
(Import – Export Financing)
		
วิชาบังคับก่อน : ICF 310 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
		 Prerequisite : ICF 310 International Financial Management

1741
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

หลักการค้าระหว่างประเทศ มาตรการกีดกันการนำ�เข้า มาตรการการส่งเสริมการ ส่งออก
วิธีการดำ�เนินงานทางการเงินเพื่อการสั่งเข้าและส่งออก   สถาบันการเงินที่เกี่ยวกับการสั่งเข้าและส่ง
ออก
ICF 428

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Risk Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ICF 309 หลักการลงทุน
		 Prerequisite : ICF 309 Principles of Investment
ตราสารอนุพันธ์และตลาดตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่น สินค้า
โภคภัณฑ์ สถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหรือสินค้าเหล่านี้   การเรียนรู้ถึงขั้นตอน
ของการซื้อขาย รูปแบบการประเมินมูลค่าต่าง ๆ ของตราสาร ประเภทต่าง ๆ ของความเสี่ยง เทคนิค
ต่าง ๆของการจัดการความเสี่ยงและการปกป้องความเสี่ยง รวมถึงการนำ�ไปประยุกต์ใช้กับตราสาร
อนุพันธ์ชนิดอื่น ๆ ด้วย
				
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)
ICM 304 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Managerial Economics)
		
วิชาบังคับก่อน : ICB 204 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
		 Prerequisite : ICB 204 Principle of Macroeconomic
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ บทบาทของเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจ
ทางการจัดการ ภาวะเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์และการ
ประมาณอุปสงค์ การวิเคราะห์และการประมาณการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์โครงสร้าง
ตลาด การกำ�หนดราคาทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ บทบาทของธุรกิจที่มีต่อสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ที่มีผลต่อกิจกรรมธุรกิจ ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลที่มีผล
ต่อธุรกิจ
		
ICM 307 จริยธรรมทางการจัดการ
3(3-0-6)
(Managerial Ethics)
		
วิชาบังคับก่อน : ICB 206 องค์การและการจัดการ
		 Prerequisite : ICB 206 Management and Organization
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หลักการของจริยธรรมทางธุรกิจและการประยุกต์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์
ประเด็นด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ผลกระทบของจริยธรรมต่อบรรษัทและสังคม การพัฒนาแนวคิด
ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การธุรกิจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
บรรษัทภิบาล การคุ้มครองผู้บริโภค ความรับผิดในสินค้า การป้องกันการผูกขาด ประเด็นด้านสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการจัดการ
ICM 322 ธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Logistics)
		
วิชาบังคับก่อน : ICM 222 การจัดการโลจิสติกส์
		 Prerequisite : ICM 222 Logistics Management
ความสำ�คัญของโลจิสติกส์ที่มีต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนในโลจิสติกส์ การ
บริหารวัสดุ การขนส่ง การคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริการ การจัดการห่วง
โซ่อุปทาน และองค์การที่ดำ�เนินงานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่สำ�คัญ
ICM 441 การค้าระหว่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
(International Commerce: ASEAN)
		
วิชาบังคับก่อน : ICM 323 การจัดการการส่งออกและการนำ�เข้า
		 Prerequisite : ICM 323 Export-Import Management
การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน การดำ�เนินธุรกิจในกลุ่มประเทศ อาเซียน
การเจริญเติบโตของโอกาสทางธุรกิจและอุปสรรคทางการค้า ปัญหาการดำ�เนินธุรกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียน
ICF 304

การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ICF 201 การเงินธุรกิจ
		 Prerequisite : ICF 201 Business Finance
เป้าหมายในการทำ�ธุรกิจ จริยธรรมของการทำ�ธุรกิจ หน้าที่ของผู้บริหารการเงิน เทคนิค
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร (งบรายจ่ายลงทุน)
ภายใต้สถานการณ์ทั้งแน่นอนและไม่แน่นอน การจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้น ระยะยาวต่าง ๆ นโยบาย
เงินปันผล การควบรวมกิจการ และความล้มเหลวของกิจการ
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ICM 307 สถาบันและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Market and Institutions)
บทบาทของเงิน หลักการและหน้าที่เกี่ยวกับการเงินโครงสร้างสถาบันการเงินและตลาด
การเงิน ลักษณะ หลักการ และขอบเขตการดำ�เนินงานของตลาดการเงินและสถาบันการเงินในตลาด
เงิน ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ ปัญหา และนโยบายเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข้อเท็จจริง และสภาพการณ์ในประเทศไทย
ICF 308

การวิเคราะห์งบการเงิน                                                          3(3-0-6)
(Financial Statements Analysis)
		
วิชาบังคับก่อน : ICF 309 หลักการลงทุน
		 Prerequisite : ICF 309 Principles of Investment
วัตถุประสงค์ของการจัดทำ�  และวิวัฒนาการของงบการเงิน หลักการบัญชีที่ใช้ในการจัด
ทำ�งบการเงิน  รูปแบบของงบการเงิน  ประโยชน์     และข้อจำ�กัดของการจัดทำ�และนำ�เอางบการเงิน
ไปใช้ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและรายงาน   การปรับปรุงงบการเงินให้เหมาะสมกับการนำ�ไป
วิเคราะห์ ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงิน เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน ข้อจำ�กัดของ
แต่ละเทคนิค การรายงานผลการวิเคราะห์ แนวทางในการแก้ปัญหา และการนำ�เสนอต่อผู้ใช้ ทั้งนี้ให้
วิเคราะห์ความหลากหลายของอุตสาหกรรม โดยเน้นตามมาตรฐานรายงานของสากล
		
ICF 410 การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
(Organization Development)
		
วิชาบังคับก่อน : ICB 206 องค์การและการจัดการ
		 Prerequisite : ICB 206 Management and Organization
วิธีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไของค์การอย่างมีระบบเพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพ  
การเปลี่ยนแปลงองค์การและองค์ประกอบภายในองค์การ กระบวนการในการพัฒนาองค์การ การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์องค์การ การจัดการแก้ไขปัญหาขององค์การ กระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข การบริหารการเปลี่ยนแปลง และเทคนิคของการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ICF 415

หลักการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
(Real Estate Appraisal)
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน ตัวแปรต่าง ๆ ที่มี
ความหมายในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งในแง่กฎหมาย
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International College

Communication Arts Program (Comm Arts)
Professional Foundation Courses
ICO 111 Principles and Theories of Communication
3(3-0-6)
		 Communication theory development, process, elements, models, supporting
factors and obstacles to effective communication in various areas: meaning, roles, influences;
important modes of mass media in new era: printing media, film, radio and television, new
media, social media and related communication activities.
ICO 112 Introduction to Mass Communication
3(3-0-6)
		 Meaning, characteristics, mission, importance, and history of mass media:
newspapers, magazines, motion pictures, and broadcasting media covering media related
activities: advertising and public relations, morals and ethics.
ICO 113 Speech and Personality
3(2-2-5)
		 Basic knowledge of speech, principles and theories of speaking such as speech
preparation, audience analysis, topic selection, speech evaluation and speaking on various
occasions; arts of negotiation, presentation techniques and personality development.
ICO 116 Language and Writing in Social and Cultural Contexts
3(2-2-5)
		 Basic understanding of language nature focusing on effective reading and writing
to achieve the aims of communication in social and cultural dimensions relating to language
and language use; development of reading and writing abilities media. It also covers short
stories and novels.
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ICO 211 Laws of Mass Communication
3(3-0-6)
		 Rights and freedom of human expression, legal philosophy, laws related to defamation offense, violation of reputation, copyright acts and computer crime laws.
ICO 215 Digital Photography for Communication
3(2-2-5)
		 Elements and functions of digital camera; various kinds of digital camera, lens,
accessories; principles of taking pictures by using a digital camera, selecting picture files,
setting picture resolution, applying saving-pictures file system, setting ISO balance, measuring light, and setting f-stop to balance with speed shutter; picture composition, light setting,
various types of taking pictures, and editing pictures for communicative purposes.
ICO 218 Intercultural Communication in ASEAN
3(3-0-6)
		 Meaning, importance and roles of intercultural communication, influence or
elements of economy, politics, societies, culture and way of lives of people in ASEAN Community, integration and adjustment to new culture, obstacles and efficiency of intercultural
communication.
ICO 222 Ethic of Mass Communication
3(3-0-6)
		 Basic principles and concepts of ethics and aesthetics of mass communication
and case study to promote codes of conduct in the field and critical skills: analyzing, synthesizing, and applying ethics to various of mass communication works.
ICO 230 Political Philosophy
3(2-2-5)
		 Principles, concepts, and theories of creative thinking, creative thinking process,
developing ideas and themes for creative thinking, design, and case studies in use of creative
ideas for communication arts.
ICO 231 Creative Contents for Digital Media
3(2-2-5)
		 Concepts about digital behavior, data sources and digital resources, searching,
analysis, synthesis, design and production of creative contents related to the communication
works for digital media and target audience.
ICO 311 Communication Research
3(3-0-6)
		 Pre-requisite: ICO111 Communication Theories
		 or Introduction to Mass Communication
		 Principles, concepts and research methodology in social science including
quantitative and qualitative research, statement of problem and research design for communication fields, uses and interpretation of statistics for research.
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ICO 349 Communication Entrepreneurs
3(3-0-6)
		 Entrepreneurship in various types of communication business, concepts of
modern management: innovative communication management, program management and
communication business, characteristics of entrepreneurship in communication, environment
analysis and business opportunity, preparation for business establishment, and ethics of
entrepreneurs.
IPE 351 English for Professional Developments
3(3-0-6)
		 English language for effective communication. The course places emphasis on
regular practice to improve and develop skills in academic reading, listening, writing, and
presentation, which are essential and critical to job prospects and a student’s career advancement in Philosophy, Politics and Economics or International Relations and Development.

Required Major Course: Communication Arts
ICO 111 Introduction to Journalism
3(2-2-5)
		 Development of both domestic and international journalism, rights, freedom, roles,
functions, and social responsibilities; knowledge and understanding about information including
news and critiques; technology and digital media in journalism, organizational management,
and ethics of journalists.
ICO 120 Introduction to Radio and Television and Entertainment Media
3(3-0-6)
		 History of radio and television both inside and outside Thailand radio and television system, technology and digital development, roles, responsibility and influences on
radio and television practitioner’s society and ethics.
ICO 122 Principles of Strategic Communication
3(3-0-6)
		 Principles and processes to develop student’s skills in design, creativity and
creative practice to plan and execute creative work for appropriate marketing communication
situations through practical experiences project, field work and case study.
ICA 131 Principles of Public Relations
3(3-0-6)
		 Development and theories of public relations; procedure of public relations;
group targeting, tools and digital media for public relations procedure for government and
business enterprise; professional principles and ethics for public relations personnel.
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ICA 132 Persuasive Communication
3(3-0-6)
		 Characteristics and techniques of effective persuasion using various mass media
and interpersonal; important psychological, social and environmental elements affecting
persuasive communication.
ICA 217 Psychology of Communication
3(3-0-6)
		 Principles and theories of psychology of communication, the fundamental concepts of theoretical psychology, and importance of human perception and communication
in terms of ages, physical context, social context, affecting communications; psychological
use in analyzing receivers’ behaviors.
ICA 251 Target Audience Behavior
3(3-0-6)
		
Pre-requisite: ICO111 Principles and Theories in Communication
		 or ICO112 Introduction to Mass Communication
		 Target audience behavior’s lifestyles, perceptive behavior, and attitude changes, including decision making procedures for media planning and follow-up on results of
advertising.
ICA 253 Advanced Writing for Communication
3(3-0-6)
		 Analytical and critical thinking skills; academic writing including citation and
references; creative writing skills including young adult fictions, poetry, blog and techniques
in creating a good blog; plagiarism and copyrights.
ICA 311 Strategic Communication Planning and Evaluation
3(3-0-6)
		 Concepts and practices in strategic communication; contextual analysis and
needs assessment for organizational communication; roles of communication in business
planning; designing strategic and evaluation plans to achieve organizational goals;
research skills development for communication planning.
ICA 312 Production for Multimedia
3(2-2-5)
		 Design and production using interactive-based technology program; combining
audio, visual, graphic, and textual elements; development of skills in digital technology;
developing and design content for commercial purposes; pitching the ideas; and designing
for digital devices.
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ICA 313 International Communication Entrepreneurship
3(3-0-6)
		 Business initiatives, strategies, and creative thinking for public relations entrepreneurship, business planning for business, managing business in public relations, fiscal
and taxes management, human resources management, customer management, related
laws for business.
ICA 336 Co-operative Education
3(2-2-5)
		
Pre-requisite: ICO113 Speech and Personality
		 Principles and process of presenting public relations idea and creation; study
techniques and strategies in presenting; effective use of media for presentation.
ICA 354 Integrated Marketing Communication
3(3-0-6)
		 Meaning, roles, and importance of marketing communication; characteristics
and procedure of marketing communication; roles of product and brand, target audience
behavior, marketing promotion; media planning and selection; tools of effective integrated
marketing communication; evaluation of marketing communication plans.
ICA 491 Communication Arts Professional Seminar
3(2-2-5)
		 Development in problems analysis skills for communication arts; recommendation of action by exchanging ideas and experiences relating to communication arts from
both government and private sector; applying theories and practices for communication arts
professional area.
ICA 492 Senior Project
5(0-10-5)
		 Senior project on interesting topics or issues corresponding to the field of studies;
thesis work supervised and evaluated by thesis committee.
ICA 493 Internship in Communication Arts
1(0-35-18)
		 Part-time or full-time jobs in communication arts related field of students’ academic
curriculum for at least 280 hours, under the guidance of a Communication Arts faculty member.
ICA 494 Co-operative Education
6(0-35-18)
		 Training in the institutions agencies affiliated to the co-operative education
program, with an aim to provide students with experience and skills in actual work situation,
self-improvement and how to live cooperatively with others in society; at least 16 weeks
internship performance and documents submitted have to pass the approval the agencies
and the departmental committee.
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Required Major Courses: Advertising
IAD 311 Creative Strategy and Practice for Advertising
3(2-2-5)
		 Pre-requisite ICA251 Target Audience Behavior
		 Principles and production process; practice creative thinking in order to develop
skills in creative thinking; apply creative thinking to a plan and suitable strategies and design
for advertising; practical experience, project creation, field trip and case study.
IAD 351 Media Planning
3(3-0-6)
		 Media planning principles; media analysis and comparison; planning procedures
for effective objectives; effective decision making on media selection including the media
evaluation and correction.
IAD 356 Advertising Creative and Production
3(2-3-6)
		 History and the fundamentals of advertising, roles within a professional advertising agency; the function of the advertising designer relative to this hierarchy; accurate
communication of the advertiser’s message through appropriate development of concepts,
words and visuals reflecting strategy, positioning and brand personality.
IAD 358 Photography for Advertising
3(2-2-5)
		
Pre-requisite: ICO215 Digital Photography for Communication
		 Principles of photographic production for advertising; process and techniques
of photographing in various types such as indoor, outdoor, products, human figure; photo
editing through computer; evaluation of picture quality for advertisement.
IAD 360 Creative Brand Communication
3(3-0-6)
		 Meaning, roles, importance of “brand” in marketing and advertising; concept,
theories, and strategies in brand building; process of brand communication using various
kinds of communications through cases which both, fail and succeed; evaluating value of
brand.
IAD 361 Content Marketing
3(3-0-6)
		 Creativity, concepts development, creation, communication techniques, choice
of words for the development of content for marketing purposes; media selection; integration
of content developed for a certain product/service category or organization to the marketing
process to increase effectiveness and efficiency as part of the marketing strategies; techniques and methods to creating the right content to create equity; creating and using content
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marketing in an engaging and continuous manner to create uniqueness for the product or
organization through various media format including (but not limited to)
infographic,
blogs, articles, podcasts, audiovisual media.
IAD 362 Creative Digital Marketing Activities
3(3-0-6)
		 Meaning, roles, importance of digital marketing activities; characteristics and
process of holding activities; digital marketing situation and target audience analysis for
planning and selecting creative activities, media, communication tools effectively; digital
marketing activities evaluation.
IAD 432 Advertising Campaign
3(2-2-5)
		 Practice of advertising campaigns; preparing advertising objectives conformed
to marketing objectives; planning an effective advertising media; create advertising theme
including the usage of an effective and efficient evaluation procedure.
IAD 451 Advertising Management
3(3-0-6)
		 Administration system in advertising business such as advertising agency,
advertising production company; their administration, service, roles of those who involve in
advertising planning; budget and other resources allocation; coordinating with other advertising
organizations effectively.

Required Major Courses: Public Relations
IPR 233 Image and Reputation Management
3(3-0-6)
		 Concepts and principles for the management of image and reputation of an
organization or brand; characteristics and factors driving the image and reputation; using
the Search Engine Optimization (SEO) methodologies to manage image and reputation and
add value to the brand; online reputation management thought such online tools as Google
Alerts and URL Removal Tool to manage negative content.
IPR 234 Marketing Public Relations
3(3-0-6)
		
Pre-requisite: ICA131 Principles of Public Relations
		 Application of principles and concepts of public relations to generate buzz and
publicity in order to increase awareness; development and integration of public relations
campaign to serve both PR and marketing purposes, through the use of various media
channels including the Internet and social media, and television; using PR techniques and
principles to strengthen the persuasion power where marking strategies could not achieve
efficiently.
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IPR 305 Organizational Communication
3(3-0-6)
		
Pre-requisite: ICA131 Principles of Public Relations
		 Fundamentals, concepts, process, and elements of communication including
interpersonal, small groups and organizational communication; types of communication such
as upward and downward communication, formal and informal communication.
IPR 311 Creative Digital Media for Public Relations
3(2-2-5)
		
Pre-requisite: ICA131 Principles of Public Relations
		 Principles and procedure in creation; creative thinking skills; development of
creative skills; design and application of creative thinking; public relations plan and suitable
strategies for digital media; learning practicing through experiences, field, and case studies.
IPR 332 Public Relations and Corporate Communication Campaign
3(2-2-5)
		
Pre-requisite: ICA131 Principles of Public Relations
		 or IPR231 Writing for Public Relations
		 Concepts, practices in public relations and corporate communication campaign
include planning, processing, communicating, activities, presentations, and evaluation campaign for public relations and corporate communication.
IPR 337 Photography for Public Relations
3(2-2-5)
		
Pre-requisite: ICO215 Digital Photography for Communication
		 Principles, theories, and techniques of photographing used in public relations
business; study layout; study taking pictures to use in news articles and features, human
picture taking and light setting; practice taking pictures specially for public relations
business.
IPR 362 Creative Public Relations Activities
3(2-2-5)
		
Pre-requisite: ICO131 Principles of Public Relations
		 Meaning, roles and importance of activities used for public relations; characteristics and various kinds of activities; target audiences and situations analysis needed in public
relations; creative activities planning; media and tools for effective integrated communication;
evaluation of public relations activity plan.
IPR 433 Public Relations Planning and Crisis Management
3(3-0-6)
		
Pre-requisite: ICO131 Principles of Public Relations
		 Meaning, planning, creative thinking for problem solving and issue management in
crisis situations happening to organizations using public relations principles; present crisis
situations and problems solved; case studies, and discussion.
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IPR 434 Public Relations Management
3(3-0-6)
		
Pre-requisite: ICO131 Principles of Public Relations
		 Concept and techniques of public relations implementation in the view of public
relations administrators; study strategies in public relations administrations; manage organization structure, personnel, budget, internal business; control and evaluate public relations
administration.

Elective Major Courses: Journalism
IJR 222 Interviewing Arts and Techniques
3(2-2-5)
		
Pre-requisite: ICO113 Speech and Personality
		 Arts of the interview, interviewing techniques, and preparation for interview; principles of phrasing the questions and audio techniques for maximum effect in communication
arts.
IJR 245 Graphic Design for Journalism
3(2-2-5)
		 Theories of arts and design, color principles, layout in print and online media;
design and choose fonts, edit pictures, design layout; use computer for printing and designing
and practice designing layout for print media.
IJR 331 Digital Publishing for Journalism
3(2-2-5)
		 Electronic publishing via internet technology; concepts and practices in page
design; layout; scanning techniques; the usage of other effective computer program supporting electronic and digital media publishing.
IJR 345 Journalistic Photography
3(2-2-5)
		
Pre-requisite: ICO215 Digital Photography for Communication
		 Principles and techniques of photography for various kinds of print media; application of picture layout for illustrations of news articles, articles, features, cover, fashion
and other columns; ethics of photographer; outdoor photography.
IJR 346 Editing for Digital Journalism
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : ICA111 Introduction to Journalism
		 Roles and relationship among editing, production, administration, news departments in digital newspaper, digital magazine, new media, digital radio, digital television and
business; prepare, select articles and illustrators; edit first draft; focusing on truth, language
usage, presenting information.
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IJR 347 Article and Critique Writing
3(2-2-5)
		 Principles of writing for various kinds of media; writing skills for various kinds of
articles such as descriptive article, analytical articles, interview article including standard
and reliable critiques.
IJR 450 Editing and Digital Newspaper Production
3(2-2-5)
		 News business management, collecting, selecting, editing news articles, features,
columns and illustrations; proofing, designing, arranging layout for digital newspaper;
practicing digital newspaper production in every step.
IJR 453 Editing and Digital Magazine Production
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : ICA111 Introduction to Journalism
		 News business management, collecting, selecting, editing news articles, features,
columns and illustrations; proofing, designing, arranging layout for digital magazines.

Elective Major Courses: Visual and Audio Media Production
IMP 223 Storytelling
3(2-2-5)
		 Writing principles, techniques and strategies for a variety of formats; creative
writing; journalistic principles; storytelling techniques for contemporary media; content analysis; creative thinking; innovation in storytelling techniques; experimenting and practicing of
new techniques such as using mixed-method combining factual and fiction or telling stories
through digital media enabling interactivity between the media and users through experiments
and practices.
IMP 224 Short Film Production
3(2-2-5)
		 Short film’s influence on Thai culture; techniques and innovation in today’s short
film making; principles and theories in developing plots through storytelling methodologies
for films, short films, short-form documentary; components of film production, crew, coordination; script development and writing; basic production using modern technology; basic
production principles and process; post-production using available application or computer
software.
IMP 225 Audiovisual Media Production
3(2-2-5)
		 Using smartphone for audiovisual media production for social media use such
as YouTube or Video; cinematography principles and techniques, shot composition; lighting
and shadows in audiovisual media; personnel, technique, and equipment necessary for
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smartphone production; production process including preproduction, production and
postproduction; using software or mobile application in postproduction; editing techniques
and rules.
IMP 226 Acting for Film
3(1-4-4)
		 Philosophical teaching of major Chinese thinkers: Confucius, Mencius, Las Tzu,
Chuang Tzu, Mo Tzu, Hsun Tzu, and contemporary Chinese philosophers.
IMP 227 Entertainment Media Criticism
3(3-0-6)
		 Exploring media criticism through a variety of theories and methods; development
of critical theories and today’s dominant critical perspectives; textual analysis from journalistic
view; applying critical theory to understand the media and its role and impact on the society;
basic vocabulary and concepts used in the criticism of different types of media.

Minors Course
For non – Comm. Arts students
IAD 361 Content Marketing
3(3-0-6)
		 Creativity, concepts development, creation, communication techniques, choice
of words for the development of content for marketing purposes; media selection; integration
of content developed for a certain product/service category or organization to the marketing
process to increase effectiveness and efficiency as part of the marketing strategies; techniques and methods to creating the right content to create equity; creating and using content
marketing in an engaging and continuous manner to create uniqueness for the product or
organization through various media format including (but not limited to) infographic, blogs,
articles, podcasts, audiovisual media.
ICA 313 International Communication Entrepreneurship
3(3-0-6)
		 Business initiatives, strategies, and creative thinking for public relations entrepreneurship, business planning for business, managing business in public relations, fiscal
and taxes management, human resources management, customer management, related
laws for business.
IJR 245 Graphic Design for Journalism
3(2-2-5)
		 Theories of arts and design, color principles, layout in print and online media;
design and choose fonts, edit pictures, design layout; use computer for printing and designing
and practice designing layout for print media.
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IJR 347 Article and Critique Writing
3(2-2-5)
		 Principles of writing for various kinds of media; writing skills for various kinds of
articles such as descriptive article, analytical articles, interview article including standard
and reliable critiques.
IPR 234 Comparative Public Policy
3(3-0-6)
		 Application of principles and concepts of public relations to generate buzz and
publicity in order to increase awareness; development and integration of public relations
campaign to serve both PR and marketing purposes, through the use of various media
channels including the Internet and social media, and television; using PR techniques and
principles to strengthen the persuasion power where marking strategies could not achieve
efficiently.
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International Business (IB)

Professional Foundation Courses
IAC 100

Principles of Financial Accounting
3(3-0-6)
Nature and concepts of accounting; the usefulness of accounting information; the
balance sheet, the income statement and the cash flow statements; the accounting cycle
and accounting model; recording of accounting for trading and manufacturing business;
analysis of financial statements.
		
IAC 103 Principles of Managerial Accounting
3(3-0-6)
		 Managerial accounting concepts; costs classification; cost-volume-profit analysis;
cost ration; standard costs and variance analysis; budgeting; costs analysis for decision
making and operation evaluation.
		
IEC 211 Principles of Microeconomics
3(3-0-6)
		 How resources are allocated through market mechanism, consumer behaviors
and utilities, behavior of firms, cost and profit. The course also deals with price determination
in product and factor markets and efficiency of resource use, structure of different types of
market and roles of government.
		
IEC 212 Principles of Macroeconomics
3(3-0-6)
		 National income and its components, determination of national income, employment and level of price, roles of government, money, and external factors affecting national
income determination. The course also includes economic policies to alleviate inflation and
unemployment.
		
IFN 201 Business Finance
3(3-0-6)
		 Importance and goal of financial management, forms of businesses and businesses taxes and their importance to financial management, principles of financial analysis and
planning, capital allocation, procurement of short-term, intermediate, and long-term capital,
project analysis, capital structure, cost of capital and the dividend policy.
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IHR 201 Human Resource Management and Entrepreneurship
3(3-0-6)
		 History, theories, principles, scopes and processes of human resource
management including human resource planning, job analysis, recruitment and selection, performance appraisal, wage and salary management, compensation, training and development,
welfare and fringe benefits, social security, compensation fund, providence fund, government’s
pensions fund, maintenance of human resources, disciplines, termination and labor relations.
		
ILA 112 Business Law
3(3-0-6)
		 Characteristics and objectives of important business forms including partnership,
companies, and public companies. The course also deals with increase and reduction of
capital, debentures, dissolution, amalgamation, bankruptcy, business revival, roles of private
financial institutions and stock markets; important laws concerning business organizations
such as business negotiation and contract drafting, settlement of business disputes and arbitration, trade competition, industrial laws, consumer protection, laws of international trade
and economic unions, Asian trade and cooperation law, and future trends of international
agreements.
		
IMG 201 Modern Management and Organization Behavior
3(3-0-6)
		 Organization and process of management including planning, organizing, leading, and
controlling. The course also includes organizational behaviors such as leadership, motivation,
communication, managing groups, team building, managing changes and
organizational culture.
		
IMK 201 Principles of Marketing
3(3-0-6)
		 Definition, concept and roles of marketing and its importance to economy, marketing
environment, market segmentation, market targeting, product positioning, consumer behaviors,
marketing management and marketing information system, product classification, product mix,
pricing policy and strategy, physical distribution planning, promotion.
		
IPO 201 Operations Management
3(3-0-6)
		 Introduction to management of production functions including the selection of
the plant location, the factory layout and design, the analysis of work system, quality control
and inventory.
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IPO 200 Quantitative Analysis and Business Statistics
3(3-0-6)
		 The role of quantitative theory model applying in business, linear programming
model, transportation model, decision making model, queuing model, the role of statistics in
business decision making, differentiate between qualitative and quantitative variables, describing data, probability concepts and continuous probability, hypothesis testing, statistical
test, apply business research and descriptive statistics in making better business decisions.
ICS 211 Computer Problem Solving for Business
3(2-2-5)
		 Fundamental background of using computer, practice of office computer programs, development of business application skills, the importance of problem solving using
application software packages, applications using advanced spreadsheet functions and
database management systems, solving business problem by excel methods in digital
technology through websites and mobile apps, using search engine in social platform.
		

Required Major Courses
IBM 301

Global Management
3(3-0-6)
Effect of environmental factors on multinational business operation, similarities
and difference in terms of culture, legal, political and social systems as well as economic
order.
		
IBM 334 International Business Logistics
3(3-0-6)
		 Transportation process, marine, road, rail, cargo, air, pipeline, liners, charter,
terms of condition, duties and responsibility of carrier and shipper, insurance, contract and
transportation’s document, multi-model transport and freight forwarder.
		
IFN 331 International Finance
3(3-0-6)
		 International Business Finance, Factors essential to Financial Management of
International Business, fund raising through International Financial Markets, impact of Balance
of balance of payments and exchange rate fluctuation over International Business operation.
		
IMG 336 Leadership, Negotiation and Conflict Management
3(3-0-6)
		 Theories and factors regarding leader designation, administrative methods,
human relationships, negotiation, conflict resolving, the leader’s influence on group behavior and
decision-making, the success and failure of the group, type of leadership, and the leader’s
adjustment to suit given situations.
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IMK 331 Global Marketing
3(3-0-6)
		 To analyze increasing competitive international environment; to thoroughly discuss marketing decisions before entering foreign markets; to identify and compare targeted
country attractiveness with others; to understand pros and cons of each mode entry, the
interactions among the diverse elements of the marketing mix when applied to foreign markets.
		
IPO 302 Research Methods
3(3-0-6)
		 Introduction to research as a scientific investigation, research proposal, research
process from getting and developing a research idea, defining the problem statement,
identifying variables, research designs, sampling, methods of collecting data, formulating
and testing hypotheses, using software program such as SPSS in data analyzing and processing, interpreting results and writing and presenting reports, emphasis made on business
problems and ethical conduct both in the treatment of research subjects and in the conduct
of research and reporting research results.
		
IBM 445 Cross Cultural Management
3(3-0-6)
		 Development of knowledge and skills needs to manage effectively and work with
people from other cultures, developing awareness of the pervasive and hidden influence of
culture on behavior, particularly with respect to management and management practices,
developing familiarity with the type of the situations and issues which managers often confront when working internationally, and developing as appreciation of the impact on personal
behavior of living and working in another culture.
		
IBM 460 Global Competitive Strategy
3(3-0-6)
		 Importance of business strategies in moving a company in the intended direction; to
analyze industry conditions and competitive pressures; to identify, develop, and sustain the
company competitive advantages, understand different levels of strategy namely corporate, business, and function; most importantly, to thoroughly discuss strategic management
process from strategy formulation, strategy implementation, and assessment.
IBM 492 Current Issues in International Business
3(3-0-6)
		 Differing business topics and geographic emphasis as the world’s activities
change as the situation dictates.
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ILA 431 International Trade Law
3(3-0-6)
		 Essential international trade agreements, GATT, agreement on textile, public health,
trade barriers, ICC practice and reference international trade role of international law.
		
IBM 431 Export-Import Management
3(3-0-6)
		 Practical, technical and procedural aspects of export and import business operation, INCOTERMS, documentation and process including credit, transportation,
insurance, communication relation to export and import.
		
IBM 498 Internship
3(0-35-18)
		 Part-time or full-time jobs in International Business related field of students’ academic curriculum for at least 280 hours, under the guidance of a International Business
faculty member.
		
IBM 494 Co-operative Education
6(0-35-18)
		 Students must do the internship in the area of International Business in a
selected organization like an employee of that organization for at least 16 consecutive weeks
or 560 hours. Each student is assigned a particular task to complete within the 16 weeks.
Diary records must be done and submitted every 2 weeks to the advisor. Students are also
evaluated by the supervisor of the organization.
		

Elective Major Courses

International Business Management
IBM 221 International Experience I
3(1-35-20)
		 Abroad program to be organized by Rangsit University. The course is aimed for
students to have an international exposure and to broaden their perspective of the world
by taking a trip abroad and take a course in their area or related area of study for not less
than 45 hours during their stay. The assessment will be done by both the host institution and
Rangsit University.
		
IBM 322 International Experience II
3(1-35-20)
		 An extension of IBM 221 International Experience I. Class to be organized by
Rangsit University. A different 45 hour class from that of IBM 221 is required and a different destination is preferable. The assessment will be conducted by the host institution and Rangsit
University International College.
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IBM 275 Asian Marketing Strategies
3(3-0-6)
		 Importance and environment of Asian marketing, roles and policies of government, marketing strategies, criteria for products and markets selections, packaging, pricing,
handling, agent selecting and promotion; planning and controlling; problems and barriers in
Asian marketing.
		
IBM 335 International Entrepreneurship
3(3-0-6)
		 The definition and meaning, importance, capacity, concepts, types, strategies,
resources, environment and characteristics of international entrepreneurship, concepts of
venture, recognition, resource analysis environment analysis, business function such as
marketing, production and operation, management and human resource management,
finance and accounting, important element of business plans.
		
IBM 345 ASEAN Economic Integration
3(3-0-6)
		 Major concepts explaining the origins and dynamics of ASEAN; responsibilities,
impacts, relationship, future trends of international organizations in economic integration,
economic principles, political science and legal, in which reflecting regulation and policy
from the dynamic regional integration.
		
IBM 375 Social and Cultural Diversity in Asia
3(3-0-6)
		 Culture and its role in Asian way of life, spatial organisation, ritual, family, inequality, construction of individual identities and social solidarities, symbolism, belief, kinship,
gender and class; case studies to be drawn from different countries in Asia.
		
IBM 420 China, India and Japan in Global Business Perspective
3(3-0-6)
		 Chinese, Indian, and Japanese business operations in global business
perspective; and Chinese, Indian, and Japanese values and perceptions towards the world
as well as the political and economic roles of overseas Chinese, Indian, and Japanese in
Developed countries, East Asia countries, and Southeast Asia Countries.
IBM 450 International Commerce: ASEAN
3(3-0-6)
		 Business in ASEAN; analyzing the country demography, culture, political
system, economy, trading relationship, law and regulation, and case discussion.
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IBM 454

Digital Commerce for International Trade
3(3-0-6)
Content and process of digital for International Trade. Information system
development, digital and E – Commerce, software package for International Trade digital
and E – Commerce, electronic transfer money, transfer database, data security in International
digital and E – Commerce, also case study for critical issue of International Trade digital and
E – Commerce.
		
IBM 455 Asian Business Strategic Management
3(3-0-6)
		 The contemporary Asian business environment, the organization’s Asian strategic,
tactical, and operational planning processes, business strategies and operations, strategy
formulation, strategic implementation, and changing environment of Asian business; analysis
of opportunities, distinctive characteristics, and emerging trends in Asian markets, including
exploration of alternative methods and strategies for entering these markets, problems and
opportunities of foreign corporations in Asian countries, especially in Asian newly industrialized countries
		
IEG 350 English for Professional Development
3(3-0-6)
		 English language for effective communication. The course will thoroughly cover
a review of English grammar for the correct usage of English language and emphasis to be
made on regular practices to improve and develop skills in academic reading, listening,
writing, and presentation which are essential and critical to job prospects and a student’s
career advancement.
		
IFN 431 International Financial Markets and Institutions
3(3-0-6)
		 Financial institution and money market structures, their principles and scope of
operations, money market, capital market, and government securities market, their operational
problems and policy.
		
IFN 432 Rick Management and Insurance
3(3-0-6)
		 The principles of Risk Management and Insurance, traditional risk management
and insurance, types of risk management and insurance, insurance decisions to increase
business value, understanding insurance contracts and the insurance industry’s institutional
features, effects of and the rationale for public policies that affect risk.
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IFN 433 Investment and Wealth Management
3(3-0-6)
		 Investment management, wealth management, financial planning, qualification and
acceptance process, portfolio advisory services accounts. a high-level professional service,
financial and investment advice, accounting and tax services, retirement planning benefit from
a holistic approach; private wealth management clients and digital wealth management for
the digital age.
		

International Marketing and Online Business

IMK 311 Innovative and Creative Strategy for Advertising
3(3-0-6)
		 Principles and production process; practice Innovative and creative thinking in
order to develop skills in Innovative and creative thinking; apply creative thinking to a plan
and suitable strategies for advertising; practical experience, project creation, field trip and
case study.
		
IMK 326 Digital and Social Media Marketing Management
3(3-0-6)
		 Value of Digital and Social Media marketing, resources and customer database
management and customer communication through online and social media tools that can
be used in marketing activities, marketing planning stages for online digital and social media
activities, concept of virtual store for marketing products and services including the future
of digital online marketing resources.
		
IMK 327 Marketing Public Relations
3(3-0-6)
		 Concept, philosophy and components of public relations, roles of public
relations related to marketing, various kinds of marketing public relations; marketing public
relations strategy; corporate identity and public relations.
		
IMK 330 Integrated Marketing Communication for International Business
3(3-0-6)
		Management
		 The concept of integrated marketing communication for international business
management; marketing promotional objectives, promotional strategy planning process,
advertising and sales promotion efforts to attract customers, promotional budget, marketing
situation and buyer’s behavior analysis to win customers communicating factors for effective
promotion.
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IMK 333 International Strategic Brand Management
3(3-0-6)
		 Concept of brand and brand management as an asset of business; importance
of brand management; identification and establishment of brand positioning and brand equity, planning and implementing brand as planned, measuring brand performance, as well
as brand value creation for sustainable growth at international levels.
		
IMK 355 Events and Entertainment Management
3(3-0-6)
		 Introduction to the process of planning, managing meetings and events, trade
show, convention plan; organization and information management in event planning; creating
event checklists, timelines and master event production books; event management tools,
such as service proposals for catering, lodging and other services; concentrating on the
elements that make events distinctive, such as venue, decorations, food selection and
entertainment, creating a themed event and making theme-appropriate choices.
		
IMK 432 Strategic Brand Management
3(3-0-6)
		 Concept of brand and brand management as an asset of business, important of
brand management, identify and establishing brand positioning and values, planning and
implementing brand marketing programs, measuring and interpreting brand performance
and growing and sustaining brand equity.
		
IMK 433 Strategic Customer Relationship
3(3-0-6)
		 Conceptual framework of customer relationship management, technological
tools for customer relationship management, implementing customer relationship management,
relationship management in business to business commerce, relationship marketing strategies
and customer perceived service quality, customer relationship in services including case
study of customer relationship management practices.
IMK 451 Marketing Management
3(3-0-6)
		 Concept and practice from marketer attitude, marketing planning, product
planning, pricing policies, distribution, promotion, marketing research, marketing policy
toward duties and responsibility of business to economic and social.
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IMK 454 Consumer Behavior and Consumer Insight
3(3-0-6)
		 Customer behavior for the purpose of developing effective marketing strategy;
theories of consumer behavior, perception, motivation, attitude formation and change, personality, values, learning, and cultural aspects influence the decision-making process.
		
IMK 455 Innovative Product Development
3(3-0-6)
		 Strategic managerial and marketing aspects of innovation, strategic innovation
management, the future development of consumer market analysis skills in technical areas
of product development.
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Information and Communication Technology Program (ICT)
Professional Foundation Courses
MAT 153 Mathematics for Information Technology
3(3-0-6)
Random variables and probability distributions; mathematical expectation; discrete
and continuous probability distribution; functions of random variables; estimation; tests of
hypothesis; linear regression and correlation; non-parametric statistics; Boolean algebra
and logic circuits; algebra of sets and strings; groups and subgroups; data-types relating to
algebraic structures; relations and functions; recursive functions; mathematical models for
finite-state machines.
ICT 101 Object-Oriented Technology
3(3-0-6)
Fundamental concepts of object-oriented technology; characteristics of objects;
class and objects; object attributes and behaviors; base classes; inheritance; arrays; reuse
of objects; basic concepts of object-oriented analysis and design using UML.
ICT 102

Computer Programming I
3(2-2-5)
Basic concepts of computer programming; skills necessary to develop modern
application; features of a typical modern programming environment; techniques in developing
applications; object orientation and visual programming; basic features of programming
language; emphasis on the use of practical examples to illustrate key aspects.
ICT 103 Database Systems Concept
3(3-0-6)
		 Concepts of information systems, relation to information retrieval, database
system hierarchical, network, relational, database management systems, applications of
data structures and file systems to build database, database normalization, data description
languages, data manipulation languages, database backup ,data security, reliability and
data integrity, Database design practices
ICT 111 Introduction to Information Technology
3(3-0-6)
		 Introduction of information technology; history of IT; pervasive themes in IT:
digital logic, memory, storage, processing paradigms, operating systems, programming
languages; introduction to telecommunications and computer networks: internet, intranets,
and extranets; IT and its related and informing disciplines application domains: business
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information systems, electronic commerce, decision support systems, knowledge management;
ethical issues in information society.
ICT 112 Fundamental Information Systems
3(3-0-6)
		 Fundamental of information systems; business organizations and processes;
business environments; information systems in organization; persons related to information
systems; type of information systems; systems and application software; organizing data and
information; introduction to systems development: systems development life cycle (SDLC),
system deployment; integration of IT into business, government and community systems;
role of IT professionals in solving organizational problems.

Required Major Courses
ITE 201 Information Technology Engagement in Community
3(3-0-6)
		 Promoting a common view of engagement; leading change; commitment to
community responsibility; create information technology knowledge to community; effective
relationship with community and university; and engagement sustainable lifelong learning.
ICT 210 Information Technology Laws
3(3-0-6)
		 Legal issues in information technology, intellectual property: copyright, patents,
and trade secrecy, transborder data flow, privacy, libel, crime, constitutional rights, information policy of government sector, business sector, and non-profit organization, ethics in
information tasks.
ICT 211 Databases Management Systems for Organization
3(3-0-6)
		
Prerequisite : ICT103 Database Systems Concept
		 Data modeling using the Entity-Relationship (ER) model; the enhanced Entity-Relationship (EER) model; the relational data model and relational database constraints;
functional dependencies and normalization for relational databases; concurrency control
techniques; Extensible Markup Language(XML): Structured Query Language(SQL); procedural language and Structured Query Language(SQL) :- fundamentals of PL/SQLcontrol
structures, collections and records, PL/SQL cursor, procedure, function and package,
handling PL/SQL errors, subprograms applications by using modern software tools, issues
in database integrity, error recovery and concurrency control, database security, database
management will be discussed.
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ICT 302 Social and Professional Issues
3(3-0-6)
		 Professional communications; teamwork concepts and issues; service management; social context of computing; intellectual property; legal issues in computing; organizational context; professional and ethics issues, responsibilities; history of computing; privacy
and civil liberty.
ICT 402 Bachelor of Science Research Skills
3(3-0-6)
		 Full research process: evaluation of a question or problem of interest; develop
an appropriate research design to acquire relevant data; choose an appropriate method of
analysis; reasoned conclusion about the original question or problem of interest; Basic skills
to undertake independent research.
ICT 213 System Analysis and Design
3(3-0-6)
		
Prerequisite : ICT 103 Database Systems Concept
		 System components; system development life cycle (SDLC); requirement analysis;
technical and operational feasibility studies; data flow diagram, entity relationship diagram,
computer-aided software engineering (CASE) tools; transition from analysis to design: input
design, output design; prototyping, system development, testing, implementation; documentation and presentation.
ICT 301 Implementation of Information Systems
3(2-2-5)
		 Information system implementation; implementation process; architecture; acquisition and sourcing; intersystem communications; data mapping and exchange; integrative
coding; scripting techniques; software security practices; miscellaneous issues; overview
of programming languages.
ICT 304

Information Assurance and Security
3(3-0-6)
Fundamental aspects of information assurance and security; security mechanisms; operational issues; policy; attacks; security domains; forensics; information states;
security services; threat analysis model; vulnerabilities.
ICT 305 Information Systems Project Management
3(3-0-6)
		 Necessary factors for managing software development projects; technical and
behavioral aspects of project management; managing the system development life cycle;
requirement determination; term of references (TOR); logical design; physical design; testing
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and implementation; system and database integration; metrics for project management;
system performance evaluation; managing expectations of supervisors, users, and working
groups; determining skill requirements of the project staffs; managing system for project
staffs; cost-effectiveness analysis; acquisition and sourcing; reporting and presentation
techniques.
ICT 401

Seminar in Information and Communication Technology
3(3-0-6)
Team working; meeting; conferencing; argumentation; methods of writing report;
project writing; project presentation; seminar evaluation, activities concerning current information technology.
ICT 202

Computer Programming II
3(2-2-5)
Prerequisite : ICT 102 Computer Programming I
		 Fundamental of the commercial programming environment; features of commercial
batch and online processing systems; practical use of programming languages to implement
a large number of existing online commercial systems; exploring a number of fundamental
business online processing tasks and the used algorithms.
ICT 212 Data Structure and Algorithm
3(3-0-6)
		
Prerequisite : ICT 102 Computer Programming I
		 Introduction to data structures and algorithms; string; array; record; pointer; linked
list; list data structure; stack data structure; queue data structure; graph data structure; tree data
structure; recursion; searching algorithms; sorting algorithms and analysis of algorithms.
ICT 215 Human-Computer Interaction
3(3-0-6)
		 Human factors; Human-computer interaction (HCI) aspects of application domains; human-centered evaluation; developing effective interfaces; accessibility; emerging
technologies; human-centered software development; technological opportunities in the design of interactive systems; process of designing user interfaces; evaluation of user interface
designs.
ICT 110 Web Systems and Technologies
3(2-2-5)
		 Structure of World Wide Web; web design concepts and techniques; practical
steps to plan, organize, create, and maintain a web site from start to finish; digital media;
web development using markup language such as HTML, XHTML, XML; vulnerabilities.
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ICT 209 Data Communications and Networking
3(3-0-6)
		
Prerequisite : ICT 111 Introduction to Information Technology
Foundations of networking; in-depth knowledge of data communications and
networking theory; concepts and requirements relative to telecommunications and networking technologies; structures; hardware and software; types of computer networks; layers of
control; network mechanism; routing and switching; physical layer; lab of networking design;
security; network management; build and maintain a Local Area Network (LAN).
ICT 493 Internship
1(0-6-3)
		 Students will enter an industrial training program with the industrial sector, the
business sector, or other public organizations for a period of at least 280 hours. Student is
required to do the report.
ICT 494

Introduction to Senior Project
2(2-0-4)
Prerequisite: Students are required to complete at least 45 credits earned from
the compulsory core courses or granted approval from the Head of the Program.
		 Creation of senior project topics; outlining and drafting senior projects; citations
and reference formats; writing introduction for senior projects; compilation of theories; frameworks and existed works and/or related researches; writing for senior project methodologies;
development and presentation of models and/or tools used in senior projects; preliminary
examination of senior project proposals.
ICT 495

Senior Project
3(0-6-3)
Prerequisite : Students are required to complete ICT 494 Introduction to Senior Project
and/or at least 45 credits earned from the compulsory core courses or granted approval
from the Head of the Program.
		 Completion of senior projects; printing standard for full senior projects; preparation
for final examination of senior projects; final examination of senior projects.
ICT 498 Co-operative Education
6(0-35-18)
		
Prerequisite: Students are required to complete at least 60 credits earned from
the major courses or granted approval from the Head of the Program.
		 Minimum of 16 weeks or 560 hours must be achieved. This program is designed
to enhance traditional academic study by providing students the opportunity to integrate aca-

1771
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

demic study and classroom theory with productive and real-life work experience in Information
and Communication Technology field at a work site in the community. It also provides the
time to explore occupational areas and to develop skills, knowledge and attitudes needed
to become productive and satisfied members of society.

Elective Major Courses
ICT 214 Computing Platform Technology
3(3-0-6)
		 Introduction to computer architecture and operating systems; hardware components and functions; processor, bus, external devices connector, memory, storage; service
of operating systems; process, multiprogramming; time sharing system; management of
computer resources; synchronization; concurrency; deadlock; starvation; job scheduling;
advanced virtual memory organization; parallel processing.
ICT 320 Animation and Multimedia Technology
3(3-0-6)
		 Current practices in information retrieval; key concepts in storyboarding, scene
composition; lighting and sound track generation; key framing; motion capture; simulation
techniques; algorithms to control the motion of articulated limbs; skeleton-muscle-skin models;
facial animation; representation and animation of surface detail.
ICT 323 Electronic Commerce
3(3-0-6)
		 Introduction to electronic commerce and mobile commerce; Infrastructure and
web based tools for electronic and mobile commerce; Electronic and mobile commerce
business models; Security issues, and electronic payment systems; Strategies for marketing,
sales, purchasing, and promotion; Legal and ethics issues underlying electronic and mobile
commerce.
ICT 324

Data Warehouse and Data Mining
3(3-0-6)
Introduction to data warehouse: characteristics of data warehouse, drawbacks
and benefits of data warehouse, architecture of data warehouse, internal data structure for
data warehouse, data integration, creating high quality data, data mart, online analytical
processing; introduction to data mining: types of data for mining, architecture of typical data
mining system, data preprocessing, association rule mining, classification and prediction,
clustering, mining complex data, data mining applications, current trends in data mining,
text mining, web mining, including tools for data mining analysis such as WEKA, SAS, etc.
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ICT 325 Internet Systems Programming
3(2-2-5)
		 Technologies for the internet; practical experience in programming web (HTTP)
servers and clients; creating XML documents and implementing associated XML software;
programming SOAP and Web Services; building database web front-ends.
ICT 327 Business Intelligence Application Development
3(2-2-5)
		 Business Intelligence (BI) concepts; requirements for Business Intelligence;
advantage and disadvantage of Business Intelligence; architecture of Business Intelligence,
Business Intelligence methodology; design of advanced corporate reporting of Business
Intelligence(BI); Web Intelligence, Desktop Intelligence for BI software such as Business
Objects, Cognos , Oracle , SQL server; studying Balanced Scorecard and Key Performance
Indicators.
ICT 328 Social Media Management
3(3-0-6)
		 Social facts; social computing; social media; fundamental of management;
social web; social graph; social text; social business; social media strategy; social media
in marketing; social media in innovation; social media in customer service; social media in
knowledge management and human resource management; social media in public sector
and business; social media engagement; social media analytics; crisis management.
ICT 329 Big Data Analytics
3(3-0-6)
		 Basic concepts of big data analytics; application in social network analysis; big
data analytics platform; social network analytics; MapReduce programming; MapReduce
based computing framework, general algorithms for data analytics, trend and outbreak
detection from social network streams; practical sessions dedicated to the implementation
of big data analytics with selected programming language and tools.
ICT 331 Cloud Computing
3(3-0-6)
		 Introduction to cloud computing; cloud architecture and service models; the
economics and benefits of cloud computing; horizontal and vertical scaling; thin client; multiprocessor and virtualization; distributed storage; security and federation: presence, identity
and privacy in cloud computing; public cloud; community cloud; hybrid cloud; private cloud;
software as a service; platform as a service; technologies in cloud; programming in cloud;
applying cloud computing in various domains.

1773
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

ICT 333 Enterprise Architectures
3(3-0-6)
		 Foundation of enterprise architectures; define operating model; implement the
operating model via enterprise architecture; enterprise architecture maturity; build the project
at a time; use enterprise architectures to guide outsourcing.
ICT 334 Object-Oriented Database Implementation and Management
3(3-0-6)
		 Object-oriented database and management; object-relational database; stability
of database; database administration; working with other databases; development and application of object data programming using object-oriented programming languages such
as C++, JAVA or O2.
ICT 335 Network Design and Implementation
3(3-0-6)
		 Introduction to networking; time-division multiplexing; fiber-optic technologies;
wavelength-division multiplexing; SONET architectures; SDH architectures; packet ring
technologies; multiservice SONET and SDH platforms; network case study.
ICT 336 Introduction to Machine Learning
3(3-0-6)
		 Introduction to machine learning; supervised learning; Bayesian decision theory,
parametric methods; multivariate methods; reduction; clustering; nonparametric methods;
decision trees; kernel machines; combining multiple learners.
ICT 337 Image Processing
3(3-0-6)
		 Introduction to image processing; image transformations; statistical description
of images; image enhancement; image restoration; image segmentation and edge detection;
image processing for multispectral images.
ICT 338 Intelligent Systems
3(3-0-6)
		 Introduction to artificial intelligence and applications; introduction to game AI; rule
based expert systems; neural computing; fuzzy logic; genetic algorithms, intelligent agents,
state machines and methods of evaluating these technologies.
ICT 339 Computer Forensics
3(3-0-6)
		 Introduction to computer forensics, tracking on offender, encryption and forensics,
data hiding, hostile code, electronic toolkit, investigating computers and host, introduction
to the criminal justice system.
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ICT 421 Wireless Network
3(3-0-6)
		 Concepts of wireless data network and modern knowledge of wireless
implementation, emerging technologies such as wireless phone systems, mobile internet system,
wireless local loop (WLL), satellite system, Bluetooth, etc., Wireless Local Area Network(WLAN) technologies, IEEE802.11 standard, wireless LAN topologies, major WLAN equipment:
wireless NIC, access points, wireless bridges and antenna systems, WLAN security systems,
the design, planning, implementation, operation and troubleshooting of WLAN.
ICT 422 Games Design and Programming
3(3-0-6)
		 Electronic games design and programming; the design and implementation of
games engines; history of game design artificial intelligence and media creation for different
genres of games; motion generation; behavioral control for autonomous charactersว interaction structure; and social and interface issues of multi-user play.
ICT 424

Computer Graphics
3(3-0-6)
Hardware and software principles of interactive raster graphics; introduction to
the basic concepts; 2-D and 3-D modeling and transformations; viewing transformations;
projections; rendering techniques; graphical software packages and graphics systems;
practical use of a standard computer graphics API to reinforce; concepts and fundamental
computer graphics algorithms.
ICT 425 Mobile Applications Implementation
3(2-2-5)
		 Web application development on mobile devices; development process; underling technology: mobile communications, embedded visual tools, and mobile development
frameworks.
ICT 426 Search Engine and Retrieval Systems
3(3-0-6)
		 Models and methods for storage and retrieval of information; topics include
information retrieval techniques, text analysis and automatic indexing, document clustering, search techniques, search engine architecture, techniques for ranking search results,
retrieval performance measurement, and current research topics related to search engine;
image retrieval and multimedia retrieval.
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ICT 428 Computer Vision and Augmented Reality
3(3-0-6)
		 Computer Vision technology; introduction of Augmented Reality; filtering; image
representations; texture models; color vision; multi-view geometry; projective reconstruction;
Bayesian vision; statistical classifiers; clustering &segmentation; voting methods; tracking
and density propagation; visual surveillance and activity monitoring; medical imaging; image
databases; and image-based rendering; recent Augmented Reality applications.
ICT 429 Management of Information Technology Services
3(3-0-6)
		 Organization structure; organizational communication; budgeting issues; personnel hiring; evaluation and promotion; physical plant layout; controls and procedures for
routine daily operation; security and disaster planning; improves the adjustment from the
academic to the business environment.
ICT 460 Internet of Things
3(3-0-6)
		 Internet of Things (IoT), the importance of IoT in society, the current components
of typical IoT devices, IoT design considerations, constraints and interfacing between IoT
devices and physical world, design trade-offs between hardware and software, key components of networking to connect IoT device to the Internet, and trends of IoT for the future.
ICT 473 Data Warehouse and Online Analytical Processing
3(3-0-6)
		 The preliminary concept of Data warehousing; characteristics of data warehousing; advantage and disadvantage; architecture of data warehousing; design of the data
warehousing; internal data structure for the data warehousing; data integration; complexity
and techniques; creating high quality data; using application programs to build data warehouse and cube in OLAP. ETL (Extract, Transform, Loading) data from external and internal
database; query data from ROLAP by using SQL and OLAP by using MDX.
ICT 491 Robotics Programming
3(3-0-6)
		 Introduction to the fundamentals of robotics programming, Robot Operating
System (ROS) framework for robotics programming, robot software development, low-level
device control, using sensors and actuators, and robot 3D modeling and simulation.
ICT 492 Robot Perception
3(3-0-6)
		 Introduction to the fundamentals of robot perception, standard camera models
used for robot perception, the geometry of perspective projections in depth, feature extraction
and 3D posing estimation, and landmark-based localization
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ICT 489 Special Topics in Information and Communication Technology
3(3-0-6)
		 Special topics in Information and Communication Technology areas, from semester to semester with change of content, topics must be approved by department head.
IEG 350 English for Professional Development
3(2-2-5)
		 English language for effective communication. The course will thoroughly cover
a review of English grammar for the correct usage of English language and emphasis to be
made on regular practices to improve and develop skills in academic reading, listening,
writing, and presentation which are essential and critical to job prospects and a student’s
career advancement.
IBM 221 International Experience I
3(1-35-20)
		 Oversea program to be organized by Rangsit University. The course is aimed
for students to have an international exposure and to broaden their perspective of the world
by taking a trip abroad and take a course in their area or related area of study for not less
than 45 hours during their stay. The assessment will be done by both the host institution and
Rangsit University.
IBM 322 International Experience II
3(1-35-20)
		 Extension of IBM 221 International Experience I. Class to be organized by Rangsit
University. A different 45 hour class from that of IBM 221 is required and a different destination is preferable. The assessment will be conducted by the host institution and Rangsit
University

Minor Courses
ICT 103 Database Systems Concept
3(3-0-6)
		 Concepts of information systems, relation to information retrieval, database
system hierarchical, network, relational, database management systems, applications of
data structures and file systems to build database, database normalization, data description
languages, data manipulation languages, database backup ,data security, reliability and
data integrity, Database design practices
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ICT 110 Web Systems and Technologies
3(2-2-5)
		 Structure of World Wide Web; web design concepts and techniques; practical
steps to plan, organize, create, and maintain a web site from start to finish; digital media;
web development using markup language such as HTML, XHTML, XML; vulnerabilities.
ICT 111 Introduction to Information Technology
3(3-0-6)
		 Introduction of information technology; history of IT; pervasive themes in IT:
digital logic, memory, storage, processing paradigms, operating systems, programming
languages; introduction to telecommunications and computer networks: internet, intranets,
and extranets; IT and its related and informing disciplines application domains: business
information systems, electronic commerce, decision support systems, knowledge management;
ethical issues in information society.
ICT 209 Data Communications and Networking
3(3-0-6)
		
Prerequisite : ICT 111
		 Foundations of networking; in-depth knowledge of data communications and
networking theory; concepts and requirements relative to telecommunications and networking technologies; structures; hardware and software; types of computer networks; layers of
control; network mechanism; routing and switching; physical layer; lab of networking design;
security; network management; build and maintain a Local Area Network (LAN).
ICT 215 Human-Computer Interaction
3(3-0-6)
		 Human factors; Human-computer interaction (HCI) aspects of application
domains; human-centered evaluation; developing effective interfaces; accessibility; emerging
technologies; human-centered software development; technological opportunities in the
design of interactive systems; process of designing user interfaces; evaluation of user interface
designs.
ICT 305 Information Systems Project Management
3(3-0-6)
		 Necessary factors for managing software development projects; technical and
behavioral aspects of project management; managing the system development life cycle;
requirement determination; term of references (TOR); logical design; physical design; testing and implementation; system and database integration; metrics for project management;
system performance evaluation; managing expectations of supervisors, users, and working
groups; determining skill requirements of the project staffs; managing system for project
staffs; cost-effectiveness analysis; acquisition and sourcing; reporting and presentation
techniques.
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ICT 320 Animation and Multimedia Technology
3(3-0-6)
		 Current practices in information retrieval; key concepts in storyboarding, scene
composition; lighting and sound track generation; key framing; motion capture; simulation
techniques; algorithms to control the motion of articulated limbs; skeleton-muscle-skin models;
facial animation; representation and animation of surface detail.
ICT 323

Electronic Commerce
3(3-0-6)
Introduction to electronic commerce and mobile commerce; Infrastructure and
web based tools for electronic and mobile commerce; Electronic and mobile commerce
business models; Security issues, and electronic payment systems; Strategies for marketing,
sales, purchasing, and promotion; Legal and ethics issues underlying electronic and mobile
commerce.
ICT 324 Data Warehouse and Data Mining
3(3-0-6)
		 Introduction to data warehouse: characteristics of data warehouse, drawbacks
and benefits of data warehouse, architecture of data warehouse, internal data structure for
data warehouse, data integration, creating high quality data, data mart, online analytical
processing; introduction to data mining: types of data for mining, architecture of typical data
mining system, data preprocessing, association rule mining, classification and prediction,
clustering, mining complex data, data mining applications, current trends in data mining,
text mining, web mining, including tools for data mining analysis such as WEKA, SAS, etc.
ICT 328 Social Media Management
3(3-0-6)
		 Social facts; social computing; social media; fundamental of management;
social web; social graph; social text; social business; social media strategy; social media
in marketing; social media in innovation; social media in customer service; social media in
knowledge management and human resource management; social media in public sector
and business; social media engagement; social media analytics; crisis management.
ICT 329 Big Data Analytics
3(3-0-6)
		 Basic concepts of big data analytics; application in social network analysis; big
data analytics platform; social network analytics; MapReduce programming; MapReduce
based computing framework, general algorithms for data analytics, trend and outbreak
detection from social network streams; practical sessions dedicated to the implementation
of big data analytics with selected programming language and tools.
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ICT 333 Enterprise Architectures
3(3-0-6)
		 Foundation of enterprise architectures; define operating model; implement the
operating model via enterprise architecture; enterprise architecture maturity; build the project
at a time; use enterprise architectures to guide outsourcing.
ICT 424 Computer Graphics
3(3-0-6)
		 Hardware and software principles of interactive raster graphics; introduction to
the basic concepts; 2-D and 3-D modeling and transformations; viewing transformations;
projections; rendering techniques; graphical software packages and graphics systems;
practical use of a standard computer graphics API to reinforce; concepts and fundamental
computer graphics algorithms.
ICT 425 Mobile Applications Implementation
3(2-2-5)
		 Web application development on mobile devices; development process; underling technology: mobile communications, embedded visual tools, and mobile development
frameworks.
ICT 489 Special Topics in Information and Communication Technology
3(3-0-6)
		 Special topics in Information and Communication Technology areas, from semester to semester with change of content, topics must be approved by department head.
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Hospitality Industry (IHI)
Professional Foundation Courses
IHI 101		 International Tourism and Hospitality
3(3-0-6)
		 Evolution of international tourism and hospitality, factors affecting tourism, motivation for tourism, the components of tourism industry, planning and development of tourism,
impacts of tourism on economy, society, environment and culture.
IHI 102

Psychology for Hospitality and Cross Cultural Communication
3(3-0-6)
Concepts and processes of social behavior of individuals including cognition,
motivation, values in working and leisure, and applications of such concepts on hospitality works,
development of awareness and skills in communicating with service recipients, colleagues,
trade partners from different cultural backgrounds which result to different meaning assignment to words, symbols and customs in order to nurture effective communication, establish
mutual understanding without conflicts and finally to be able to render services that well satisfy
customers’ needs.
IHI 103		

Hospitality Arts and Personality Development
3(3-0-6)
The discussion of and the elaboration on the concept of personality in regards
to its importance and methods of personality development for students, both internal and
external personalities, to be in line with the standard of international hospitality industry,
concepts related to hospitality arts for welcoming travelers, tourists, and service customers
according to international standards including verbal communication, gestures, personality,
and service delivery methods.
IHI 104		 Sustainable Hospitality Industry Management
3(1-4-4)
		 Meaning, conceptual development and principles of sustainable tourism as
well as its components by focusing on principles and operation of different kinds of tourism
that adopted sustainable tourism principle for sustainable economic and social interests of
receptive destinations such as ecotourism, cultural tourism, and community based tourism.
Learners gain empirical experience of sustainable tourism through participation of field
experiences.
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IHI 105		 Tourist Behavior
3(3-0-6)
		 Cognition process and behaviour tourists and travelers for different purposes
including destination choice, destination image, attitude, learning, beliefs, and other determining factors: motivation, culture, situational factors, and tourist typology. Learners self learn
and apply theoretical frameworks through mini research projection the assigned topic.
IHI 301		 Human Resource Management in Hospitality Industry
3(3-0-6)
		 The human resource management function with an emphasis on issue related
to hospitality industry, the personnel function in recruitment, selection, training and development, performance appraisal and labor relations including attitude development and moral
of people working together, practice of human relation skills for supervising, motivating and
counseling employees and analysis of individual leadership skills, case studies for solving
human resources problems.
IHI 302 Hospitality Industry Information Systems
3(2-2-5)
		 Characteristic of hospitality industry information systems, study of the types
of information, the organization, collection, storage and analysis of data through various
methods System Security on Hospitality Industry by using internet, how to make usage of
data in problem solving, decision making and hotel and tourism planning through computer
application.
IHI 401 Ethics and Laws Related to Hospitality Industry
3(3-0-6)
		 Concepts of professionalism, ethics as well as civil and commercial laws
concerning hospitality industry in regards to tourists and service customers’ safety, regulations regarding environments, custom, quarantine, and immigration procedures as well as
law enforcement for tourists.

Require Major Courses
IHI 210		 Special Interest Tourism
3(3-0-6)
		 Meaning and characteristic of special interes tourism including educational
tourism, art and culture tourism, creative tourism, ethnic tourism, adventure tourism, sport
and health tourism, tourism activities for homosexual tourists, medical tourism by discussing
market trends, opportunities, success factors, and marketing limitations of these special
interest tourism.
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IHI 211		 Hotel Operations and Management
3(3-0-6)
		 Organizational structure management, operations of accommodation and hotel
properties; interactions among various departments within a hotel, as well as among other
hotels of the same chain and among other chains; competition and communication marketing
including hotel business trends.
IHI 213		 Geography for Tourism
3(2-2-5)
		 Major geographical concepts including location, topography, climate, ethnics,
flora and fauna and their impacts on natural and cultural tourists’ attractions and activities
of Thailand and other regions of the world. Learners gain empirical experience through field
activities at attractions with distinguished geographical factors.
IHI 214		 Food and Beverage Management and Operations
3(2-2-5)
		 The structure of food and beverage servicing along with staff key responsibilities,
various service patterns, as well as food and beverage, types and equipments; cross cultural
communication, team-working skills and service procedures with regard to the practice in
both laboratory and real situations, handling guests’ complaints and problem solving procedures, study of computer application for food and beverage service management ,simulation
practices with the use of computer programs.
		
IHI 215		 Room Division and Front Office
3(2-2-5)
		 Organization structure and the management of the Front Office; reservation, room
assignment, types of rooms room symbols layout and planning of room numbers, reception,
room registration, baggage handling procedures; information services; business centers, cross
selling and up-selling techniques with other business units of the hotel, travel agencies, as well
as airlines; guest encounter management techniques and guests’ complaints; cross-cultural
communication principles; simulation practices of operation procedures along with the use
of computer programs.
IHI 310 Housekeeping Service Management
3(2-2-5)
		 Organizational structure of the housekeeping department, duties, responsibilities
and attributes of housekeeping staff, inter-department coordination, cleaning equipment,
classification and types of equipment, methods of use, care and maintenance, cleaning
agents, maid service rooms, hotel linen, linen room, uniforms, planning and organizing such
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as area inventory list, frequency schedule, performance standards, productivity standards,
planning staff strength and duty roaster, holiday schedules and job allocation, contract
cleaning – types and methods, basic interior designs, laundry, strain removal, practice of
room cleaning, setting up of maid cart, room make up, flower arrangement, decoration for
special occasions, handling guest complains, lost and found procedures.
IHI 311		 Tour Package Planning and Management
3(2-2-5)
		 Tour package operation management and planning of tour operators, market
survey, marketing planning, creating the itinerary, costing, selling techniques; including the
processes of negotiation, arranging, and commercial contracting hotels and tourism suppliers:
airlines, car rentals, cruises, coaches, mini buses, guest speakers and lectures, foods, etc.
IHI 312		 Catering and Banquet Management
3(2-2-5)
		 Functions of catering businesses, marketing, menu designs for various events,
interior and exterior planning for events, preparation for utensils, staff planning, and supervision for services, etiquettes and manners. Practices through on-campus internship.
IHI 313		 Airline Business Management
3(3-0-6)
		 Integrative knowledge about structures, functions and operations of airline
business; human resource management; organization, aircraft management; traffic rights;
aviation safety management; necessary supported facilities affected by globalization and
airline alliances trend as well as relevant issues.
IHI 410		 Hospitality Industry Sales and Marketing
3(3-0-6)
		 Role of the hospitality industry sales and marketing department, its organization,
functions and management: method of sales and promotion with regard to product analysis,
advertising and personal selling; areas of sales and promotion including group sales, conventions, food, beverage and entertainment, special events and promotions: communication
strategies, public relations, marketing strategies and planning.
IHI 411 Preparation for internship in Hospitality Industry
1(0-2-1)
		 Understanding grounding, realization of importance of internship with hospitality
industry enterprises, conformity to rules and regulations, work disciplines and etiquettes,
personality development, the use of office appliances, preparation of business correspond-
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ences, preparation for job application as well as professional presentation techniques; development of English proficiency for job application in tourism and hospitality industry through
practical activities.
IHI 412 Strategic Management and Current Issues in Hospitality Industry
3(3-0-6)
		 A discussion of strategic management and current issues in hospitality industry
themselves as well as political, economic and social issues at both national and international
levels that affect hospitality industry, current issues by applying the content learnt from other
courses in analyzing and asserting opinions, prominent figures of tourism and hospitality
industries, researching relevant information from credible sources and professionally present
such information and suggestions.
IHI 414

Co-operative Education
6(0-35-18)
The internship in the area of hospitality industry and tourism management in
a selected organization like an employee of that organization not less than 16 weeks or 4
months consecutively and complete particular assign tasks and organization task; records
must be done and submitted on a weekly basis the advisor by students, students are also
evaluated by the supervisor of the organization.
Elective Major Courses
Elective Language
		 Choose 5 courses from one of 3 groups below:

Chinese Language
ILC 111 Chinese I

3(2-2-5)

ILC 112 Chinese II

3(2-2-5)

		 Mandarin Sound systems; everyday vocabulary, and simple phrases, practice in
conversational skills and proper pronunciation, three hundred common Chinese characters.
		 Practice in Chinese skills, conversation on familiar topics, four hundred additional
Chinese characters, development of conversational skills and vocabulary build-up; improving
reading skills through short passages.
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ILC 113 Business Chinese
3(2-2-5)
		 Practice in daily-life conversation such as greeting, shopping, telephoning, telling
time, etc., Chinese culture and tradition, through selected illustrative readings in Chinese.
ILC 114 Chinese for Office Personnel
3(2-2-5)
		 The characteristics of work and manner of personnel working in Chinese
organization; focusing on the study of vocabulary and idioms necessary for office work.
ILC 115 Chinese for Hospitality Industry
3(2-2-5)
		 Vocabulary and expression used in hospitality industry; basic information of hotel
and restaurant management and travel services necessary for tourists.

Japanese Language
ILJ 111 Japanese I
3(2-2-5)
		 Basic Japanese phonics; practice of the audio lingual reading and writing skills
in Hiragana, Katakana and Kanji; a study of basic sentence structures used in greetings
commonly focused in everyday life; the development of 500 vocabulary items and 50 Kanji
characters.
ILJ 112 Japanese II
3(2-2-5)
		 Basic sentence structures and practice of four skills: listening, speaking, reading
and writing used in various situations; further learning of 500 vocabulary items and 100 Kanji
characters.
ILJ 113 Business Japanese
3(2-2-5)
		 The language structure; practice of four skills: listening, speaking, reading and
writing used in situations assigned; further learning of 500 vocabulary items and 150 Kanji
characters, the basic principles of reading; drill in Japanese reading using short passages
about Japan, practice listening and speaking in every day life’s conversation.
ILJ 114 Japanese for Office Personnel
3(2-2-5)
		 The characteristics of work and manner of personnel working in Japanese
organization; focusing on the study of vocabulary and idioms necessary for office work.
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ILJ 115 Japanese for Hospitality Industry
3(2-2-5)
		 Vocabulary and expression used in hospitality industry; basic information of hotel
and restaurant management and travel services necessary for tourists.

Thai Language
ITA 111 Thai I
3(2-2-5)
		 Thai pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting,
leave taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
ITA 112 Thai II
3(2-2-5)
		 Further study of Thai vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday
situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
ITA 113 Business Thai
3(2-2-5)
		 The Thai language through various aspects of Thai social and cultural contexts:
culture and customs of Thai, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on listening,
speaking, reading and writing in different situations.
ITA 114 Thai for Office Personnel
3(2-2-5)
		 The characteristics of work and manner of personnel working in Thai organization;
focusing on the study of vocabulary and idioms necessary for office work. 		
ITA 115 Thai for Hospitality Industry
3(2-2-5)
		 Vocabulary and expression used in hospitality industry; basic information of hotel
and restaurant management and travel services necessary for tourists.
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Elective

		

Choose 5 courses below:

IHI 221 International Experience I
3(3-0-6)
		 Abroad program to be organized by Rangsit University, aimed for students to
have an international exposure and to broaden their perspective of the world by taking a
trip abroad and take a course in their area or related area of study for not less than 45 hours
during their stay, the assessment done by both the host institution and Rangsit University.
IHT 322 International Experience II
3(3-0-6)
		 An extension of IBM 221 International Experience I. Class to be organized by
Rangsit University, preferable a different 45 hour class from that of IBM 221 is required and a
different destination, the assessment conducted by the host institution and Rangsit University
International College.
IHI 331		 Multimedia for Hospitality Industry
3(3-0-6)
		 Multimedia and information technology system; problems in information technology and multimedia design and its impact on the system within organization; planning stage,
structure arrangement, development; evaluation of IT and multimedia; IT and multimedia
affecting online business include hospitality trading through mobile business; web design
and development to obtain appropriate connection.
IHI 341		 Soft Adventure Tourism
3(3-0-6)
		 Exploration of soft adventure tourism market and their characteristics; consumer
behavior and expectation; potential sites and selection criteria, considerations about comfort,
cost, environment factors, space layout, potential hazards, vehicle and people accessibility;
prevention and removal of hazards, risk and emergency management during the trip; arrangement of recreational and sport activities suitable for the site, interpretative the site and
activities by constructively engage locals and attribute cultural and local meaning of the site
and activities to participants, manage the catering in the campsite, dismantling of campsite
and waste management; preparation, adjustment, and implementation of soft-adventure
tourism programs.
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IHI 342 Medical and Wellness Tourism
3(3-0-6)
		 Concept, characteristics, origin and expansion of medical and wellness tourism;
medical and wellness tourism destination; behavior and decision process, information search
and expectation of medical and wellness tourists; major wellness tourism activities namely spa,
life coaching, meditation, pilgrimage; management and marketing of medical and wellness
tourism business, promotional policies of this type of tourism of major destination compare
with Thailand.
IHI 343 Creative Community-Based Tourism
3(3-0-6)
		 Concept of destination community, destination branding for small cities and
community development through tourism and hospitality. The community models and tourism
experience like “handmade” experience, authentic and versatile “subculture” to attract new
generation tourists. The theory and examples to explain a supportive business environment
namely “integrated tourism system” and how to design such a system as it is a key to the
success of a destination community and can be use to develop in urban as well as rural settings for truly sustainable community. The vision of the future growth of building a destination
community to be creative community-based tourism.
IHI 344 Tourism for Elderly and Disable
3(3-0-6)
		 Understanding of the concept of disability, impairment, and aging and their implications on people’s physical, attitudinal, and information accessibility; characteristics and
roles of disabled and senior tourism markets; classification of disability and their expected
service experiences; the concept and importance of tourism and leisure in lives of disabled
and senior citizens, policies that promote quality of life of disabled and senior citizens of
different origin market, service techniques and tour conducting technique for people with
different types of accessibility problems.
IHI 351		 Bar and Beverage Management
3(2-2-5)
		 Organizational Structure of the beverage department, operations of bar, types
of bar, preparation for pre-opening and closing the bar, maintenance of the equipment,
atmosphere and bar arrangement, layout of service stations, and hygiene enforcements,
planning of shifts, personality grooming and hygiene, personnel supervision, bar management and control, law and regulations and management of responsible service of alcohol,
stock control. Service procedures, daily report sales, handling guests’ complaints. Practice
of cocktail mixes, mock tail, coffee, chocolate beverages and the like.
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IHI 371 In-flight Passenger Service Management
3(2-2-5)
		 System, equipments and their utilization; flight catering processes and collaboration with concerned parties in meal planning; type of food and meal served on different
routes; responsible function for pre-flight meal preparation.
IHI 383 Special Event Operation Principles
3(3-0-6)
		 Concepts and issues relevant to event operation management by applying
managerial skills and service skills together to respond to different situations including experience design, operation preparation for static and mobile events, risk management, crowd
management and control, supporting logistics, and relevant legal regulations and processes.
IHI 431 Advertising and Sales Promotion in Hospitality Industry
3(3-0-6)
		 The role of the Advertising and Sales Promotion in Hospitality Business, its
organization, functions and management: method of sales and promotion with regard to
product analysis, advertising and personal selling; areas of sales and promotion including
group sales, conventions, food, beverage and entertainment, special events and promotions:
communication strategies, public relations, marketing strategies and planning, Advertising
and Sales Promotion in Hospitality Business.
IHI 451		 Resort and Spa Management
3(3-0-6)
		 Categories and roles of venue on the success of Resort and Spa Management.
The course covers various concepts namely venue and facility design, sales and marketing,
safety and security, evaluation of the event, ethical issues, corporate social responsibilities,
resort marketing and finance, problems and challenges mare includes, as well as trends and
challenges facing the future of venue business for Resort and Spa Management.
IHI 461 Thai Culinary Arts Theory and Practice
3(2-2-5)
		 Basic skills and procedure involve in Thai food production, the method of preparation,
cooking and presentation, the characteristics of Thai food, major ingredient and how to plan
a typical menu for different ethnic cuisines common in Thailand.
IHI 462 International Culinary Arts Theory and Practice
3(2-2-5)
		 Basic skills and procedure involve in International food production, the method
of preparation, cooking and presentation, the characteristics of International food, major
ingredient and how to plan a typical menu for different ethnic cuisines.
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IHI 472 Passenger Ground-service Handling and Management
3(2-2-5)
		 Ground operation of an airline and airport; detailed work processes for customer
care and services in accordance with load control and weight balance, necessary documentations and coordination of flight dispatch.
IHI 484

Meeting, Convention, and Conference Organization
3(2-2-5)
		 Meanings and importance of meeting, conference, and convention on national
tourism and economic as well as various concepts that concern the operation management
including planning, stakeholders, site selection, bidding process, program planning, budget,
food and beverage services, site management, opening and closure ceremonies, and special
events.
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International Political Economy and Development Program (IPED)
Professional Foundation Courses
IPE 101 Introduction to Southeast Asian Political Economy and Culture
3(3-0-6)
		 Basic knowledge of Southeast Asian countries in the areas of politics, economics,
and culture, information on ASEAN nations namely Brunei Darussalam, Kingdom of Cambodia,
Republic of Indonesia, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Republic of the Union
of Myanmar, Republic of the Philippines, Republic of Singapore, and Socialist Republic of
Vietnam. The development and involvement of ASEAN nations in the global political economy.
First hand experience in an ASEAN countries.
IPE211		 Principles of Microeconomics
3(3-0-6)
		 How resources are allocated through market mechanisms, consumer behaviors
and utilities, behavior of firms, cost and profit. The course also deals with price determination
in product and factor markets and efficiency of resource use, structure of different types of
market and roles of government.
IPE 212 Principles of Macroeconomics
3(3-0-6)
		 National income and its components, determination of national income, employment
and level of price, roles of government, money, and external factors affecting national income determination. The course also includes economic policies to alleviate inflation and
unemployment.
IPE 231

International Relations
3(3-0-6)
General concepts of politics and the development of political science;, meanings
and aims of state, political ideas and doctrines, political institution and processes, power/
authority and allocation of values, politics in the other forms.

IPE 232 International Relations
3(3-0-6)
		 Issues in international relations the nature of world politics, theories of international
relations and diplomacy, elements of the world system and the main actors in world politics.
The course also discusses the ends and means of foreign policy as conducted by states in
international relations: intervention, alliances, economic integration and interdependence,
neutrality, isolation and non-alignment.

1792
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

IPE 233 Public Policy Analysis
3(3-0-6)
		 Concepts of policy analysis, the role of the government and the analysis of decision
making of civil servants, models of public policy analysis, public policy making process;
policy implementation and evaluation.
IPE 234 Comparative Political Systems
3(3-0-6)
		 Ideologies, theories, political analysis, democratic system, authoritarian system,
concepts of power, political institutions, the structure of modern politics, political process,
elections, campaigns, political communication, political participation, political development
in comparative approaches.
IPE 235 International Development
3(3-0-6)
		 Development theories and practice from an interdisciplinary perspective, overview
of the history of development co-operation in the past 50 years, the main concepts and ideas
on development, principal features of the theories underlying past and present approaches
to international development, roles of different actors including international organizations,
national government and civil society organizations of development co-operation.
IPE 236 Political Philosophy
3(3-0-6)
		 Justificatory arguments for the state, social contact theory, political, obligation,
direct democracy, representative democracy, arguments for and against democracy, liberalism, utilitarianism, rights, negative liberty, positive liberty, justificatory arguments, for
a sphere of liberty, theories of distributive justice, theories of equality, and other topics in
political philosophy.
IPE 251 Modern Management and Organization Behavior
3(3-0-6)
		 The organization and process of management including planning, organizing,
leading, and controlling. The course also includes organizational behaviors such as leadership,
motivation, communication, managing groups, team building, managing changes and
organizational culture.
IPE 252 World History
3(3-0-6)
		 The history and culture of the contemporary world, some of the important political,
economic, social, intellectual, cultural and religious changes, the circumstances that have
shaped the development of recent civilizations.
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IPE 302 Research Methods
3(3-0-6)
		 Research, hypothesis testing by using parameters and not using parameters,
such as, chi-square, deviation analysis, regression analysis, correlation, time series, using
software program such as SPSS. Study the relationship between models, information systems
and business decisions. The practical application of behavioral and statistical methods for
the purpose of obtaining and analyzing relevant business information will also be examined.
IPE 351 English for Professional Developments
3(3-0-6)
		 English language for effective communication. The course places emphasis on
regular practice to improve and develop skills in academic reading, listening, writing, and
presentation, which are essential and critical to job prospects and a student’s career advancement
in Philosophy, Politics and Economics or International Relations and Development.

Required Major Courses: International Relations and Development
IPE 201 Political Economy in South East Asia
3(3-0-6)
		 Approaches to the study of political economy in Southeast Asia: modernization
theory to dependency and Marxist theory, colonialism and liberalism, cold war and post-cold
war regional effect, regional integration, ethnic problems, political economy of the boom and
bust period, political structures and Chinese entrepreneurship.
IPE 238 International Politics
3(3-0-6)
		 The history, major issues and theories of contemporary world politics. An overview
of various approaches, such as realism, liberalism and critical theories. Globalization and
the changing nature of the modern state, integration, international law, ethics, and the role
of international organizations.
IPE 257 Asian History
3(3-0-6)
		 History of Asian countries from their initial settlement of the region and their development; Asian society beginning with the ancient civilization; emphasis on their progressive
involvement in the global political economy.
IPE 301 Globalization and International Economy
3(3-0-6)
		 An introductory overview of globalization and international economy. Theories,
history, and issues in international economy will be explored. The fundamental tradition of
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economics only recognizes the role of national government, which is often referred in the
case of market failure, but international economy also recognizes the role foreign governments
and international institutions play in the economy. A solid background of socio-political
structure and context of international economic relations. Emphasis will be placed on major
issues including the political economy of international trade, economic reform, multinational
corporations in the global economy, the international monetary system, as well as the consequences and controversies of globalization.
IPE 306 Development Economics
3(3-0-6)
		 Key issues of global economic development in the 21st century. The relevant
theoretical definitions, principles and historical context of economic development, concepts
and trends with a global perspective. Economic and social problems faced by developing
countries and possible policy recommendations.
IPE 333 Development and Human Rights
3(3-0-6)
		 The concept of gender with the application to mainstream development and
human rights discourses. The crucial role of gender perceptions and the role of female in
development processes in any society across the globe. Analysis ideology and practice in
the field Human Security.
IPE 334 Foreign Policy Analysis
3(3-0-6)
		 The policy-making process of foreign policies. Theoretical models and frameworks
of policy analysis will be introduced in order to examine how states formulate and implement
their foreign policies. The impact of policy-makers, political leaders, bureaucrats, interest
groups, and the public on foreign policies. In addition to providing theoretical models, this
course will also focus on a series of policy-oriented case studies. Students are encouraged
to apply these theoretical models and frameworks in an analysis of case studies drawn from
the field of foreign economic policy and international trade as well as international politics.
IPE 335 International Peace and Security
3(3-0-6)
		 Theoretical dimensions and a range of approaches and issues in the field of
security studies. The course examines some security issues including interstate warfare,
alliance formation, intelligence, defense technology, and weapons of mass destruction. We
will also look at a wide range of contemporary issues, which include the role of the UN in
security, traditional and modern peacekeeping, post conflict reconstruction, Middle Eastern
security, terrorism, and security concept for the 21st century. Students will have the opportunity to apply competing theories of international relations as tools for analyzing issues of
peace and security.
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IP E401 Current Issues in International Political Economy and Development 3(3-0-6)
		 Application of practical analysis to a number of international Political Economy
and Development debates. The course will be organized around case studies. The case
studies will be chosen to highlight and extend fundamental international Political Economy
and Development concepts while also providing skills in organizing and examining data.
IPE 402 Thai Business and Politics
3(3-0-6)
		 The development of business leaders, groups, conglomerates, organizations and
association in Thailand with a focus on the patterns of relations to Thai politics and changes
in political/power relations. The relationship between constitutions and topology of political
regimeม particularly the democratic form.
IPE 431 Organization Development
3(3-0-6)
		 Methods for systematically chaning and developing organization to be most
efficient and effective. Organization change and organization structure, process of organization
development including data collection and analysis; problem solving, process of change;
change management; and techniques for improving organization for better operation.
IPE 495 Co-operative Education
6(0-35-18)
		 Students must do an internship in the area of International Political Economy
and Development in a selected organization for at least 16 consecutive weeks or 560 hours.
Each student is assigned a particular task to complete within the 16 weeks. Diary records
must be done and submitted every 2 weeks to the advisor. Students are also evaluated by
the supervisor of the organization.
IPE 496 Internship in International Political Economy and Development
1(0-35-18)
		 Part-time or full time-time internship in an International Political Economy and
Development related field for at lest 200 hours.
IPE 499 Senior Project
5(0-10-5)
		 Methodology, steps in conducting research, research planning, problem setting,
assumption setting and test of assumption, data collection, data analysis, and presentation.
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Elective Major Courses: International Relations and Development
IPE 240 Theories of Democracy
3(3-0-6)
		 Idea and theory involving democracy, critics from Marxist and corporatist,
liberalism and democratic society, and problem of democracy in terms of theoretically and
physically.		
IPE 256 Critical Thinking
3(3-0-6)
		 Acquire reasonable, reflective, responsible, and skillful thinking that is focused on
deciding what to believe or do. A person who thinks critically can ask appropriate questions,
gather relevant information, efficiently and creatively sort through this information, reason
logically from this information, and come to reliable and trustworthy conclusions about the
world that enable one to live and act successfully in it
IPE 307 International Organizations and Economic Integration
3(3-0-6)
		 Roles of international organizations such as the United Nations, International
Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization, and International Court of Justice.
Major concepts explaining the origins and dynamics of international organizations; comparing different kinds of international organizations; limitations, impacts, and future trends
of international organizations in world politics including international economic political and
legal organizations. Economic integration and comparison between different regions.
IPE 318 China : Economy and Trade in 21st Century
3(3-0-6)
		 The rise and growth of China’s economy and trade over recent decades and
examination of factors affecting such growth. The course also highlights China’s relations
with major countries and encourages students to think critically about the role of China about
in the global trade arena in the 21st century.
IPE 352 Globalization and Religion
3(3-0-6)
		 How religion has become an influential force in contemporary global politics,
especially after the fall of communism and the rise of globalization.
IPE 353 Chinese Philosophy
3(3-0-6)
		 Philosophical teaching of major Chinese thinkers: Confucius, Mencius, Las Tzu,
Chuang Tzu, Mo Tzu, Hsun Tzu, and contemporary Chinese philosophers.
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IPE 354 Buddhist Philosophy and Democracy
3(3-0-6)
		 The Four Noble Truths, three signs of Being, the dependent origination, karma
and rebirth, nirvana, application of the teaching of Buddhism to political issues especially
principles and essential characteristic features and implementation of democracy.
IPE 238

International Politics
3(3-0-6)
The history, major issues and theories an contemporary world politics. An overview of various approaches, such as realism, liberalism and critical theories. Globalization
and the changing nature of the modern state, integration, international law, ethics, and the
role of international organizations.
IPE 239 Comparative Public Policy
3(3-0-6)
		 Methods, theories, and platform for comparative Public Policy. Compare public
policy of Thailand with other developing and developed countries. Analysis of important
problems of administration from other countries, effect from politics, legal system, culture,
and economy.
IPE 242 Urban and Rural Development
3(3-0-6)
		 The measurement of poverty, inequality and social exclusion, monetary approach,
capabilities approach, inequality approach, urban development, town planning, rural development, local empowerment, education development, and progressive process.
IPE 261 International Experience in International Political Economy
3(1-0-6)
		 and Development I
		 Study abroad program to be organized by the College of Government. The course
aims for students to have an international experience and to broaden their perspective of the
world by taking a trip abroad for not less than 45 hours during their stay.
IPE 331 ASEAN Integration
3(3-0-6)
		 An overview of the most important aspects of Southeast Asian integration. A brief
historical survey of the origins of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The
institutional system of the ASEAN. An analysis of the ASEAN policy process and the impact of
those policies. Recent developments and future developments of ASEAN, notably economic,
foreign, and security policies.
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IPE 337 Comparative Politics: South East Asia
3(3-0-6)
		 Political Economy of Southeast Asia, democracy, communism, junta, ethnic,
religions, civil society, decentralization, political reform, Asian values, and ASEAN.
IPE 338 Regionalism and Globalization in East Asia
3(3-0-6)
		 Northeast Asia, regional security, security challenge, nationalism, Communist
party and Chinese politics, the rise of China, Japan’s external relations, Japanese parties and
social structure, South Korean political economy, security issues from North Korea, Taiwan
politics and economics, One country two systems in Hong Kong and Macao.
IPE 339 Government and Politics in the United States of America
3(3-0-6)
		 American political parties, elections, political participation, US president,
congress, senate, adjudication, interest groups, bureaucracy, federalism, local politics,
constitution, foreign and defence policy, media and American culture.
IPE 341 International Public Policy
3(3-0-6)
		 A systematic overview of how public policies operate in world affairs. Case studies of how public policy is made across the borders are examined for further understanding.
Essential skills for the analytical study of world politics and for the development of a normative
assessment of the main issues currently facing international policy makers. The focus is on
human security issues.
IPE 342 European Union and Political Integration
3(3-0-6)
		 European Union, EU citizenship, single market, treaties, European Commission,
Council, European parliament, Court of Justice of the EU, Eurozone, Common Agriculture
Policy, Common Foreign and Security Policy, enlargement of the European Union.
IPE 344 Special Topics in International Development
3(3-0-6)
		 Case Studies in International Development. The study of issues, ideologies, and
wisdom in International Development
IPE 361 International Experience in International Political Economy and 3(1-35-20)
		 Development II
		 An extension of IPE 261 International Experience in International Political Economy
and Development I. Class to be organized by the College of Government. A different 45 hours
class from that of IPE 261 is required and a different destination is preferable.
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Minors Course
For non – IPED students
IPE 101 Introduction to Southeast Asian Political Economy and Culture
3(3-0-6)
		 Basic knowledge of Southeast Asian countries in the areas of politics, economics,
and culture, information on ASEAN nations namely Brunei Darussalam, Kingdom of Cambodia,
Republic of Indonesia, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Republic of the Union
of Myanmar, Republic of the Philippines, Republic of Singapore, and Socialist Republic of
Vietnam. The development and involvement of ASEAN nations in the global political economy.
First hand experience in an ASEAN countries.
IPE 201 Political Economy in South East Asia
3(3-0-6)
		 Approaches to the study of political economy in Southeast Asia: modernization
theory to dependency and Marxist theory, colonialism and liberalism, cold war and post-cold
war regional effect, regional integration, ethnic problems, political economy of the boom and
bust period, political structures and Chinese entrepreneurship.
IPE 232 International Relations
3(3-0-6)
		 Issues in international relations, the nature of world politics, theories of international
relations and diplomacy, elements of the world system and the main actors in world politics.
The course also discusses the ends and means of foreign policy as conducted by states in
international relations: intervention, alliances, economic integration and interdependence,
neutrality, isolation and nonalignment.
IPE 235 International Development
3(3-0-6)
		 Development theories and practice from an interdisciplinary perspective, overview
of the history of development co-operation in the past 50 years, the main concepts and ideas
on development, principal features of the theories underlying past and present approaches
to international development, roles of different actors including international organizations,
national government and civil society organizations of development co-operation.
IPE 239 Comparative Public Policy
3(3-0-6)
		 Methods, theories, and platform for Comparative Public Policy. Compare public
policy of Thailand with other developing and developed countries. Analysis of important
problems of administration from other countries, effect from politics, legal system, culture,
and economy.

1800
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

IPE 240 Theories of Democracy
3(3-0-6)
		 Idea and theory involving democracy, critics from Marxist and corporatist, liberalism and democratic society, and problem of democracy in terms of theoretically and
physically.
IPE 241 Thai Government and Politics
3(3-0-6)
		 Modern Thai politics and government from 1932 to present; Thai democratic
regime: constitution, people, the king, the national assembly, the cabinet, the courts, local
government, and civil society; the future of Thai politics.
IPE 301 Globalization and International Economy
3(3-0-6)
		 An introductory overview of globalization and international economy. Theories,
history, and issues in International Economy will be explored. The fundamental tradition of
economics only recognizes the role of national government, which is often referred in the
case of market failure, but international economy also recognizes the role foreign governments and international institutions play in the economy. A solid background of socio-political
structure and context of international economic relations. Emphasis will be placed on major
issues including the political economy of international trade, economic reform, multinational
corporations in the global economy, the international monetary system, as well as the consequences and controversies of globalization.
IPE 306 Development Economics
3(3-0-6)
		 Key issues of global economic development in the 21st century. The relevant
theoretical definitions, principles and historical context of economic development, concepts
and trends with a global perspective. Economic and social problems faced by developing
countries and possible policy recommendations.
IPE 334 Foreign Policy Analysis
3(3-0-6)
		 The policy-making process of foreign policies. Theoretical models and frameworks
of policy analysis will be introduced in order to examine how states formulate and implement
their foreign policies. The impact of policy-makers, political leaders, bureaucrats, interest
groups, and the public on foreign policies. In addition to providing theoretical models, this
course will also focus on a series of policy-oriented case studies. Students are encouraged
to apply these theoretical models and frameworks in an analysis of case studies drawn from
the field of foreign economic policy and international trade as well as international politics.
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IPE 335 International Peace and Security
3(3-0-6)
		 Theoretical dimensions and a range of approaches and issues in the field of
security studies. The course examines some security issues, including interstate warfare,
alliance formation, intelligence, defense technology, and weapons of mass destruction. We
will also look at a wide range of contemporary issues, which include the role of the UN in
security, traditional and modern peacekeeping, post conflict reconstruction, Middle Eastern
security, terrorism, and security concept for the 21st century. Students will have the opportunity to apply competing theories of international relations as tools for analyzing issues of
peace and security.
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Master of Science Program in International Digital Business
(International Programme)
Foundation Courses
ENL 500 English for Graduate Studies
3(3-0-6)
		 Development of listening, discussion and reading skills to conceptualize main
points of complex technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving
arguments and counter arguments both orally and in writing.
IDB 501 Marketing Management
3(3-0-6)
		 Introduction to marketing; marketer’s roles and responsibilities; strategic marketing
planning; internal and external environment analysis; consumer behavior analysis; market
segmentation; targeting; branding; brand and product positioning; marketing mix; product;
price; place; promotion.
IDB 502 Financial Management
3(3-0-6)
		 Objectives and tools of financial analysis; problems of financial management; ratio
analysis; cash flow projection; fixed assets planning; capital investment analysis; measurement of risks; cost of capital; capital structure policy; value of firm analysis; dividends policy;
financial planning and control; application of financial information to develop operational
business strategy.

Required Course
IDB 601 International Business Management in Digital Era
3(3-0-6)
		 Introduction to managerial, economics and innovation aspects of international
digital business; foundations of international business and digital business; business model:
business-to-consumer (B2C), business-to-business (B2B), intermediation; digital innovation
and disruption in business; innovative approaches and strategies to handling disruption;
organizational behaviors towards disruptive innovation.
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IDB 602 Digital Technology for Business
3(3-0-6)
		 Defining digital business; adopting new digital technology in new and traditional
industry sector; web and applications: characteristics, development and life cycle; web design;
new trends and technologies; embedding new technology in organizations; developing competitive advantages through technology; diverse venture teams and socio-technical systems
needed to create successful digital models; sharing economy; ecosystem; IT in supply chain
management; creation and development of a digital transformation plan; cyber security.
IDB 603 Advanced Digital Marketing
3(3-0-6)
		 Customer journey; performance e-commerce; funnel marketing and optimization;
digital product offerings; social commerce; logistics and delivery; performance marketing;
search engine optimization; search engine marketing; social network; search media; video
marketing; retargeting; performance digital strategy; experience marketing; viral marketing.
IDB 604 Digital Entrepreneurial Finance
3(3-0-6)
		 Entrepreneurial finance and financial planning; time value of money; bond
valuation; stock valuation; net present value and other investment criteria; risk; return and
the security market line; cost of capital and capital budgeting; weighted-average cost of
capital and company valuation; long-term financial planning; short-term financial planning;
working capital management; raising of venture capital; issuing securities, digital coins or
cryptocurrencies including Initial Coin Offerings (ICOs); review of debt and dividend payout
policy; mergers, acquisitions, and corporate control.
		
IDB 605 Design Thinking and Business Laws in Digital Context
3(3-0-6)
		 Concept, principle, process and tools used in design thinking for innovation;
product, service, and business design; review of intellectual property concepts: copyrights,
patents, trademarks; the creation and protect intellectual property in the context of e-commerce; consideration of contract basics: the creation, interpretation and enforcement of
online transaction as they relate to the conduct of commercial transactions over the internet;
personal data protection law; survey of tort law around the world: defamation, information
theft, fraud and privacy protections, criminal and consumer law.
IDB 606 Research Methodology for Digital Business
3(3-0-6)
		 Identifying and developing suitable research topic areas; research design;
primary and secondary research; quantitative research methods; qualitative research methods;
presenting data; analyzing data; applying existing literature; critical thinking and writing;
writing a research proposal for digital business.
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IDB 607 Quantitative Analysis and Digital Business Statistics
3(3-0-6)
		 Advanced statistics for digital business; data and statistical thinking; using SPSS,
STATA, SAS or MATHLAB for graph analysis; descriptive statistics; inferential statistics based
on a single sample, two samples, three and more than three samples; linear regression;
multiple regression and modeling; basics of non-parametric analysis and testing; basics of
time series.

Elective Course
Innovation and International Business Management
IDB 611 Global Management and Organizational Behavior
3(3-0-6)
		 Introduction to globalization and global management; organizational behavior in
a global environment; managing work groups and teams; managing virtual teams; leadership
and executive coaching; enhancing effective communication in organizations; managing
power and conflict in the workplace; decision making in the international arena; managing
stress and enhancing well-being at work; change management and culture reengineering;
managing careers in global contexts; international trade organization, organizations related
to international business; managing diversity and cross-cultural issues; politic situation and
international business direction; international joint economic cooperation.
IDB 612 International Business Strategic Management
3(3-0-6)
		 Introduction to organizational and managerial issues associated with the operation
of multinational companies (MNCs); international strategic planning and implementation in
MNCs; strategies for international competition, international production and outsourcing;
international joint ventures and strategic alliances; organizational structure of MNCs; control
in outsourcing; control in international operations; intra and inter-firm technology; knowledge
management; cross-cultural negotiation and decision making; motivation and leadership in
international management; international human resource management; international social
and ethical responsibility of firms.
IDB 613 Digital Innovation and Entrepreneurship
3(3-0-6)
		 Study and survey of value-based innovation; digital business ecosystems and
platform ecosystems; innovations in processes, products, technology, services, and business
models; methods and models to create new business value in highly competitive and technology-rich environments; employing emerging service science and service logic/thinking
approaches to the development of the digital business solutions; fund raising.
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IDB 614 Innovation and Technology Transfer
3(3-0-6)
		 Innovation and its significance; evaluation of innovation; aligning technological
potential with market constraints and opportunities; pathways to commercial exploitation;
protecting and managing intellectual property portfolio; the role of technology innovation in
social value creation and sustainable development; the role of technology is the rise of the
sharing economy; assessing new developments; aligning organizational, entrepreneurial
and technological trajectories; evaluating commercial exploitation strategies; the role of the
university, incubators, science parks in supporting innovation.

Digital Business Technology
IDB 621 Business Data Analytics
3(3-0-6)
		 Data analytics and data-driven decision making; descriptive analytics; Data visualization principles; tools for data visualization; predictive analytics; advanced tools for data
analytics; principles of databases; data management; programming for data analytics; data
analytics solutions development; data-related business challenges and problems; business
solutions with data analytics.
IDB 622 Digital Transformation
(3-0-6)
		 Digital transformation: from products to platforms, network effects; digital transformation concepts: markets, environment, and structure; designing your digital business
model for success; launching and growing a digital platform; leveraging open innovation;
governing digital platform; strategy and competition in the digital age; digital transformation
across industries for a futuristic view.
		
IDB 623 Data Science for Business
3(3-0-6)
		 Introduction to data-analytic thinking; business problems and data science
solutions; introduction to predictive modeling and machine learning; supervised and unsupervised learning; artificial intelligence; data mining; fitting a model to data; overfitting
and its avoidance; similarity, neighbors and clusters; decision analytic thinking; visualizing
model performance, representing and mining text; other data science tasks and techniques;
applying data science with business strategy.
IDB 624 Big Data in Digital Business
3(3-0-6)
		 Business opportunity in the era of Big Data; Smart Data; business analysis for big
data and business intelligence: customer journey analytics; behavior analytics; chat analytics;
methods, techniques and tools for Big Data; data and information management for Big Data;

1806
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

Big Data visualization; developing a Big Data strategy; professional, leadership and ethical
issues in Big Data solutions.

Marketing
IDB 631 International Marketing Communication and Media Management
3(3-0-6)
		 Principle knowledge on international marketing communication; global strategic
marketing concepts and theories; online media in international marketing; international
marketing mix, targeted audience; product and brand decision in international marketing;
communication process; advertising; strategy and media planning; image, brand management
and packaging; direct marketing; digital and interactive media; managing old and new media.
IDB 632 International Consumer Behavior and Customer Insights
3(3-0-6)
		 A concepts and theories in consumer studies; understanding consumers in global
market; consumer culture in global market; consumer experiences, consumer purchase
decisions; consumer satisfaction; consumer evaluations; a typology of consumer in a new
era; active and passive consumer behavior; consumer as a prosumer.
IDB 633 Innovative Brand Management and Strategy
3(3-0-6)
		 Theories in brand management; value of a brand in a marketing and business;
building brand, value of brand creation; value of a brand to consumer, firm and retailer; brand
positioning; cost leadership, differentiation strategy; brand diversity: types of the brands;
logo and slogan innovative design and creation; endorser, presenter and ambassador;
re-branding; brand equity.
IDB 634 Product Development in Creative Marketing
3(3-0-6)
		 Theories, technologies and practical applications in the product design; development
and management over a product life cycle; an integrated approach for product design and
development; skills of innovation and how to apply skills within the context of a marketing
strategy framework: product design, development and management process; relationship
of tangible product and brand; creativity and innovation in product design; exploiting ideas
for creating work; product market transformation; value co-creation in product development.

1807
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

Finance and Investment
IDB 641 Financial Reporting and Analysis
3(3-0-6)
		 Structure of organization, principals and agent issues; review of financial accounting,
accounting users and contents of financial statements; Understanding the international
regulatory framework for financial reporting; analysis and interpretation of company financial
statements, such as business performance and efficiency; liquidity and working capital
management, introduction to financial structure and analysis of investor ratios; analysis and
interpretation of company accounting information using cash flow statements; construction,
analysis and interpretation of consolidated financial statements.
IDB 642 Securities Analysis and Portfolio Management
3(3-0-6)
		 Investment environment and asset classes: bonds and common stocks, IPOs,
warrants; understanding the return, risk, asset allocation; theories of active portfolio management; equity portfolio investments, bond portfolio management; execution of portfolio
decisions and performance evaluations; Review and studying of financial anomalies and
investment opportunities: stock price movement and their abnormal returns, investment
value of analyst recommendations.
IDB 643 Corporate Risk Management and Financial Derivatives
3(3-0-6)
		 Risk and uncertainty, risk identification, capital interest rate risk, credit risk and
market risk; market risk: evaluation of assets and asset protection; credit risk: corporate,
consumer and sovereign, credit risk ratings, credit risk in consumer lending; political risk
and country risk; introduction to derivatives; mechanism of futures markets; hedging with
futures and interest rates; futures and forward pricing; introduction to swaps; introduction
to stock options and option strategies; Binomial option pricing and Black-Scholes-Merton
model; Value at Risk; credit risk and derivatives; current topics in financial derivatives, legal
and regulatory issues.
IDB 644 Innovation and Financial Technology
3(3-0-6)
		 Financial Technology (Fintech), cryptocurrencies and blockchain; understanding
blockchain and cryptocurrencies; cybersecurity and crime; digital finance and alternative
finance; blockchain and its application in industry and Initial Coin Offerings (ICO); the concept of an open distributed ledger; hash function and its use in forming a blockchain; the
concept of mining and decentralized cryptocurrencies; Bitcoin and other cryptocurrencies;
its application in finance; fintech regulation, ethics and challenges.
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Special Course
IDB 651 Business Consultancy Project
3(3-0-6)
		 This subject introduces students to the practical reality of becoming an effective
business consultant and the key skills required to function as an effective consultant; the
subject gives students an opportunity to put their new knowledge into practice in a real
consulting situation; the broad aims of the subject are to develop skills in (1) effective practice
of implementing business analysis and consulting tools and techniques and an appreciation
of the issues which may arise (2) functioning as an effective business consultant; the subject
will also be concerned with identifying successful strategies for coping with difficult contexts,
such as vague initial specifications or a rapidly changing environment.
IDB 652 Special Topics in International Digital Business
3(3-0-6)
		 Recent advancement and other topics of interest selected by the program director
in international digital business to provide and opportunity for students to gain an in-depth
understanding of more advanced topics.

Thesis / Independent Study
IDB 697
		

Comprehensive Examinations
Comprehensive Examination: Criteria to pass the exam is S grade.

0(0-0-0)

IDB 698 Independent Study6
(0-18-9)
		 In-depth study of current business problems, apply research methodology to
define the problem, and propose the workable solution under close supervision by the advisor.
IDB 699 Thesis
12(0-36-18)
		 Research proposal writing; research design; researching; research article writing;
thesis writing; research presentation. food and beverage services, site management, opening
and closure ceremonies, and special events.
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General Education Program Structure
(International Program):
Group 1: RSU Identity
		 (The student is required to take 3 credits in the “RSU Identity “ group, 2 credits
in Social Dharmacracy and 1 credit in Sport for Health)
IRS 111 Social Dharmacracy
2(2-0-4)
		 Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good governance; decency; public mind and democracy. Awareness of rights and civic duty. Living with
others. Social development in terms of economy, politics, society.
IRS 112 Sports for Health
1(0-2-1)
		 Importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control
for proper weight; skills on exercising with activities. Students can choose one of several
sports provided, according to their own interest. Ability of applying activities on exercising for
health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized
on raising good attitudes towards exercising with activities.
Group 2: Internationalization and Communication
		 (The student is required to take English from 2.1 subject list total of 6 credits and
6 credits from 2.2. subject list. If student score at least B2 or student who score equivalent
to C1 or better can select the following English subject list from either 2.1 or 2.2 total of 12
credits)
2.1 English Language
ILE 124 English Bridging
3(2-2-5)
		 Rangsit University Basic English to upgrade students English to the University
standard level in preparation for getting into the English core courses. Listening to short
dialogs and information in daily life, vocabulary and structure in context, language functions,
reading short information and writing at a paragraph level.
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ILE 125

English for Global Exploration
3(2-2-5)
Pre-requisite : ILE124 English Bridging
		 Communicative English language skills with multiple literacies, language learning
strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication.
ILE 126 English in TED - Technology, Entertainment, and Design
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : ILE125: English for Global Exploration
		 Listening, speaking, reading and writing English based on articles and lectures
about innovations, entertainments, plays, music, and designs of buildings, architectures
as well as beauty and health. English expressions and vocabulary in context of articles,
information, description, narration, adverts, mass media and information from the Internet.
Converse, discuss, and give opinions in English.
2.2 International Language and International Experience
ILE 127 English at Work
3(2-2-5)
		 Pre-requisite: ILE126 English in TED - Technology, Entertainment, and Design
		 Elements and functions of digital camera; various kinds of digital camera, lens,
accessories; principles of taking pictures by using a digital camera, selecting picture files,
setting picture resolution, applying saving-pictures file system, setting ISO balance, measuring light, and setting f-stop to balance with speed shutter; picture composition, light setting,
various types of taking pictures, and editing pictures for communicative purposes.
ILE 128 Presentations in English
3(2-2-5)
		 Pre-requisite : ILE126 English in TED - Technology, Entertainment, and Design
		 Language and strategies in delivering a good presentation. Features of an
effective presentation. Planning and delivering presentations. Researching for information
about the audience and the conference topics Organizing information and ideas. Strategies
in delivering a presentation using contextually appropriate verbal and non-verbal language
and technology supports. Self-assessment. Strategies for monitoring progress in delivering
presentations.
ILE 129 English for Meeting
3(2-2-5)
		 Pre-requisite: ILE126 English in TED - Technology, Entertainment, and Design
		 Language and strategies for participating in a meeting. Characters of good
participants. Essential skills for participating in a meeting: listening, reading and note taking.
Presenting arguments and counter arguments. Practices in participating in simulated meeting.
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ITA 126 Thai Language for Communication
3(2-2-5)
		 Practice of the Thai language usage and development of skills in listening, speaking,
reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing skills in official and business contexts in order to serve higher levels of professional and educational
purposes.
ITA 127 Thai Language for Beginners
3(2-2-5)
		 Thai language as a foreign language; vocabulary and syntactic structure; skills
in listening and speaking used in everyday life; practice of pronunciation through phonetic
symbols.
ITA 128 Listening and Speaking Skill Development
3(2-2-5)
		 The listening and speaking principles; listening and speaking development
methods; practices in listening for main ideas; analyses and evaluation of the information
obtained through listening; personality development; practice speaking in different contexts.
ITA 129 Review of Thai Wisdom
3(2-2-5)
		 Meaning and characteristics of Thai wisdom, its cultural contexts, and regional
natural surrounding affecting its development. The application of Thai wisdom to adaption
and local development to keep up with the pace of social changes.
IRS 127 Intercultural Communication
3(2-2-5)
		 Intercultural communication; definition of intercultural communication, types of
culture, factors of intercultural communication; the culture shock, cultural dimension, nonverbal communication, gestures, eye contact, facial expressions personal distance, haptics,
paralanguage, types of communication, contexts, values, and understanding international
languages that reflect the cultural values of each race.
IRS 128 Intercultural Communication
3(2-2-5)
		 Learning of living together with foreigners in Thai community; realization of
management of difference in stereotype, ethnocentrism, attitude, perception, interpretation;
understanding of culture shock, as well as international business communication.
IRS 129 Intercultural Communication in World Community
3(2-2-5)
		 Project-based activities through oversea trips/ MOU connections/ cooperative
education in foreign organizations or countries/ Passage to ASEAN (P2A)/or other kinds of
exchange trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 10 days.)
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IJP 101 Japanese for Everyday Communication I
3(2-2-5)
		 Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave
taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
IJP 102 Japanese for Everyday Communication II
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : IJP101 Japanese for Everyday Communication I
		 Further study of Japanese pronunciation vocabulary, and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday
situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
IJP 110 Japanese Language and Culture for Communication
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : IJP101 Japanese for Everyday Communication I
		 The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis
on listening, speaking, reading and writing in different situations.
ILC 101 Chinese for Everyday Communication I
3(2-2-5)
		 Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic
sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations:
greeting and introductions.
ILC 102

Chinese for Everyday Communication II
3(2-2-5)
Pre-requisite : ICH101 Chinese for Everyday Communication I
		 A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.
ILC 110 Chinese Language and Culture for Communication
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : ICH101 Chinese for Everyday Communication I
		 The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural
contexts for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading
and writing in different situations.
IFR 101 French for Beginners I
3(2-2-5)
		 French phonology and fundamental grammar; basic vocabulary and expressions,
with focus on listening, speaking, reading, and writing in various situations: speaking about
oneself, family, schools, environment, food and beverage, relationships between persons,
leisure and recreations, education and careers, purchase and sale, places and directions.
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IFR 102 Chinese for Everyday Communication II
3(2-2-5)
		 Pre-requisite: IFR101 French for Beginners I
		 Further study of French grammar, vocabulary and expressions; practice in French
speaking about weather, services, travels and journeys; use of French in accordance with
social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various aspects of time: past, present, and future.
IFR 110 French Language and Culture for Communication
3(2-2-5)
		 Pre-requisite: IFR101 French for Beginners I
		 The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural
contexts for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading
and writing in different situations.
ISL 111 Arabic for Everyday Communication I
3(2-2-5)
		 Basic Arabic language, emphasizing on communicative listening, speaking,
reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone
conversation, asking and answering about directions.
ISL 112 Arabic for Everyday Communication II
3(2-2-5)
		 Pre-requisite: ISL111 Arabic for Everyday Communication I
		 Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expressions and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating
in restaurants.
ISL 113 Arabic Language and Culture in Muslim Countries
3(2-2-5)
		 Pre-requisite: ISL111 Arabic for Everyday Communication I
		 The Arabic language through various aspects of social and cultural contexts of
Muslim countries for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking,
reading and writing in different situations.
IKO 101 Korean for Everyday Communication I
3(2-2-5)
		 Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting,
leave taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
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IKO 102

Korean for Everyday Communication II
3(2-2-5)
Pre-requisite : IKO101 Korean for Everyday Communication I
		 Entrepreneurship in various types of communication business, concepts of
modern management: innovative communication management, program management and
communication business, characteristics of entrepreneurship in communication, environment
analysis and business opportunity, preparation for business establishment, and ethics of
entrepreneurs.
IKO 110 Korean for Everyday Communication II
3(2-2-5)
		 Pre-requisite: IKO101 Korean for Everyday Communication I
		 The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis
on listening, speaking, reading and writing in different situations.
IRU 101 Russian for Beginners
3(2-3-6)
		 English language for effective communication. The course places emphasis on
regular practice to improve and develop skills in academic reading, listening, writing, and
presentation, which are essential and critical to job prospects and a student’s career advancement in Philosophy, Politics and Economics or International Relations and Development.
IRU 102 Russian for Daily Life
3(2-2-5)
		 Pre-requisite: IRU101 Russian for Beginners
		 Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various
aspects of everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking
and answering about time, traveling, buying and selling things.
IRU 110 Russian Language and Culture for Communication
3(2-2-5)
		 Pre-requisite: IRU101 Russian for Beginners
		 The Russian language through various aspects of Russian social and cultural
contexts: culture and customs of Russian native speaking countries, history, economy, and
lifestyles, with an emphasis on listening, speaking, reading and writing in different situations.
ISP 101 Spanish for Everyday Communication I
3(2-3-6)
		 Spanish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave
taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
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ISP 102 Spanish for Everyday Communication I
3(2-3-6)
		
Pre-requisite : ISP101 Spanish for Everyday Communication I
		 Further study of Spanish grammar, vocabulary and expressions; practice in
Spanish speaking about weather, services, travels and journeys; use of Spanish in accordance with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and
needs regarding various aspects of time: past, present, and future.
ISP 110

Spanish for Everyday Communication I
3(2-3-6)
Pre-requisite : ISP101 Spanish for Everyday Communication I
		 Fundamental of Spanish vocabulary and expressions in social and cultural
contexts of communication; Spanish customs, tradition, social manners, and ways of life in
France: art of dining and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in
France, with an emphasis on listening and speaking in different situations.
IGE 121 German for Everyday Communication I
3(2-3-6)
		 German pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting,
leave taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
IGE 122 German for Everyday Communication II
3(2-3-6)
		
Pre-requisite : IGE121 German for Everyday Communication I
		 Further study of Spanish grammar, vocabulary and expressions; practice in Spanish speaking about weather, services, travels and journeys; use of Spanish in accordance
with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs
regarding various aspects of time: past, present, and future.
IGE 110 German Language and Culture for Communication
3(2-3-6)
		
Pre-requisite : IGE121 German for Everyday Communication I
		 Fundamental of German vocabulary and expressions in social and cultural
contexts of communication; German customs, tradition, social manners, and ways of life in
Germany: art of dining and the culture of beer drinking; education and tourist attractions in
Germany, with an emphasis on listening and speaking in different situations.
ISW 121 Swedish for Everyday Communication I
3(2-3-6)
		 Swedish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting,
leave taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
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ISW 122 Swedish for Everyday Communication II
3(2-3-6)
Pre-requisite : ISW121 Swedish for Everyday Communication II
		 Further study of Swedish grammar, vocabulary and expressions; practice in Swesish
speaking about weather, services, travels and journeys; use of Swedish in accordance
with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs
regarding various aspects of time: past, present, and future.
ISW 110 Swedish Language and Culture for Communication
3(2-3-6)
		
Pre-requisite : ISW121 Swedish for Everyday Communication II
		 Fundamental of Swedish vocabulary and expressions in social and cultural
contexts of communication; Swedish customs, tradition, social manners, and ways of life
in Sweden: art of dining; education and tourist attractions in Sweden, with an emphasis on
listening and speaking in different situations.
IVT 101 Vietnamese for Everyday Communication I
3(2-2-5)
		 Concepts and practices in strategic communication; contextual analysis and
needs assessment for organizational communication; roles of communication in business
planning; designing strategic and evaluation plans to achieve organizational goals; research
skills development for communication planning.
IVT 102 Vietnamese for Everyday Communication II
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : IVT101 Vietnamese for Everyday Communication I
		 Further study of Vietnamese vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday
situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
IVT 110 Vietnamese Language and Culture for Communication
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : IVT101 Vietnamese for Everyday Communication I
		 Fundamental of Vietnamese vocabulary and expressions in social and cultural
contexts of communication; Vietnamese customs, tradition, social manners, and ways of life
in Vietnam: art of dining; education and tourist attractions in Vietnam, with an emphasis on
listening and speaking in different situations.
IML 101 Malay for Everyday Communication I
3(2-2-5)
		 Malay pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
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IML 102 Malay for Everyday Communication II
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : IML101 Malay for Everyday Communication I
		 Further study of Malay vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
IML 110 Malay Language and Culture for Communication
3(2-2-5)
		
Pre-requisite: IML101 Malay for Everyday Communication I
		 Fundamental of Malay vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; Malay customs, tradition, social manners, and ways of life in Malaysia: art
of dining; education and tourist attractions in Malaysia, with an emphasis on listening and
speaking in different situations.
IBH 101 Bahasa Indonesia for Everyday Communication I
3(2-2-5)
		 Meaning, roles, and importance of marketing communication; characteristics
and procedure of marketing communication; roles of product and brand, target audience
behavior, marketing promotion; media planning and selection; tools of effective integrated
marketing communication; evaluation of marketing communication plans.
IBH 102 Bahasa Indonesia for Everyday Communication II
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : IBH101 Bahasa Indonesia for Everyday Communication I
		 Further study of Bahasa vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday
situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
IBH 110 Indonesia Language and Culture for Communication
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : IBH101 Bahasa Indonesia for Everyday Communication I
		 Fundamental of Bahasa Indonesia vocabulary and expressions in social and
cultural contexts of communication; Indonesian customs, tradition, social manners, and
ways of life in Indonesia: art of dining; education and tourist attractions in Indonesia, with an
emphasis on listening and speaking in different situations.
ILO 101 Lao for Everyday Communication I
3(2-2-5)
		 Lao pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
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ILO 102 Lao for Everyday Communication II
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : ILO101 Lao for Everyday Communication I
		 Further study of Bahasa vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday
situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
ILO 110 Lao Language and Culture for Communication
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : ILO101 Lao for Everyday Communication I
		 Fundamental of Lao vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; Lao customs, tradition, social manners, and ways of life in Lao: art of
dining; education and tourist attractions in Lao, with an emphasis on listening and speaking
in different situations.
IBR 121 Burmese for Everyday Communication I
3(2-2-5)
		 Burmese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave
taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
IBR 122 Burmese for Everyday Communication II
3(2-2-5)
		
Pre-requisite : IBR121 Burmese for Everyday Communication I
		 Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
IBR 110 Burmese Language and Culture for Communication
3(2-2-5)
		 Fundamental of Burmese vocabulary and expressions in social and cultural
contexts of communication; Burmese customs, tradition, social manners, and ways of life in
Myanmar: art of dining; education and tourist attractions in Myanmar, with an emphasis on
listening and speaking in different situations.
Group 3 : Leadership and Social Responsibility
(The student is required to take English from 2.1 subject list total of 6 credits and 6
credits from 2.2. subject list. If student score at least B2 or student who score equivalent
to C1 or better can select the following English subject list from either 2.1 or 2.2 total of 12
credits)
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IRS 130 Science of Love
3(2-2-5)
		 Definition, importance and ways of Love. Love one-self, others, family, society
and environment. Be aware of self-esteem, respect others and sense of responsibility. Using
the power of love to create a happy life and society.
IRS 131 Leadership for Changes
3(2-2-5)
		 Inspiration by the ideas and practices of social, business and political leaders,
with the concept that everyone can lead change. To find guidelines of self-development
Community Development And the development for sustainable society.
IRS 132 Corruption Literacy
3(2-2-5)
		 History and the fundamentals of advertising, roles within a professional advertising agency; the function of the advertising designer relative to this hierarchy; accurate
communication of the advertiser’s message through appropriate development of concepts,
words and visuals reflecting strategy, positioning and brand personality.
IRS 133 King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy
3(2-2-5)
		 Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.
Self-reliance. Understanding life and society. Analysis of family, community, social and world
relationships in social, economic and political dimensions. Coordinating learning from real
life outside the classroom to apply for a happy and sustainable life.
IRS 134 Legal Awareness
3(2-2-5)
		 Definition and value of the Constitution, mechanisms and enforcement of the
law. Civil law on the person, property, contract law, family and inheritance that are important
to life from birth to death. Criminal law It is a law that deals with offenses and punishments.
The offender will be punished according to the law. Criticize, and apply laws for daily life by
studying case studies such as family and social issues.
IRS 135 Happy Life and Society Design
3(3-0-6)
		 Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy
life design Happy society design Happy policy design.
Group 4 : Arts and Culture
(The student is required to take English from 2.1 subject list total of 6 credits and 6
credits from 2.2. subject list. If student score at least B2 or student who score equivalent to C1
or better can select the following English subject list from either 2.1 or 2.2 total of 12 credits)
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IRS 140 Intercultural Communication through Overseas Experiences
3(0-35-18)
		 Project-based activities to gain language communication experience, intercultural
cultural experience, life-style and occupational experiences through overseas trips according
to the agreements written in the MOU; connections in organizations in foreign countries or
other kinds of long trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less
than 6 weeks.)
IRS 141 Seminars in Overseas Experiences
3(3-0-6)
		 Analysis and investigation of interesting issues of languages and cultures in various
aspects: presenting and discussion on topics encountered from overseas experiences or
from working in Thailand-based foreign organizations through seminars.
IRS 142 Sciences and Arts of Living
3(3-0-6)
		 Creative living for true meaning and value of life, skills and factors affecting
creative lifestyles, creative reasoning, positive thinking, forming a happy life and awareness
toward social development.
IRS 143 Pathum Thani Study
3(3-0-6)
		 Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest:
history, geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom.
IRS 144 Sciences and Arts of Living
3(3-0-6)
		 History, culture, philosophy, religion, lifestyles, and beliefs through the selected
role models of interest; analysis of personal principles, propositions, and relationship with
social contexts: application to quality life development for the benefit of an individual person
and society.
IRS 145 Life Reflection through Media
3(3-0-6)
		 Topics in history, culture, philosophy, religion, lifestyle, wisdom and beliefs through
media forms of interest: songs, movies, documentary films, literature, and various fields of art.
IRS 146 World Society Awareness
3(3-0-6)
		 Status and roles of Thailand in terms of economy, politics, society, and culture
in global context of 21st century; Thailand’s current strategies and their future trends.
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IRS 147 Thainess
3(2-2-5)
		 Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai conventional wisdom, beliefs, traditions, ritual practices, literature/literary works clearly reflecting
Thai uniqueness; understanding of Thai culture in various aspects: social manners, dress
code, foods, Thai children’s games; Thai unique characteristics as perceived by the world
outside.
IRS 148 Thai Dimension in Media
3(2-2-5)
		 Language and thoughts, various forms of language in media, reflection of thoughts
through the language; meaning and types of media, characteristics of media forms, components of media, media rights and responsibilities towards society; relationship between
media and thoughts, language usage, values as reflected through media forms; analysis of
idea expression through media as case studies.
IRS 149 Cultural Appreciation
3(2-2-5)
		 Factor analysis of the culture, arts, performance art, and faith. Study of contemporary
phenomenon, structure and powers of culture in community, regional, and international level
to find ways to keep cultural heritage, and further develop it into a modern culture. Raise
awareness of the importance and respect of coexistence in our society based on cultural
diversity.
IRS 240 Arts of Working with Foreigners
3(2-2-5)
		 Essential information in the workplace from both Thai people working abroad and
those working with foreign agencies in Thailand; understanding rules and related requirements; learning the demand trends of the labor market, types of agencies, companies hiring
foreign employees; techniques needed in working with foreigners; understanding diverse
cultures, lifestyle of foreigners, social etiquette, taboos, and obligations.
IRS 241 Introduction to Passage to ASEAN : P2A1
3(2-2-5)
		 Foundation and establishment of the Passage to ASEAN (P2A) Association or
Network; introduction to the primary information before taking trip to Passage to ASEAN
(P2A): culture, society, ways of life of people in each Member country; students’ expectations: expenses, route and transportation, duration of the journey, accommodation, food and
meals, activities, service and care received during the journey, benefits of taking the trip;
P2A Website for more information and self-preparation before traveling in the journey with
P2A network; guidelines for proper preparation before taking the journey.
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IRS 242 Passage to ASEAN Experiences : P2A2
3(2-2-5)
		 A special Program or Activity provided to students and Faculty of the P2A Member
University; students have to enroll and participate in minimum 10-day journey through three
ASEAN member states which are sponsored and accommodated by P2A member universities; students also participate in activities and learn about factors influencing on language,
culture, value, life-style, behavior and people’s belief in order to make good perception among
ASEAN community; after the journey, each individual student is requested to present and
share his/her experience in order to have his/her knowledge, experience, and achievement
evaluated.
IRS 243 Creativity in the Arts
3(2-2-5)
		 An introduction to the major artistic discipline in the humanities: visual arts, architecture, music, and performing arts. Examination of humanistic values and how they are
reflected in the development of arts and cultures from around the world. Varied art forms and
media explored as integral parts of the processes of reading, attending arts events, critical
writing, and creative projects.
Group 5 Innovative Entrepreneurship
(The student is required to take English from 2.1 subject list total of 6 credits and 6
credits from 2.2. subject list. If student score at least B2 or student who score equivalent
to C1 or better can select the following English subject list from either 2.1 or 2.2 total of 12
credits)
IRS 150 Creative Management
3(2-2-5)
		 Approach and Theory of Creative management. Systematic, Critical, Synthesis,
and Creative Thinking. Definition of Creative Management. Differentiation of Management
Style. Study through case studies and practice to achieve the learning target.
IRS 151 Startup and Entrepreneurship Experiences
3(1-4-4)
		 Definition of startup business. Both in Traditional startup and startup in modern
times. Analysis of business opportunities. Choosing the right technology Startup, business
design and self interest. Activities needed for startup business. Laws and related regulations.
Seeking for Financing or Sponsorship.
IRS 152 Lateral Thinking
3(2-2-5)
		 Think: an introductory analysis; new principle, new ways of thinking, new dimension
of Code of Ethics in Social Sciences; creation of a new Social Innovation Team armed with
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the principle of a new ethical dimension and courage in answering social issues; bringing
of new workable knowledge in real life to the workplace; sharing and propagating the new
knowledge to society through social media.
IRS 153 Lifestyle Entrepreneurship
3(2-2-5)
		 Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneurship. Personality Psychology. Social enterprise.
IRS 154 Entrepreneurship Concept in Digital Economy
3(3-0-6)
		 Changes in technology, society, economy and communication, entrepreneurship,
basic concept of economics, demand, supply, price mechanism, product market, factor
market, market structures, factors of production, production, costs, revenues, profits, taxes,
government budget, public policy, financial institutions, inflation, interest rate, time value of
money, monetary policy, exchange reat, investment, fundraising, international trade, national
income, and economic problems in digital economy.

Group 6 Digital Media Literacy
IRS 160 Digital Media Literacy
3(2-2-5)
		 Definition, digital media literacy, citizenship in digital era, learn to use digital
technology, digital tools in communication. Access, exchange and the use of digital media
knowingly based on legal responsibility and ethics in communication. Critical thinking on
controversial case studies regarding reliability of information. Valuation of information from
digital media for proper application in daily life.
IRS 161 Design and Production of Media
3(2-2-5)
		 Concept development for digital content; target audience analysis; production
process for digital media content; effective production and publishing of the digital content.
IRS162 Investment Literacy in the Digital Age
3(3-0-6)
		 Cashless society, e-payment, debit card and credit card, business owner in
digital age, Crypto Currency, digital investment, risk free investment, Securities investment,
Pyramid Scheme, insurance.
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Group 7 Essence of Science
IRS 170 Essence of Science
3(2-2-5)
		 Study evolutionary overview of science from the past to the present. Encourage
the formulating of hypothesis that leads to research, experiment for answers by applying
scientific principles, mathematics and related information technology in order to prove the
concept based on the formulated hypothesis, and propose possible future development.
IRS 171 Healthy Life-Styles
3(2-2-5)
		 Well-being concepts and literacy in the changing world, care and holistic
well-being enhancements of the body, mind, and spirituality, daily medicine uses, first-aids
and basic life support.
IRS 172 Environmental -friendly Life
3(2-2-5)
		 Changes of environment at both the community and global levels that influence
people ways of living. Development and environmental friendly life. Coping with changes
and self-adjustment during the environmental crisis. The use of sufficiency economics to
appropriately handle national resources and environment in the living processes.
IRS 173 Nutrition and Health Promotion
3(2-2-5)
		 Definition of foods, nutrients, nutrition; classification of and major role of each
nutrients and clinical correlations; Recommended Dietary Allowances (RDA); Body Mass
Index (BMI); Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR); assessment of nutritional status; exercise; malnutrition; weight control, metabolic syndrome; nutritional support
in several physiological conditions and nutritional therapy; food technology, GMOs; Food
sanitation, natural food toxins and food-borne diseases.
IRS 174 Physical Body Design
3(2-2-5)
		 Types and variety of resistance training for muscle building and firming. Using
equipment and not using equipment to applying for muscle building and firming to all body.
Involve planning and designing resistance training appropriate program for all ages.
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Group 8 RSU My-Style
IRS 180 RSU My-Style
3(1-4-4)
		 Self-development. Systematic, Critical, Synthesis, and Creative Thinking. Definition
of Creative Management. Variety of Management Style. Study through case studies and
practice to achieve the learning target from creative activities which are student’s interest
within Rangsit University.
IRS 181 Recreation
3(2-2-5)
		 Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out
door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps activities
In order to reach maximum quality that fits best in each situation.
IRS 182 Talents Development
3(2-2-5)
		 Talents Development to be a speaker, Moderator, News Anchor, Actor, Singer,
Musician, Cameraman, Artist, Dancer. Training skills, pulling potential, talent study and
practice the professional approach.
3(2-2-5)
		 Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out
door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps activities
in order to reach maximum quality that fits best in each situation.

IRS 183 D.I.Y.

IRS 184 Cross Generations in Aging Society

3(2-2-5)

IRS 185 Information Technology Skills for Professionals

3(2-2-5)

		 Preparation for a different generation to enter the old age and the completed
Aged society of Thailand and the world. Understanding the Active Aging: A Policy Framework which proposed by World Health Organization. This approach focus on physical and
mental health, security of economics and family, and social participation for elderly and
other generations to live happily together in Aging and aged society.
		 Development of computer application skills; professional and accurate application;
software application in communication, job operation, working processes development, and
effective updated organizational systems.
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วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
กลุ่มวิชาชีพ-บังคับ
BME 121 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางชีวภาพ
3(2-3-6)
		 (Bioelectrical Circuit Analysis)
ทฤษฎีพื้นฐานวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
พื้นฐานสัญญาณไฟฟ้า
ทางชีวภาพ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยวิธีต่างๆ อุปกรณ์พาสซีพ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับของวงจร RC วงจร RL และ วงจร RLC ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับทั้งชนิดเฟสเดียวและสาม
เฟส หลักการหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น และ หลักการพื้นฐานของเครื่องกลไฟฟ้าทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 200 เทอร์โมฟลูอิดส์
2(2-0-4)
		 (Thermofluids)
คุณสมบัติของของไหล สมการการไหลแบบต่อเนื่อง รูปแบบการไหล การกระจายความดัน
ในของ ไหล ไฮโดรสแตติกเพรสเซอร์ การกระจายแรงดันบนวัตถุแข็งเกร็งซึ่งเคลื่อนที่ในของไหล กลศาสตร์
ของไหล การไหลของของไหลในระบบท่อ การไหลแบบยูนิฟอร์ม ความหนืดของของไหล การถ่ายเทความ
ร้อน การไหลที่มีกี่ถ่ายเทความร้อน หลักการเทอร์โมไดนามิกส์พื้นฐาน วัฏจักรกำ�ลังก๊าซและไอ วัฏจักร
ทำ�ความเย็น ระบบปรับอากาศ การประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 201 พื้นฐานชีวกลศาสตร์และวัสดุชีวการแพทย์
3(3-0-6)
		 (Fundamentals of Biomechanics and Biomedical Materials)
จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอย   ระบบของแรง แรงลัพธ์ และโมเมนต์ของ
แรง การสมดุล สมบัติทางกลของวัสดุ ความเค้น ความเครียด และโมดูลัสของความยืดหยุ่น ทฤษฎีการ
วิบัติกลศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ ระบบโครงกระดูกและเสถียรภาพของร่างกาย กล้ามเนื้อและพลศาสตร์
ของการเคลื่อนไหว    หลักการทางฟิสิกส์ของการกระแทกทางที่เกิดขึ้นต่อร่างกายมนุษย์ ความหลักการขั้น
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มูลฐานของวัสดุวิศวกรรม ชนิด คุณสมบัติ และการทดสอบวัสดุ เฟสไดอะแกรม กรรมวิธีทางความร้อน การ
กัดกร่อน วัสดุโลหะประเภทต่างๆ วัสดุอโลหะ จุดกำ�เนิดความเสียหายการตรวจสอบและการป้องกัน และ
การเลือกใช้วัสดุ
BME 202 วิศวกรรมชีวการแพทย์เบื้องต้น
2(2-0-4)
		 (Introduction to Biomedical Engineering)
พื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ด้านต่างๆ   ชีวกลศาสตร์ การสร้างภาพทางการ
แพทย์ วิศวกรรมเนื้อเยื่อ วัสดุชีวการแพทย์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์ การประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
วิศวกรรมการฟื้นฟู และอวัยวะเทียม และ เทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับงานทางการแพทย์
BME 203 ฟิสิกส์ของร่างกายมนุษย์
2(2-0-4)
		 (Physics of The Human Body )
ระบบความดันในร่างกายมนุษย์ ฟิสิกส์ของการหายใจ ฟิสิกส์ของระบบหัวใจและหลอดเลือด
อะคูสติกของร่างกาย กระบวนการเกิดเสียงพูด ฟิสิกส์ของหู ระบบการมองเห็นของร่างกายมนุษย์ ฟิสิกส์
ของตา การสร้างภาพของตา ระบบไฟฟ้าของร่างกายมนุษย์ ฟิสิกส์ของระบบ ฟิสิกส์ของระบบประสาท
สัญญาณไฟฟ้าที่เป็นตัวบ่งชี้สำ�หรับการทำ�งานของร่างกาย
		
BME 204 ชีวสถิติพื้นฐาน
2(2-0-4)
		 (Fundamental of Biostatistics)
การเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การนำ�เสนอข้อมูล   การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
การวัดการกระจาย   การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง การประมาณค่าประชากร การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคแสควร์ สหสัมพันธ์ และความถดถอย สถิติพรรณนา สถิติอนุมาน ทั้งที่
ใช้พาราเมตริกและไม่ใช้พาราเมตริก การแปลผล และการเสนอผลสถิติ เพื่อการวิจัยและประยุกต์ใช้ทางชีว
การแพทย์
BME 211 วัสดุชีวการแพทย์
2(2-0-4)
		 (Biomedical Materials)
สมบัติ และการเลือกวัสดุ   โลหะ  โลหะผสม เซรามิก พอลิเมอร์ที่เหมาะสมสำ�หรับการนำ�ไป
ใช้กับร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น การสัมผัส หรือฝังใน เทคโนโลยีการนำ�วัสดุชีวการแพทย์ไปใช้ในระบบนำ�ส่ง
ยา วิศวกรรมเนื้อเยื่อ หรือเป็นส่วนประกอบของอวัยวะเทียม การทดสอบความเข้ากันได้กับร่างกาย และ
มาตรฐานของการทดสอบ
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BME 222 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Digital Electronics in Biomedical Engineering)
ระบบตัวเลขและรหัส พีชคณิตเพื่อการวิเคราะห์และการสังเคราะห์วงจรตรรก พื้นฐานพีช
คณิตบูลีน ตารางความจริง ลอจิกเกตเบื้องต้น วงจรสวิตชิง การวิเคราะห์วงจรรวม และการประยุกต์ใช้งาน   
การลดรูปสวิตชิงฟังก์ชัน โครงสร้างวงจรรวม วงจรเข้ารหัสและ ถอดรหัส มัลติเพล็กซ์และดีมัลติเพล็กซ์
วงจรเปรียบเทียบค่า การออกแบบวงจรรวมโดยอุปกรณ์ตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ วงจรซีเควนเชียลเบื้อง
ต้น การวิเคราะห์วงจรซีเควนเชียลแบบเข้าจังหวะและแบบไม่เข้าจังหวะ การออกแบบสร้างวงจรวงจรซีเค
วนเชียล การออกแบบวงจรซีเควนเชียลโดยอุปกรณ์ตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ และการประยุกต์ใช้ทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 223 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 1
3(2-3-6)
		 (Biomedical Electronics I)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 121 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางชีวภาพ
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ� คุณลักษณะของกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความถี่ของอุปกรณ์สาร
กึ่งตัวนำ� คุณลักษณะของไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด ทรานซิสเตอร์ BJC และ FET วงจร
ขยายแบบต่างๆโดยใช้ทรานซิสเตอร์ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำ�ลัง และ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์
สารกึ่งตัวนำ�ในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 224 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 2
3(2-3-6)
		 (Biomedical Electronics II)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 223 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 1
วงจรขยายคลาสต่างๆ วงจรขยายผลต่าง สมบัติพื้นฐานของของออปแอมป์และการประยุกต์
ใช้ในทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ วงจรกรองสัญญาณ วงจรกำ�เนิดสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า
วงจรเปลี่ยนกระแสเป็นแรงดันไฟฟ้า วงจรเปลี่ยนแรงดันเป็นกระแสไฟฟ้า มอดดูเลชันและดีมอดดูเลชัน
วงจรแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นความถี่ วงจรแปลงความถี่เป็นแรงดันไฟฟ้า วงจรแยกส่วนทางไฟฟ้า และการ
ประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะต่างๆในทางวิศวกรรมชีวการแพทย์  
BME 230 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Computer Programming in Biomedical Engineering)
หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เทคนิคการโปรแกรม และขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม พื้น
ฐานการโปรแกรมภาษาซี  โครงสร้างภาษาซี ตัวดำ�เนินการ การรับและแสดงผลข้อมูล คำ�สั่งควบคุม ฟังก์ชัน
พอยน์เตอร์ และอาร์เรย์  สตรัคเจอร์ และยูเนียน และ การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
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BME 305 ฟิสิกส์ของการสร้างภาพทางการแพทย์
2(2-0-4)
		 (Physics of Medical Imaging)
หลักการทางฟิสิกส์ของอัลตร้าซาวด์ หลักการทางฟิสิกส์ของเอ็กเรย์ หลักการทางฟิสิกส์ของ
เครื่องสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ฟิสิกส์ของเวชาสตร์นิวเคลียร์   อันตรายและการป้องกันอันตราย
จากรังสี
BME 325 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3
3(2-3-6)
		 (Biomedical Electronics III)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 224 อิเล็กทรอนิกสีวการแพทย์ 2
แนวคิดและหลักการของอิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์   แหล่งกำ�เนิดศักย์ชีวไฟฟ้า แหล่ง
พลังงานสำ�หรับอุปกรณ์การแพทย์ ระบบการนำ�สัญญาณชีวไฟฟ้าและระบบประสาท เซ็นเซอร์และทราน
สดิวเซอร์ชีวการแพทย์ อิเล็กโทรด วงจรวงจรปรับภาวะของสัญญาณ วงจรกรองความถี่ และวงจรแยกส่วน
ทางไฟฟ้าแบบต่างๆที่นำ�มาใช้ในทางชีวการแพทย์ วงจรกระตุ้นด้วยไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือ
แพทย์เพื่อการวินิจฉัย อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องมือแพทย์เพื่อการรักษาและฟื้นฟู อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่อง
มือแพทย์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์สร้างภาพทางการแพทย์ และ
อันตราย ระบบการป้องกันความอันตรายจากไฟฟ้าสำ�หรับงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 326 ระบบควบคุมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Control Systems in Biomedical Engineering)
แนวคิดของระบบควบคุม ระบบควบคุมแบบปิดและแบบเปิด การจำ�แนกระบบควบคุม การ
สร้างแบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางวิศวกรรม การสร้างแบบจำ�ลองระบบโดยวิธีการปริภูมิส
เตต การวิเคราะห์การตอบสนองในโดเมนเวลา และการตอบสนองเชิงความถี่สำ�หรับระบบหนึ่งอินพุตหนึ่ง
เอาท์พุต และระบบหลายอินพุตหลายเอาท์พุต เสถียรภาพของระบบ การออกแบบระบบควบคุมโดยวิธีการ
ปริภูมิสเตต สำ�หรับระบบหนึ่งอินพุตหนึ่งเอาท์พุต และระบบหลายอินพุตหลายเอาท์พุต ระบบเวลาไม่ต่อ
เนื่อง และทฤษฎีการควบคุม ระบบการควบคุมแบบพีไอดี พื้นฐานระบบความจริงเสมือนแบบมีแรงป้อน
กลับและการจําลองการทำ�งานโดยใช้ซอร์ฟแวร์ คอมพิวเตอร์   ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเครื่องควบคุมเชิง
ตรรกที่สามารถโปรแกรมได้
BME 331 การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
3(2-3-6)
		 (Microcontroller System Design)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 222 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 230 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับอุปกรณ์การแพทย์
สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ การเชื่อมต่อ
กับหน่วยความจำ�  การเชื่อมต่อกับพอร์ตอินพุตและเอาท์พุต การเชื่อมต่อกับภาคแสดงผล การอินเตอร์รัพต์
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วงจรนับและตั้งเวลา การเชื่อมต่อกับพอร์ตอนุกรม การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล การเขียน
โปรแกรมสำ�หรับควบคุมการทำ�งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี การประยุกต์ใช้งานไมโครคอน
โทรเลอร์สำ�หรับงานทางด้านวิศวกรมชีวการแพทย์
BME 333 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Computer Application in Biomedical Engineering)
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ   เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล ภาพรวมของ
สารสนเทศทางการแพทย์ การบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ การปฏิบัติการร่วมกัน   สารสนเทศผู้ป่วย ทรัพยากรทางการแพทย์ออนไลน์
เทคโนโลยีสำ�หรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการโรคและการขึ้นทะเบียนโรค สุขภาพทางไกลและการแพทย์
ทางไกล ระบบมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลทางด้านสุขภาพผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ HL7  DICOM และ PACS
และระบบฐานข้อมูล
BME 361 วิศวกรรมโรงพยาบาล
3(3-0-6)
		 (Hospital Engineering)
วิศวกรรมคลินิกเบื้องต้น มาตรฐานและการออกแบบสถานที่และระบบต่างๆในโรงพยาบาล
อันได้แก่ หอผู้ป่วยต่างๆ ระบบท่อก๊าซ ระบบท่อสุญญากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ�ดีและระบบน้ำ�เสีย ระบบ
การขนส่ง ระบบความปลอดภัย ทางเลือกและการประเมินทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์  
BME 370 หลักการและการออกแบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Principles and Design of Biomedical Engineering)
หลักการทั่วไปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในรูปแบบวิศวกรรมระบบ แนวคิด
และข้อกำ�หนดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ ประเภทของอุปกรณ์การแพทย์
โครงสร้างของอุปกรณ์การแพทย์ประเภทต่างๆ หลักการการออกแบบอุปกรณ์การแพทย์   การจำ�ลองด้วย
คอมพิวเตอร์ การประมวลผลและการประมาณค่าสัญญาณ การประยุกต์ใช้หลักการอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ออกแบบอุปกรณ์การแพทย์ การออกแบบซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ การออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
การดูแลสุขภาพ และ การรับรองผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
BME 371 การวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ 1
1(0-3-2)
		 (Biomedical Measurement and Instrumentation I)
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องมือหลักการทำ�งาน หน้าที่ และ
วงจรของแต่ละส่วนประกอบ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ และ ส่วนซอฟต์แวร์  อุปกรณ์ประกอบ และ อุปกรณ์เสริม วิธี
การติดตั้งและการประกอบเครื่อง วิธีการใช้งาน ความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงในการใช้งานของอุปกรณ์
สำ�หรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
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BME 372 การวัดและเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์ 2
1(0-3-2)
		 (Biomedical Measurement and Instrumentation II)
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องมือหลักการทำ�งาน หน้าที่ และ
วงจรของแต่ละส่วนประกอบ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ และ ส่วนซอฟต์แวร์  อุปกรณ์ประกอบ และ อุปกรณ์เสริม วิธี
การติดตั้งและการประกอบเครื่อง วิธีการใช้งาน ความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงในการใช้งาน ของอุปกรณ์
ชีวการแพทย์สำ�หรับบำ�บัดรักษาและฟื้นฟู และ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
BME 373 ระบบการสร้างภาพทางการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Medical Imaging Systems)
		
วิชาบังคับก่อน : PHY 223 ฟิสิกส์ 2
หลักการการทำ�งานของทรานสดิวเซอร์และเครื่องอัลตราซาวด์ หลักการการสร้างภาพของ
เครื่องอัลตราซาวด์ ความปลอดภัยและผลกระทบต่อเนื้อเยื่อ การสร้างภาพกำ�ทอนแม่เหล็ก เครื่องกำ�เนิด
เอ็กซเรย์ หลักการและการสร้างภาพของเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป เครื่องฟลูออโรสโคปี เครื่องเอ็กซเรย์ระบบ
ดิจิตอล และเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ หลักการและการสร้างภาพของเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ระบบจัดเก็บและสื่อสารภาพทางการแพทย์
BME 374 วิศวกรรมการบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Maintenance Engineering of Biomedical Instrumentation )
แนวคิดวิศวกรรมบำ�รุงรักษา ความสำ�คัญและประโยชน์ของการบำ�รุงรักษา วงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และการเสื่อมสภาพ  ต้นทุนวงจรอายุ ประเภทของการบำ�รุงรักษา ระบบสารสนเทศ
งานบำ�รุงรักษา วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ การพัฒนาระบบบำ�รุงรักษา และการบริหารและการจัดการงาน
วิศวกรรมชีวการแพทย์และงานบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ หลักการทางมาตรวิทยา ระบบมาตรฐาน
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักการทดสอบและสอบเทียบอุปกรณ์การแพทย์ หลักการแก้ไขปัญหาเครื่อง
มือแพทย์ ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำ�หรับบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ชีวการแพทย์   ข้อกำ�หนดและขั้น
ตอนการบำ�รุงรักษาเครื่องมือแพทย์ การบำ�รุงรักษาเชิงป้องกัน การทดสอบ การสอบเทียบและการบำ�รุง
รักษาตามตารางเวลา และการบำ�รุงรักษาเชิงแก้ไข  การวิเคราะห์ปัญหาการเสีย อาการเสียและวิธีการซ่อม  
และการบำ�รุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์   ตามคู่มือมาตรฐาน
BME 381 การประมวลสัญญาณและภาพทางการแพทย์
3(2-3-6)
(Medical Signal and Image Processing)
พื้นฐานของภาพทางการแพทย์  การแสดงภาพในระบบดิจิตอล  คุณสมบัติของแสงสีและการ
มองเห็น, ระบบสี, การปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยใช้ตัวกรองเชิงพื้นที่ และเชิงความถี่, การหาขอบภาพ,
การแปลงฟูเรียร์ 2 มิติ   การสร้างภาพตัดขวางโดยใช้การแปลงฟูเรียร์ และการแปลงแรดอน การสร้างภาพ
ตัดขวางโดยใช้วิธีอัลกอริทึมเชิงพีชคณิตแบบ ART และ SART
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BME 382 การประมวลสัญญาณชีวการแพทย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
		 (Introduction to Biomedical Signal Processing)
		
วิชาบังคับก่อน : MAT 138 คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ 3
พื้นฐานของสัญญาณไฟฟ้าทางการแพทย์ และระบบ สัญญาณที่ต่อเนื่องทางเวลา และ
สัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องทางเวลา   การแปลงอนุกรมฟูเรียร์ และการแปลงฟูเรียร์ การแปลงแซด และการ
แปลงกลับแซด  ฟังก์ชันของระบบ  การออกแบบตัวกรองความถี่ดิจิตอลแบบ FIR และ IIR  การวิเคราะห์
สัญญาณไฟฟ้าทางการแพทย์  การประมวลผลภาพดิจิตอลทางการแพทย์เบื้องต้น  การปรับปรุงภาพโดยใช้
ฮิสโตแกรม  การแปลงรูปทางเรขาคณิตของภาพ  การคอนโวลูชั่น และเทคนิคการใช้ตัวกรองเชิงพื้นที่
BME 490 ฝึกงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
1(0-35-18)
		 (Biomedical Instrumentation Training)
           
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 300  ชั่วโมง ในสถานที่ต่างๆ ดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลของรัฐ  
หรือเอกชน หรือ  ศูนย์เครื่องมือตามมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือบริษัทเอกชน ที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับงาน
ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือหน่วยวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรม
บางชนิด   หรือศูนย์วิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ   กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากทางหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ นักศึกษาต้องส่งรายงานเพื่อสรุป
ความรู้ที่ได้จากการฝึกงาน และนำ�เสนอในชั้นเรียน
BME 491 โครงงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
1(0-3-2)
		 (Biomedical Engineering Project I)
		
เงื่อนไขของวิชา : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย 100 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจาก
		 หัวหน้าสาขา
กลุ่มที่ทำ�โครงงานจะได้รับมอบหมายปัญหาทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
ให้ทําการศึกษา
วิเคราะห์หรือออกแบบ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และ/หรือวิศวกรชีวการแพทย์ที่ชำ�นาญงานเป็นผู้
ให้คำ�ปรึกษา และแนะนำ�ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การนิยามปัญหา การประเมินวิธีการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ การ
วางแผนโครงงาน การจัด กำ�หนดเวลา การทำ�รายงานทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ เสนอวิธีการแก้ปัญหา
และการทำ�รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ หรือ ผลการออกแบบ เป็นต้น กลุ่มจะต้องทำ�รายงานเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาและเสนอต่อกรรมการโครงงาน
BME 492 โครงงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2
2(0-6-3)
		 (Biomedical Engineering Project II)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 491 โครงงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1
กลุ่มที่ทำ�โครงงาน ดำ�เนินงานตามที่เสนอในวิชาโครงงานวิศวกรรมวิศวกรรมชีวการแพทย์
1 จุดประสงค์หลักของวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาตลอดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในการศึกษาวิเคราะห์หรือออกแบบ และเป็นการฝึกทำ�งานใน
ฐานะสมาชิกคนหนึง่ ของกลุม่ ทำ�โครงงาน กลุม่ จะต้องทำ�รายงานฉบับสมบูรณ์และเสนอต่อกรรมการโครงงาน
BME 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)
เงื่อนไขของวิชา  : มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
สาขาวิชา
การอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการไปทำ�งานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
ประกอบด้วยหัวข้อที่สำ�คัญ ได้แก่ หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเขียน
และนำ�เสนอรายงาน

กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
กลุ่มรายวิชาทางอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Instrumentations)
BME 375

ไบโอเซนเซอร์
3(2-3-6)
(Biosensors)
คำ�จำ�กัดความของไบโอเซนเซอร์   หลักการพื้นฐานของไบโอเซนเซอร์ ส่วนประกอบของไบโอ
เซนเซอร์ สารหรือข้อมูลที่ต้องการวัด ไบโอรีเซฟเตอร์ชนิดต่างๆ ไบโอทรานสดิวเซอร์ และ สัญญาณเอาต์พุท
ประเภทของไบโอเซนเซอร์ แคทาลิติกเซ็นเซอร์ Labelled Affinity Sensor และ Label-Free Affinity Sensor
ไบโอเซนเซอร์ชนิดต่างๆ เทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการบนชิพ และการประยุกต์ใช้งานในทางการแพทย์
BME 376 ทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Biomedical Optical Instruments)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 325 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3
หลักการทำ�งาน การออกแบบทางวิศวกรรมของ ทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ เซนเซอร์แสงใน
การตรวจวัด เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อุปกรณ์ส่องสว่างทางการแพทย์ เลเซอร์ทางการ
แพทย์ เครื่องตรวจลานสายตา เครื่องตรวจเรตินาแบบโดยตรง และ โดยอ้อม เครื่องตรวจวิเคราะห์ชั้นจอ
ประสาทตา  กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล และ พื้นฐานของของกล้องเอนโดสโคป (endoscope)
BME 377 วิศวกรรมฟื้นฟูและอวัยวะเทียม
3(2-3-6)
		 (Rehabilitation Engineering and Artificial Organs)
หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมฟื้นฟู การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมและปัจจัยมนุษย์
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รวมทั้งปัจจัยทางด้านการตลาดในการออกแบบ พัฒนา ดัดแปลง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือและ
อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้คนพิการ เพื่อแก้ปัญหาข้อจำ�กัดที่หลากหลาย ทั้งการทำ�งาน การเคลื่อนไหว
การสื่อสาร การได้ยิน การมองเห็น ความรู้ความเข้าใจ ขาเทียมและกายอุปกรณ์
BME 378   การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ 1
1(0-3-2)
(Biomedical Instrumentation Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : BME 325 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3
ปฏิ บั ติ ก ารการการออกแบบและพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ต ามหลั ก การที่ ไ ด้ เ รี ย นมาใน
รายวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์สำ�หรับอุปกรณ์การแพทย์ที่มีใช้ทั่วไปสำ�หรับ
วินิจฉัยโรค ทัศนอุปกรณ์ อุปกรณ์สำ�หรับทดสอบ การจำ�ลอง การสอบเทียบทางการแพทย์ ระบบควบคุม
หุ่นยนต์ทางการแพทย์เบื้องต้น แบบจำ�ลองและการควบคุมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ระบบโทรเวชกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพเพื่อการจัดการทางด้านวิศวกรรมคลีนิค
BME 470 หุ่นยนต์ทางการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Medical Robotics )
		
วิชาบังคับก่อน : BME 326 ระบบควบคุมทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
หลักการพื้นฐานของหุ่นยนต์ พลศาสตร์ของหุ่นยนต์ การควบคุมแบบหลายตัวแปร เทคโนโลยี
และเทคนิคพื้นฐานของระบบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่นิยมใช้ในโรงพยาบาล
การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์
ทางการแพทย์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัด การใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
และจำ�ลองการทำ�งานหุ่นยนต์ผ่าตัด
การประยุกต์ใช้ระบบความจริงเสมือนแบบมีแรงป้อนกลับในการ
ออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ผ่าตัด
BME 471 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ 2
1(0-3-2)
		 (Biomedical Instrumentation Laboratory II)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 325 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3
ปฏิ บั ติ ก ารการการออกแบบและพั ฒ นาอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ต ามหลั ก การที่ ไ ด้ เ รี ย นมาใน
รายวิชาหลักการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์สำ�หรับอุปกรณ์การแพทย์ที่มีใช้ทั่วไปที่ใช้สำ�หรับ
การรักษาโรค   เครื่องมือสร้างภาพทางการแพทย์และ เครื่องมือทางด้านรังสีรักษา ระบบควบคุมหุ่นยนต์
ทางการแพทย์ การระบบโทรเวชกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพเพื่อการติดตามดูแลสุขภาพตลอดเวลา
BME 472 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ 3
		 (Biomedical Instrumentation Laboratory III)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 325 อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ 3

1(0-3-2)
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ปฏิบัติการการการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ตามหลักการที่ได้เรียนมาในรายวิชา
หลักการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์สำ�หรับอุปกรณ์การแพทย์ที่มีใช้ทั่วไปที่ใช้สำ�หรับ ระบบ
วิศวกรรมฟื้นฟู เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ป่วย ขาเทียมและกายอุปกรณ์  และ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ และระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจทางด้านคลีนิค
BME 473 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์การแพทย์
3(2-3-6)
		 (Computer Application in Medical Instrumentation)
คุณสมบัติของสัญญาณการแพทย์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจัดการสัญญาณการ
แพทย์เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์   วิธีการเก็บและบันทึกสัญญาณการแพทย์ด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สัญญาณ การประมวลผลและการแสดงผล การประยุกต์ใช้และการเขียน
โปรแกรมที่เหมาะสมสำ�หรับประมวลสัญญาณการแพทย์ในระดับต้นและสูง
BME 479 หัวข้อพิเศษทางอุปกรณ์การแพทย์
3(3-0-6)
		 (Selected Topics in Medical Instrumentation )
หัวข้อพิเศษทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในแผนกต่างๆ   ของโรงพยาบาล หรือใช้ในงาน
วิจัย  เป็นหัวข้อที่กำ�ลังพัฒนา  น่าสนใจหรือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลสำ�คัญต่ออุปกรณ์การแพทย์

กลุ่มรายวิชาทางอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
BME 341 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอุปกรณ์ชีวการแพทย์
3(3-0-6)
		 (Introduction to Biomedical Device Industry)
อุตสาหกรรมอุปกรณ์ชีวการแพทย์ในแง่ของขนาดและขอบเขต แนวโน้มในปัจจุบันและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ ข้อกำ�หนดขององค์การอาหารและยาและ ISO สำ�หรับการพัฒนาและการผลิต
อุปกรณ์การแพทย์ พัฒนการของการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ภาพจากแนวความคิดเริ่มต้น การพัฒนา
การทดสอบ การตรวจสอบ การผลิต การทดลองทางคลินกิ และการอนุมตั ขิ น้ั สุดท้ายโดยหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
BME 342 การออกแบบและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3(2-3-6)
		 (Design and Manufacturing in the Medical Device Industry)
พื้นฐานของระบบที่ใช้ในการออกแบบ พัฒนาและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่สอดคล้องกับ
ระเบียบของโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการคัดเลือกวัสดุ กระบวนการทำ�ให้ปลอดเชื้อ เทคนิคการทำ�ห้อง
สะอาด กระบวนการฆ่าเชือ้ การทดสอบทางคลินกิ ความสามารถในการสอบย้อนกลับได้  ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ ว
กับระบบอัตโนมัติและระบบควบคุม การทดสอบและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและการควบคุมการผลิต
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BME 343 การประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์แพทย์
3(3-0-6)
		 (Quality assurance in the Medical Device Industry)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ งานด้านการจัดการ การควบคุมการออกแบบ
การผลิตและการควบคุมกระบวนการ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการการประกัน
คุณภาพ ปรัชญาและเทคนิคการจัดการการควบคุมคุณภาพการประเมินและการจัดการความเสี่ยงของ
อุปกรณ์การแพทย์
BME 444 กลไกตลาดสำ�หรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(3-0-6)
		 (Market’s Mechanisms for Biomedical Engineering)
การตลาด   กระบวนการตลาด   ส่วนผสมการตลาด   ส่วนแบ่งการตลาด   การวิเคราะห์วิจัย
ตลาด  กลยุทธ์การตลาด  สินค้าและการบริการ  วงจรชีวิตสินค้า  การกำ�หนดราคา  การบริหารสินค้า  การก
ระจายสินค้า  การบริหารการขาย  การส่งเสริมการขาย  การผลิต  ปัจจัยการผลิต  พฤติกรรมผู้บริโภค  ลูกค้า  
การบริหารลูกค้า  ลูกค้าสัมพันธ์  ความสามารถในการแข่งขัน และ การประยุกต์ใช้ในงานอุปกรณ์การแพทย์
BME 449 หัวข้อพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
3(3-0-6)
		 (Selected Topics in Medical Device Industry)
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ที่เป็นหัวข้อที่กำ�ลังน่า
สนใจที่มีผลสำ�คัญต่ออุตสาหกรรมทางด้านเครื่องมือแพทย์

กลุ่มรายวิชาทางโทรเวชกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
BME 434 ระบบโทรเวชกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
3(3-2-6)
		 (Telemedicine and e-Health Systems)
บทบาทของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศองค์กรและกระบวนการธุรกิจโรง
พยาบาลอิเล็กทรอนิกส์ เวชศาสตร์ทางไกลทางการแพทย์   เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์   ระบบการสื่อสาร
และเครือข่าย  โครงข่ายประสาทเทียม การมอดูเลชั่น การสื่อสารไร้สายทางการแพทย์  การประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดูแลสุขภาพ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบโทรเวชกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ
BME 439 หัวข้อพิเศษทางเวชสารสนเทศศาสตร์
3(3-2-6)
		 (Special Topics in Medical Informatics)
หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าและที่กำ�ลังเป็นที่น่าสนใจในทางเวชสารสนเทศศาสตร์
           
Special topics in progress that are of interest in medical Informatics.
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กลุ่มรายวิชาทางวิศวกรรมคลินิก
BME 362 วิศวกรรมคลินิกพื้นฐาน
3(3-0-6)
		 (Clinical Engineering Fundamentals)
พัฒนาการของวิศวกรรมคลินิก และเทคโนโลยีทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของวิศวกรคลีนิก การทดสอบทางคลินิกที่สอดคล้องกฎระเบียบขององค์การอาหารและยา
การจัดการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำ�หนด การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
และ ฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และการประเมินเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 363 ปฏิบัติการวิศวกรรมคลินิก 1
1(0-3-2)
		 (Clinical Engineering Laboratory I)
ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการของภาควิชา หรือ สถานประกอบการการดูแลรักษาสุขภาพเกี่ยว
กับ การจัดการงานวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำ�หนด ระเบียบกฎเกณฑ์   และ
ระบบมาตรฐานคุณภาพทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ทั้งระดับชาติและระดับสากล   วิธีการตามรอยการ
บริหารจัดการวิศวกรรมคลีนิค การทดลองทางคลินิกที่สอดคล้องกฎระเบียบขององค์การอาหารและยา การ
จัดการข้อมูลสารสนเทศ และฐานข้อมูลทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 364 ปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์สำ�หรับวิศวกรรมคลีนิค 2
1(0-3-2)
		 (Medical Instrument for Clinical Engineering Laboratory II)
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเชิงปริมาณของเทคโนโลยีของเครื่องมือแพทย์ในด้าน
การพัฒนา การนำ�เทคโนโลยีมาใช้ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการเงิน คุณภาพ
และประสิทธิผลของการใช้ในการดูแลสุขภาพและผลลัพธ์ทางคลินิก ของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำ�หรับตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์ และ เครื่องมือสร้างภาพทางการแพทย์
BME 365 ปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์สำ�หรับวิศวกรรมคลีนิค 3
1(0-3-2)
		 (Medical Instrument for Clinical Engineering Laboratory III)
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเชิงปริมาณของเทคโนโลยีของเครื่องมือแพทย์ในด้าน
การพัฒนาการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการเงิน คุณภาพ
ของการใช้ในการดูแลสุขภาพและผลลัพธ์ทางคลินิก ของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้สำ�หรับบำ�บัดรักษา อุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
BME 469 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคลีนิค
3(3-0-6)
		 (Selected Topics in Clinical Engineering )
หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมคลินิก ในโรงพยาบาล สถานประกอบการทางด้านการดูแล
รักษาสุขภาพ สถาบันวิจัย เป็นหัวข้อที่กำ�ลังพัฒนา น่าสนใจที่มีผลสำ�คัญต่อวิศวกรชีวการแพทย์
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BME 496 สหกิจศึกษาสำ�หรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education for biomedical Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน: BME 494 การเตรียมงานสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงานเสมือนเป็น
พนักงานประจำ�ของหน่วยงานนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ติดต่อกัน และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบ
หมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาฝึกงาน นักศึกษาต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่งทุก
สัปดาห์ และต้องผ่านการประเมินของหน่วยงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิตหรือเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
BME 312 ชีวกลศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Biomechanics)
พื้นฐานชีวกลศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ ชีวกลศาสตร์ของระบบโครงกระดูกและ
ข้อต่อ ชีวกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อ ชีวกลศาสตร์ของระบบไหลเวียนของเลือด ชีวกลศาสตร์ของระบบ
หายใจ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูและอวัยวะเทียม การยศาสตร์พื้นฐาน การประยุกต์ชีว
กลศาสตร์และการศาสตร์ในงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
BMI 313
		

การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนท์
3(3-0-6)
(Finite Element Analysis)
ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ขั้นแนะนำ� เกณฑ์ของไฟไนท์เอลิเมนท์ วิธีไฟไนต์อิลิเมนท์ที่เหมาะ
สมสำ�หรับการหาค่าความเค้นและความเครียด ที่จุดใดๆ ในโครงสร้างของวัตถุที่มีความซับซ้อนทั้งทาง
เรขาคณิตและทางเนื้อวัสดุ โหลด คุณสมบัติของวัสดุ การให้ค่าเงื่อนไขของขอบเขตและรอยต่อ และ การ
ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนท์สำ�หรับงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 314 การเข้ากันได้ทางชีวภาพ
3(3-0-6)
		 (Biocompatibility)
		
วิชาบังคับก่อน: PSO 104 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2
การเข้ากันได้ทางชีวภาพและการตอบสนองของร่างกายต่อของวัสดุ ผลกระทบของวัสดุต่อ
เนื่อเยื่อ และเนื้อเยื่อที่มีต่อวัสดุเมื่อถูกนำ�ไปใช้ในร่างกาย ผลกระทบระยะสั้น ระยะยาว ขั้นตอนการนำ�
อุปกรณ์ชีวการแพทย์จากงานวิจัยสู่การนำ�ไปใช้จริง และการทดสอบการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
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BME 315 พื้นฐานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
3(3-0-6)
		 (Fundamentals of Tissue Engineering )
พื้นฐานของหลักการของวิศวกรรมด้านวัสดุและกลศาสตร์ที่นำ�มาใช้ในการออกแบบเนื้อเยื่อ
ทดแทน กระบวนการเลือกวัสดุชีวภาพและการผลิต คุณสมบัติทางด้านกลศาสตร์ การขนถ่ายด้านของเหลว
และมวลสารเมื่อนำ�มาใช้ในด้านวิศวกรรมเนื้อเยื้อ ตัวอย่างการออกแบบซึ่งได้แก่ หลอดเลือด กระดูก เอ็น
ผิวหนัง ตับ และเลือด
BME 366 กฎระเบียบและจรรยาบรรณทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
3(3-0-6)
		 (Biomedical Engineering Regulations and Ethics)
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ ระบบมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติเกี่ยวกับ การพัฒนา การผลิต การับรองและการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ การใช้งาน การทดสอบ และการการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมชีวการแพทย์ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์
BME 384 หลักการการประมวลผลภาพทางชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Principles of Biomedical Image Processing)
		
วิชาบังคับก่อน : BME 232 การออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
หลักการของทฤษฎีการมองเห็นภาพดิจิทัลเบื้องต้น การแซมปลิงและควอนไทเซชั่น การ
แปลงภาพ  การปรับปรุงคุณภาพของภาพ  การหาส่วนของวัตถุบนพื้นภาพ การหาลักษณะเฉพาะของภาพ
เพื่อใช้ในการอ้างถึงภาพ ทฤษฎีการบีบอัดภาพ และแนวความคิดในการรู้จำ�ภาพเบื้องต้น
BME 419 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมชีวภาพ
(Special Topics in Bioengineering )
หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าและที่กำ�ลังเป็นที่น่าสนใจในทางวิศวกรรมชีวภาพ
                Special topics in progress that are of interest in bioengineering

3(3-0-6)

BME 464 การเป็นเจ้าของธุรกิจและการสร้างกิจการใหม่
3(3-0-6)
		 สำ�หรับวิศวกรรมชีวการแพทย์
		
(Entrepreneurship and New Venture Creation for Biomedical Engineering)
ความหมาย บทบาท ประเภท และ คุณลักษณะพิเศษของการเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง
กับอุปกรณ์การแพทย์   การวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
อันประกอบด้วยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดำ�เนินธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ เงื่อนไขต่าง ๆ
ทางกฎหมาย   แนวคิดต่าง ๆ ในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ การดำ�เนินงานและปัญหาต่าง ๆ ในการดำ�เนินธุรกิจ
อุปกรณ์การแพทย์ ความสำ�คัญและขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ   แนวทางในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
อุปกรณ์การแพทย์ให้ยั่งยืน
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BME 485 การประมวลผลภาพทางชีวการแพทย์
3(2-3-6)
		 (Biomedical Image Processing)
วิชาบังคับก่อน : BME 384 หลักการการประมวลผลภาพทางชีวการแพทย์
หลักการของมอร์โฟโลยี การหาลักษณะเฉพาะของเนื้อภาพ การเรียนรู้จำ�วัตถุ ความเข้าใจ
ภาพ การมองเห็นแบบ 3 มิติ และการสร้างแบบจำ�ลอง 3 มิติ
BME 489 หัวข้อพิเศษทางการประมวลผลภาพการแพทย์
3(3-0-6)
		 (Selected Topics in Medical Image Processing)
เทคนิคหรือวิธีการประมวลสัญญาณภาพแบบใหม่หรือหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจที่ใช้ในเครื่องมือ
แพทย์สมัยใหม่หรือใช้ในงานวิจัย
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รายชื่ออาจารย์
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
1. ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
อธิการ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(เวชปฏิบัติทั่วไป)
ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา
2. ศ.คลินิก นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
American Board of Pediatrics, U.S.A.
American Sub-Board of Perinatal  and
Neonatal Medicine, U.S.A.
อว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
และปริก�ำเนิด แพทยสภา
4. ศ.คลินิก พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.ตจวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
5. ผศ.นพ.เกษม เสรีพรเจริญกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.สงขลานครินทร์
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  แพทยสภา
Cert. in Obstetrics & Gynaecolgy Univ. of Auckland,NZ
6. ผศ.นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน
รองคณบดีฝ่ายปรีคลินิก
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว. กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

7. ผศ.สุเทพ มงคลเลิศลพ
รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วท.บ. (เคมี) ม.รามค�ำแหง
วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. ผศ.พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแทพย์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
และปริก�ำเนิด แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
9. ศ.พ.ญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)  จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ.(เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต  ม.มหิดล
ป.การวิจัยประชากรศาสตร์  ม.เอ็กซีเตอร์ อังกฤษ
ป.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  เมลเบอร์น  ออสเตรเลีย
10. นางวันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน
วท.บ. (สุขศึกษา) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
11. นางสาวประภาศรี แพทย์ศิริ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(บริหารสาธารณสุข)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
12. นางสาวศิริพร ยุทธวราภรณ์
วท.บ.สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

โรงพยาบาลราชวิถี

น.พ.สมเกียรติ ลลิตวงศา
ผู้อ�ำนวยการ
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก   แพทยสภา

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
1. ผศ.พิเศษ นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์
รักษาการหัวหน้าภาควิชา
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
อว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
2. รศ.พิเศษ นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.สงขลานครินทร์
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
อว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
แพทยสภา
   อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
3. นพ.สมชาย ศิริเจริญไทย
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
4. นาวาโท นพ.ประพนธ์ จารุยาวงศ์
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
5. ผศ.พิเศษ นพ.สุรศักดิ์ จันทรแสงอร่าม
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
Cert. Fellowship in Diagnostic Ultrasound, Thomas
Jefferson University Hospital and Jefferson Medical
College ,Philadelphia USA
6. ผศ.พิเศษ นพ.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
7. รศ.พิเศษ นพ.สธน บุญลิขิต
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
Cert. of Clinical Fellowship in Preinvasive Disease
Royal
Hospital for Women, University of NSW, Australia

8.

9.

10.

11.

12.

อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
วว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา แพทยสภา(ร.พ.ราชวิถี)
ผศ.พิเศษ พญ.นิสา พฤกษะริตานนท์
พ.บ. ม.รังสิต
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
วว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา แพทยสภา
ผศ.พิเศษ นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป
พ.บ. ม.มหิดล (รามาธิบดี)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
วว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา แพทยสภา
ผศ.พิเศษ นพ.คเณศร์ ธนก�ำธร
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
วว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ผศ.พิเศษ พญ.อรัญญา ยันตพันธ์
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
วว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา แพทยสภา
Cert. Gynecologic Laparoscopy Asian Pacific
Association of Gastroenterology, Taiwan
พญ.ศิริพร ฐิติสกุลวงษ์
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
วว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา แพทยสภา
Dip.in Urogynecology Women’s and Children’s
Hospital, Singapore
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
13. พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์
พ.บ. ม.เชียงใหม่
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.สงขลานครินทร์
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
วว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
แพทยสภา
14. ผศ.พิเศษ พญ.พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
ป.บัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
วว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
แพทยสภา
15. นพ.ทรงพล พุทธศิริ
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
วว.อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แพทยสภา
16. ผศ.พิเศษ นพ.มรุต ญาณารณพ
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2) ม.เชียงใหม่
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(พยาธิวิทยากายวิภาค) ม.เชียงใหม่
วว.พยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
วว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
17. ผศ.พิเศษ พญ.จิตติมา รุจิเวชพงศธร
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.เชียงใหม่
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.เชียงใหม่
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
อว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
แพทยสภา
18. พญ.จิติมา ติยายน
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.เชียงใหม่
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) ม.เชียงใหม่

19.

20.

21.

22.
23.

    
24.
25.
26.

27.

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
อว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา แพทยสภา
พญ.รัชดาพร ฤกษ์ยินดี
พ.บ.ม.รังสิต
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
วว.อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แพทยสภา
พญ.ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  แพทยสภา
วว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
แพทยสภา
พญ.กมัยธร เทียนทอง
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก   
(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)  ม.มหิดล  (ศิริราชฯ)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  แพทยสภา
วว.อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  แพทยสภา
นพ.ธนวรรธน์ แสงนักธรรม
พ.บ.  ม.สงขลานครินทร์
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
พญ.เด่นนพพร สุดใจ
พ.บ.  ม.รังสิต
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว     แพทยสภา
วว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
แพทยสภา
น.บ. คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
พญ.ดวงฤดี ปีตินารักษ์
พ.บ.  ม.รังสิต
วว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา
พญ.บุษรัญญา พุทธธนะพิทักษ์
พ.บ.  ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา
พญ.ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ
พ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา
วว.อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช แพทยสภา
ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช   รพ.ราชวิถี
พญ.ลัลธพร พัฒนาวิจารย์
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ2)    ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
28.

29.

30.

31.

วว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
แพทยสภา
พญ.ฐิติรัตน์ ตันติปรีชาพงศ์
พ.บ.  ม.รังสิต
วว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แพทยสภา
วว.อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช แพทยสภา
พ.ญ.ผุสรัตน์ อินสินธุ์
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ2)  ม.เชียงใหม่
วว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  แพทยสภา
วว.อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช  แพทยสภา
พ.ญ.สาวินี บุญสุข
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ2)  ม.มหิดล
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  แพทยสภา
วว.อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  แพทยสภา
พ.ญ.พุทธพร ทองพนัง
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.สงขลานครินทร์
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  แพทยสภา
วว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
แพทยสภา

ภาควิชาอายุรศาสตร์
1. ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
หัวหน้าภาควิชา
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
อว.อายุรศาสตร์สาขาต่อมไร้ท่อ แพทยสภา
Certificate Fellowship (Diabetes and Endocrinology)
University of Newcastle, Upon Tyne, UK.
2. รศ.คลินิก นพ.ช�ำนาญ ชอบธรรมสกุล
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.ตจวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
3. ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์สาขาต่อมไร้ท่อ แพทยสภา
4. นพ.เจษฎา มณีชวขจร
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(อายุรศาสตร์) ม.มหิดล
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา
ผศ.พิเศษ นพ.ก�ำธร ลีลามะลิ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา
นพ.สุธรรม สุธีรภัทรานนท์
วท.บ.(ชีววิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
M.D. PHCM., Philippines
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์) ม.มหิดล
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.โลหิตวิทยา แพทยสภา
ผศ.พิเศษ พญ.ทัศนีย์ กิตอ�ำนวยพงษ์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์บัณฑิต, ชีวเคมี)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
M.D. Fatima College of Medicine, Philippines
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม แพทยสภา
ผศ.พิเศษ พญ.อรศิริ เสรีรัตน์
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.D. SWU, Philippines
Diploma in Dermatology Institute of Dermatology BKK
อว.ตจวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ผศ.พิเศษ นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
11. นพ.สูงชัย อังธารารักษ์
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์โรคข้อ แพทยสภา
12. ผศ.พิเศษ นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา
พ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
13. พญ.ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์
M.D. University of Santo Tomas, Philippines
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหาร แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
14. พญ.เพชรรัตน์ ดุสิตานนท์
พ.บ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วว.ประสาทวิทยา แพทยสภา
15. นพ.เกรียงศักดิ์ อติพรวณิช
พ.บ. ม.เชียงใหม่
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์) ม.เชียงใหม่
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์ระบบการหายใจและเวชบ�ำบัดวิกฤต                
การหายใจ  แพทยสภา
16. ผศ.พิเศษ นพ.พจน์ อินทลาภาพร
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
(จุฬาฯ)
วท.ม.(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สสบ.(บริหารสาธารณสุขเน้นบริหารโรงพยาบาล) มสธ.
17. รศ.พิเศษ นพ.สืบสาย คงแสงดาว
พ.บ. ม.เชียงใหม่
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์) ม.เชียงใหม่
วว.ประสาทวิทยา แพทยสภา

18. พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล
M.D. Divine Word University, Philippines
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
19. นพ.กิตติ ชื่นยง
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร  แพทยสภา
20. พญ.ประวีนวรรณ ทั่งทอง
พ.บ.(เกียรตินิยม อันดับ 2) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์)
   ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา แพทยสภา
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
21. นพ.ชัชวาล นาคะเกศ
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
22. ผศ.พิเศษ พญ.วรางคณา พิชัยวงศ์
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา
23. นพ.ด�ำรงวิทย์ สุขะจินตนากาญจน์
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ประสาทวิทยา แพทยสภา
24. ผศ.พิเศษ นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล
พ.บ. ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
แพทยสภา
25. นพ.ปริวัตร เพ็งแก้ว
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
26. ผศ.พิเศษ พญ. กิตติวรรณ สุเมธกุล
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์) ม.มหิดล
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
แพทยสภา
27. พญ.อนงนาฏ ชินะผา
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
28. พญ.สิริกัลยา พูนผล
พ.บ. ม.ขอนแก่น
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ม.มหิดล
วว.ประสาทวิทยา แพทยสภา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา อายุรศาสตร์
ประสาทวิทยา
ป.อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง และ
การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง  แพทยสภา
29. พญ.วรรณิยา มีนุ่น
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์)ม.มหิดล
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา
30. ผศ.พิเศษ นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ทอ่ และเมตะบอลิสม
แพทยสภา
31. นพ.วิรุฬห์ ลิขิตเลิศล�้ำ
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
32. นพ.อภิเชษฐ์ ศิรินวเสถียร
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
แพทยสภา

33. พญ.ปิยวรรณ เทียนชัยอนันต์
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา
34. นพ. มาฆะ วิภาณุรัตน์
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
35. พญ.กุลธิดา มณีนิล
พ.บ.ม.สงขลานครินทร์
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา
36. พญ.คุณาภา เอี่ยมอรุณไทย
พ.บ.ม.ธรรมศาสตร์
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์) ม.มหิดล
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา
37. ผศ.พิเศษ นพ.สุรพันธ์ พงศ์สุธนะ
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
38. พญ.พจนี ก่อรุ่งเรือง
พ.บ.  ม.มหิดล (รามาธิบดี)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์) ม.มหิดล (รามาธิบดี)
         วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
         วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ   
          และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ แพทยสภา
39. นพ.อภิชัย โภคาวัฒนา
      พ.บ.  ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
40. พญ.นวพร นภาทิวาอ�ำนวย
พ.บ.  ม.รังสิต
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
  และเมตะบอลิสม แพทยสภา
41. น.พ.ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
42. พญ.กรทิพย์ ผลโภค
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)   ม.รังสิต
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคไต แพทยสภา
43. พญ.ชนัญญา
ภัคกรธนภรณ์
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44. พญ.นิรดา ศิริยากร
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)  ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45. พญ.ศิวพร เลิศพงษ์พิรุฬห์
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุศาสตร์โรคระบบการหายใจ    
และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ  แพทยสภา
46. นพ.ทรงวิทย์ พายัพวัฒนวงศ์
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)  ม.สงขลานครินทร์
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา  แพทยสภา
47. นพ.นันทพล ชุติมาพงศ์รัตน์
พ.บ.  ม.มหิดล  
วว.อายุรศาสตร์  แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ  แพทยสภา
48. พ.ญ.ธิติยา พัววิไล
พ.บ.  ม.เชียงใหม่
วว.อายุรศาสตร์  แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต  แพทยสภา
49. นพ.ธนันต์ชัย อัครวิกรัย
พ.บ.  ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.อายุรศาสตร์โรคเลือด  แพทยสภา
50. น.พ.กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
แพทยสภา

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

พญ.ภัทลดา อิงคนินันท์
นพ.สุนที สงวนไทร
พญ.รัชนี วิภาณุรัตน์
พญ.สุกานดา เป็งยศ
พญ.ธันยพร ฉันทโรจน์ศิริ
พญ.ฉันทิศา อารยางกูร
นพ.ภูริชย์ ภูรีศรีศักดิ์

อาจารย์พิเศษของภาควิชา
1. ศ.คลินิก พญ.วิไล พัววิไล
พ.บ. จุฬาลงกรณ์
Diplomate,American Board of Internal Medicine
U.S.A
Diplomate,American Board of Cardiovascular
Disease U.S.A
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
อว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
2. นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วทบ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
Certificate in Neurology ม.มหิดล(รามาธิบดี)
Certificate in Neurology Innsbruck Austria
อว.ประสาทวิทยา แพทยสภา
3. ผศ.พิเศษ นพ.ไพรัช เกตุรัตนกุล
วทบ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์  แพทยสภา
อว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ  แพทยสภา
4. เรือเอก นพ.ธนรัตน์ ชุนงาม
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
อว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
5. ผศ.พิเศษ นพ.บุญธรรม จิระจันทร์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
อว.อายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
10. พ.ญ.พามิลา แสงทรัพย์
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
1. พญ.อรุณรัตน์ เตชาทวีวรรณ
วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา
หัวหน้าภาควิชา
11. พญ.สุทธดา อมราภรณ์
พ.บ.  ม.ขอนแก่น
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา
วว.วิสัญญีวิทยา  แพทยสภา
ป.การฝังเข็ม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย                              
12.
พญ.กุลชญา ทิตยาภรณ์
และการแพทย์ทางเลือก
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
2. พญ.กาญจนา รักษากุล
วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
3. พญ.วชิรา อุดมพรมงคล
1. นพ.เกศธ�ำรง ตันตยาคม
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
หัวหน้าภาควิชา
วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
ป.การฝังเข็ม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย                              
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา
และการแพทย์ทางเลือก
ป.การฝังเข็ม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
ป.วิสัญญีวิทยาส�ำหรับการผ่าตัดหัวใจ
การแพทย์ทางเลือก
หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
2. นพ.คณิต ออตยะกุล
4. พญ.ชญาดา วงศ์เวียร
พ.บ. ม.เชียงใหม่
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา
วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา
ป.การฝังเข็ม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย                              
ป.การฝังเข็ม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย                              
และการแพทย์ทางเลือก
และการแพทย์ทางเลือก
3. พญ.ชญานิน เวชภูติ
ป.CPR2010 (Instructor) สมาคมแพทย์กู้ชีพ
        พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
แห่งประเทศไทย
       วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา
5. พญ.พนิดา สิรินิธิกร
Postgraduate Diploma in Rehabilitation                                      
พ.บ. ม.ขอนแก่น
Otago Univ. New Zealand
วว.วิสัญญีวิทยา  แพทยสภา
4. พ.ญ.นันทริกา เหลืองสุวรรณ
6. พญ.วีรนุช ธีระสุนทรวงศ์
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา
วว.วิสัญญีวิทยา  แพทยสภา
ป.การฝังเข็ม   กรมแพทย์ทหารบก
7. พญ.ธนาภิรัตน์ มะแมทอง
Cert.Observership Program Participation NYU
         พ.บ.  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
Langone Medical Center, USA
        วว.วิสัญญีวิทยา   แพทยสภา
8. พ.ญ.ชนินาถ รุจิพัฒนกุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ2) ม.มหิดล
วว.วิสัญญีวิทยา   แพทยสภา
1. นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา
9. พ.ญ.ธัญรัตน์ โชติกวาณิชย์
หัวหน้าภาควิชา
พ.บ. ม.ขอนแก่น
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.วิสัญญีวิทยา  แพทยสภา
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
ป.การฝังเข็ม  กรมแพทย์ทหารบก
Cert.Shoulder Surgery Tokai University, Japan

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
2. พญ.ดวงกมล เสนะวงษ์
B. Sc (Pharm) Centro Esocolar University,
Philippines
M.D. Perpetual Help College of Medicine,
Philippines
วว.เวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา
Diploma Course in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
3. นพ.ฌาโน เสนะวงษ์
วทบ.(ชีววิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
M.D. Lyceum Northwestern Univ. Philippines
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
4. ผศ.พิเศษ พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล
พ.บ. ม.รังสิต
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
Diploma Dermatology JIGA, Japan
5. พญ.กิตติยาพร วิวัชรโกเศศ
พ.บ. ม.รังสิต
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
6. ผศ.พิเศษ พญ.นพมณี ตันติเวทเรืองเดช
พ.บ. ม.รังสิต
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
7. พญ.ณธิดา สุเมธโชติเมธา
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
8. พ.ญ.ณัฐชยา ตรีศักดิ์ศรีสกุล
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.ธรรมศาสตร์
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
9. น.พ.ธีรชัย เลิศอมรภัทร
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
10. น.พ. จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา

11. พ.ญ.รุจาพร โคตรนรินทร์
พ.บ.  ม.มหิดล
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  แพทยสภา

ภาควิชารังสีวิทยา

1. พญ.กฤษณา ดิสนีเวทย์
หัวหน้าภาควิชา
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา
2. พญ.สุวิมล ศรีวิโรจน์
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา
3. นพ.เศกสรร จิตวิเศษ
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา
4. นพ.พิชิต ควรรักษ์เจริญ
พ.บ. ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
5. พญ.สุธีรา อิทธิวิศวกุล
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
6. พญ.ประภาศรี เอี่ยมทอง
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(รังสีวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. พญ.สิริมา เอื้อศรีธนากร
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา
8. พญ.อารยา บุญยะลีพรรณ
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทยสภา
9. พญ.ยินดี กีรติคุณ
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
วว.รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา(รามาธิบดี)
วว.อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล�ำตัว แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
10. พญ.มะณี หวังวิญญวิรัช
พ.บ.ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา
อว.อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง แพทยสภา
11. พญ.กนกรัตน์ ตั้งศรีวงศ์
พ.บ.ม.เชียงใหม่
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(รังสีวิทยา) ม.ขอนแก่น
วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แพทยสภา
12. พญ.อลิสา เจนคุ้มวงศ์
พ.บ. ม.มหิดล  (รามาธิบดี)
วว.รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา
13. นพ.ธีรชัย เรืองสว่าง
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา
วว.อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล�ำตัว แพทยสภา
14. นพ.ธฤต แตระกุล
พ.บ. ม.มหิดล  (ศิริราชฯ)
วว.เวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทยสภา
15. พญ.อรอุษา แสงไฟ
        พ.บ. ม.มหิดล (รามาธิบดี)
        วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย  แพทยสภา
        วว.อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท  แพทยสภา
16. พญ.พรพรหม ศรีสาคร
      พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
        วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย  แพทยสภา
       ป.อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
17. นางสุรีรัตน์ แสงสุดา
วท.บ.(รังสีเทคนิค) ม.มหิดล
18. นางสาวธราทิพย์ นาราวงศ์
วท.บ.(รังสีเทคนิค) ม.มหิดล
วท.ม.(วิทยาศาสตร์รังสี) ม.มหิดล
19. พญ.ศศิพิไล นัยวิกุล
พ.บ. ม.ขอนแก่น
    วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แพทยสภา
20. พญ.ณัฏฐพัชร จันทร์หอม
พ.บ.ม.เทคโนโลยีสุรนารี
    วว.รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แพทยสภา
21. พญ.วรางคณา รัตนปราการ
พ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา

22. พญ.กนกพร ชุติวงศ์ธนาพัฒน์
พ.บ. ม.ธรรมศาสตร์
วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา

อาจารย์พิเศษของภาควิชา

1. นพ.จิรพงศ์ ดาวเรือง
M.D. Osaka University, Japan
ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขศึกษา
(D.T.M. & H) ม.มหิดล(คณะเวชศาสตร์เขตร้อน)
วว.รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา
2. นายสละ อุบลฉาย
วท.บ. (รังสีเทคนิค) ม.มหิดล
3. พ.ญ.อัญชลี เครือตราชู
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.รังสีวิทยาทั่วไป  แพทยสภา
4. พ.ญ.ลาวัลย์ ว่องตาประดิษฐ์
พ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย  แพทยสภา
5. ผศ.พิเศษ นพ.ยุทธนา แสงสุดา
พ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.รังสีวิทยาทั่วไป  แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์นิวเคลียร์  แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

ภาควิชาศัลยศาสตร์

1. ผศ.พิเศษ นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา
หัวหน้าภาควิชา
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
2. ผศ.พิเศษ นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
3. ผศ.พิเศษ นพ.ธีระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
4. นพ.สันติ โลกเจริญลาภ
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
5. นพ.ภาสุ สุขีพจน์
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
6. นพ.จีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ
พ.บ. ม.รังสิต
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
FICS
7. ผศ.พิเศษ นพ.สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์
พ.บ. ม.รังสิต
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
อว.อนุสาขาศัลยศาสตร์ล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก
แพทยสภา
8. นพ.กิตติพงศ์ ชัยบุตร
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา  
9. นพ.พุทธิพร เย็นบุตร
พ.บ.  ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
ป.Clinical Fellow in Head-Neck-Breast Surgery
ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
10. นพ.กษิดิน วิทูภิญโญภาพ
พ.บ.  ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขาศัลยศาสตร์ล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก
แพทยสภา
11. พญ.รับพร สุขพานิช
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  ม.เชียงใหม่
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
Cert.Fellowship Breast and Endocrine Surgery
(ป.ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ) ร.พ.รามาธิบดี
12. พญ.วิภาวี อินทโสตถิ
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
ป.การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน
และทางเดินน�้ำดี ร.พ.ราชวิถี
13. พ.ญ.กรรณิการ์ เลาหวิจิตร
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์  แพทยสภา
14. นพ.พัทธวุฒิ จันทูปมา
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.ศัลยศาสตร์  แพทยสภา
วว.อนุสาขาเวชบ�ำบัดวิกฤต แพทยสภา

15. นพ.พงศ์พล ศรีพันธ์
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.ศัลยศาสตร์  แพทยสภา
วว.อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด แพทยสภา
16. ผศ.พิเศษ พญ.กฤษณี กาญจนพันธุ์
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
17. นพ.อนันต์ อนันทนันดร
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
18. ผศ.พิเศษ นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
19. นพ.อิทธิพล กุลนรัตน์
พ.บ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วว.ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
20. น.พ.สุจินต์ รุจิเมธาภาส
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
21. ผศ.พิเศษ พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยคลินิก
(ศัลยศาสตร์)
ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา
22. นพ.ธรรมนูญ พนมธรรม
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา
23. เรืออากาศเอก นพ.กฤษณ์ ศิริปุณย์
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
ป.แพทย์เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา
24. พญ.วาสิตา เสริมสกุลวัฒน์
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา
25. นพ.ภัคภพ มหจิตรสัตยา
พ.บ.  ม.รังสิต
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง  แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
26. น.พ.กิติพงศ์ แก้วพิชัย
พ.บ.ม.พระบรมชนก
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง  แพทยสภา
27. นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย
พ.บ. ม.ขอนแก่น
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ศัลยศาสตร์) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
28. นพ.สมเกียรติ พุ่มไพศาลชัย
M.D. Manila Central University Philippines
วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
29. นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วัฒนาเสถียร
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
30. นพ.ธเนศ ไทยด�ำรงค์
พ.บ. (เกียรตนิยมอันดับ 2) ม.รังสิต
อว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
31. นพ.เสริมสิน สินธุบดี
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
32. น.พ.ชววรรธน์ โกสีย์ศิริกุล
พ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  แพทยสภา
33. พ.ญ.มัชฌิมา ฮวบกอง
พ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  แพทยสภา
34. นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก  แพทยสภา
35. นพ.วิทวัส พิบูลย์
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.ศัลยศาสตร์  แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา
36. นพ.ชูศักดิ์ หนูแดง
พ.บ. ม.สงขลานครรินทร์
วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา
37. พญ.อัจฉรา น�ำการุณอรุณโรจน์
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา

38. นพ.พิเชษฐ์ กันหากุล
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา
39. นพ.ศุภกร ศรีหัตถผดุงกิจ
ภ.บ.ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
M.D. Lyceum Northwestern Univ., Philippines
วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา

อาจารย์พิเศษของภาควิชา

1. ศ.คลินิก นพ.ชัยรัตน์ โภคาวัฒนา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยคลินิก
(ศัลยศาสตร์)
ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
FRCST, FICS
2. นพ.พรินทร์ มหัทธโน
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)ม.เชียงใหม่
พ.บ.ม.เชียงใหม่
วว.ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
3. นพ.ไพบูลย์ จิวะไพศาลพงศ์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.เชียงใหม่
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
4. นพ.วีรชัย มหธราดล
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ศัลยศาสตร์) มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
FRCST, FICS
5. ศ.คลินิก น.พ.สุชาติ จันทวิบูลย์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)  ม.เชียงใหม่
พ.บ. ม.เชียงใหม่
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ศัลยศาสตร์) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
FRCST, FICS
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
6. น.พ.ดนัยพันธ์ อัครสกุล
วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1)  (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
ม.มหิดล (รามาธิบดี)
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)  ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  แพทยสภา
MBA.  ม.ธรรมศาสตร์
7. ผศ.พิเศษ นาวาอากาศตรี น.พ.พุชฌงค์ ทิมรัตน์
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
ป.การผ่าตัดผ่านกล้อง  จุฬาลงกรณ์ฯ
8. นพ.วิโรจน์ จิตต์แจ้ง
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  แพทยสภา
9. นพ.อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์  แพทยสภา
วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก  แพทยสภา
10. นพ.ทวี รัตนชูเอก
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
FRCST

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

1. นพ.สมชาย เชิดชูเกียรติสกุล
หัวหน้าภาควิชา
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
2. นพ.สุกรม ชีเจริญ
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
3. ผศ.พิเศษ นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
4. นพ.พินิจ ศรีสุวรรณภรณ์
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
Cert.Sport Medicine Total Joint Replacement
UCLA School of  Medicine, U.S.A.

5. นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
Cert.Shoulder Surgery Tokai University, Japan
6. ผศ.พิเศษ นพ.บรรจบ อริยะบุญศิริ
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
ป.เนื้องอกทางออร์โธปิดิกส์ ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
7. นพ.อธิคม เมธาเธียร
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
ป.ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (ร.พ.ราชวิถี)
8. พ.ญ.กิตติวรรณ สุพิชญางกูร
พ.บ.  ม.รังสิต
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
ป.จุลศัลยกรรมและศัลยกรรมทางมือ ร.พ.เลิดสิน
Cert. Hand and Microsurgery  Cert. Hand
Orthopedic   
Hospital  for  Special  Surgery,USA  International  
Univ. of Health  and Welfare, Japan
9. พญ.ธนิตา ปัญญาอมรวัฒน์
        พ.บ. ม.รังสิต
        วว.ออร์โธปิดิกส์   แพทยสภา
10. นพ.ฐกฤต ชมภูแสง
        พ.บ. ม.รังสิต
        วว.ออร์โธปิดิกส์   แพทยสภา
11. นพ.พงศกร บุบผะเรณู
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
12. นพ.อนุชิต เวชชัยชีวะ
พ.บ. ม.รังสิต
วว.ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
ป.ศัลยศาสตร์ข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม  กรมการแพทย์
(ร.พ.ราชวิถี)
13. นพ.ยงยศ เหลืองวิชชเจริญ
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
ป.เฉพาะทางกระดูกสันหลัง ร.พ.ราชวิถี
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
14. นพ.ภัทร จุลศิริ
พ.บ. ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
Cert. Foot and Ankle Surgery  FIFA Medical Center,
Schön Klinikum, Müenchen Germany
15. นพ.สุขุม งามกิติเดชากุล
พ.บ. ม.มหิดล
วว.ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
ป.อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
16. นพ.สุริยะ ลักษวุธ
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
Cert. Sports  Medicine กรมการแพทย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

1. พญ.สมลักษณ์ กาญจนาพงศ์กุล
หัวหน้าภาควิชา
วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
น.บ. ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2. ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร
วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.D. Fatima College of Medicine, Philippines
วว.จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
3. พญ. จามรี ณ บางช้าง
พ.บ.ม.ธรรมศาสตร์
วว.จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
4. นพ.ยุติธรรม เชิญอักษร
พ.บ. ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
5. นพ.ธีรวุฒิ รัตนพิชญชัย
พ.บ.  ม.รังสิต
วว.จิตเวชศาสตร์  แพทยสภา

อาจารย์พิเศษของภาควิชา

1. นพ.อนนท์ บริณายกานนท์
วท.บ. ม.เชียงใหม่
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา

ภาควิชาพยาธิวิทยา

1. นพ.ฐิติ กวักเพฑูรย์
หัวหน้าภาควิชา
วท.บ.(เกียรตินิยม) ม.สงขลานครินทร์
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(พยาธิวิทยากายวิภาค) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.พยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา
2. นพ.ศักดิ์ชัย จิตภักดี
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.พยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา
3. พ.ญ.พสธร โพธิวงศาจารย์
พ.บ. ม.มหิดล (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
วว.พยาธิวิทยากายวิภาค แพทยสภา
4. พญ.ภัทภชา โชติกะวิเชียร
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       วว.พยาธิวิทยากายวิภาค  แพทยสภา
5. ผศ.ดร. นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.นิติเวชศาสตร์  แพทยสภา
Doktor der Medizin in Forensic toxicology
Johannes Gutenberg University,
6. นพ.ธีรสิทธ ไวยนันท์
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1) ม.นเรศวร
วว.พยาธิวิทยากายวิภาค  แพทยสภา
7. พญ.กวีกรอง สุขะกูล
พ.บ.ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วว.พยาธิวิทยากายวิภาค  แพทยสภา
8. พญ.ทิตาพร นพมณีไพศาล
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       วว.พยาธิวิทยากายวิภาค  แพทยสภา

ภาควิชาจักษุวิทยา
1. นพ.ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์
หัวหน้าภาควิชา
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
Certified Fellowship in Retina and Vitreous Diseases
University of British Columbia Vancouver, Canada
Cert. in Lasik Refractive Surgery Singapore           
National Eye Center
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
2. พญ.สุภาพร ศรีธวัชพงศ์
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(จักษุวิทยา)
ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
Cert. in Refractive Surgery Doheny Eye Institute
University of Southern California, U.S.A.
3. นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(จักษุวิทยา)
ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
Certified Followship in Vitreoretina Disease
Albert Einstein College of Medicine, NY, U.S.A.
4. ผศ.นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
Cert. in Glaucoma The New York Eye and
Ear Infirmary, New York, NY. USA
5. พญ.รัติยา พรชัยสุรีย์
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
Cert. in Pediatric and Strabismus The Royal
Victorian Eye and Ear Hospital, Melbourne,
Australia
6. พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ
        พ.บ. ม.เชียงใหม่
ป.วิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก                                                  
(เวชศาสตร์ครอบครัว) ม.เชียงใหม่
อว.จักษุวิทยา แพทยสภา
ป.จักษุวิทยาเฉพาะทางด้านจอประสาทตาและ
น�้ำวุ้นตา (ร.พ.ราชวิถี)
7. นพ.ธีรวีร์ หงส์หยก
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(จักษุวิทยา) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
ป.แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด (กระจกตา)
ร.พ.จุฬาลงกรณ์
Cert.Fellowship in Cornea and Refractive Surgery
Wilmer Eye Institute,Johns Hopkins Univ.

Cert.Fellowship in Cornea and Refractive Surgery
Wilmer Eye Institute, Thomas Jefferson Univ
8. พญ.สมพร จันทรา
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
ป.จักษุวิทยาโรคกระจกตา(ร.พ.จุฬาลงกรณ์)
9. นพ.จิรวุฒิ ลิ้มวัฒนายิ่งยง
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
อว.จักษุวิทยา แพทยสภา
ป.จักษุวิทยาเฉพาะทางด้านจอประสาทตา
และน�้ำวุ้นตา(ร.พ.ราชวิถี)
10. นพ.มงคล ธาดารติ
        พ.บ.ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
11. พญ.นุชรี ปริวิสุทธิ์
พ.บ. ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
ป.อนุสาขาต้อหิน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ  (ร.พ.ราชวิถ)ี
12. พญ.ภรณ์ลดา ศัลกวิเศษ
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1)  ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
ป.ผู้เชี่ยวชาญสาขากระจกตา (ศิริราชฯ)
13. พญ.ภาริณี เขมโชคนที
พ.บ. ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
14. นาวาอากาศตรี นพ.สุขุม ศิลปอาชา
        พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
        วว.จักษุวิทยา  แพทยสภา
        ป.แพทย์เฟลโลว์สาขาน�้ำวุ้นตา และจอประสาทตา
(ร.พ.ราชวิถี)
15. นพ.ณัฐพล โภคาวัฒนา
        พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
        วว.จักษุวิทยา   แพทยสภา

อาจารย์พิเศษของภาควิชา

1. นพ.ธีระพงษ์ ทังสุบุตร
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
พ.บ.ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.จักษุวิทยา แพทยสภา
Cert. in Basic Science of Ophthalmology
Stanford University, U.S.A
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

1. น.พ.พรเอก อภิพันธุ์
หัวหน้าภาควิชา
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา  แพทยสภา
2. ผศ.พิเศษ นพ.วิรัช ทุ่งวชิรกุล
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ม.มหิดล(รามาธิบดี)
อว.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา
3. พญ.ชลิษา บัณฑิตกุล
พ.บ. ม.รังสิต
อว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
4. นพ.ดาวิน เยาวพลกุล
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
5. นพ.ณัฐ นิยมอุดมวัฒนา
พ.บ. ม.นเรศวร
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
6. พญ.นภัสถ์ ธนะมัย
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.ขอนแก่น
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
7. นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ
พ.บ.ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
8. พญ.ฤทัยรัตน์ สุพฤกษ์ทวีชัย
วท.บ.(ชีวเคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ2)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
9. นพ.ธนุศักดิ์ ศรีใจ
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
10. พญ.ศศิกานต์ ภูมิคอนสาร
พ.บ. ม.รังสิต
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
11. นพ.สุประพล จันทพันธ์
พ.บ. ม.มหิดล  (วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล)
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
12. พ.ญ.สมจินต์ จินดาวิจักษณ์
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)  ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา

13. น.ส.ภัทรี โพธิ์ไพจิตร
วท.บ.(สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
ม.มหิดล (รามาธิบดี)
14. น.ส.ลักษิกา ลัทธ์พิทยา
วท.บ.(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)  ม.มหิดล
15. น.ส.อารีรักษ์ เดชยงค์
วท.บ.(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)  ม.มหิดล
16. พญ.ธนิษฐา บวรปรัส
พ.บ. ม.มหิดล
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
วว.อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งศีรษะและ
ล�ำคอ แพทยสภา
17. นพ.กิตติชัย มงคลกุล
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.ขอนแก่น
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา

อาจารย์พิเศษของภาควิชา

1. นพ.เกียรติยศ โคมิน
วท.บ. ม.มหิดล
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

1. พญ.สิริรัตน์ เล่าสุอังกูร
หัวหน้าภาควิชา
M.D. University of the East Ramon Magsaysay
Memorial, Medical Center, Philippines
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
MBA (Management) Tempa College, USA
PhD Suma Cumlaude (Management) California
College Coast University, USA
2. นพ. วินัย ศรีสะอาด
M.D. RTRMF College of Medicine Leyte,Philippines
อว. เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ป.เวชศาสตร์โรคติดยา ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
ป.การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต
ส�ำนักงานประกันสังคม
ป. แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรมการแพทย์
3. พญ.รัชดาพร บุญญาภิสมภาร
พ.บ. ม.มหิดล
วว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
4. พญ.นัชชา เรืองเกียรติกุล
พ.บ.ม.สงขลานครินทร์
วว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

อาจารย์พิเศษของภาควิชา
นพ. โกฤทธิ์ สุมาลย์นพ
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา (ศิริราชฯ)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง
ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
		

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

1. ผศ.พิเศษ พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์
หัวหน้าภาควิชา (รักษาการ)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
ประกาศนียบัตรโรคผิวหนัง ม.มหิดล(รามาธิบดี)
อว. กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา แพทยสภา
2. ผศ.พิเศษ นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
M.Sc.(Medical epidemiology) บัณฑิตวิทยาลัย
ม.มหิดล
อว.กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด-ปริกำ� เนิด แพทยสภา
3. รศ.พิเศษ พญ.สุนทรี รัตนชูเอก
วทบ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.สงขลานครินทร์
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(กุมารเวชศาสตร์)
ม.มหิดล(ร.พ.พระมงกุฎเกล้า)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
Graduate in the Complementary Studies in Food
Science and Nutrition, University of Gent, Belgium
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
M.Sc. (Nutritional Sciences) The Hebrew Univ. of
Jerusalem, Israel

4. ศ.คลินิก นพ.สุทธิพงษ์ ปังคานนท์
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
Cert. in Cilnical Genetics University of Maryland,
U.S.A.
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
5. ผศ.พิเศษ นพ.สมจิต ศรีอุดมขจร
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา(สถาบันสุขภาพเด็กฯ)
อว.กุมารเวชศาสตร์ระบบประสาท
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ(รามาธิบดี)
Cert. Pediatric Epilepsy Austin and Repatriation
Medical Center, Melbourne University, Australia
6. ผศ.พิเศษ พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว. กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา
อว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
Cert. in Stem Cell Research Univ. of Michigan
7. นพ.ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต แพทยสภา
Cert. in Pediatric Nephrology/Transplantation
Univ. of Illinois at Chicago
8. ผศ.พิเศษ พญ.พนิดา ศรีสันต์
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ แพทยสภา
9. นพ.ธวัชชัย กิระวิทยา
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
10. รศ.พิเศษ ดร.พญ.วารุณี พรรณพานิช วานเดอพิทท์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.ขอนแก่น
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
PhD(Epidemiology) Univ.of  California, Los Angeles
11. ผศ.พิเศษ พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู
พ.บ. ม.รังสิต
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ผศ.พิเศษ พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(กุมารเวชศาสตร์) ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว. กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ผศ.พิเศษ พญ.ปราณี เมืองน้อย
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว. จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
พญ.ประอร สุประดิษฐ ณ อยุธยา
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
Cert.of  Post-doctoral Fellowship in Immunology
and Infectious Disease Univ. of  Massachusetts
Medical School
ผศ.พิเศษ พญ.ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
และโรคตับ  แพทยสภา
ผศ.พิเศษ นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
พญ.ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา
ผศ.พิเศษ นพ.ประวิทย์ เจตนชัย
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
แพทยสภา
นพ.เฉลิมไทย เอกศิลป์
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
พันตรี นพ.กันย์ พงษ์สามารถ
พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
รศ.พิเศษ นพ.วรการ พรหมพันธุ์
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
พญ.ทัศลาภา แดงสุวรรณ
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
แพทยสภา
ผศ.พิเศษ พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทยสภา
ผศ.พิเศษ พญ.อรวรรณ เอี่ยมโอภาส
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
พญ.อุไรวรรณ เลิศวนัสบดี
พ.บ. ม.ธรรมศาสตร์
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต แพทยสภา
พญ.นัยนา ณีศะนันท์
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ พัฒนาการและพฤติกรรม
แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
27. พญ.ช่อแก้ว คงการค้า
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิสม แพทยสภา
28. ผศ.พิเศษ พญ.รัชดา เกษมทรัพย์
พ.บ.  ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
MS (Nutrition) Univ. of Minnesota, USA
29. ผศ.พิเศษ พญ.พักต์เพ็ญ สิริคุตต์
พ.บ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา               
30. พญ.จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
Am Board of Family Practice North Dakota,USA
Am Board of Medical Genetics Tulane Univ,USA
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
31. พญ.พิมพ์ภัค ประชาศิลป์ชัย
พ.บ.ม.รังสิต
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
32. นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช
พ.บ. ม.มหิดล(รามาธิบดี)
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
        วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิดและ
ปริก�ำเนิดแพทยสภา
33. พญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา แพทยสภา
34. พญ.นุชนาฏ มหเมธากิจ
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา แพทยสภา
35. พญ.พิริยา จันทราธรรมาชาติ
พ.บ.ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิสึม แพทยสภา

36. นพ.กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)  ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา แพทยสภา
37. พญ.นันท์ธิดา ภัทราประยูร
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diplomate American Board of Pediatrics  Mount
Sinai School of  Medicine, Jersey City/Newark
Beth Israel Medical Center, USA
Diplomate American Sub - Board of Neonatal
and Perinatal Medicine Children’s Hospital of
LosAngeles/LAC & USC Medical Center University
of Southern California, USA
อว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
และปริก�ำเนิด แพทยสภา
38. นพ.กิตติชัย มูลวิริยกิจ
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
39. พญ.พรรณธิป ภัทรกุลวิวัฒน์
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
40. นพ.เปรมศักดิ์ เหล่าอยู่คง
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
และปริก�ำเนิด แพทยสภา
41. พญ.กัญฑิมาศ สิทธิกูล
พ.บ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
แพทยสภา
42. ผศ. พญ.มิรา โครานา
MB,BS Lady Hardinge Medical College,New Delhi,
India
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
Cert. in Perinatal-Neonatal Medicine Medical
College of Georgia, USA
อว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
และปริก�ำเนิด แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
43. พญ.ธันยพร เมฆรุ่งจรัส
พ.บ. ม.รังสิต
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
ป.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนการ
และพฤติกรรม กรมการแพทย์
44. พญ.นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ1)  ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
และโรคตับ แพทยสภา
45. น.พ.สมมนตร์ จินดากุล
พ.บ. ม.รังสิต
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
และปริก�ำเนิด แพทยสภา
46. น.พ.สิวโรจน์ ขนอม
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคทางเดินอาหารและโรคตับ  แพทยสภา
47. พญ.รัชรียา สุขเสงี่ยม
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
48. พญ.ปัณรสี บุญยบุตร
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว.โสต ศอ นาสิกวิทยา แพทยสภา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ส�ำหรับผู้ป่วยเด็ก แพทยสภา

อาจารย์พิเศษภาควิชากุมารเวชศาสตร์
1.

น.พ.สหัส เหลี่ยมสุวรรณ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)  ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
Cert. in Pediatric Neurology Royal Alexandra
Hospital for Children, Sydney, Australia
2. ศ.คลินิก (ผศ.) พ.ญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)  ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
Cert. in Neonatology Louisiana State University, U.S.A.

3. ผศ. น.พ.ธัญญณัฐ บุนนาค
       พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  แพทยสภา
4. ผศ. พ.ญ.นิยะดา วิทยาศัย
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)  ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
Cert. in Pediatric Gastroenterology & Endoscopy
Royal Children Hospital Brisbane, Australia
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา
อว.กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
5. รศ.คลินิก น.พ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.สงขลานครินทร์
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
6. ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.ตจวิทยา  แพทยสภา
อว.กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา แพทยสภา
Cert. Fellowship in Clinical Pediatric Dermatology
San Francisco, USA
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
7. ผศ.นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
วว.กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
Cert. in Pediatric Cardiology Royal Children’s
Hospital, Melbourne, Australia
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ (สถาบันสุขถาพเด็กฯ)
1. ผศ.พิเศษ พญ.อัจฉริยา ทองสิน
หัวหน้ากลุ่มงาน
พ.บ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกม.มหิดล  
วว. กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา
2. พญ.วราภรณ์ มหธราดล
พ.บ.  ม.ขอนแก่น
วว. กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
3. พญ.วรรณนิสา ภู่เจริญ
พ.บ.  ม.เชียงใหม่
วว.กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา
4. พญ.สุรเนตร ลออวงศ์
        พ.บ. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กทม.
วว. กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา
5. น.พ.จารุพงษ์ น้อยต�ำแย
พ.บ. ม.นเรศวร
วว. กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา
6. พญ.มนทินี สัปจาตุระ

อาจารย์พิเศษกลุ่มงานศัลยศาสตร์
(สถาบันสุขถาพเด็กฯ)
1. ศ.คลินิก นพ.รังสรรค์ นิรามิษ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        วว. กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา
2. น.พ.ไมตรี อนันต์โกศล
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.มหิดล
พ.บ. ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว. กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา
3. ผศ.พิเศษ นพ.วีระ บูรณะกิจเจริญ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
พ.บ.(แพทยศาสตร์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
วว. กุมารศัลยศาสตร์  แพทยสภา
ป.หลักฐานเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 42
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ร.ม.(บริหารรัฐกิจ) ม.ธรรมศาสตร์

กลุ่มงานรังสีวิทยา (สถาบันสุขถาพเด็กฯ)
1. พญ.วรางคณา รัตนปราการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา
2. พ.ญ.กนกพร ชุติวงศ์ธนาพัฒน์
พ.บ.ม.ธรรมศาสตร์
วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา

กลุ่มงานจิตเวช

1. ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย
หัวหน้ากลุ่มงาน
พ.บ. ม.สงขลานครินทร์วว.กุมารเวชศาสตร์
แพทยสภา
อว.จิตเวชศาสตร์เด็ก และวัยรุ่น แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
2. ผศ.พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
พ.บ. ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทยสภา
3. พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทยสภา

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาควิชาเวชศาสตร์ปอ้ งกันและสังคม และเวชศาสตร์
ชุมชน
1. ผศ.พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน
หัวหน้ากลุ่มงาน
      วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแทพย์) ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
      พ.บ. ม.มหิดล(ศิริราชฯ)
      วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
      อว.กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด-ปริกำ� เนิด แพทยสภา
      อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
2. ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์
        วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)  จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ.(เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต  ม.มหิดล
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ป.การวิจัยประชากรศาสตร์  ม.เอ็กซีเตอร์ อังกฤษ
ป.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  เมลเบอร์น  ออสเตรเลีย
3. อาจารย์วันเพ็ญ อิ่มเอิบสิน
วท.บ.(สุขศึกษา) คณะสาธารณสุขศาสตร์(ม.มหิดล)
4. อาจารย์ประภาศรี แพทย์ศิริ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์(ม.มหิดล)
สาธารณสุขบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ม.สุโขมัยธรรมาธิราช)
5. นางสาวศิริพร ยุทธวราภรณ์
วท.บ.สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

โรงพยาบาลเลิดสิน
รอค�ำสั่งแต่งตั้ง
ผู้อ�ำนวยการ

ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
1.
     
     
     
2.
     
     
3.
     
     
     
4.
     
     
     
5.
     
     
6.
     
     
7.
     
     

นพ.ประยุกต์ พัววิไล
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
นพ.ฉัตรมงคล ณ ป้อมเพ็ชร
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ.ฐิติ ชลแสนเจริญ
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
วว. สูติ-นรีเวชวิทยา
นพ.สัญชัย โกศลกิติวงศ์
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
พญ.อมต ภู่ริยะพันธ์
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล(ศิริราช)
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ม.มหิดล
นพ.ณัฐ เกตุมาน
พ.บ.แพทยศาสตร์ รพ.ศิริราช
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ศิริราช
พญ.นิธิษา ตะพานวงศ์
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  แพทยสภา

ภาควิชาศัลยศาสตร์
1.
      
      
2.

นพ.วุฒิชัย จตุทอง
พ.บ.แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ม.มหิดล (รพ.ศิริราชฯ)
นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
   วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
3. พญ.กษมา กันทรวิชัยวัฒน์
        พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
        วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา (รพ.ราชวิถี)
4. นพ.นพพร โตมงคล
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.รังสิต
วว.ศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา
5. นพ.องอาจ วิจินธนสาร
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
6. พญ.ก้องจิต ค�ำทอน
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.รังสิต
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
7. นพ.ชาญชัย สัจจอิสริยวุฒิ
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา
8. นพ.พรเทพ ศรีมโนทิพย์
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.รังสิต
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา (รพ.เลิดสิน)
9. นพ.สุรพงษ์ ธนวงศ์วิบูลย์
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
วว.ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ แพทยสภา
10. นพ.มณเฑียร ลือประไพ
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา
11. นพ.วสันต์ เศรษฐวงศ์
พ.บ.แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ แพทยสภา
12. นพ.ธิติ เชาวนลิขิต
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา
(จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย)
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
13. นพ.ภาสกร อ�ำนาจตระกูล
พ.บ.แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
14. นพ.นุสรณ์ พัฒนจินดากุล
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ แพทยสภา
15. นพ.คุณากร ภูรีเสถียร
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
16. นพ.พลวิช นัยสวัสดิ์
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.รังสิต
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
17. นพ.รุ่งกิตต์ ตัญจพัฒน์กุล
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (จุฬาฯ)
18. พญ.สุชชลิต เบญจารัตนมณี
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา(ศิริราชฯ)
19. นพ.เกรียงศักดิ์ ยักกะพันธ์
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา (รพ.สงขลาฯ)
20. นพ.ศานิตย์ นาวิกบุตร
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
21. นพ.ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา
22. นพ.วิน ธีระพันธ์เจริญ
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา
23. พญ.พิชามญชุ์ เพ่งวานิช
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.กุมารศัลยศาสตร์ แพทยสภา (ศิริราช)
24. นพ.เจนหัด นพคุณ
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.รังสิต
วว. ศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา (ราชวิถี)
25. นพ.ภิญญพันธ์ พุฒค�ำ
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
วว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป กรุงเทพมหานครวชิรพยาบาล

ภาควิชาอายุรศาสตร์
1. พญ.เสาวนินทร์ อินทรภักดี
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.เชียงใหม่)
วว.อายุรศาสตร์  แพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ  แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา
2. นพ.โชคชัย กิตติญาณปัญญา
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.จุฬาฯ
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (จุฬาฯ)
วว.อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติกซั่ม แพทยสภา
3. พญ.ศยามล กิมตระกูล
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (รพ.เลิดสิน)
วว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร แพทยสภา
4. พญ.ฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.จุฬาฯ
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (รพ.จุฬาฯ)
วว.อายุรศาสตร์ตอ่ มไร้ทอ่ และเมตาบอลิสมึ แพทยสภา
5. นพ.มนต์ชัย ศิริบ�ำรุงวงศ์
พ.บ.แพทยศาสตร์ (กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล)
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์)
วว.อายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์)
6. พญ.ฐิติรัตน์ ตั้งก่อสกุล
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (ศิริราช)
วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา (รามาธิบดี)
7. นพ.สิทธิชัย อาชายินดี
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
วว.เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา
อว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา
อว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด วชิรพยาบาล
8. นพ.สมชาย เจตสุรกานต์
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล (ศิริราช)
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (ศิริราช)
วว.อายุรศาสตร์โรคไต (ศิริราช)
9. พญ.ธนพร รัตนสุวรรณ
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล (ศิริราช)
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (ศิริราช)
10. พญ.ธิดานันท์ วนิชอนันตกุล
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (รพ.พระมงกุฎ)
วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
11. พญ.ณัฐวรรณ พละวุฑิโฒทัย
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล (ศิริราช)
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (ศิริราช)
วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา (ศิริราช)
เข้ารับราชการ 2 เม.ย. 2550
วันเกษียณ  12 ธ.ค. 2586
12. พญ.จีรวัฒน์ พรายทองแย้ม
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วว.อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา(พระมงกุฎ)
13. นพ.ปิยะศักดิ์ น่วมนา
พ.บ.แพทยศาสตร์ จุฬาฯ
วว.ประสาทวิทยา แพทยสภา (สถาบันประสาท)
14. นพ.ฤทธิกร อภิณหพานิชย์
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.รังสิต
วว.อายุรศาสตร์ แพทยสภา (รพ.เลิดสิน)
วว.อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจและเวชบ�ำบัดวิกฤต
15. นพ.สรศักดิ์ มากเมตตากุล
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
วว.อายุรศาสตร์ โรคเลือด ม.เชียงใหม่
16. พญ.เพ็ญวิภา ตระกูลวรรณชัย
พ.บ.แพทยศาสตร์
วว.อายุรศาสตร์ ตจวิทยา แพทยสภา
17. พญ.วันดี ไตรภพสกุล
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
วว.อายุรศาสตร์ เชียงใหม่
อว.อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ แพทยสภา จุฬาฯ
18. นพ.พุชฌงค์ แซ่โต๋ว
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล ศิริราช
วว.อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ศิริราช
อว.อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ แพทยสภา รามาธิบดีฯ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
1. พญ.สุพิตรา สุวรรณพรหมา
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
2. นพ.พิจัย ชุณหเสวี
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา

3. พญ.พวงทอง บุณยธรรมา
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา แพทยสภา
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
4. นพ.วรพิทักษ์ ไทยสิทธิ
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.กุมารเวชศาสตร์ โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก  
แพทยสภา
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา                        
5. พญ.กฤตยา นครชัย
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
วว.กุมารแรกเกิดและปริก�ำเนิด แพทยสภา
6. พญ.ปานฤดี วัฒนะประกรณ์กุล
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
7. นพ.วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
8. พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์
พ.บ.  ม.ขอนแก่น
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
9. พญ.ณัฐนันท์ พิทักษ์ตน
พ.บ.แพทยศาสตร์
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
1. นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
2. นพ.ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.เชียงใหม่)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
3. นพ.เจริญชัย พากเพียรไพโรจน์
พ.บ. ( ม.ขอนแก่น)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
4. นพ.ชวนนท์ สุมนะเศรษฐกุล
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
5. นพ.ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
6. นพ.ชาลี สุเมชวานิชย์
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.เชียงใหม่)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
7. นพ.ณรงค์ชัย ภัทรบรรเจิด
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
8. นพ.ประเสริฐ หลิ่วผลวณิชย์
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
9. นพ.ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
10. นพ.ปิยะ เกียรติเสวี
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.เชียงใหม่)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
11. นพ.ภาสนันต์ สุคันธนาค
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
12. พ.ต.ต. นพ.วิชาญ กาญจนถวัลย์
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
13. นพ.วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
14. นพ.สมบัติ คุณากรสวัสดิ์
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
15. นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
16. นพ.ชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
17. นพ.ชิตวีร์ เจียมตน
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
18. นพ.ปฤศนัย พฤฒิกุล
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา

19. นพ.อภิสรรค์ จินานุวัฒนา
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
20. นพ.ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
21. นพ.เดชพร พุทธิวรา
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
22. นพ.นวพงศ์ อนันตวรสกุล
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
23. นพ.สุนิคม ศุภอักษร
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
24. พญ.ซายน์ เมธาดิลกกุล
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.เชียงใหม่)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา
25. นพ.พงศ์ศิริ เปียคง
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ)
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  แพทยสภา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

1. พญ.สุนีย์ เจริญวัฒน์
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา
2. นพ.ปริย วิมลวัตรเวที
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา
3. พญ.รุ่งทิพย์ โชคไพรสิน
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.เชียงใหม่)
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา
4. พญ.เลขา ดีรูป
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา
5. พญ.พรทิพย์ สิมะด�ำรง
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ)
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา
6. พญ.สิริวดี เงินประเสริฐศิริ
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์
7. นพ.ปัญญา งามวงศ์สงวน
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
1. พญ.อลิสา ยาณะสาร
พ.บ.แพทยศาสตร์(ม.ธรรมศาสตร์)
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  แพทยสภา
2. นพ.ฐิติ วงษ์ตั้งมั่น
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  แพทยสภา
3. นพ.เกษมสุข โยธาสมุทร
Internation Medical University
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  แพทยสภา
4. พญ.บุษกร จันทร์รัชชกูล
พ.บ.แพทยศาสตร์(ม.สงขลานครินทร์)
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  แพทยสภา

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
1. นพ.ศรชัย วีรมโนมัย
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.เวชปฏิบัติทั่วไป  แพทยสภา
2. นพ.สมสิทธิ์ ชุณหรัศมิ์
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
3. พญ.อาวีพรรณ กมลศรี
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.นวมินทราธิราช)
วว.เวชปฏิบัติทั่วไป  แพทยสภา
4. นพ.วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาควิชาจักษุวิทยาและโสต ศอ นาสิกวิทยา
1. นพ.ชัยสิทธิ์ ใบไม้
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.จักษุวิทยา  แพทยสภา
2. นพ.จุลเวช กาญจนเจตนี
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.จักษุวิทยา  แพทยสภา
วว.จักษุวิทยา กระจกตา   แพทยสภา

3. พญ.ปฐมาภรณ์ สุรวงษ์สิน
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.เชียงใหม่)
วว.จักษุวิทยา  แพทยสภา
วว.จักษุวิทยา จอประสาทตา   แพทยสภา
4. นพ.วรากร เทียมทัด
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ)
วว.จักษุวิทยา  แพทยสภา
วว.จักษุวิทยา เด็กและกล้ามเนื้อตา   แพทยสภา
5. พญ.วิรัญญา วชิรศักดิ์ชัย
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.จักษุวิทยา  แพทยสภา
วว.จักษุวิทยา โรคต้อหิน   แพทยสภา
6. พญ.สสิพร วัฒนเวชสกุลชัย
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.จักษุวิทยา  แพทยสภา
วว.จักษุวิทยา กระจกตา   แพทยสภา
7. นพ.เสริมพงศ์ ศิริกุล
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.จักษุวิทยา  แพทยสภา
8. นพ.พิเชฏฐ โชติกประสาธน์
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  แพทยสภา
9. พญ.พิชชุดา ศิวะอัญชลีกุล
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  แพทยสภา

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

1. นพ.ธีระพล สมหมายไชยา
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.วิสัญญีวิทยา  แพทยสภา
2. นพ.ฐิติพันธุ์ โสตถิโสภา
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ)
วว.วิสัญญีวิทยา  แพทยสภา
3. นพ.กนกศักดิ์ มธุรศิลป์
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา
4. พญ.กชภา ดุสิตตานนท์
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
วว.วิสัญญีวิทยา ม.ขอนแก่น
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5. พญ.ศิริวิมล รัฐประเสริฐ
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.จุฬาฯ
วว.วิสัญญีวิทยา  ม.สงขลานครินทร์
6. พญ.อารีย์รัตน์ แก้วอนุชิต
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
วว.วิสัญญีวิทยา
วว.อนุสาขาวิสัญญีวิทยาส�ำหรับการผ่าตัดหัวใจ
หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก

ภาควิชาจิตเวชวิทยา

ภาควิชาพยาธิวิทยา

รายนามอาจารย์ประจ�ำโรงพยาบาลกบินทร์บุรี

1. นพ.ปราโมช พงษ์ทองเจริญ
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.พยาธิกายวิภาค  แพทยสภา

ภาควิชานิติเวชวิทยา

1. นพ.ธีรชัย ยงชัยตระกูล
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป  แพทยสภา
2. พญ.อลิสา ยาณะสาร
พ.บ.แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา

ภาควิชารังสีวิทยา

1. พญ.ภรา อุรุโสภณ
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.รังสีวิทยาทั่วไป   แพทยสภา
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา
2. พญ.มยุรา บุญธาทิพย์
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.รังสีวินิจฉัย  แพทยสภา
3. นพ.ธนา พงศ์ภานุมาไพศาล
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ)
วว.รังสีวินิจฉัย  แพทยสภา
อว.รังสีร่วมรักาของล�ำตัว
4. นพ.มีนัท อัชรพงศ์
พ.บ.  ม.ขอนแก่น
วว.รังสีวินิจฉัย  แพทยสภา
5. พญ.นัฐรดา รอดเหตุภัย
พ.บ.แพทยศาสตร์ (ม.มหิดล)
วว.รังสีวินิจฉัย  แพทยสภา

1.   นพ.กฤดา    ณ สงขลา
พ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ประสาทวิทยา  แพทยสภา      
วว.เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา
2. พญ.ประภาศรี วงษ์สุวรรณ
พ.บ.แพทยศาสตร์(ม.ธรรมศาสตร์)
วว.จิตเวชศาสตร์  แพทยสภา
1. นพ.โชคชัย มานะดี
ผู้อ�ำนวยการ (เวชศาสตร์ครอบครัว)
2. นพ.แสงเงิน ชัยประเศียร
(สูติ-นรีเวชศาสตร์)
3. นพ.วรพงษ์ แก้วทอง
(สูติ-นรีเวชศาสตร์)
4. นพ.ชาลี สโมสร
(สูติ-นรีเวชศาสตร์)
5. พญ.บุษกร ศรีพลากร
(ศัลยกรรม)
6. นพ.สุวิทย์ อนันต์อิทธิ
(ศัลยกรรม)
7. พญ.วิยะดา วีระยุทธศิลป์
(ศัลยกรรม)
8. นพ.ธวัช เจียมรัตนจรัส
(อายุรกรรม)
9. นพ.พรเทพ วัฒนศรีสาโรช
(อายุรกรรม)
10. นพ.ธนภูมิ สิกขารักษ์สกุล
(อายุรกรรม)
11. นพ.รณกฤต ลิ้มวราภัส
     (อายุรศาสตร์โรคไต)
12. พญ.สุจนา เมธานันทกูล
     (อายุรศาสตร์โรคไต)
13. พญ.วิไลวรรณ สโมสร
    (กุมารเวชศาสตร์)
14. พญ.สุวิสา นาใจคง
(กุมารเวชศาสตร์)
15. พญ.ศยามล เกตุไทย
     (กุมารเวชศาสตร์)
16. นพ.ภัทราวุฒิ ชินศักดิ์ชัย
(ออร์โธปิดิกส์ )
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17. นพ.วงทอง วังทะพันธ์
(ออร์โธปิดิกส์ )
18. นพ.เชวง เจียมมหาทรัพย์
(ออร์โธปิดิกส์ )
19. นพ.เกียรติรัตน์ โรจนารุณ
(ออร์โธปิดิกส์ )
รายชื่อแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
1. นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร
(ผอ.โรงพยาบาล)
2. นพ.ธงชัย ภูวคีรีวิวัฒน์
(กุมารเวชกรรม)
3. พญ.กนกพร ทองเลื่อน
(กุมารเวชกรรม)
4. พญ.ทัศนีย์ อมรอินทพิเชฐ
(กุมารเวชกรรม)
5. พญ.อรสิริ ปษปาคม
(กุมารเวชกรรม)
6. นพ.ธีรวัฒน์ โสธนนันทน์
(ศัลยกรรม)
7. นพ.สมคิด ยึนประโคน
(อายุรกรรม)
8. พญ.พรพิมล ดลวิทยากุล
(อายุรกรรม)
9. นพ.สุระชัย ทรัพย์จรัสแสง
(อายุรกรรม)  
10. นพ.เพลิน โทนสระน้อย
(อายุรกรรม)
11. พญ.ดารัตน์ เรืองเกรียงสิน
(อายุรกรรม)
12. พญ.วรรณภรณ์ สิงหาจุลเกตุ
(อายุรกรรม)
13. พญ.พิชชญา อภิชาตอ�ำมฤต
(อายุรกรรม)
14. พญ.กาญจนา เทียนประเสริฐกิจ
(อายุรกรรม-โรคไต)
15. นพ.สมคิด สุพรรณ์
(สูติ-นรีเวชศาสตร์)
16. พญ.ศรัณย์ธร ศรีพิไลพงศ์
(สูติ-นรีเวชศาสตร์)
17. นพ.วิทยา หอมฉุน
(ออร์โธปิดิกส์ )

18. นพ.ชัยรัตน์ สมบูรณ์ธนกิจ
(ออร์โธปิดิกส์ )
19. นพ.พิศุทธิ์ ตันธนาทิพย์ชัย
(ออร์โธปิดิกส์ )
20. นพ.เนตรน้อย ชาลี
21. นพ.พิทยา วิชัย
22. พญ.อนัญญา อุชชิน
23. นพ.ปิยะ สวัสดิผล
24. พญ.กรณัฏฐ์ เศรษฐ์คุณชัย
25. นพ.ณัฐชัย แท่งทอง
26. นพ.ชาญยุทธ ตุรานนท์
27. นพ.ติณห์นภัทร เศรษฐ์คุณชัย
28. นพ.สิทธิโชค วัฒนโรจนาพร
รายนามอาจารย์ประจ�ำโรงพยาบาลแปลงยาว
1. พญ.ทิพวรรณ ไชยประการ
ผู้อ�ำนวยการ
2. พญ.ชมพูนุช สิทธิ
(เวชปฏิบัติทั่วไป)
3. นพ.ชาคริต วิสุทธิวรรณ
(เวชปฏิบัติทั่วไป)
4. นพ.อัศนี สรวมศิริ
5. นพ.นิรัตน์พงศ์ เชาวนิช
6. พญ.กัลยาณี บุญประสิทธิ์
7. พญ.จิรัชยา จันทร์ภักดี
8. นพ.ฐาณิศร์ ตันด�ำรงพงษ์
รายนามอาจารย์ประจ�ำโรงพยาบาลพนมสารคาม
1. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล
ผู้อ�ำนวยการ
2. นพ.รัตน์ มณีพิทักษ์สันติ
(สูติ-นรีเวชศาสตร์)
3. นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์
(อายุรศาสตร์)
4. นพ.อัครพล สุคนธานนท์
(สูติ-นรีเวชศาสตร์)
5. นพ.อนุชา ฤทธิเดช
(ศัลยกรรม)
6. พญ.ชลลดา ชวนประสิทธิกุล
(อายุรศาสตร์)
7. นพ.พุทธภูมิ สุจารีกุล
8. พญ.วรินทิพทย์ มหาพสุธานนท์
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9. พญสุนทรี ชัยโชติรานันท์
10. นพ.อิสรพันธุ์ โชคชัย                           
รายนามอาจารย์ประจ�ำโรงพยาบาลสนามชัยเขต
1. นพ.สมคิด วิระเทพสุภรณ์
ผู้อ�ำนวยการ
2. นพ.สันติ สัมฤทธิ์มโนพร
(กุมารเวชศาสตร์)
3. นพ.ไกรวัลย์ จินตานนท์
(สูติ-นารีเวชศาสตร์)
4. นพ.พีรเชษฐ์ ภู่สันติสัมพันธ์
(เวชปฏิบัติทั่วไป)
5. นพ.อุดมเดช ชุมจันทร์
(ศัลยกรรม)
6. พญ.เอื้อมพร ทูค�ำมี
7. พญ.กนกลด สกุลศรี
8. นพ.ณัฐ ทินกร
9. พญ.ณภกุลธ์ ภาติยะกุล
10. พญ.ยุวดี พัฒนะมนตรี
11. พญ.โสรญา รอดเชื้อ
12. นพ.พีรณัฐ กาบแก้ว
13. พญ.สุพรรษา ชะนะนา
14. พญ.นราวดี มุทุกันต์
15. นพ.ชัยสิทธิ์ กิจไพบูลย์วัฒนา
16. ผศ.นพ.สมพร ลี้พลมหา

รายชื่อแพทย์โรงพยาบาลบางน�้ำเปรี้ยว
1. นพ.สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์
(ผู้อ�ำนวยการ)
2. พญ.พัฒนี ศีตะจิตต์
(สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาพิเศษ)
3. พญ.อรพินท์ กอสนาน
(กุมารเวชศาสตร์พิเศษ)
4. พญ.เขมิกา อาบสุวรรณ
(กุมารเวชศาสตร์)
5. พญ.ฉมาพร ไกยชน
(อายุรศาสตร์)
6. พญ.อรทิพย์ วิศาลสุวรรณกร
(อายุรศาสตร์)
7. พญ.ณัฎฐา ศัลยก�ำธร
(อายุรศาสตร์)
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วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
1. ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
คณบดี
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D. (Pharmacognosy), The University of
Manchester, U.K.
2. ภญ.อาทิมนต์ วุฒิพงศ์
รองอคณบดีฝ่ายบริหาร
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.Sc. (Management of Technology), Murray
State University, USA
3. ดร.ภก.นันทชัย หาญประมุขกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ภ.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ดร.ภญ.ศราพร หริการภักดี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ด. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผศ.ดร.ภก. ปฐม โสมวงศ์
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ภ.ม. (เภสัชเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. รศ.ดร.ภก.พจน์ กุลวานิช
หัวหน้าสายวิชาเภสัชศาสตร์
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D (Pharmaceutics Technology), University
of Queensland, Australia
7. รศ.ภญ.สาริณีย์ กฤติยานันต์
หัวหน้าสายวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- M.Sc (Clinical Pharmacy), University of
Strathclyde, U.K.
8. ศ.ดร.ภก.ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ
ทีปรึกษาวิชาการสายบริบาลทางเภสัชกรรม
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

- Pharm.D (Summa Cum Laude) University of
lllinois at Chicago, USA
- M.S. (Pharmacy Practice) Purdue
University, USA
- Ph.D. (Pharmacy Practice), Purdue
University USA
ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค
- ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ม. (อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ทางการแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
- วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- B.Sc. (Pharmacy) Oregon State
University, USA
- ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ด. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ภญ.ศันสนีย พงษ์วัย
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ภ.ม. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปร.ด. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ภก.ประทีป ติยะปัญจนิตย์
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ภ.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ภก.วิทยา ตันติพิมล
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ภก.ธเนศ เฟื่องฟู
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปร.ด. (เภสัชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแพทย์จีนแห่งมณฑลเฮยหลงเจียง
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วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
16. ดร.ภญ.ฐิตารีย์ ธีรชยานันท์
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17. ภญ.ชมนภัส ชูโชติ
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. ดร.ภญ.วาสินี ลิ่มวงศ์
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ด. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19. ดร.ภญ.ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปร.ด. (เภสัชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
20. ดร.ภก.ศักดิพัฒน์ แสงสุริยงค์
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปร.ด. (เภสัชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
21. ดร.ภญ.วีริสา เช้าเจริญ
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ด. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22. ภก.ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.บ.บ. (เภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23. ดร.ภก.จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์
- ภ.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ด. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24. ดร.ภญ.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชพฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25. ผศ.ดร.ภญ.เสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Dr.rer.nat. University Innsbruck, Austria.

26. ดร.ภญ.เกศริน บุษรานนท์
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ด. (เภสัชศาสตรชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
27. ผศ.ดร.ภญ.ดวงใจ ดวงฤทธิ์
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- M.Pharm. (Clinical Pharmacy), University
Science, Malaysia
- ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
28. ผศ.ดร.ภญ.สุรางค์ ลีละวัฒน์
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วท.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยามหิดล
- Ph.D. (Pharmaceutical Sciences), Kyushu
University, Japan
29. ดร.ภญ.ชุติมา สินสืบผล
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ด. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30. ดร.ภญ.ศิรินทรา กอแสงเรือง
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชวินิจฉัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปร.ด. (วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
31. ดร.ภญ.เบญจวรรณ แจ่มใส
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
32. ผศ.ดร.ภญ.ปิยนุช ทองผาสุข
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33. ผศ.ดร.ภญ.ศุภวรรณ บุญระเทพ
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ภ.ม. (เภสัชวินิจฉัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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34. ภญ.จิตรลดา เวสารัชช์
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35. ภก.ดาวฤกษ์ เล่ห์มงคล
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
- ภ.ม. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36. ภญ.ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
- บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรังสิต
37. ผศ.ภญ.ศิริมา สุดวิลัย
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38. ดร.ภญ.อัจฉรา ศรีสดใส
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ภ.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปร.ด. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
39. ดร.ภญ.วรุณรัตน์ สุกาญจนาเศรษฐ์
- ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ม. (เภสัชกรรมปฏิบตั )ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40. พล.อ.ต.ดร.ภก.ทวีศักดิ์ เทรูยา
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ด. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยการทัพอากาศ บริหารสายแพทย์ขั้นสูง
ส่งก�ำลังบ�ำรุงชั้นสูง
41. ภญ.กมลา สดับพจน์
- ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ม. (อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ทางการแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42. พท.นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน
- วท.บ. (ชีววิทยาประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พท.ภ. (เภสัชกรรมแผนไทย)
43. ศาสตราภิชาน ดร.นิจศิริ เรืองรังษี
- ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ม. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D. (Pharmacognosy) Chiba University,
Japan

44. ดร.ภญ.กนกพร บูรพาพัธ
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ภ.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
45. ผศ.ดร.ภญ.ลักษณา เจริญใจ
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
- น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- Ph.D. (Med Chem), University of Maryland at
Baltimore, USA
46. ภญ.ธัชปภา ตรีมิ่งมิตร
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ภ.บ.บ. (เภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47. ดร.ภก.อภิรุจ เชียงโสม
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปร.ด.(เภสัชศาสตรชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48. ดร.ทนพ.ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
-   วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปรด. (พยาธิวิทยาคลินิก) คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
49. ดร.ภญ.นฤมล ช่างสาน
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
50. ภญ.นิสิตตรา พลโคตร
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51. ศ.ดร.ภญ.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ
- ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ม. (เภสัชเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D (Pharmaceutics), University of
Minnesota, USA
52. ภก.อภิสิทธิ์ ประวัง
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
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53. ภญ.นภาพร ลักขณา
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54. รศ.ภญ. ธาตรี ผดุงเจริญ
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
- ภ.ม. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55. รศ.ดร.ภญ.อรอนงค์ กังสดาลอ�ำไพ
- ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ม. (อาหารเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D (Nutrition and Food Sciences), Utah
State University, USA
56. ดร.ภญ.วิภาพร ขจรวงศ์วัฒนา
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ภ.ม. (เภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
57. ภญ.ภัสสรา ไตรชมพูชูชนะ
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
58. ภก.ณฐวรรธน์ จันคณา
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
59. ผศ.ดร.ภัททวัฒน์ มณีวัฒนภิญโญ
- วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. (ปิโตรเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60. ผศ.ดร.ภก.ทศธน จรูญรัตน์
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ภ.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
61. ผศ.ดร.อภิรักษ์ สกุลปักษ์
- วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ภ.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
62. ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์โพมิเลอร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
63. ภก.วิรัตน์ เมลืองนนท์
- ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64. ภญ.นลินี ประดับญาติ
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
- MSc. (Pharmacology) University of
Brighton, U.K.

65. ภญ.อังคณา พูลทอง
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66. ดร.ภก.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภนา
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปร.ด. กิตติมศักดิ์ (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67. ภญ.วรวรรณ สายงาม
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
68. ภก.พลัฏฐ์ การเมือง
- ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสยาม
69. ภก. สุมิตร ลีวานิชกุล
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
70. รศ.ภญ.ดร.นริศา ค�ำแก่น
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ภ.ม. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D. (Biomedical Science) U.Charles Sturt,
Australia
71. ภญ.มัลลิกา พงษ์สถิต
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
72. ดร.ภญ.ธิดารัตน์ เพ็ชรมณี
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (เภสัชศาสตรชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
73. ดร.ภญ.วิภาดา สัมประสิทธิ์
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ภ.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
74. ภก.เชาวลิต มณฑล
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
75. รศ.ดร.ภญ.ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D. (Pharmacognosy) University of Illinois
at Chicago
76. พล.อ.ต.ดร.ภญ.ปานจิต พึ่งพักตร์
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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77. พล.อ.ต.ดร.ภญ.อรวรรณ หูมวงศ์
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78. ดร.ภญ.อภิรดา สุคนธ์พันธุ์
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Ph.D. (pharmaceutical technology program)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79. ดร.ภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปร.ด. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
80. ภญ.ธิติยา ลักคุณะประสิทธิ์
- ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MSc. (in drug discovery with distinction)
University of London, U.K
81. ภก.พงศ์ศิริ กุลชนะวิเชียร
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
82. ภญ.ภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์
- ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83. ภญ.พัชญา คชศิริพงศ์
- ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
84. ดร.ภญ.สุคนธา หาสาสน์ศรี
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ด. (การบริบาทางเภสัชกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
85. รศ.ภญ.ประภาวดี พัวไพโรจน์
- B.Sc. (Pharm) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.Sc. (Pharmacy) มหาวิทยาลัยมหิดล
86. ภก.อิฏฐปรัชญ์ ยิ้มสุข
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
87. ภก.อนุภาพ ปิติรัตนวรนาท
- ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

88. ภก. สุรชัย โกติรัมย์
- ภบ.มหาวิทยาลัยมหิดล
- Doctor of Pharmacy in Pharmaceutical Care
มหาวิทยาลัยนเรศวร
89. ภญ.สุดา ดิลกพัฒนมงคล
- ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
90. ดร.ภญ.ปรียาภรณ์ พลายมี พิบูลชัยนันท์
- ภบ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91. ดร.ภญ.สุชารัตน์ ลิ้มสิทธิชัยกุล
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92. ดร.ภญ.เพ็ญนภา เสาร์ค�ำ
- ภบ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ภม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D. (Pharmaceutical Science) University of
Iceland, Iceland
93. ดร.ธนิยา วัณณคุปต์
- วท.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ม. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
94. ภก.สุทธิพันธ์ สุริยะ
- ภบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
95. ผศ.ดร.ภญ.ศิริมา สุดวิลัย
- ภ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปร.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คณะพยาบาลศาสตร์
1. ผศ.ดร.อ�ำภาพร นามวงศ์พรหม
คณบดี
- วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์และอนามัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Advanced Diploma in Nursing, Wellington
Polytechnic, School of Nursing, New Zealand.
1983.
- Ph.D. (Nursing) The University of Texas at Austin,
U.S.A., 2539.
2. ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
- วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พย.ด. มหาวิทยาลัยมหิดล
3. อาจารย์วิลาวัลย์ อุดมการณ์เกษตร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. อาจารย์เรืออากาศเอกหญิง เบญจวรรณ คล้ายทับทิม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
- พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยมหิดล
5. อาจารย์ปราณี ทัดศรี
ผู้ช่วยคณบดี
- อนุปริญญาวิชาพยาบาลและอนามัย วิทยาลัย
พยาบาลสภากาชาดไทย
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย
- วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข)มหาวิทยาลัยมหิดล
- M.A. (Nursing Studies) Massey University,
New Zealand.
6. อาจารย์ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง
ผู้ช่วยคณบดี
- พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. รศ.ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน
หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ค.ม. (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ดร.วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์
หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช (2 ภาษา)  
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
- พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พย.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ผศ.ดร.น�้ำอ้อย ภักดีวงศ์
- วท.บ. (พยาบาล) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกโภชนวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
10. ผศ.ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น
- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. ผศ.ดร.วิมลรัตน์ บุญเสถียร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาล
อนามัยชุมชน (2 ภาษา)
- วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาเอกโรคติดเชื้อ
มหาวิทยาลัยมหิดล
- Ph.D. in Care Science, Malmo University,
Sweden. 2559
12. ผศ.ดร.เกศรา เสนงาม
- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Doctor of Philosophy (Nursing)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คณะพยาบาลศาสตร์
13. ผศ.ดร.มนพร ชาติช�ำนิ
- พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยรังสิต
- Ph.D. (Care Sciences), Malardalen University,
Sweden, 2559.
14. ผศ.ดร.นิภา กิมสูงเนิน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาล
อนามัยชุมชน
- ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาล นครราชสีมา 2527
- ส.บ. (บริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกการพยาบาล
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
- ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
15. ดร.สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขามารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ (2 ภาษา)
- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ 2527
- วท.ม. (สรีรวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532
-   ปร.ด. (การพยาบาล)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16. ดร.ณัฐพล ยุวนิช
- พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- Master of Science (Caring Science with
Specialization in Nursing), Malardalen University,
Sweden, 2555
- Ph.D. (Care Sciences), Malardalen University,
Sweden, 2560
17. ผศ.อาทิตยา สุวรรณ์
- พย.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18. ผศ.แสงรวี มณีศรี
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล
19. ผศ.นภาภรณ์ กวางทอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (2 ภาษา)
- ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

- ศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ดร.ปาริชาติ เทวพิทักษ์
- พย.บ.วิทยาลัยพยาบาลต�ำรวจ
- ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ศศด. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์อรทัย เหรียญทิพยะสกุล
- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกโภชนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์นวรัตน์ โกมลวิภาต
- พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- พย.ม. (การจัดการการพยาบาล) มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์อัชฌาณัฐ วังโสม
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์นิภาดา ธารีเพียร
- พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา
- วท.ม. (พยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค
- วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์ธเนศ สินเชาว์ทอง
- MSc in Human Anatomy, มหาวิทยาลัยมหิดล
- BSN, Winston-Salem State University, 2553
ผศ.ดร.นภัสกรณ์ วิทูรเมธา
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2540
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) ,
มหาวิทยาลัยมหิดล 2524
ผศ.ดร.ขนิตฐา หาญประสิทธิ์ค�ำ
-   วท.บ. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (2525)
-  วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล (2535)
-  Ph.D.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549)
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คณะพยาบาลศาสตร์
29. อาจารย์นาวาอากาศเอกหญิง ดร.วิลาวรรณ เทียนทอง
- การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) ,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
- พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537
- วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2519
30. อาจารย์ธัญญารัตน์ กุลณีจิตต์เมธี
- พย.บ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยรังสิต
31. อาจารย์ดวงใจ ลิมตโสภณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น
- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
32. อาจารย์ธนัสมัญญ์ เหลืองกิตติก้อง
- พย.บ. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
- พย.ม. (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33. อาจารย์สุทธดา ตั้งอยู่ดี
- พย.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
- พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) คณะแพทยศาสตร์ โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
34. อาจารย์ศศิพินท์ ศุภมนตรี บัวพล
- พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
35. อาจารย์ภัทรวดี ผลโภค
- ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
- พบ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
36. อาจารย์จุฬา ยันตพร
- พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร (การพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร (การพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรก
เกิด) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พย.ม. (การจัดการการพยาบาล) มหาวิทยาลัยรังสิต

37. อาจารย์อุษา วงษ์อนันต์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต , วิทยาลัยพยาบาลทหาร
อากาศ 2548
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน) ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2551
38. อาจารย์เรืออากาศเอกหญิง นิรุชา นิธิชัย
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2555
- พย.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล 2561
39. อาจารย์เขมศ์ณริณี รื่นฤดีภิรมณ์
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
- วท.ม. (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
40. อาจารย์ราตรี ทองยู
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
- พย.ม. (สุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัยมหิดล
41. อาจารย์โกสุม เศรษฐาวงศ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
- วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
-   ค.ม. (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42. อาจารย์เพชรไพลิน พิบูลนิธิเกษม
- พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิทยาลัยมิชชัน
- พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)  
มหาวิทยาลัยมหิดล
43. อาจารย์ฐิตินันท์ อ้วนล�่ำ
- พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- พย.ม. (สุขภาพจิตและจิตเวช) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
44. อาจารย์วราภรณ์ ศิริธรรมานุกุล
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
- พย.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล (สุขภาพจิตและจิตเวช)
45. อาจารย์ยุภาพร นาคกลิ้ง
- พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการ
พยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
46. อาจารย์สุวรีย์ เพชรแต่ง
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
- วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการ
พยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะพยาบาลศาสตร์
47. อาจารย์นิธิมา คันธะชุมภู
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
48. อาจารย์ปภาวรินทร์ วุฒิผล
- พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
49. อาจารย์วราภรณ์ แก้วสุข
- พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรังสิต
50. อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
- BSN. Pacific Western University, California,
USA., 2540
- พย.ม. (การจัดการการพยาบาล) มหาวิทยาลัยรังสิต
- Certificate Program in Human Resource
Development and Organization Development,
NIDA. Thailand, 2547
51. อาจารย์เรืออากาศหญิงรมย์ธนิกา ฝ่ายหมื่นไวย์
- พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2545
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข) , มหาวิทยาลัยมหิดล 2553

52. ดร.จิรัฐติกาล ศิลปะสุวรรณ
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยมหิดล 2536
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
- ดุษฎีบัณฑิต วิปัสสนากรรมฐาน พุทธจิตสังคม
บ�ำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต , มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วัดมหาธาตุ) 2561
53. อาจารย์นาวาอากาศเอกหญิง อุไรวรรณ ชาญยุทธการ
- ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย,
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2516
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง (โรคหัวใจ
และทรงอก), มหาวิทยาลัยมหิดล 2519
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล 2524
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534
54. อาจารย์สทิ ธิกร สายวุฒกิ ลุ
- พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

1880
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

คณะเทคนิคการแพทย์
1. รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก
คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ดร.นิภาพร เทวาวงค์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล  
วท.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3. ดร.เครือวัลย์ คุ้มครอง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ดร.อรนันท์ พรหมมาโน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
5. รุ่งนภา วีระมโน
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ดร.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ดร.สุพัตรา วัฒนสาธิตอาภา
เลขานุการคณะ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยหัวเฉลียว
เฉลิมพระเกียรติ
วท.ม. (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ศ.ดร.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (สหสาขาวิชาจุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

9. ผศ.สวรรยา พงศ์ปริตร
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.S. (Microbiology) California State University, US
10. ดร.กันทิมา ชูแสง
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (จุลชีววิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
11. ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
12. บาจรีย์ จันทราภาณุกร
วท.บ. (จุลชีววิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
13. รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (จุลชีววิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
14. ผศ.อังสนา โยธินารักษ์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล  
15. รศ.ดร.สิริมา กิจวัฒนชัย
ศษ.บ. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
16. รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
17. ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (เวชศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
18. รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
19. ดร.จิราภรณ์ เกตุดี
ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คณะเทคนิคการแพทย์
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.อรอุมา ญาณพาณิชย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
อดุลย์ บุญเฉลิมชัย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (อณูชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วรางคณา เล็กตระกูล
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
สุดาภรณ์ เก่งการ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
อุษณี ทรัพย์เจริญกุล
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิริพร โควบุตร
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
อัญชลี ต้นสมบูรณ์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ดร.แจนจุรีย์ เนตรสว่าง
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ปรียาภรณ์ โมนะตระกูล ศรีเพียร
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.อภิชัย ศรีเพียร
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (จุลชีววิทยาการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

31. จตุรวัฒน์ ปวีณวงศ์ชัย
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32. ดร.สัณห์สิรี เมืองมาลย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
33. เฉลิมพล แก้วใจ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (อายุรศาตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
34. นราวัลลภ์ แก้วทวี
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
35. พรทิพย์ เพลินศิลป์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
36. ดร.สมพล แพรพันธ์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37. สุวิทย์ คล่องทะเล
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
38. ดร.เฉลิมพร อรรถศิลป์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
39. ดร.นิตติยา ชาวชายโขลง
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (อณูชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณบดี
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ดร.กิติมา รงค์สวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตร (กายภาพบ�ำบัดคลินิก)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและ
การออกก�ำลังกาย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ดร.บุศรา ชินสงคราม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ดร.สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช
รองคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ดร.เบญจรัตน์ แสงทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. ช่อผกา ด�ำรงไทย (ลาศึกษาต่อ)
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัย•ขอนแก่น
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
7. กัลยา ก้องวัฒนากุล
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. วราสินี สืบซึ้ง
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9. ศิริพร วงศ์สายญาติ ศิริพร
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. ณัฐกาญจน์ แก้วค�ำ
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
11. ดร.ณัฏฐิกา นาคเพชร
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (กายภาพบ�ำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. สมชนก หงษ์ทอง
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
13. ทิวา โกศล
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตร (กายภาพบ�ำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
14. โชติกา ลักษณะพุกก์ (ลาศึกษาต่อ)
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
15. สาคร บุญลา
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (จิตวิทยาให้ค�ำปรึกษา)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
16. จิรพิมล เขาเขียว (ลาศึกษาต่อ)
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17. นลัท อุตสาหฉันท์ (ลาศึกษาต่อ)
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
18. ปฐมพงศ์ จันธิมา
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยพะเยา
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19. ชัยรัฐ เผือกลิขิต
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
20. ธัญวรัตน์ จันทร์ศรี
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะกายภาพบ�ำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
21. อุสา ชินวะโร
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต.
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
22. บดินทร์ คุ้มโนนชัย
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม.(กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23. อัญมณี ยิ่งยงยุทธ
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24. ศิรินทร์ สิทธิสุวรรณสิน
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
25. อภิญญ์การย์ เจริญลาภ
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
26. ราตรี เตชอยู่สุขเจริญ
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต
M Sc. Health Science: Physical Therapy)
Teikyo Heisei University. Japan.
27. สุวัฒนา ทองเอีย
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
28. ภัทร์ลดา ตังวีระสิงห์
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
29. ธนพร จันทโรหิต
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
30. พงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะรังสีเทคนิค
1. รศ. มานัส มงคลสุข
คณบดี
วท.บ.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อ�ำพลพรต วงค์เปี่ยม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วท.บ.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วท.บ.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.(ฉายาเวชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. สุนทรีย์ ศรีวงศ์ตา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วท.บ.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
5. จักราวุธ พานิชโยทัย
วท.บ.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
วศ.ม.(นิวเคลียร์เทคดนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ทอฝัน ทาปัญญา
วท.บ.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.(ฟิสิกส์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ดร. นัฐพงศ์ มูลค�ำ
วท.บ.(รังสีเทคนิค)  มหาวิทยาลัยเชีนงใหม่
วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)  
มหาวิทยาลัยเชีนงใหม่
ปร.ด(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)  
มหาวิทยาลัยเชีนงใหม่
8. กฤษณะ อุทาพรม
วท.บ.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยานเรศวร
วท.ม.(ฟิสิกส์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

9. กัลยาณี ทวนสุวรรณ
วท.บ.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
10. สุปราณี สุภานันท์
วท.บ.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.(ฟิสิกส์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
11. พรพรรณ นวรุ่งเรือง
วท.บ.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.(ฟิสิกส์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
12. จักรพรรดิ เหลืองวุฒิวงษ์
วท.บ.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล
13. อรวรรณ ชีพสุวรรณ
วท.บ.(รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล

1885
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

คณะวิทยาศาสตร์
1. ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
คณบดี
พบ., คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล วุฒิบัตร (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทย์สภา
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัย      
ธรรมาธิราช  Certificate of fellowship training in
pathology and orthopaedic pathology, Cornell
Medical Center, New York, U.S.A.
2. รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์
รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (พิษวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (เภสัชวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
Post doctoral training (Pain Research)
Queensland University,  Australia
3. ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่  ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)  
มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ผศ.สุเทพ มงคลเลิศลพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาชีววิทยา
1. ผศ.วัฒนา แซ่โหลว
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วท.ม. (สัตววิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผศ.ณิชกานต์ กลิ่นกุสุม
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผศ.นิยมศรี ศรีคุณ
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา                                       
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. อ.ศรินภัสร์ วนันท์หิรัญกุล
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อ.รวมพร มณีโรจน์
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะสิง่ แวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
6. อ.วราภรณ์ ฉลองกิตติศักดิ์
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. อ.ปิยะฉัตร์ บรรณสิทธิ์
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
รองคณะบดีฝ่ายบริหาร
วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา
วท.ม. (สรีรวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
MP.H. (Master of  Public Health) Kuopio University   ภาควิชาเคมี
Finland  
Ph.D.  (Ergonomics)  Kuopio University  Finland   1. ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว
หัวหน้าภาควิชาเคมี
วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์            
วท.ม. (เคมี)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                     
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                                                               
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คณะวิทยาศาสตร์
2. รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต
อาจารย์ประจ�ำและผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัย
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วท.ด. (เคมีเทคนิค)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์
หัวหน้าหลักสูตร วท.บ. เคมีประยุกต์
วท.บ. (เคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                              
วท.ด. (เคมีฟิสิกัล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. รศ.ปัญญา มณีจักร์
อาจารย์ประจำ
วท.บ. (เคมี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                   
วท.ม. (เคมีอินทรีย์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผศ.ดร.ปรานอม ขาวเมฆ
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)    
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผศ.ดร.ดวงฤทัย ศรีแดง
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
วท.ม. (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (ปิโตรเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ผศ.สุเทพ มงคลเลิศลพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
8. อ.หฤทัย ฐานนันท์
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ เอกเคมี)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ผศ.อรพรรณ ทองประสงค์
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ (เคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

10. อ.รัชกฤช ปัทมโสภาสกุล
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วท.ม.(วิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอาง)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11. ดร.ดารุณี เสริฐผล
วท.บ.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม.(เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปร.ด.(เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยลัยวลัยลักษณ์
12. ดร.สุรชัย กาญจนาคม
วท.บ.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D.(Safety science and Technology)
Hirosaki University,Japan

ภาควิชาฟิสิกส์

1. รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
ผอ.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และหัวหน้าภาค
วิชาฟิสิกส์
กศ.บ. (ฟิสกิ ส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ด. มหาวิทยาลัยรังสิต
2. ผศ.เสมา สอนประสม
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วศ.ม. (นิวเคลียเทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อ.พิศมัย จินันทุยา
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผศ.ดร.อารยา มุ่งช�ำนาญกิจ
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร                         
วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี                                      
ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  
5. ดร.รุจิภาส บวรทวีปัญญา
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะวิทยาศาสตร์
หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์

1. ผศ.ดร.เนาวรัตน์ ธาราทรัพย์
หัวหน้าหมวดวิชา
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (สรีรวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
กจ.ม (การจัดการผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วท.บ. (กายวิภาคศาสตร์)
เกียรตินิยม  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr. C. Phil  (Anatomy)  UC Berkeley, USA.
Post doctoral training : University of Texas (Health
Sciences Center at San Antonio)
4. ดร.รณรงค์ พละศูนย์
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ดร.ชไมพร พรมพุทธา
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยมหิดล         
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปร.ด. (ชีวภาพการแพทย์)  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
6. ดร.กัญ อนันตสมบูรณ์
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล  
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล   
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล   

7. อ.ณัฎฐ์ปวิตร แก้วหนูนวล
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์)  มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. อ.เพ็ญนภา พรมทะเล
อาจารย์ประจำ
วท.บ (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล  
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
9. อ.เพชรนรินทร์ โคบุตรี
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลัยมหิดล  
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
10. อ.สุวิชา ธงพานิช
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                      
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล  
11. ดร.วรนิษฐา ทิมคล้าย
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา
โครงสร้าง) มหาวิทยาลัยมหิดล
12. รศ.ดร.พรจันทร์ สายทองดี
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วท.ม. (การวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Neuroscience) University College London

หมวดวิชาจุลชีววิทยา
1. ดร.พัตรา สุนทรฐิติเจริญ
หัวหน้าหมวดวิชา
วท.บ.  (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม.  (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด.  (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล  
2. รตท.หญิง ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ ทองมี
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  มหาวิทยาลัยมหิดล   
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
Ph.D. (Microbiology) University of North Texas,  
USA.
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คณะวิทยาศาสตร์
3. ดร.อินทิรา แถมพยัคฆ์
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ผศ.นันทนิตย์ หงษ์ศรีจินดา
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  มหาวิทยาลัยรังสิต   
M.Sc., Ph.D. (Microbiology)  University of  North
Texas,  USA.
Post doctoral training : Microbiology  Research  
Development, Alcon Laboratories, Inc., USA
6. ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วศินปิยะมงคล
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ปรสิตวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ปรสิตวิทยาและกีฎวิทยาการแพทย์)  
มหาวิทยาลัยมหิดล     
ปร.ด. (เวชศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล

หมวดวิชาชีวเคมี
1. ดร.วิรุฬห์ วิชัยบุญ
หัวหน้าหมวดวิชาชีวเคมี
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ชีวเคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ชีวเคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ดร.สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ
หัวหน้าหลักสูตร
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (โภชนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ชีวเคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

4.

5.

6.

7.

8.

วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่          
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)  มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.สุดารัตน์ กรึงไกร
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (ชีวเคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล
D.Eng (Molecular Biology) Osaka University,  Japan
ผศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ชีวเคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล                                      
วท.ด. ( ชีวเวชศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
ปร.ด.(อณูชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วท.ม. (สรีรวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร                                                  
ี
วท.ม. (Biotechnology /Bioinformatic) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปร.ด. (Systems biology/ Molecular Biology)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หมวดวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
1. ดร.วันทิกา เครือน�้ำค�ำ	
หัวหน้าหมวดวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
พย.บ.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (พิษวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะวิทยาศาสตร์
2. รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์
5. อ.สุทธิพร นามนาค
รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต  
วท.ม. (พิษวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (เภสัชวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ศ.เกียรติคุณ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์
Post doctoral training (Pain Research)
คณบดี
Queensland University,  Australia
พบ.,คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล      
3. ดร.สิรินทร ปิ่นเวหา
วุฒิบัตร (พยาธิวิทยากายวิภาค) แพทย์สภา
อาจารย์ประจ�ำ
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  มหาวิทยาลัยสุโขทัย
วท.บ.(อุตสาหกรรมการเกษตร) สถาบัน
ธรรมาธิราช
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Certificate of fellowship training in pathology and
วท.ม.  (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
orthopaedic pathology, Cornell Medical Center,
ปร.ด.  (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
New York, U.S.A.
4. อ.ปฐวีณ์กร เกษโกมล
7. ดร.เรวดี วิเศษพานิชกิจ
อาจารย์ประจ�ำ
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต  
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต            
วท.ม.( เภสัชวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (พยาธิคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล                
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมวดวิชาพยาธิชีววิทยา

1. ผศ.ดร.บุษบา พิพิธพร
หัวหน้าหมวดวิชาพยาธิชีววิทยา
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร
อาจารย์ประจำ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)  มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ดร.รัชนก ข�ำศิริ
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน) มหาวิทยาลัยมหิดล
4. อ.ศุภฤทธิ์ ภักดีไทย
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต   
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดวิชาสรีรวิทยา
1. ดร.ศิรดา รังษีสันติวานนท์
หัวหน้าหมวดวิชาสรีรวิทยา
วท.บ. (พยาบาล)  มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยาการออกก�ำลังกาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด.  (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.ศิริรัตน์ คล่องพานิชภักดิ์
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ดร.ชีพสุมน วิบูลย์วรกุล
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (สรีรวิทยาการออกก�ำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล            
วท.ด. (สรีรวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1890
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

คณะวิทยาศาสตร์
4. นพ.สมเกียรติ แสงอุไร
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
พบ. มหาวิทยาลัยรังสิต
5. รศ.พิมพ์วิภา เอื้อศิลามงคล
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม.  (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ดร.อรพรรณ วนขจรไกร
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (กายภาพบ�ำบัด)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   วท.ม. (สรีรวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วท.ด. (สรีรวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ดร.วัชระ จงสา
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  มหาวิทยาลัยนเรศวร
   วท.ด. (สรีรวิทยา)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการยศาสตร์
1. รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
หัวหน้ากลุ่มวิชาและรองคณบดีฝ่ายบริหาร
วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา
วท.ม. (สรีรวิทยา)  มหาวิทยาลัยมหิดล
MP.H. (Master of  Public Health) Kuopio University  
Finland  
Ph.D.  (Ergonomics)  Kuopio University  Finland  
2. อ.พรกมล ทวยเจริญ
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (พยาบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
1. รศ.นันทชัย ทองแป้น
คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
วท.บ. ( ฟิสิกส์ ) เกียรนิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วศ.ม. ( นิวเคลียเทคโลโลยี )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
วศ.บ. (ไฟฟ้า ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์)
The University of Nottingham, UK
น.บ. (กฎหมายไทย)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
Ph.D. (Institute of Biophysics, Imaging and
Optical Sciences) the University of Nottingham, UK
3. ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา
กศ.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
วท.ม. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
4. อาจารย์อนันตศักดิ์ วงศ์ก�ำแหง
รองคณบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษา และบริการวิชาการ
วท.บ. (อุปกรณ์ชีวการแพทย์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
5. ดร.ศนิ บุญญกุล
ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (วศ.ม.)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. ( ฟิสิกส์ประยุกต์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ด. ( ทันตชีววัสดุศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. รศ.ดร. มนัส สังวรศิลป์
วศ.บ. ( โทรคมนาคม )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

7.

8.

9.

10.

11.

12.

วศ.ม. ( โทรคมนาคม )
มหาวิทยาลัยโตโก ประเทศญี่ปุ่น
วศ.ด. ( โทรคมนาคม )
มหาวิทยาลัยโตโก ประเทศญี่ปุ่น
Prof.Dr.Takennobu Matsuura
Bacheleor  of  Engineering  Tokai  University
Master  of  Engineering  Tokai  University
Doctor  of  Engineering  Tokai  University
ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. (อุปกรณ์การแพทย์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ผศ. ธนกร อยู่โต
อส.บ. ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) มหาวิทยาลัยสยาม
วท.ม. ( อุปกรณ์ชีวการแพทย์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ทัศวรรณ พุทธสกุล
วท.บ. ( ฟิสิกส์-อิเล็กทรอนิกส์ )
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.ม. ( วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชีวการแพทย์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ดร.จรูญรัตน์ ปริญญาคุปต์
วศ.บ. ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส.บ. ( อาชีวอนามัยและความปลอดภัย )
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.ม. ( อุปกรณ์ชีวการแพทย์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วศ.ด. ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ธวัช แก้วกัณฑ์
ปว.ส. ( อุปกรณ์ชีวการแพทย์ ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วศ.บ. ( วิศวกรรมไฟฟ้า ) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. ( อุกรณ์ชีวการแพทย์ )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
13. อาจารย์ธเนศ อังศุวัฒนากุล
วศ.บ. ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์ )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
14. อาจารย์ยุทธนา ปิติธีรภาพ
อส.บ. (วิศวกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วศ.ม. ( วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชีวการแพทย์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
15. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล โชติกุลนันทน์
วศ.บ. ( วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ )
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วศ.ม. ( วิศวกรรมไฟฟ้า )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16. อาจารย์กิตติพันธ์ รุ่งประเสริฐ
วท.บ. ( อุปกรณ์ชีวการแพทย์ )
มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม. ( วิศวกรรมชีวการแพทย์ )
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
17. อาจารย์อนุชิต นิรภัย
วท.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์
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คณะทัศนมาตรศาสตร์
1. พญ. วัฒนีย์ เย็นจิตร
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diplomate, American Board of Ophthalmology,
St.Clare’s Hospital and Health Center, New York,
U.S.A.
Fellow (Retina) St. Clare’s Hospital and Health
Center, New York, U.S.A.
Fellow (Retina) University Hospital of Iowa, Iowa,
U.S.A.
Fellow (Glaucoma) New York Eye and Ear
Infirmary, New York U.S.A.
Certificate Epidemiology and Biostatistics, Johns
Hopkins University, Maryland, U.S.A.
หนังสืออนุมัติ สาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย
หนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
2. อ.ประเสริฐ ผดุงเกียรติสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Doctor of Optometry (O.D.) Southwestern
University, Philippines
3. 3.Dr.Jerry Vincent
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
B.Sc.at University of Houston,Texas,U.S.A.
Doctor of Optometry(O.D.) at University of
Houston,Texas,U.S.A.
M.P.H.at University of Texas,U.S.A.
4. อ.นิศา ปานอ่อน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Doctor of Optometry (O.D.) มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสรีรวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. อ.พัชรินทร์ พลอยสิทธ์
Doctor of Optometry (O.D.) มหาวิทยาลัยรังสิต
M.Sc.Clinical Optometry with an Advance
Studies in Contact lens at Salus Univercity,U.S.A.
6. อ.เอกชัย โภไคศสวรรค์
Doctor of Optometry (O.D.) มหาวิทยาลัยรังสิต

7. อ.ธารีรัตน์ รักตระกูลวิทยา
Doctor of Optometry (O.D.) Cebu Doctors’
University, Philippines
8. อ.เมธี จรัสอรุณฉาย
Doctor of Optometry (O.D.) มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาศาสตร์มหาบันฑิต(วท.ม.)
สาขา กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. อ.ภัชภิชา ยกก�ำพล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Doctor of Optometry (O.D.) มหาวิทยาลัยรังสิต
10. อ.จิราภรณ์ พิกุลทอง
Doctor of Optometry (O.D.) มหาวิทยาลัยรังสิต
11. อ.พจมาลย์ ไชยศิริ
Doctor of Optometry (O.D.) มหาวิทยาลัยรังสิต
12. อ.ตฤณณวัฒน์ ทองชิต
Doctor of Optometry (O.D.) มหาวิทยาลัยรังสิต
M.Sc.Clinical Optometry with Advanced Studies
in Binocular Vision and Vision Therapy at Salus
Univercity,U.S.A
13. อ.ฐิติภา เบญจพล
Doctor of Optometry (O.D.) มหาวิทยาลัยรังสิต
14. พญ.นลินี ปานเสถียรกุล
แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) เกียรตินิยมอันดับสอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Fellow Corneal and Refractive surgery at
University of California, San Diego, U.S.A
15. พญ. นลินี เชื้อวณิชชากร
แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสืออนุมัติ ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์
แพทยสภา
16. พญ. ศิริวรรณ ชินวัฒนกูล
แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
Fellow Galucoma, Mahidol University
17. นพ. วรากร เทียมทัด
แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Fellow กล้ามเนื้อตาและจักษุวิทยาของเด็ก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Fellow Strabismus, Duke University, USA
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คณะทัศนมาตรศาสตร์
18. อ.วิมลวรรณ จรัสจรุงเกียรติ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Doctor of Optometry (O.D.) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
19. อ.มรกต ธเนศักดิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) University of Califonia
at Berkley, Los Angeles, U.S.A.
Doctor of Optometry (O.D.) University of
California at Los Angeles, U.S.A.
20. พญ.ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Specialty Pediatric Ophthalmology and Strabismus
21. นพ. ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ
แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Fellow Pediatric Ophthalmology, Cedars Sinai
Medical Center at Los Angeles U.S.A.
22. พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (พบ.) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Fellow จักษุประสารทวิทยา จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
Fellowship in Neuro-Ophthalmology at Emory
University,Atlanta,Georgia,U.S.A.
23. พญ.ศุภลักษณ์ รายยวา
แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate International Field Epidemiology
Course on Emerging  Health Problem Response,
Joint Ministry of Public Health, Thailand and the
WHO and CDC USA

24. นพ. ภฤศ หาญอุตสาหะ
แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Fellow Retina at Manhattan Eye and Ear, New
York, U.S.A
25. พญ. เบญจวรรณ วุฒิวรวงศ์
แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) คณะแพทย์ศาสตร์
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
26. อ. ศุภา คงแสงไชย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Fellow in low vision clinic, Pacific presbyterial,
medical center, Sanfrancisco ,U.S.A.
Fellow in low vision clinic Heidelberg University
Hospital,Germany
BA.in Special education Low Vision and
Rehabilitation, Stockholm ,Sweden
27. พญ. สมสงวน อัษญคุณ
แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.Sc. Eye public health, Johns Hopkins
University, U.S.A.
Fellow Corneal and eye allergies, Nippon
Medical School, Tokyo Japan
28. พญ. วรางคณา ไชยวงศ์
แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุสาขาระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
1. รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม
คณบดีวิทยาลัย
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) เกียรตินยิ ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Ph.D. (Pharmacognosy) University of
Strathclyde, UK
2. รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม (รักษาการ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) เกียรตินยิ ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Ph.D. (Pharmacognosy) University of
Strathclyde, UK
3. ผศ.ดร.ภก.ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ภ.ม. (เภสัชเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D. (Organic Chemistry) University of
Pittsburgh, U.S.A.
- ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) มหิดล
4. นางสาวละลิตา จุลศิริ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
- B.A. (Art) University of the Thai Chamber of
Commerce, Thailand
- M.S.: Master of Science Management,
Concentration International Business, Stevens
Institute of Technology, NJ, U.S.A.
5. นางสาวสัณหจุฑา พวงมาลา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานโยบายและแผน
- วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
- วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ใบประกอบศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
- ใบรับรองผู้ด�ำเนินการสปา กระทรวงสาธารณสุข
- Certificate of Ayurvedic Health Practices including
Special Therapies of Kerala, Kerala Ayurvedic
Hospital, India
- Certificate of Ayurvedic Health Practices and
Pancha Karna Therapy, Birla kerala Vaidyashala
Ayurveda Academy, India

6. ดร.ฐาปนาวรรณ นาสมยนต์
ผู้ช่วยคณบดี
- วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. นางสาวภาวิณี เส็งสันต์
เลขานุการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
- บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) สถาบันเทคโนโลยีสงั คม
- ศศ.ม. (เทคโนโลยีสังคม) สถาบันเทคโนโลยีสังคม
- ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทย (บ.ภ.17281) เวชกรรมไทย
(บ.ว.14697) การนวดไทย (พท.น.1324)
ส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กระทรวงสาธารณสุข
- ครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทย (คท.ภ.0407/55) เวชกรรมไทย
(คท.ว.0287/55) การนวดไทย (คท.น.0408/51)
กระทรวงสาธารณสุข
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
8. รศ.ดร.ภญ.กฤษณา ภูตะคาม (รักษาการ)
หัวหน้าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) เกียรตินยิ ม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Ph.D. (Pharmacognosy) University of
Strathclyde, UK
9. นางสาวภาวิณี เส็งสันต์
เลขานุการวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
- บธ.บ. (การบริหารงานบุคคล) สถาบันเทคโนโลยีสงั คม
- ศศ.ม. (เทคโนโลยีสังคม) สถาบันเทคโนโลยีสังคม
- ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทย (บ.ภ.17281) เวชกรรมไทย
(บ.ว.14697) การนวดไทย (พท.น.1324)
ส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กระทรวงสาธารณสุข
- ครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย
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วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ประเภทเภสัชกรรมไทย (คท.ภ.0407/55) เวชกรรมไทย
(คท.ว.0287/55) การนวดไทย (คท.น.0408/51)
กระทรวงสาธารณสุข
10. นางสาวสัณหจุฑา พวงมาลา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานโยบายและแผน
- วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
- วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ใบประกอบศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
- ใบรับรองผู้ด�ำเนินการสปา กระทรวงสาธารณสุข
- Certificate of Ayurvedic Health Practices including
Special Therapies of Kerala, Kerala Ayurvedic
Hospital, India
- Certificate of Ayurvedic Health Practices and
Pancha Karna Therapy, Birla kerala Vaidyashala
Ayurveda Academy, India
11. นางสาวกชมน อินทร์บัว
- วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
- วท.ม. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
- ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.20554) เวชกรรมไทย
(พท.ว.)
การนวดไทย (พท.น.106) ผดุงครรภ์ไทย (พท.ผ.4159)
ส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กระทรวงสาธารณสุข  
- ครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทการนวดไทย (คท.น.0245/55) เวชกรรมไทย
(คท.ว.099/55) กระทรวงสาธารณสุข  
- ใบรับรองผู้ด�ำเนินการสปาเพื่อสุขภาพส�ำนักส่งเสริม
ธุรกิจบริการสุขภาพ
12. นางสาวจิราลักษณ์ แก่นแท่น
- วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
- วท.ม. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
- ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.) เวชกรรมไทย
(พท.ว.15861)  
การนวดไทย (พท.น.112) ผดุงครรภ์ไทย (พท.ผ.)

13.

14.

15.

16.

ส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กระทรวงสาธารณสุข
- ครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทย (คท.ภ.162/55) เวชกรรมไทย
(คท.ว.100/55)  การนวดไทย (คท.น.0247/55)  
ผดุงครรภ์ไทย (คท.ผ.123/55) กระทรวงสาธารณสุข
นางสาวนภา บุญมา
- วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
- วท.ม. (สาขาการแพทย์แผนตะวันออก)
มหาวิทยาลัยรังสิต
นายนพพันธ์ ประกิจบุญฤทธิ์
- วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
- วท.ม. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
- ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.) ส�ำนักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวมณีกาญจน์ นภาแก้ว
- วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
- วท.ม.(การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
- ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.) ส�ำนักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข
นางอรชดา สิทธิพรหม
- ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- พท.บ. (แพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
- วท.ม. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
กระทรวงสาธารณสุข
- ใบประกอบศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท
เวชกรรมไทย (บ.ว.14365) ผดุงครรภ์ไทย
(พท.ผ.6171)  
เภสัชกรรมไทย (บ.ภ.16348)  การนวดไทย
(พท.น.758) ส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบ
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วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
โรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข  
- ครูผรู้ บั มอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท
เภสัชกรรมไทย (คท.ภ.0698/55)  เวชกรรมไทย
(คท.ว.0356/55)  การนวดไทย (คท.น.0248/55)
กระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชา แพทย์แผน
ไทยประยุกต์อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์)
17. นายปิยะ พงษ์ชูชนะ
- วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
- วท.ม. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
- ใบประกอบศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท
เวชกรรมไทย (พท.ว.17711)5
เภสัชกรรมไทย (พท.ภ.24442)
ผดุงครรภ์กรรมไทย (พท.ผ.6037)
การนวดไทย (พท.น.433)
- ครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทการนวดไทย (คท.น.0532)  
- ใบรับรองผู้ด�ำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
(สบส 56 10 0341)
18. นางสาวพอฤทัย สร้อยเพ็ชร
- B.A. (Marketing)  Lindenwood University, U.S.A.
- M.B.A. (Management Human Resources)
Lindenwood University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมไทย
เวชกรรมไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการนวดไทยมูลนิธิการ
แพทย์แผนไทยพัฒนา
- ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.23044) ผดุงครรภ์ไทย
(พท.ผ.5886) เวชกรรมไทย (พท.ว.17862)  
การนวดไทย (พท.น.604) ส�ำนักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข
19. ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ
- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ม. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต

- ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทย (พท.ภ.23502)  
ประเภทเวชกรรมไทย (พท.ว.17880)
ส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กระทรวงสาธารณสุข
20. นายศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์
- วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
- วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์: กายวิภาคศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมไทยสถาบัน
การแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
- ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภท เวชกรรมไทย (พท.ว. 17906)
ประเภท เภสัชกรรมไทย (พท.ภ. 23525)
ประเภท ผดุงครรภ์ไทย (พท.ผ. 5963)
- ใบรับรองผู้ด�ำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ(สบส.
52100011) กระทรวงสาธารณสุข
21. นางสาวนฤมล เพริศวงศ์
- วท.บ. (การแพทย์แผนไทย)มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
- ภ.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย (พท.ว. 18331)
เภสัชกรรมไทย (พท.ภ. 26017)
ผดุงครรภ์ไทย (พท.ผ. 7293)
นวดไทย (พท.น. 1101 )
- ใบรับรองผู้ด�ำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
(สบส. 55100703) กระทรวงสาธารณสุข
22. นางสาววลัยลักษณ์ พรผล
- พท.บ. (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ภ.ม. (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย (พท.ว.20571)
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วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
เภสัชกรรมไทย (พท.ภ.28213)
การนวดไทย (พท.น.3756)
ผดุงครรภ์ไทย (พท.ผ.9041)
23. นางสาวทิยานันท์ สวนกูล 		
- พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
- พท.ม. (การแพทย์แผนไทย)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย เลขที่ พท.ว. 21317
เภสัชกรรมไทย เลขที่ พท.ภ. 28817
ผดุงครรภ์ไทย เลขที่ พท.ผ. 9683
นวดไทย เลขที่ พท.น. 4355

27.

28.

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
24. พจ.กรรณิการ์ ก�ำลังใจ
หัวหน้าหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
- พจ.บ. (การแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
- M.CM. (Clinical Foundation of TCM) Zhejiang
University, China
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน ใบอนุญาต
เลขที่ พจ.401 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
25. ผศ.ศ.คลินิก.พจ.นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล
- พ.บ. (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- MD. TCM Doctor
- ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเภสัชกรรมไทยกระทรวงสาธารณสุข
- ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนเลขที่
116 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
26. พจ.หวัง เสี่ยว เทา (WANG XIAO TAO)
- B.CM. (Traditional Chinese Medicine),
Nanjing University, China
- M.CM. (Clinical of TCM), Nanjing University of
Chinese Medicine , Nanjing ,China

29.

30.

- ใบประกอบโรคศิลปะการเเพทย์เเผนจีน
เลขที่ 56 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
- ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
ประเทศจีน
พจ.ณัฏชุดา กิตติรวีวัฒน์
- พจ.บ. (การแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
- M.CM. (Surgery of TCM) Zhejiang
University, China
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน สาขาการ
แพทย์แผนจีน (พจ.20) ส�ำนักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย
พจ.สุวิภา ไกรวศิน
- พจ.บ. (การแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
- M.CM. (Medicine Acupuncture & Moxibustion
and Tuina) Tianjin University of Traditional
Chinese Medicine, Tianjin ,China.
- ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน เลขที่
683 กระทรวงสาธารณะสุข ประเทศไทย
พจ.พรประภา สัตยานันทาภิบาล
วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต
- B.CM. (Chinese Medicine), Beijing University of
Chinese Medicine, China
- ใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทย ประเภท
เวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย นวดไทย
ส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กระทรวงสาธารณสุข
- ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
ส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กระทรวงสาธารณสุข
พจ.นฎาประไพ ทองพิทักษ์
- พจ.บ. (การแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
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วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

31.

32.

33.

34.

35.

- ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน เลขที่
1000 กระทรวงสาธารณะสุข ประเทศไทย
พจ.พรพรรณ ทรัพย์เอี่ยม
- B.CM.  (Chinese Medicine)
Guangzhou University of Chinese Medicine,
Guangzhou, China
- M.CM. (Surgery of TCM)
Guangzhou University of Chinese Medicine,
Guangzhou, China
- ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน เลขที่
1204 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
พจ.ณัฐวรินทร์ กฤติยาภิชาตกุล
- B.CM. (Traditional Chinese Medicine Clinical
Medicine) Nanjing University of Chinese
Medicine, Nanjing, China
- M.CM. (Chinese Medicine Formulas) Nanjing
University of Chinese Medicine, Nanjing, China
- ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน เลขที่
655 กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ดร.วาลุกา พลายงาม
หัวหน้าหลักสูตรการแพทย์แผนตะวันออก
- วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- วท.ม. (โภชนาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วท.ด. (ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ใบรับรองผู้ด�ำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ส�ำนักส่งเสริม
ธุรกิจบริการสุขภาพ
รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Ph.D. (Dr.rer.nat.) University of Innsbruck, Austria
ดร.นันทพงศ์ ข�ำทอง
- วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

36.

37.

38.

35.
39.

- วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.ฐาปนาวรรณ นาสมยนต์
- วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
- ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภญ.ณิราวรรณ์ กิจประไพอ�ำพล
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ภ.ม. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
- บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ภญ.รัตติยา ตั้งบูชาเกียรติ
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
- ภ.ม. (อาหารเคมีและโภชนาศาสตร์ทางการแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภญ.ยุพาภรณ์ ส�ำเภาพันธ์
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
- วท.ม. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต
นางสาวสมพร ผลกระโทก
- วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ภม. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
1. ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
B.Sc. (Electrical Engineering),
Stevens Institute of Technology, New Jersey, U.S.A.
M.Sc. (Industrial Engineering),
Ohio State University, U.S.A.
Ph.D. (Industrial Engineering),
Ohio State University, U.S.A.
2. ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. (Structural Engineering),
Asian Institute of Technology
D.Eng. (Structural Engineering),
The University of Tokyo, Japan  
3. รศ.วิสูตร จิระด�ำเกิง
วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. (Construction Management),
Asian Institute of Technology
4. ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Electrical Engineering),
University of Illinois at Chicago, U.S.A.
Ph.D. (Electric Engineering),
University of Illinois at Chicago, U.S.A.
5. ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. (Geotechnical Engineering),
Asian Institute of Technology
วศ.ด. (วิศวกรรมปฐพี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7. ผศ.สมศักดิ์ เอื้ออัฌชาสัย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประกันคุณภาพ
วศ.บ. (วิศวกรรมส�ำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ผศ.ดร.สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์
ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Eng.Sc. (Electric Engineering),
The University of New South Wales, Australia
D.Eng. (Electric Power System Management),
Asian Institute of Technology (AIT)
9. ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท
รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
วท.บ. (สถิติประยุกต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ed.D. (Administrative and Policy Studies),
University of Pittsburgh, U.S.A.
10. วัชระ ลอยสมุทร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง
คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Civil Engineering),
Illinois Institute of Technology, U.S.A.
12. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สูยะโพธ
วศ.บ. (เกียรตินิยม)  (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยรังสิต
M.Eng. (Automotive Engineering), Coventry
University, U.K.
Ph.D. (Automotive Engineering), University of
Bath, U.K.
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วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
13. ผศ.ดร.ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (การบริหารพัฒนาองค์กร)
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
14. ผศ.ดร.พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อส.บ. (ยานยนต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Ph.D. (Mechanical Engineering),
Saitama University, Japan
15. จตุพล ศรีวิลาศ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
16. ดร.อาภา หวังเกียรติ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
17. ดร.สถาพร ค�ำหอม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. รศ.ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

19. ผศ.ดร.ธนวรรณ อัศวไพบูลย์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
20. ผศ.กนกพร อนันต์ชื่นสุข
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
21. ผศ.ดร.ไพศาล งามจรรยาภรณ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
22. ดร.รพี อุชชิน
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
B.S. (Honor) (Aircraft Engineering Technology),
Embry-Riddle Aeronautical University, Florida,
U.S.A.
M.Eng. (Manufacturing System Engineering),
Asian Institute of Technology (AIT)
Ph.D. (Aerospace Engineering),
University of New South Wales, Australia
23. ดร.ศิริพร ศรีพิบูลย์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
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วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
24. รศ.สมาน เสนงาม
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng.Sc. (Fluid Power), Monash University,
Australia.
25. ผศ.ดร.อังคณา พันธ์หล่อ
ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตสาขา
วิชาวิศวกรรมโยธา
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
M.Eng. (Geotechnique & Infrastructure),
University of Hannover, Germany
Dr.Ing. (Geotechnical Engineering),
University of Karlsruhe, Germany
26. ดร.นิพนธ์ จงพิทักษ์ศีล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
วศ.บ. (วิศวกรรมส�ำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Structural Engineering),
University of Nebraska, U.S.A.
27. ดร.พิสิทธิ์ ขันติวัฒนะกุล
วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. (Geotechnical Engineering),
Asian Institute of Technology
D.Eng. (Geotechnical Engineering),
The University of Tokyo, Japan
28. ดร.อาภากร วัฒนะ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่ งกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ด. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
29. ว่าที่ ร.ต.โสภณ ชัยกรณ์กิจ
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (คอมพิวเตอร์สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

30. ดร.ประพล จิวะพรทิพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม
B.Eng. (Mechanical Engineering),
University of New South
Wales, Sydney, Australia
M.Eng. (Industrial and Manufacturing
Engineering),
Asian Institute of Technology (AIT)
D.Eng. Industrial and Manufacturing Engineering
Asian Institute of Technology (AIT)
31. ผศ.พัชรี ค�ำธิตา
วท.บ. (เกียรตินิยม) (เคมีอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
32. ผศ.วิศิษฐ์ อยู่ยงวัฒนา
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. (Geotechnical Engineering),
Asian Institute of Technology
33. ดร.วรรณี เอกศิลป์
วท.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
34. รศ.กีรติ ลีวัจนกุล
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.ม. (วิศวกรรมแหล่งน�้ำ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35. เกรียงไกร ศิริภาณุเสถียร
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ม. (วิศวกรรมปฐพี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36. ดร.เกียรติศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี
วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. (Structural Engineering),
The University of Tokyo, Japan
D.Eng. (Structural Engineering),
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

The University of Tokyo, Japan
จิรวุฒิ สินธุวณิชเศรษฐ์
อส.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ดร.เจริญวิชญ์ หาญแก้ว
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (วนศาสตร์) สาขานิเวศวิทยาป่าไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ชนินท์ วงษ์ใหญ่
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ดร.ชนินทร รัตตสัมพันธ์
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูพระนคร
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยบูรพา
ชนัฏตา สินธนพงศ์
คอ.บ. (เครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชาญวิทย์ วงศ์รัตนพรกูร
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
M.Eng. (Energy Technology)
Asian Institute of Technology (AIT)
วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

43. ชัยศักดิ์ สุวรรณศิลปกิจ
B.S.C.E. (Civil Engineering),
California State University, Long Beach, U.S.A.
M.S.C.E. (Structural Engineering),
California State University, Long Beach, U.S.A.
44. ดร.ไชยรัช เมฆแก้ว
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.ด.(การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรณ์
มนุษย์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
45. ดร.ธรรมนูญ สุส�ำเภา
วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. (Structural Engineering),
Asian Institute of Technology
D.Eng. (Structural Engineering),
The University of Tokyo, Japan
46. ผศ.ภานุเมศร์ ศิรินรานันตร์
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Eng. (Structural Engineering),
Asian Institute of Technology
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
47. พรรคพงษ์ แก่นณรงค์
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยรังสิต
M.S. (Operations Research),
Western Michigan University, U.S.A.
48. ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์
วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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49. รศ.ดร.พินิจ งามสม
วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
M.S.M.E. (Mechanical Engineering),
Texas A&M University, U.S.A.
Ph.D. (Mechanical Engineering),
Oklahoma State University, U.S.A.
50. ผศ.ดร.พิชญา เผือกขาว
B.S.C.E. (Civil Engineering),
Far Eastern University, Philippines
M.S.C.E. (Structural Engineering),
Polytechnic Institute of NewYork, U.S.A.
Ph.D. (Structural Engineering),
City University of NewYork, U.S.A.
51. ผศ.ดร.พิษณุ มนัสปิติ
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
M.S. (Operations Research),
Illnois Institute of Technology, U.S.A.
Ph.D. (Mgt.Science),
Illnois Institute of Technology, U.S.A.
52. ร.ต.ดร.พันธ์ศักดิ์ ไทยสิทธิ
ปทส. (ไฟฟ้าสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คอ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปธ.ด.(นวัตกรรมการเรียนรู้ทางการเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
53. มณฑา สิงหเสนี
คอ.บ. (เครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
54. ดร.มนภร กี้ประเสริฐทรัพย์
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
55. ผศ.ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

56.

57.

58.

59.

60.

61.

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ราชวัตร สิงหรา ณ อยุธยา
B.S. (Aircraft Maintenance Engineering
Technology), Northop-Rice Aviation Institute
of Technology, California, U.S.A.
M.S. (Aeronautics Specialization), Embry-Riddle
Aeronautical University, California, U.S.A.
MSA. (Business Administration in Aviation),
Embry-Riddle Aeronautical University,
California, U.S.A.
ผศ.ดร.ลาวัณย์ วิจารณ์
ศศ.บ. (สังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.วรรณวิมล อารยะปราณี
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.ด. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วรีรัตน์ ลายทอง
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.วรุตม์ เอมอุดม
B.S.M.E. (Mechanical Engineering),
University of Illinois at Chicago, U.S.A.
M.S.M.E. (Mechanical Engineering),
University of Illinois at Chicago, U.S.A.
Ph.D. (Mechanical Engineering),
University of Illinois at Chicago, U.S.A.
ผศ.ดร.วินัย อวยพรประเสริฐ
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.techn. (Civil Engineering),
University of Innsbruck, Austria
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62. ผศ.ดร.ศิริกุล จันทร์สว่าง
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63. ผศ.ศิลปชัย วัฒนเสย
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
64. สกุล หิรัญเดช
วศ.บ. (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Computer Science),
New York Institute of Technology, U.S.A.
65. สมชาย ปุญญนิรันด์
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
66. ผศ.ดร.สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ
วท.บ.(เกียรตินิยม) (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
D.Eng. (Environmental Engineering),
The University of Tokyo, Japan
67. ดร.สมพร พรหมดวง
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บธ.ด.(การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากร
มนุษย์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
68. สมหมาย บัวแย้มแสง
อส.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

69. สราวุธ จันทร์ผง
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
70. สุดารัตน์ ใจเขียนดี
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้า
วศ.ม. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
71. สุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศน์
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
72. สุเมธี เกียรติเฉลิมคุณ
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
73. สายสุนีย์ พงศ์พัฒนศึกษา
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74. ดร.อรรจน์ โกญจนาท
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
B.S. (Electrical and Electronic Engineering),
DeVry Institute of Technology, U.S.A.
M.S. (Computer Engineering),
Illinois Institute of Technology, U.S.A.
Ph.D. (Communication and Signal Processing),
Illinois Institute of Technology, U.S.A.
75. รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย
วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Systems and Control Engineering),
Case Western Reserve University, U.S.A.
76. อภิรักษ์ ภักดีวงศ์
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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77. อเนก กนกอภิวัฒน์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
78. ชูศักดิ์ เงางาม
วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมการซ่อมบ�ำรุง
อากาศยาน) มหาวิทยาลัยรังสิต
M.Eng. (Industrial and Manufacturing
Engineering), Asian Institute of Technology (AIT)
79. เอกณรงค์ ใจยงค์
วศ.บ. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
80. นายประทีป ศิริสุวรรณกุล
Associate Degree (Communications
Maintenance), Civil Aviation Training Center
วศ.บ. (เกียรตินิยม) (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate (Maintenance Training Course of
Aircraft type B737-200 at The Boeing Company
Seattle, WA, U.S.A.
Certificate (Pilot Training Course of Aircraft Type
B747-200 at Thai Airways Company, Head
Office) Bangkok, Thailand
81. รวิชญ์ ทวีทรัพย์
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
82. ดร.ไพบูลณ์ ย้อยหยด
วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

83. รศ.มนูญ พ่วงพูล
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
84. ผศ.ดร.วันชัย ทรัพย์สิงห์
คอ.บ. (ไฟฟ้าก�ำลัง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Ph.D. (Electrical Engineering),
University of Northumbria at Newcastle, U.K.
85. พรเทพ บุญยเนตร
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
86. ภูมินทร์ ขวัญมุณี
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
87. สุดารัตน์ ศรีจันทร์
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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คณะนวัตกรรมเกษตร
1. รศ.ดร. บัญญัติ เศรษฐฐิติ
คณบดี
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2515
M.S. (Mechanized  Agriculture) North Dakota State University,
U.S.A  2519  
D.A.A.(Machinism Agricole) Institut National Agronomique,
France   2525
D.Ing (Science Agronomique) Institut National Agronomique,  
France, 2528  
2. ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช
อาจารย์
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2519
M.Hc (Soil Sci)  Gent University, Belgium 2536
D.Tech.Hc (Remote sensing and GIS) School of Engineering
and Technology 2549
3. อ.ประณต มณีอินทร์
อาจารย์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2554
วท.ม.(พืชไร่) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557
4. อ. พชรอร แก้วเจริญ
อาจารย์
วท.บ.(วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2554
วท.ม.(เทคโนโลยีระบบเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557
5. อ. ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด
อาจารย์
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2533
วท.ม.(วิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542
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คณะเทคโนโลยีอาหาร
คณะเทคโนโลยีอาหาร

1. ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย
คณบดี
- วท.บ. (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.S. (Agronomy) California State University,
U.S.A
- Ph.D. (Postharvest Technology) Asian Institute
of Technology, Thailand
2. ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร
และเทคโนโลยีอาหาร
- วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดร.ขวัญหทัย แซ่ทอง
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
- B.Sc. (Aqro – Industry)
- M.Sc. (Food Technology) Prince of Songkla
University
- Ph.D. (Aqro – Industrial Product Development)
Kasetsart University
4. อ.ธฤต อภิสิทธิวงศ์
หัวหน้าโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร
- วศ.บ. (วิศวกรรมการอาหาร) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
- วศ.ม. (วิศวกรรมการอาหาร) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
5. รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
- วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
6. อ.ณัฐ เทพหัตถี
- วท.บ. (เทคโนโลยีทางการอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

7. ผศ.กิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ
- วท.บ. (เกียรตินิยมดีเด่น) (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
8. ดร.พิชญา โพธินุช
- วท.บ. (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.ม. (สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปร.ด. (สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. อ.ฐานวีร์ ลอยแก้ว
- วท.บ. (สาขาเทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยรังสิต
- วท.ม. (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยรังสิต
- กจ.ม. (สาขาการเป็นผู้ประกอบการ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
10. ดร.ณัฐพงษ์ ปรีชาพันธ์
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
11. ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว
- ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี
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วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
คณบดี
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.Sc. Computer Science,lllinois Insitute of  
Technology,U.S.A.
Ph.D. Computer Science,lllinois Insitute of  
Technology,U.S.A.
2. ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
Ph.D. (Information Technology)
Murdoch University, Australia.
3. ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร)
กศ.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร)
4. ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
5. ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
B.Bus.Sys (Business System)Monash
University ,Australia
M.Dig Com(Digital Communications)
Monash University ,Australia
Ph.D (Information Technology)
Monash University ,Australia
6. สุเมธ ผ่องพรรณแข
ผู้ช่วยคณบดี
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต

7. รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและ
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
M.S.(Computer Science) lllinois Institute of
Technology,Chicago U.S.A.
Ph.D.(Computer Science) IIIinois Institute of
Technology,Chicago,U.S.A.
8. ผศ.ดร.วศิณ ชูประยูร
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศศ.บ.เกียรตินิยม(บรรณารักษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.(Information Technology)
Murdoch University,Australia
9. ผศ.ดร.ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Ph.D.(Technology) Sirindhorn International
Institute of Technology,Thammasat University
10. ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
อ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
M.Ed.(Educational Technology), University of the
Philiiines,
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Ph.D (Computer Sceince)
Assumption University

1910
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.(การจัดการสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12. สุพานิช อังศิริกุล
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม.(วิทยาการคอมพิดวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
13. ผศ.ดร.ไววิทย์ จันทร์วิเมลือง
นศ.บ.(การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี
วส.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
14. มนตรี อินทโชติ
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียว
ท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15. ผศ.วิไลลักษณ์ ตรีพืช
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
16. ผศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17. ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์
หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
และรองคณบดี Institute of Data Analytics
BSc. (Information Technology) Sirindhorn
International Institute of Technology, Thammasat
University
MSc. (Communication Networks and Services)
Télécom SudParis, France
MSc. (Computer Science) Asian Institute of
Technology
Ph.D. (Computer Science)
Université Paris-Saclay, France.
18. สุมนา เกษมสวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
19. พูนลาภ ตั้งอาสนะวิทย์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
สถ.บ.(ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศป.ม.(นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20. ผศ.ดร.โกวิท รพีพิศาล
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (นานาชาติ)
อบ.(บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วม.(สื่อสารมาวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.L.S.(library and Information Science)
Indina University, U.S.A
Ph.D (Information Tecnhology) Mardoch
University,Australia.
21. นิศากร จุลรักษา
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
วท.บ.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(สถิตปิ ระยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.ม.(การจัดการระบบสารสนเทศ) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
22. รศ.ดร.สานนท์  ฉิมมณี
วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยรังสิต
M.S. Telecommunication  Science And Computer
Network Engineering,South Bank University
Ph.D.(Information Technology)
School of Information and computer Technology,
Sirindhorn International Institute of Technology,
Thammasat University
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วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
23. ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
PH.D.(technology) Sirindhorn Internation Institute
of Technology,Thammasat University
24. ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อ�ำนาจโชติพันธุ์
วศ.บ.(ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.ม.(ไฟฟ้าสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.(Communications Technology)
University of hannover,Germany
25. ผศ.ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ
วท.บ.(คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์)  เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Ed.D.
(Administrative and Policy Studies) University of
Pittsburgh,U.S.A.
26. ผศ.ดร.สิริพร ศุภราทิตย์
สต.บ.(คณิตศาสตร์-สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S.(MIS) University of Colorado,USA
Ph.D.(Computer Sciecne)
Asian Institute of technology in Thailand
27. ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย RSU Cyber University
วศ.บ.(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.S.(Information Systems Asynchronous Learning
Network) Hawaii Pacific University,U.S.A
Ph.D.(Information Technology)
Vanderbilt University,U.S.A.
28. ดร.ธรรนพ อารีพรรค
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
Ph.D. Information Technology,
มหาวิทยาลัยรังสิต
29. ดร.พิชิต บุญครอง
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
D.Sc. (Mathematics) Tsinghua University, PR.
China.

30. ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ
ผู้อ�ำนวยการหอสมุด
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ed.D.(Administrative and Policy Studies)
University of Pittsburgh,U.S.A.
31. ดร.วรทรรศน์ มาฆะศิรานนท์
วศ.บ.(ไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
Doctor of Information Technology(DIT),Edith
Cowan University,Perth
32. ดร.สุมามาลย์ ปานค�ำ
วท.บ.(สถิติประยุกต์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปร.ด.(การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
33. ดร.อารีย์รัตน์ ส่งสกุลวัฒนา
วท.บ.(คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต   
Ph.D.  (Computer Science)  Asian Institute of
Technology,  Thailand.  
34. ผศ.ชุลีกร นวลสมศรี
วท.บ. (การจัดการสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
35. ผศ.ทศพร ทศแสนสิน
B.Sc. (Computer Science) Brighton University, UK,
M.Sc.(Information System) Kingston University, UK.
36. ผศ.วีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน)
วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
37. ผศ.อรนุช ปุณยกนก
ค.บ (การสอนฟิสิกส์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
ค.บ (สถิติการศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                     
38. นิธิภา อาจฤทธิ์
วท.บ.(สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
วท.ม.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
39. นิภาพร ปัญญายงค์
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
40. ปรัชญา ฟูสิริพงษ์
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
41. พวงรัตน์ ฉันทวีโรจน์
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
42. รวินันท์ ประดิษฐ์แสงทอง
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
43. ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ.(การบริหารเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44. เสกสันต์ แสงสวัสดิ์
บธ.บ.(บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
45. สิทธิศักดิ์ กันทะหล้า
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

46. สุรชัย ดียิ่ง
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
น.บ.(นิติศาสตร์), ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
บธ.บ.(การตลาด,บัญชี)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
47. หทัยชนก หวังวงศ์เจริญ
วท.บ.(คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศศ.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
48. เอกพงษ์ นพวงศ์
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
M.A. (Multimedia Technology), Swinburne
University of Technology, Australia.
49. อนุชา อารีพรรค
วท.บ.(Industrial Design) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              
MS. (Entertainment Technology), Carnegie
Mellon University, USA
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วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
1. ศ.คลินิก พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก
คณบดี
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Periodontics) Ohio State University, U.S.A.
Cert. (Periodontics) Ohio State University, U.S.A.
อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา) ทันตแพทยสภา
2. ทญ.ดร.สรียา นุชนาฏพนิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.คลินกิ (เวชศาสตร์ชอ่ งปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดร.วัชรินทร์ จงกลสถิต
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บธ.ม. (บริหาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศษ.ด.(การจัดการการศึกษา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4. ศ.ทญ.ละอองทอง วัชราภัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.ชั้นสูง (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ทญ.จณัญญา เปลี่ยนรังษี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cert. (General Dentistry) Louisiana State
University, U.S.A.
The Degree of Doctor of Dental Surgery.
University of Detroit Mercy, U.S.A.
Cert. (Oral Medicine.) American Academy of Oral
Medicine, U.S.A.
6. ทญ.จินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cert. (Pediatric Dentistry) Medical University of
South Carolina, U.S.A.
7. ทญ.สาลินี รุ่งหิรัญสกุล
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ทันตแพทยสภา

8. ศ.คลินิก ทญ.สายสวาท ทองสุพรรณ
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.ชั้นสูง (ทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
Cert. (Endodontics) University of Pennsylvania,
Philladephia, U.S.A.
อนุมัติบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ทันตแพทยสภา
9. ทพ.พลภัทร์ จรัสชัยวรรณา
ท.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. ทญ.ธัชยา ศตวุฒิ
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปาก) มหาวิทยาลัยมหิดล
11. ผศ.ทญ.อุมาพร วิมลกิตติพงศ์
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์) ทันตแพทยสภา
12. ทญ.ธันยพร นิยมดี
ท.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร (สาขาทันตกรรมหัตถการ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
13. ทญ.นฤมล ศรีประเสริฐ
ท.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14. ทญ.รพีพร มลังไพศรพณ์
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)  
ทันตแพทยสภา
15. ผศ.ทญ.จิรัฎฐ์ ศรีหัตถจาติ
ท.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์) ทันตแพทยสภา
16. ทญ.ดร.หทัยชนก เจริญพงศ์
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
M.Sc. (Biomedicine)  Lancaster University. UK.
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) ทันตแพทยสภา
17. ทญ.ฐิติพร กังวานณรงค์กุล
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
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18. ทพ.ณัฐวุฒิ ศุภชวโรจน์
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)  
มหาวิทยาลัยมหิดล
19. รศ.นพ.ทพ.ธนสิทธิ์ เสรีรัตน์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cert. (Oral Medicine) University of California, San
Francisco, U.S.A.
อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)
ทันตแพทยสภา
20. ทพ.ดร.วรเดช พิชัยอุตกฤษฎ์
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ทันตกรรมทั่วไป) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21. ทญ.สปัน เล็งเลิศผล
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22. ทญ.ปรารถนา ยอดมโนธรรม
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.บัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
23. ทญ.อัมพาภรณ์ นิธิประทีป
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิต คลินิก (ทันตกรรมหัตถการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิต เฉพาะทาง (ทันตกรรมหัตถการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24. ทญ.พิมพินี เอี่ยมสะอาด
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมบูรณะ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25. ศ.คลินิก ทญ.อิศราวัลย์ บุญศิริ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมประดิษฐ์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cert. (Prosthodontic) University of California,
Sanfrancisco, U.S.A.
อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์) ทันตแพทยสภา

26. รศ.ทพ.ดร.ไกรสร ทรัพยะโตษก
ท.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ด. พยาธิวิทยา (เวชศาสตร์เขตร้อน)  
มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)
ทันตแพทยสภา
27. ทพ.อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล
ท.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Master (Orthodontics). University of Hong Kong,
Hong Kong.
อนุมัติบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) ทันตแพทยสภา
28. ทพ.สิรวิชฐ์ สถาปนา
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Doctor in Clinical Dentistry. (Orthodontics)
University of Queensland, Australia
29. ทพ.อณัตชัย สินสวัสดิ์
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
ทันตแพทยสภา
30. ทญ.พนัสยา จตุรานนท์
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ทันตกรรมบูรณะ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31. ทญ.ดร.ปิยะนุช กรรณสูต
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ป.บัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรด. มหาวิทยาลัยมหิดล
32. ทพ.ปวีพงศ์ ถนอมเพ็ชรสง่า
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
วว. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ทันตแพทยสภา
33. ทญ.วิรชา วชิรมน
ท.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Master of Science (Operative Dentistry).
University of Iowa, U.S.A.
Cert. (Operative Dentistry). University of Iowa, U.S.A.
Cert. (Operative Dentistry). The American Board
of Operative Dentistry, U.S.A.
34. ทพ.สุกริช พูลสุข
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science (Pediatric Dentistry).
Mahidol University
วุฒิบัตร (ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา
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35. ทญ.อังสุมา สุเมธโชติเมธา
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science (Pediatric Dentistry). Mahidol
University.
Cert. (Orthodontics). New York University, U.S.A.
36. ผศ.ทญ.สภัทร์พร สิทธิสมวงศ์
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ปริทันตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร (ปริทันตวิทยา) ทันตแพทยสภา
37. ทญ.ณินทร์นิตา ว่องวัฒนาศานติ
ท.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
38. ทพ.วิโรจน์ วันสม
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Certificate Course in Oral Implantology.
University of Frankfurt.
39. ทญ.สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท์
ท.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล
Doctor  of Dentistry. University of Berne.
อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา) ทันตแพทยสภา
40. ทญ.ดร.สุชาดา หลิมศิริวงษ์
ท.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (ทันตแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41. ทญ.กรปวีณ์ สิมะพรชัย
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิต ชั้นสูง (ทันตกรรมบูรณะ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
42. ทญ.ภัทราวดี กรัษนัยรวิวงค์
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิต ชั้นสูง (ทันตกรรมประดิษฐ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์) ทันตแพทยสภา
43. ทพ.ภาคภูมิ ศรีนวล
ท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
44. ทพ.รัชชา รักษ์ศักดิ์มนุษย์
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

45. ทพ.จตุพล ม้ามณี
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจ�ำบ้าน
(ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
46. ทพ.ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ปริทันตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา) ทันตแพทยสภา
Fellowship in Implant Dentistry. Loma Linda
University. U.S.A.
47. ทญ.กาญจนา สิงขโรทัย
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปาก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
ทันตแพทยสภา
48. ทญ.ขวัญฤทัย สมศักดิ์
ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49. ทญ.วรัตมา สุขสภา
ท.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
50. ทพ.วิน หิริโอตัปปะ
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MS.c Conservative Dentistry, Eastman Dental
Insitute, University of London. UK.
51. ผศ.ทพ.ดร.ตุลย์ ศรีอัมพร
ท.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52. ทญ.ศศิพิมล จันทร์รัตน์
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร (ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก) ทันตแพทยสภา
53. ทพ.ปกรณ์ ชื่นจิต
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
54. ทญ.ดารณี ชัยมานะการ
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
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55. ทพ.กุญชร เกิดมณี
ท.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
56. ทพ.พรหมภัคกร กุลธนอมรดิษฐ์
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยรังสิต
57. ทพ.โชคชัย ชัยวิภาส
ท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ป.บัณฑิต ชั้นสูง (ทันตกรรมบดเคี้ยว)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58. ทญ.นันทิดา เรืองวีรยุทธ
ท.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
59. ทพ.ปกิต ตุ้งสวัสดิ์
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง)  มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ทันตแพทยสภา
60. ทพ.ดร.อเนก ชยสดมภ์
ท.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) มหาวิทยาลัยมหิดล
61. ทญ.สิรภัทร ทองพ่วง
ท.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
62. ทพ.ทักษ์สิทธิ์ จรัสแสงไพศาล
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ทม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63. ทญ.ดวงใจ เจตชวลิต
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิต ชั้นสูง (ทันตกรรมประดิษฐ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64. ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร (ปริทันตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
65. ศ.ทญ.ดร.สมพร สวัสดิสรรพ์
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Postgraduate in Pathology (Oral Pathology),
The University of Alabama at Birmingham
Doctor of Philosophy, The University of Alabama
at Birmingham
66. ทพ.พิรัตน์ การเที่ยง
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ทม. (ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและ
ทันตกรรมรากเทียม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67. ทญ.ธันยาพร กังวานณรงค์กุล
ท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว.ทม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

68. ทญ.ญาดา อนันตวัฒน์
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ทม. (ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
69. ทญ.ลิลลี่ พัชนิน สีห์
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยรังสิต
70. ทพ.เศรษฐภัค โสมหยกวิลาศ
ท.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
71. ทญ.จีรณา โชติสมิทธิ์กุล
ท.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
72. ผศ.ทญ.ดร.ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์
ท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
น.บ.มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ms.C Dental Surgery, The University of Hong Kong.
Doctor of Philosophy, The University of Hong Kong.
อนุมตั บิ ตั ร (ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
ทันตแพทยสภา
73. ผศ.ทญ.สิตา ถาวรนันท์
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Ms.C The University at Alabama at Birmingham
Ms.C (Maxillofacial Prosthetics) มหาวิทยาลัมหิดล
อนุมัติบัตร (ทันตกรรมประดิษฐ์) ทันตแพทยสภา
74. ทพ.รุทาปกร อินทร์เสวก
ท.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
Ms.C (Orthodontic) Chang Gung University.
75. ทญ.ลิลินดา ศรีสุนทรไทย
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรังสิต
76. ทญ.พลอยพิมพ์ ไกรสินธุ์
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรังสิต
77. ทญ.ณัฐชาภรณ์ สงวนสิน
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิต ชั้นสูง (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒบิ ตั ร (วิทยาการวินจิ ฉัยโรคช่องปาก) ทันตแพทยสภา
78. ทญ.ชลญา บ�ำรุงเรือน
ท.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว.ทม. (ทันตกรรมหัตถการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79. รศ.ทญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ป.บัณฑิตชั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา) ทันตแพทยสภา
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80. ทญ.ดร.กิตติ์ภารัช กมลธรรม
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
81. ทพ.นพ.ดร.จุมภฎ อิทธิชัยศรี
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dr.Med German Board of Oral Maxillofacial,
University of Freiburg
อนุมตั บิ ตั ร (ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
ทันตแพทยสภา
82. รศ.ทญ.ดร.สุพานี ธนาคุณ
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม.(เวชศาสตร์ช่องปาก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (เวชศาสตร์ช่องปาก) มหาวิทยาลัยมหิดล
Doctor of Philosophy in Dental Science, Tokyo
Medical and Dental university
อนุมัติบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)
ทันตแพทยสภา
83. ทพ.วสันต์ วัธนศักดิ์
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรังสิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สถาบันการบิน

1. พลอากาศเอก คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา
คณบดี
โรงเรียนการบินกองทัพอากาศเยอรมัน
โรงเรียนการบินบริษัทลุฟฮันซ่า นักบินพาณิชย์ตรี
รบ. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ครูการบินเครื่องบินพระที่นั่ง กองทัพอากาศ
2. พลอากาศโท พินิจ ชาติไทย
วท.บ. (ทอ.) (วิศวกรรมไฟฟ้า)
โรงเรียนนายเรืออากาศ
ครูการบินโรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ
นักบินการบินไทยยืมตัวจากกองทัพอากาศ
3. พลอากาศโท ศุภกฤต อริยะปรีชา
วท.บ. (ทอ.) (วิศวกรรมอากาศยาน)
โรงเรียนนายเรืออากาศ
ศศ.ม. (ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.ด.(ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ครูการบินโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ

4. พลอากาศโท พูนลาภ เอี่ยมเจริญ
Dip-Eng (Univ) in Aeronautical Engineering,
Germany
ศาสตราจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ
5. ร.ท.ประพนธ์ จิตตะปุตตะ
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต้นหน (การเดินอากาศ) กองบิน 6 กองทัพอากาศ
รป.ม. (การบริหารองค์การและการจัดการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
6. พลอากาศโท ชนนนาถ เทพลิบ
วท.บ. (ทอ.) (วิศวกรรมอากาศยาน)
โรงเรียนนายเรืออากาศ
รป.ม. (M.P.A.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ศศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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คณะดิจิทัลอาร์ต
1. อ�ำนวยวุฒิ สาระศาลิน
คณบดีกิตติคุณ
ศ.บ. (มัณฑทนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. นัฐวุฒิ สีมันตร
คณบดี
ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต
M.F.A. (Computer Art) Savannah College of
Art and Design, U.S.A.
3. สาธิต เชียงทอง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ศป.บ. (จิตรกรรมและภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Cert. (Animation and Digital Effects) Silicon
Graphic Centre, Australia
M.F.A. (Animation and Visual Effects) Academy
of Art University, San Francisco, U.S.A.
4. ชินธิป ตั้งศิริพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วศ.บ. (วิศวกรรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.F.A. (Animation and Visual Effects) Academy
of Art University, San Francisco, U.S.A.
5. ภัทร นิมมล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
M.D. (Multimedia Design) Swinburne University
of Technology, Australia
6. ผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล
ผู้ช่วยคณบดี
ศป.บ. (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศป.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต

7. ผศ.ชัยพร พานิชรุทติวงศ์
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.F.A. (Digital Art) University of Oregon, U.S.A.
8. พนัส โภคทวี
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.F.A. (Computer Art) Savannah College of
Art and Design, U.S.A.
9. พาสิน ธนสิน
หัวหน้าสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.F.A. (Animation and Visual Effects) Academy
of Art University, San Francisco, U.S.A.
10. โกเมศ กาญจนพายัพ
B.S (Computer Science) California State
University, Fresno, U.S.A.
ศล.ม. (การออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต
11. ผศ.ชูชัย อัศวอารีกุล
ศ.บ. (ประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
12. ดรุณี พึ่งวงษ์ญาติ
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
13. ธิดารัตน์ บุญรักษ์
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ม. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
14. ธิติพงษ์ เนื่องพิมพ์
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ม. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คณะดิจิทัลอาร์ต
15. รศ.ปกรณ์ พรหมวิทักษ์
ศ.บ. (มัณฑนศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
M.A. (Film and Video) Savannah College of
Art and Design, U.S.A.
16. ปฐม สุปรียาพร
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
17. ปิยนนท์ สมบูรณ์
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
18. พจนีย์ กาแก้ว
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
19. ผศ.ดร. วรรณพร ชูจิตารมย์
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

20. สุทธิชาติ ศราภัยวานิช
ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
21. ผศ.สุทัศน์ ปาละมะ
ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) เกียรตินยิ มเหรียญทอง
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศ.ม. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
22. หทัยชนก เชียงทอง
ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
23. อนุพงศ์ เจริญมิตร
ศป.บ. (ศิลปภาพถ่าย) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศล.ม. (ทัศนศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
24. SamuelForkner
B.S. (Geology) University of Tennessee,
Knoxville, U.S.A.
M.A. (Film and Video) Savannah College of
Art and Design, U.S.A.
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
คณบดี
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dipl. Ing (Architecture), Vienna University of
Technology, Austria
Ph.D. (Urban Design), Vienna University of
Technology, Austria
2. อามาล ภ. ฉิมวิไลทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3. มนต์ชัย บุญยะวิภากุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
4. วิทูล ทิพยเนตร
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
วศ.บ. (โทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม. (คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
5. รพีพงศ์ กุลธรรมโยธิน
หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร) (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
6. ผศ.กฤตพร ลาภพิมล
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผม. (การวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. กรพงศ์ กรรณสูต
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
M.Arch (Environmental Design), University of
Nottingham, UK.

8. ชาลี ไกรฤกษ์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.Arch (Architecture) Pratt Institute, New
York, U.S.A.
9. ทรงพล อัตถากร
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
S.M. Arch.S. (Building Technology and
Urban Design), Massachusetts Institute of
Technology, U.S.A.
10. ธนัญชัย ลิมปาคม
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Arch (Architecture) University of Colorado
at Denver, U.S.A.
11. ธนัฐวัสส์ วงศ์ทิมารัตน์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
ผม. (การวางผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. ธีร์ นภินธากร
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master in light design, Istituto Eruopeo di
Design Milan, Italy in Collaboration
13. ธีระฉัตร อุตตมะเวทิน
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม. (ออกแบบและวางแผน) (หลักสูตร
นานาชาติ) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี
14. นคร พลีธัญญวงศ์
วศ.บ. (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถ.ม. (คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
15. ดร.นุจรีย์ โลหะการ
ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (การจัดการโครงการก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปุณณรัตน์ จรุงคนธ์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
วท.ม. (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.ปาริษา มูสิกะคามะ
B.Arch (Architecture), University of Shiga
Perfecture, Japan
สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผ.ด. (การวางผังและออกแบบเมือง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปวรพชร บุญเรืองขาว
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
MA. (Architecture Lighting Design), Wismar
Hochshule, Germany
ผศ.ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.ม. (ออกแบบชุมชนเมือง)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Graduate Certificate (Building Science),
National University of Singapore
ผศ.ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิเชฐ วานิชเจริญธรรม
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.Arch (Architecture) University of Colorado
at Denver, U.S.A.

23. ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
คด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24. ไพบูลย์ กิตติกุล
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
25. มัลลิกา จงศิริ
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
คพ.ม. (เคหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26. รสรินทร์ ชอว์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
MA. (Architecture) University of Liverpool, UK.
27. รังสิต เจียมปัญญา
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
28. ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CEAA/D.U. (Science pour I’architecture)
Ecole d’Architecture de Nancy Université
Henri Poincaré -Nancy 1, France
Doctoratde l’INPL.Eiffel Scholarship, The
French Government (Science pour I’Architec
ture) Institute National Polytechnique de
Lorraine (INPL) Nancy, France
29. ศิรดล ช�ำนาญคดี
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
MA. (Design Futures) Goldsmiths, University
of London, UK.
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
30. ศุภยาดา ประดิษฐ์ไวทยากร
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
31. ดร.ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยรังสิต
คพ.ม. (เคหการ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32. ศศธร บริสุทธิ์นฤดม
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.ม. (การจัดการโครงการก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
33. ส่งศักดิ์ อ่อนสุวรรณ
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
34. ผศ.ดร.สุดจิต สนั่นไหว
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (สถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
35. สุนีย์ ทองสว่าง
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
36. ผศ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
ศ.บ. (การออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมืองและชนบท)
มหาวิทยาลัยรังสิต
37. ผศ.สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมืองและชนบท)
มหาวิทยาลัยรังสิต

38. ดร.สายใจ ดิถีเพ็ง
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมืองและชนบท)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร
39. ผศ.ดร.สุวิชา เบญจพร
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
40. เอก เจริญศิลป์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Arch (Architecture) University of Colorado
at Denver, U.S.A.
41. อนุธร พลพงษ์
B. Arch (Architecture) The University of
Nottingham, UK.
Mag. arch. (Architecture) University for
Applied Art Vienna, Austria
42. โอม ปนาทกูล
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
43. อภิวัฑธน์ พัฒนศิริมงคล
วท.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันราชภัฎพระนคร
สถ.ม. (คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ)
มหาวิทยาลัยรังสิต
44. ผศ.ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dipl.Ing. (Architecture), University of
Innsbruck, Austria
Dr.Techn. (Architecture), University of
Innsbruck, Austria

1924
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

วิทยาลัยการออกแบบ
1. รศ.พิศประไพ สาระศาลิน
คณบดี
ศ.บ. (มัณฑนศิลป์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.F.A. (Interior Design) University of Kansas,
U.S.A
2. อ.ดร.สุชีพกรรณสูต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)  มหาวิทยาลัยรังสิต
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3. อาจารย์อครพล กฤตฤานนท์วงศ์
รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
BFA (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ศป.ม. (การออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต
4. อาจารย์อนุพงศ์ สุทธะลักษณ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.ม. (การออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต
5. อาจารย์สุธาสินี แสงข�ำ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด
ร.บ (รัฐศาสตรบัณฑิต)
สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)
(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. อาจารย์ชินภัศร์ กันตะบุตร
ผู้ช่วยคณบดี
ศ.ศ.บ.(ศิลปกรรม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร
M.F.A. (Computer Graphic) Pratt Institute, U.S.A.

7. อาจารย์เขต ศิริภักดี
รักษาการหัวหน้าวิชาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
ออ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Master in Design, Domus Academy, Italy
8. Mr. Sridhar Ryalie
รั ก ษาการผู ้ อ� ำ นวยการหลั ก สู ต รศิ ล ปมหา
บัณฑิต 		 สาขาวิชาการออกแบบPhysics & Electronics,
Osmania University, Hyderabad, India
Design Management, University of Central
England, Birmingham, UK
9. อาจารย์นิจาภา เหมะภูติ แฮมมิวตัน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบภายใน
ศป.บ. (ออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยรังสิต
M.F.A. (Interior Design) Savannah College of
Art and Design, U.S.A.
10. อาจารย์ลลิตา สีมันตร
หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์
ศป.บ. (ออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยรังสิต
M.A. (Fiber Art) Savannah College of Art and
Design, U.S.A.
11. อาจารย์วิชัย เมฆเกิดชู
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
12. อาจารย์อุกฤษฏ์ จอมยิ้ม
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสือ่ ทัศนะภาพ
ศป.บ. (ศิลปภาพถ่าย) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.ม. (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต) (ชาติพันธุ์
สัมพันธ์และการพัฒน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13. อาจารย์สุริยา ศรีสุภาพ
หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐาน
ศ.บ. (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
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วิทยาลัยการออกแบบ
14. อาจารย์อ�ำพรรณี สเตาะ
ศป.บ. (ศิลปภาพถ่าย) มหาวิทยาลัยรังสิต
Fine Art Photography, Ministere de la Culture
et de la Communication Ecole, NationaleSu
perieure de la Photographic ประเทศฝรั่งเศส
ศล.ม. (ทัศนศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
15. อาจารย์กิตติวัฒน์โลหะการ
ศ.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.ม. (การออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต
16. อาจารย์ Jeffrey C Hamilton
Bachelor of Fine Arts in Industrial design,
Savannah College of Art and Design, U.S.A.
17. อาจารย์ก�ำจร แซ่เจียง
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) สาขาวิชาศิลปสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คศ.ม. (สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
Cert.de StylismeModelisme Alliance Francaise
de Bangkok
18. อาจารย์เกรียงศักดิ์ สุวรรณบูล
สถ.บ. (ออกแบบภายใน)  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Master of Science in Interior Environmental
Design, Pratt Institute, U.S.A.
19. อาจารย์คงรัฐ สุนทรโรจน์พัฒนา
ศ.บ. (ออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.ม. (การออกแบบ)  มหาวิทยาลัยรังสิต
20. อาจารย์ณัฐพงศ์ ศรีปุงวิวัฒน์
ศป.บ. (ออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยรังสิต
Master in Design Domus Academy, Milan, Italy
21. ผศ.ดนยา เชี่ยววัฒกี
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

22. อาจารย์ดนุ ภู่มาลี
ออกแบบ
คอ.บ.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯธนบุรี
คอ.ม. ครุศาสตร์ (ออกแบบอุสาหกรรม
เอกกราฟิกขั้นสูง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
23. อาจารย์ต้นข้าว นิทัศกาญจนานนท์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Advanced Diploma (Visual Communication
Design) First Media Design School, Singapore.
ศป.ม. (การออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต
24. อาจารย์ถวัลย์ วงษ์สวรรค์
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
สถ.ม.(ออกแบบผังเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25. อาจารย์สุเทพ โลหะจรูญ
ศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ม.(สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
26. อาจารย์ธีรนพ หวังศิลปคุณ
ศป.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยรังสิต
M.A. (Graphic Design) Savannah College of
Art and Design, USA
27. อาจารย์นิพล สมานมิตร
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.ม. (การออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต
28. อาจารย์บรรณนาท ไชยพาน
ศ.บ. (มัณฑนศิลป์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
Master Industrial Design Domus Academy,
Milan, Italy
29. อาจารย์บัณฑิต เนียมทรัพย์
คอ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(สถาปัตยกรรมภายใน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ศศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
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30. อาจารย์ปรพล ชินวรรณโชติ
ศป.บ ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี
ศป.ม. ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
31. อาจารย์พจมาน ธารณเจษฎา
ศ.บ.(ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
32. อาจารย์พชร รัตนคุปต์
แฟชั่นดีไซน์
ศป.บ. (แฟชั่นดีไซน์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศ.ม. (นฤมิตศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33. นายพิสิษฐ์ โพธิ์แก้ว
ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
นศ.ม. นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
34. รศ.ไพจิตร อิงศิริวัฒน์
ศ.บ. (มัณฑนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.A.(Ceramics) North Staffordshire Polytechnic,
England
35. อาจารย์ไพลิน โภคทวี
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
M.F.A. (Interior Design) Savannah College of
Art and Design, U.S.A.
36. อาจารย์มุกด์ตรา ทองเวส
B.F.A. (Print Making), King Mongkut’s Institute
of Technology, Ladkrabang, Faculty of
Architecture
M.F.A. (Creative Arts) Chulalongkorn
University, Faculty of Arts

37. อาจารย์เรวัฒน์ ช�ำนาญ
ศป.บ. (ออกแบบภายใน)  มหาวิทยาลัยรังสิต
Master’s degree (Maîtres’ : Research and  
Practical  Programme) / (Honors Class),  De
partment of Design, Faculty of Fine Arts and
Scientific of  Design, University of  Paris 1
(Panthéon-  Sorbonne), France.
Postgraduate degree (MASTER II / DEA : Re
search program) of Fine and Applied Arts,
Section : Theoretical and Pratical of the
Contemporary Arts and New Medias, Depart
ment of Fine and Applied Arts, Faculty of
Fineand Applied Arts, University of Paris VIII  
(Vincennes-Saint-Denis), France.
38. อาจารย์ลัดดาวัลย์ สารพัฒน์
คศ.บ. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
ศ.ม. (นฤมิตศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39. ผศ.โลจนา มะโนทัย
ศ.บ. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
คม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40. อาจารย์วริศว์ สินสืบผล
สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
MA (Interior Design with distinction) University
of Westminster, London
41. ผศ.ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Ed.D. (Administrative and Policy Studies)
University of Pittsburgh, U.S.A.
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42. อาจารย์วสันต์ ยอดอิ่ม
ศ.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
43. อาจารย์วิรุจน์ ไทยแช่ม
ศป.บ. (ออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยรังสิต
M.A. (Industrial Design) Central Saint Martins
College of Art & Design. London, UK.
44. อาจารย์วิษณุนาท กตัญญูทวีทิพย์
ศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
45. อาจารย์ศิริเพ็ญ ธนานันทกิจ
ศ.บ. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.ม.(ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46. อาจารย์สิรดา ศ.ไวยาวัจมัย
ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยรังสิต
M.S. (Multimedia) Swinburne University of
Technology, Australia
Postgraduate Certificate (Certificate of Merit)
in Multimedia Design Swinburne University of
Technology, Australia
47. อาจารย์สุขเกษม อุยโต
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
48. อาจารย์สุปรียา สุธรรมธารีกุล
ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Educational Phychology)
Keio University, Japan
M.A. (Fashion Design) London College of
Fashion, University of the Arts, London UK.

49. ดร.สุพพตา วรรณวีรติกุล
ออ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
M.S. (Design) Kyoto Institute of Technology,
Japan
Ph.D. (Design Science) Kyoto Institute of
Technology, Japan
50. ผศ.สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
นศ.บ.(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
51. รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์
ศ.บ. (มัณฑนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
52. อาจารย์เสกสฤษฎ์ ธนประสิทธิกูล
ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B.A. (Fashion Design) Hogeschoolvoor
de Kunsten Arnhem
MA. (Fashion Design Technology Menswear),
London College of Fashion, University of
the Arts London, UK.
53. อาจารย์อนัญญาลัลน์ วัฒนะนุพงษ์
ศป.บ. (ออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยรังสิต
Certificate of Handcraft Tailoring, London
College of Fashion,
University of the Arts, London UK.
ศป.ม (จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
54. อาจารย์อรรถกฤษณ์ อุทัยกาญจน์
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมไทย) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
M.Arch. (Architecture) New Jersey Institute of
Technology, Newark, NJ, U.S.A.
55. นายอนันต์กิตติ์ จันทร์ไกร
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
สถาบันราชภัฏพระนคร
ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
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56. อาจารย์อัจฉรา นาคลดา
ศ.บ. (ประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศป.ม. (การออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต
57. อ.ดร.อัฐวุฒิ จ่างวิทยา
ศบ. (มัณฑนศิลป์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศป.ม. (การออกแบบ) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ด (วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
58. อาจารย์เอกชัย สมบูรณ์
กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร
บางแสน
ศล.ม. ทัศนศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
59. อาจารย์ David Marc Schafer
ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบ)
B.Arch The University of Arizona
M.FA. Cranbrook Academy of Art, USA
60. อาจารย์ Guerriero Giuseppe
Eco-oriented industrial design (Industrial
Design) SUN, Faculty of Architecture.
Naples,Italy Master of Art (Product Design)
Royal College of Art
61. อาจารย์ Miguel Padres Gonzalez
Diploma in Digital Modeling, Elisava, Spain
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1. ผศ. ดร.ปิยสุดา ม้าไว
คณบดี
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.ม. (การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
D.E.A. ès Sciences du Langage (FLE),
Université Paul-ValéryMontpellier III,
Montpellier, FRANCE
Doctorat ès Sciences du Langage (FLE),
Université Stendhal Grenoble III,
Grenoble, FRANCE
2. ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาการหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและ
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ต่างประเทศ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
ต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. นวรัตน์ ก๋งเม่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

5. วรพล มหาแก้ว
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. สุกัลยา วงศ์ชมบุญ
ผู้ช่วยคณบดี
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
(ภาษาและวรรณคดีไทย)  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
1. อัจฉรา โหตรภวานนท์
หัวหน้าภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Area Studies: Teaching of Japanese
as a Foreign Language)
University of Tsukuba, JAPAN
2. NAKAYAMA Mitsuo
ที่ปรึกษาภาควิชาภาษาญี่ปุ่น
B.A. (Thai Studies)
Tokyo University of Foreign Studies, JAPAN
B.A. (Indochinese Languages) Tokyo University
of Foreign Studies, JAPAN
3. พิมหทัย บุญปัญญาโรจน์
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยรังสิต
M.A. (International Studies of History,
Sociology and Geography),
Nara Women’s University, JAPAN
4. ดร.วรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์
เลขานุการคณะ
อ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาญี่ปุ่น)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5. ดร. รัชดา ลาภใหญ่
อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
6. ดร. รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปร.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
7. ศนิวาร วุฒฑกุล
ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร  
8. ศศวรรณ รื่นเริง
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย
ภาควิชาภาษาไทย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
1. ดร. นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์
ศษ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
9. สรไน รอดนิตย์
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)  (ภาษาไทยและการ
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)  มหาวิทยาลัย
ศึกษาพิเศษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม. (ภาษาไทย)
อ.ด. (ภาษาไทย-คติชน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   
2. สุนทรา ธรนากร
10. สายใจ ทองเนียม
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
กศ.บ. (ภาษาไทย)
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประสานมิตร
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
11. สุกัลยา วงศ์ชมบุญ
ประสานมิตร  
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  (ภาษาและวรรณคดี
3. จ�ำลอง วงษ์ยี่
ไทย)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาเขตปัตตานี
ศศ.ม. (วรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. จิรพร รักษาพล
12. สุรางศรี วิเศษ
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาไทยและ
อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
จิตวิทยา การปรึกษาและแนะแนว)  จุฬาลงกรณ์
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัย  ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ดร.สายัณห์ กอเสถียรวงศ์
ศศ.บ.  (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ภาษาญี่ปุ่น)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Japanese Studies) Osaka University of
Foreign Studies, JAPAN
Ph.D. (Language and Society) Osaka
University, JAPAN
6.   TANO Akane
B.A. (Language and Culture) Kansai University,
JAPAN
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คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
1. ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาการหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและ
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ต่างประเทศ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศิริมน ศรีนพรัตน์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
3. วิษณุพงษ์ สุขสาคร
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
4. ปวริศร ซ่อมศิลป์
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การแปลและบริการทางภาษา
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่าง
ประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. วรพล มหาแก้ว
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. จิตติมาน เกียรติวชิรพันธ์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Ed. (Secondary Education) Indiana
University, U.S.A.
8. ผศ. นารีรัตน์ บุญช่วย
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ปรัศนียา จารุมณี
กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
อ.ม. (ภาษาศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. อารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล
ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษมัธยม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.Ed. (Elementary) Temple University, U.S.A.
11. Catherine De Guzman-Laddawan
B.A. (Computer Science) Technological
University of the Philippines, PHILIPPINES
12. Dorota Domalewska, Ph.D.
M.A. (Linguistics) University of Warsaw,
POLAND
Ph.D. (English Philology) University of Warsaw,
POLAND
13. Peter Cannon
B.A. (Sociology) California State University,
U.S.A.
14. Rebecca K. Webb, Ph.D.
B.A. (English, minor in Art History), San Jose
State University, U.S.A.
M.A. (English Literature), San Jose State
University, U.S.A.
Ph.D. (English Studies), Illinois State University,
U.S.A.
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คณะศิลปศาสตร์
15. Rosemarie B. Bergado
B.S. (Nursing) Silliman University,
PHILIPPINES  
RSA/UCLES English Language Teaching
LPN Licensed Practical Nurse, U.S.A.
M.A.(English) Washington International
University,  Pennsylvania, U.S.A.
17. Stewart Miller
B.Sc. Honours Class II (Chemistry) Leicester
University, ENGLAND

ภาควิชาภาษาจีน
1. จุมพล ถาวรชอบ
หัวหน้าภาควิชาภาษาจีน
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages) Shanghai International Studies
University,
        P.R. CHINA
2. ณฐ บุญธนาธีรโชติ
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาจีน
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยรังสิต
Certificate of Beijing Language and Culture
University, P.R. CHINA
M.A. (Modern and Contemporary Chinese
Literature) Huaqiao University, P.R. CHINA
3. ดร. กัญจน์นิตา สุเชาว์อินทร์
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
M.A. (Modern Chinese) Beijing Language and
Culture University, P.R. CHINA
Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics)
Beijing Language and Culture University,
P.R. CHINA

4. ดร. ณัฐฌาภรณ์ เดชราช
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
M.A. (Literature Chinese Philology)Beijing
Language and Culture University, P.R. CHINA
Ph.D. (Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages) Shanghai International Studies
University,  P.R. CHINA
5. พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทองเปลว
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ภาษาจีน)
มหาวิทยาลัยรังสิต
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages)Beijing Language and Culture
University,
P.R. CHINA
6. สุพิชญา อ�่ำคิด
อ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) (ภาษาจีน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages) Beijing Language and Culture
University, P.R. CHINA
7. ธีรพล มุละสีวะ
           B.A. (Chinese) Honghe University P.R. CHINA
           M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other
Languages) Ludong University P.R. CHINA

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
1. ดลธิรา คงรักษ์
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)  (ภาษาฝรั่งเศส)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ.ม. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คณะศิลปศาสตร์
2. ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
3. ผศ. ดร. ปิยสุดา ม้าไว
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.ม. (การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
D.E.A. ès Sciences du Langage (FLE),
Université Paul-Valéry Montpellier III,
Montpellier, FRANCE
Doctorat ès Sciences du Langage (FLE),
Université Stendhal Grenoble III,
Grenoble, FRANCE
4. ศิริพงษ์ ขุนช�ำนาญ
ศศ.บ. (เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 2) (ภาษาฝรั่ ง เศส)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาควิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา

1. ผศ. ดร.วิศรุต เลาะวิถี
หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ
กศ.บ. (มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ค.ม. (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ed.D. (Professional Development) Victoria
University, AUSTRALIA
ประกาศนียบัตรศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ
กระทรวงกิจการศาสนาและศาสนสมบัติ
ซาอุดิอาระเบีย
2. สมัย เจริญช่าง
      ที่ปรึกษาภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ
       ค.บ. (สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
พบ.ม. (พัฒนาสังคม)  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

3.

4.
5.

6.

ประกาศนียบัตรศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ   
สถาบันริดวานุ้นอิสลาม
ณรงค์ อิสมาแอล
B.A. (Fundamentals of Religion) Al-Azhar
University, EGYPT                       
ค.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อ�ำนาจ มะหะหมัด
B.A. (Islamic Law) Al-Azhar University, EGYPT                            
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ดร. อดิศักดิ์ นุชมี
B.A. (Fundamentals of Religion) Al-Azhar
University, EGYPT                       
M.A. (Sciences of the Holy Hadith) Al-Bayt
University, JORDAN                          
ปร.ด. (อิสลามศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                               
Bashir Mahdi Ali, Ph.D.
B.A. (Al-Qur’an)
Al-Qur’an University, SUDAN
M.A. (Al-Qur’an Recitation) Al-Qur’an
University, SUDAN
Ph.D. (Arabic Language in Al-Qur’an)  Juba
University, SUDAN

ภาควิชามนุษยศาสตร์

1. ผศ. ดร. กัณฐิกา ศรีอุดม
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ประวัติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อ.ด. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2. ผศ. จรูญ โกมุทรัตนานนท์
ศศ.บ. (ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คณะศิลปศาสตร์
3. ชลาศัย กันมินทร์
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (พยาบาลและ
ผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผศ. ดร.ชัชชัย คุ้มทวีพร
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
มหาวิทยาลัยรังสิต
5. นภาพร อัศวะรังษีกุล
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. นวรัตน์ ก๋งเม่ง
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต
กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
7. ปรารถนา โกเมน
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. พีรยา มหากิตติคุณ
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. วรเทพ ว่องสรรพการ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. สันติ เมตตาประเสริฐ
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) (บาลี-สันสกฤต)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (บาลี-สันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. ผศ. อารีลักษณ์ สินธพพันธุ์
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1. อนุสรณ์ ศรีแก้ว
คณบดี
ว.บ. (ภาพยนตร์และภาพถ่าย) เกียรตินยิ มอันดับ 1
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2. ผศ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นศ.บ. (สารนิเทศ) เกียรตินิยม อันดับ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต
พบ.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณทิต
พัฒนบริหารศาสตร์
3. อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นศ.บ (ประชาสัมพันธ์) เกียตินิยมอันดับ 1
เหรียญทอง มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
4. วรวุฒิ อ่อนน่วม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.ม (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผศ.ดร. ดวงทิพย์ เจริญรุกข์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ และหัวหน้า
หลักสูตร นิเทศศาสตร์นานาชาติ
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว.ม.(สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D. (Communication Studies)
Ohio University, U.S.A
6. รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
นศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) เกียรตินิยม อันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
มหาลิทยาลัยรามค�ำแหง

7.

8.

9.

10.

นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. ลักษณา คล้ายแก้ว
หัวหน้าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Communication) University of
Canberra, Australia
ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค
หัวหน้าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการเขียนบทและการก�ำกับภาพยนตร์
และโทรทัศน์
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
สุรัตน์ ทองหรี่
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
มัลติแพลตฟอร์ม
ศศ.บ (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วาจวิมล เดชเกตุ
หัวหน้าสาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
ว.บ.(ภาพยนตร์และภาพถ่าย)
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
M.A (Communication Arts TV. & Video
Production)
New York Institute of Technology ,U.S.A
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11. รพีวรรณ กลยนี
หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.ม (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. ผศ.ดร.พิทักษ์ ชูมงคล
หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
ศบ. (สื่อสารมวลชน) มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
นศ.ม.(ประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด.(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) สถาบันพัฒนา
บัณฑิตบริหารศาสตร์
12. ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุข
หัวหน้าสาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล
นศ.บ.(วารศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.ม. (การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
13. ณัฐศรชัย พรเอี่ยม
หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและ
สื่อสร้างสรรค์
นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยสยาม
ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. ดร.ขวัญชนก โชติมุกตะ
หัวหน้าสาขาวิชาสื่อสารการแสดง
ศป.บ(นาฏยศิลป์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.(Performing Arts) Savannah Collage of
Arts and Design, USA.
15. ผศ.ดร.ส�ำราญ แสงเดือนฉาย
หัวหน้าสาขาวิชามัลติมีเดีย
ค.บ. (เทคโนโลยี) วิทยาลัยครูพระนคร
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

16. นฤนาถ ไกรนรา
หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
นศ.บ (วารสารศาสตร์)มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
17. รพีพิมล ไชยเสนาะ
หัวหน้าสาขาวิชาการเขียนบทและการก�ำกับ
ภาพยนตร์และโทรทัศน์
นศ.บ (การภาพยนตร์และวีดิทัศน์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
M.F.A. (Motion Picture and Television)
Academy of Arts University USA
18. รศ.ดร.กฤษดา เกิดดี
นศ.บ.(การสื่อสารมวลชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Ph.D. (International  Communication)
Macquaire University Sydnmey, Australia
19. คมศร สนองคุณ
นศ.บ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.ม.(นิเทศศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต
20. ผศ.ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21. ฉัตรปกรณ์ ประเสริฐสังข์
วท.บ.(ปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
B.A. (Multimedia) Royal Melbourne Institute
of Technology (RMIT),
Australia M. (Multimedia) Swinburne University
of Technology, Australia.
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22. ดร.ชัชญา สกุณา
นศ.บ. (ประชาสัมพันธ์)
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด.(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) สถาบันพัฒนา
บัณฑิตบริหารศาสตร์
23. ดร.ชวพร ธรรมนิตยกุล
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.ม. (การสือ่ สารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด.(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) สถาบันพัฒนา
บัณฑิตบริหารศาสตร์
24. ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์
คศ.บ. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
25. ผศ.ดร. ฐิติ วิทยสรณะ
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศน.ม (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
นศ.ม (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศน.บ (รัฐศาสตร์การปกครอง)
มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
26. ณวัฒน์ อินทอง
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศป.ม. (ออกแบบเลขศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27. ณัฐพงษ์ หริรักษาพิทักษ์
ศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นศ.ม.(การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28. พรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น
      วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

29. พรทิพย์ ประเสริฐยิ่งสุข
อ.บ. (ศิลปการละคร)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. (นิเทศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
30. ผศ.ดารุเรศ กาศโอสถ
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน)มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) (English Program)
สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์
31. ตรีรัตน์ นิลรัตน์
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32. ผศ.ดร.เธียรชัย อิศรเดช
อ.บ. (ศิลปการละคร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
33. นรากร อมรฉัตร
ว.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.ม. (การโฆษณา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34. นวนิต ประถมบูรณ์
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) เกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35. ดร.นุดี หนูไพโรจน์
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.(Media Arts and Telecommunication)
Michigan State University
ปร.ด.(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) สถาบันพัฒนา
บัณฑิตบริหารศาสตร์
36. ผศ.แน่งน้อย บุณยเนตร
อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
37. ปฏินันท์ สันติเมทนีดล
น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ม.(พัฒนาสังคม) สถาบันพัฒนาบัณฑิต
บริหารศาสตร์
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38. ณชรต อิ่มณะรัญ
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
39. เขมนิจ มาเลเว
นศ.บ.(ประชาสัมพันธ์)
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
40. ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
M.P.A. (Comparative Administration) Kentucky
State University, U.S.A.
M.L.A (Mass Communication) Oklahoma City
University ,U.S.A
Ed.D. (Administrative and PolicyStudies)
University of Pittsburgh, U.S.A.
41. พรนภา แก้วลาย
ว.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.บ.(บริหารธุรกิจทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ว.ม. (สื่อสารพัฒนาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
42. ภูร นิมมล
นศ.บ (การภาพยนตร์และวีดิทัศน์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.ม (ภาพยนตร์และภาพนิ่ง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
43. ผศ.พิมพ์ณัฐชยา สัจจาศิลป์
นศ.บ.(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.ม.(การโฆษณา)มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
44. เทพิน สัยวิจิตร์
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

45. ดร.มัติกร บุญคง
นศ.บ. (สารนิเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
46. ชานนท์ ประดิษฐ์
นศ.บ. (ภาพยนตร์แลละวีดทิ ศั น์) มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
47. ผศ.ดร.กฤษณีกร เจริญกุศล
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.ม (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
48. ดร.วรทัย ราวินิจ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49. ผศ.ดร.วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพันธุ์
ศศ.บ (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ว.ม. (วิจยั ทางการสือ่ สาร) มาหวิทยาลัยธรมศาสตร์
M.S. (Education) Emporia Kansas State
College, U.S.A
Ed.D. (Administrative and policy Studies)
University of Pittsburgh,U.S.A
50. ดร.วิสิทธิ์ อนันตศิริประภา
ว.บ.(ภาพยนตร์และภาพถ่าย)
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
นศ.ม (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
51. วีรวัฒน์ อ�ำพันสุข
ศ.บ.(ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
52. ศศโสฬส จิตรวัชกุล
ศศ.บ. (ศิลปการละคร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
53. ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ ลอยสมุทร
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. (การสื่อสาร)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Media Studies) Edith  Cowan University,
Australia
54. ดร.ษิธู ประมวญ
นศ.บ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. (การสื่อสารเพื่อการพัฒนา)
(English Program) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด. (การสื่อสาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร
55. ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
นศ.บ. (การหนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยสยาม
นศ.ม. (การหนังสือพิมพ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56. ผศ.ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์
นศ.บ. (การหนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัย รังสิต
M.A. (International Communications)
Macquarie University ,Sydney, Australia
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
57. ผศ.สยัมวรา เชื้อทิน
ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.A. (Mass communication) Central Missouri
State University, U.S.A
58. สุเมศ แสงมณี
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
59. ผศ.ดร. อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ
ศก.บ. (ดุริยางค์ศิลป์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (การสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

60. ดร.อานิก ทวิชาชาติ
นศ.บ.(วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต
ว.ม.(การสื่อสารภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปร.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
61. อายุวัฒน์ รงคะประยูร
นศ.บ (การภาพยนตร์และวีดิทัศน์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
M.A. (Films and Television) Curtin University ,
Western Australia
62. ไอราพต ศรีสุชาติ
นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์) เกียรตินยิ ม
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
63. อรรถยา สุนทรายน
นศ.บ. (หนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) มหาวิทยาลัยรังสิต
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วิทยาลัยดนตรี
1. ผศ.ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ
คณบดี
ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี
คีตศาสตราภิชาน
D.A. (Music Theory and Composition)
University of Northern Colorado, USA
M.M. (Jazz Studies) University of  North
Texas, USA
B.F.A. (Music) Cornish College of  the
Arts, USA
2. รศ.ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
D.A. (Music Theory and Composition) Ball State
University, USA
ศป.ม. (การประพันธ์เพลง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. น.ต. นบ ประทีปะเสน ร.น.
รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ
       ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
M.M. (Music Composition), Boston
Conservatory, USA
ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
4. ผศ. ธีรัช เลาห์วีระพานิช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
สื่อสารองค์กร
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ก�ำลังศึกษา)
ศล.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศป.บ. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล

5. อภิชัย เลี่ยมทอง
หัวหน้าหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
Post Grad. Dip. (Cello), Guildhall School of
Music and Drama, UK
Professional Dip. (Cello), Hong Kong
Academy for Performing Arts, Hong Kong
ศป.บ. (ดุรยิ างคศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. อานุภาพ ค�ำมา
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศล.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.บ. (ดุริยศิลป์) มหาวิทยาลัยพายัพ
7. ชาคร คุระทอง
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการผลิตดนตรี
ดศ.ม. มหาวิทยาลัยรังสิต (ก�ำลังศึกษา)
Dip. (Music Production and Engineering)
Berklee College of music, USA
ด.บ. (การแสดงดนตรีแจ๊ส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. ปนัดดา ทรัพย์ภคกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาชั่วโมงการแสดงดนตรี
และธุรกิจดนตรี
ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ผศ. ช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา
หัวหน้าแขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา
Dip. (Professional Diploma) Berklee College
of Music, USA
ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. กิตตินันท์ ชินส�ำราญ
หัวหน้าแขนงวิชาการขับร้อง
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
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11.

12.

13.

14.

15.

มหาวิทยาลัย (ก�ำลังศึกษา)
M.M. (Vocal Performance) San Francisco
Conservatory of Music, USA
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. วานิช โปตะวนิช
ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี
คีตศาสตราภิชาน
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศป.ม. (การประพันธ์เพลง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาเครื่องสาย
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ก�ำลังศึกษา)
M.M. (Violin Performance) University of
Oregon, USA
B.Mus. (Violin) Hong Kong Academy for
Performing Arts, Hong Kong
Adv.Dip. (Violin) Hong Kong Academy for
Performing Arts, Hong Kong
อรุณกร ชัยสุบรรณ์กนก
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาเครื่องลมทองเหลือง
และเครื่องกระทบจังหวะ
Adv.Dip. Hong Kong Academy for Performing
Arts, Hong Kong
ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผศ. เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร
อาจารย์ประจ�ำ
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ก�ำลังศึกษา)
ศล.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.บ. เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมดนตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
สุวิวัฒน์ ธิติวัฒนารัตน์
ศศ.ม (วัฒนธรรมการดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล   
ศศ.บ (ดนตรีไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16. สุระศักดิ์ อุตสาห์
อาจารย์ประจ�ำ
ศป.ม. (การประพันธ์เพลง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด.บ. (การประพันธ์เพลง) มหาวิทยาลัยรังสิต
17. บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ
อาจารย์ประจ�ำ
ดศ.ม. มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.บ. (ภาพยนตร์ภาพนิง่ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. ธีรวัฒน์ ตันบุตร
ศศ.ม. (การแสดงดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
19 สุขชัย ภวการค้าดี
อาจารย์ประจ�ำ
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20. พลังพล ทรงไพบูลย์
อาจารย์ประจ�ำ
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ก�ำลังศึกษา)
ศล.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยรังสิต
Dip. (Contemporary Writing and Production)
Berklee College of Music, USA
นศ.บ. (วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
21. ชัชพล เจียมจรรยง
ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาเครื่องลมไม้
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ก�ำลังศึกษา)
ศศ.ม. (การแสดงดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
22. วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
ดศ.ม. มหาวิทยาลัยรังสิต (ก�ำลังศึกษา)
Dip. (Music Production and Engineering),
Berklee College of Music, USA
ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
23. วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์
อาจารย์ประจ�ำ
ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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24. ประดิษฐ์ แสงไกร
อาจารย์ประจ�ำ
ดศ.ม. มหาวิทยาลัยรังสิต (ก�ำลังศึกษา)
ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25. ปาริฉัตร อยู่ประเสริฐ
อาจารย์ประจ�ำ
ดศ.ม. มหาวิทยาลัยรังสิต
Cert. (Music Therapy) Aims Community
College, USA
ออ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
26. ธรรมรัตน์ กลีบแก้ว
อาจารย์ประจ�ำ
ดศ.ม. มหาวิทยาลัยรังสิต (ก�ำลังศึกษา)
M.B.A. (MIS) Lindenwood University, USA
วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยรังสิต
27. ดลหทัย อินทวงศ์
อาจารย์ประจ�ำ
D.A (Choral Conducting) UNC, USA
(ก�ำลังศึกษา)
M.F.A. (Choral Conducting) Shanghai
Conservatory of Music, China
ศศ.บ. (การแสดงดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล
28. ดร. นิลวรรณา อึ้งอัมพร
อาจารย์ประจ�ำ
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
M.M. (Dalcroze Eurhythmics) Longy School
of Music, Cambridge, MA, USA
ศป.บ.  (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

29. แขไข ธนสารโสภิณ
ผู้ประสานงานหมวดพื้นฐานวิชาชีพ
ศล.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
30. ดร. ภาศิณี สกุลสุรรัตน์
อาจารย์ประจ�ำ
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
M.M. (Composition) Tokyo University of the
Arts, Japan
ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
31. ธนพร พิมพ์เพ็ชร
ผู้ช่วยอาจารย์
ศล.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.บ. (ดนตรีสากล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
32. ศุภนันท์ ใสสุข
ผู้ช่วยอาจารย์
ด.บ. (ผลิตดนตรี) มหาวิทยาลัยรังสิต
33. ปฐมพงษ์ สุวรรณช่าง
ผู้ช่วยอาจารย์
ด.บ. (ผลิตดนตรี) มหาวิทยาลัยรังสิต
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
1. ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต Sorbonne University,
Paris, ประเทศฝรั่งเศส
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Sorbonne University,
Paris, ประเทศฝรั่งเศส (เกียรตินิยมอันดับ 1)
นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่นที่ ๔๖ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน”
รุ่นพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล ชุติศิลป์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาการผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (English) Colorado State University, Ft.
Collins, Colorado, U.S.A.
M.A. (Linguistics) University of Illinois,
Urbana – Champaign, Illinois, U.S.A.
Ph.D. (Linguistics) University of Illinois,
Urbana – Champaign, Illinois, U.S.A. (1983)
Certificate in Sustainable Tourism, Daikin
University, Australia
Certificate in Ecotourism, UNDP, Brunei
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพปฎล ธาระวานิช
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
MBA. (Tourism and Hospitality) Columbia
Southern University, Alabama, USA.
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 25 โดย การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ภายใน
ประเทศ รุ่นที่ 1 โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตรเพื่อพูนความรู้ทางวิชาชีพมัคคุเทศก์
โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตรการพัฒนางานวิชาการจากงาน
ประจ�ำ รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหิดล

4. นวพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและแผนพัฒนา
ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
M.A. (International Tourism and Hotel
Management), Southern Cross University, Australia.
EMD (Exhibition Management), The University of
Cooperative Education in Ravensburg, Germany.
รายชื่ออาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
1. พัฒน์ธีรา พันธราธร
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว) (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่
เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศศ.ม. (การจัดการการท่องเทีย่ ว) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Cert. of Training in Ticketing and Reservation,
Airline Training Center Authorized by IATA
ประกาศนียบัตร “การอบรมมัคคุเทศก์” การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.)
ประกาศนียบัตร “ผูส้ อนในสาขาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว”
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพปฎล ธาระวานิช
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ศศ.บ. (โบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
MBA. (Tourism and Hospitality) Columbia
Southern University, Alabama, USA.
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 25 โดย การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ภายใน
ประเทศ รุ่นที่ 1 โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตรเพื่อพูนความรู้ทางวิชาชีพมัคคุเทศก์
โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตรการพัฒนางานวิชาการจากงาน
ประจ�ำ รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหิดล
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3. นวพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและแผนพัฒนา
ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยรังสิต
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
M.A. (International Tourism and Hotel
Management), Southern Cross University,
Australia.
EMD (Exhibition Management), The University of
Cooperative Education in Ravensburg, Germany.
4. ดร. วันทนา สุวรรณรัศมี
วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว.ม. (นโยบายและการวางแผนการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
5. อิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์
ศศ.บ. (อังกฤษ – ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์ธรุ กิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6. วิศิษย์ศักดิ์ อุดมมาลา
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MSc. (Hospitality and Tourism Management)
Bournemouth University, UK
Certificate Hospitality Educator, American Hotel
and Lodging Education Institute, U.S.A
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
1. นับทอง เวศนารัตน์
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
M.A. (Hospitality Management) University of
Derby, England Post Graduate Diploma, Hotel
Management and Tourism, Swiss Hotel
Management School, Switzerland
2. ชญานี โยธาสมุทร
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
M.A. (Tourism and Travel Management) Anna

Adarsh Collage for Woman, Chennai, India.
Cert. of International Air Transport Association,
International Air Transport Association – IATA.
The Exhibition Management Degree, The Global
Association of the Exhibition (UFI), Thailand
Convention & Exhibition Bureau (TCEB).
3. สุธินี ธีรานุตร์
บธ.บ. (การจัดการครัวและภัตตาคาร) วิทยาลัยดุสติ ธานี
บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร)
วิทยาลัยดุสิตธานี
4. อโนมา ทองสืบสาย
ค.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
ศษ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์
คศ.บ. (การโรงแรมและภัตตาคาร) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.ม. (บริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยเกริก
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
1. ดุสิต ศิริสมบัติ
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
Cert. Train the Trainer for CRM/TREAT and
ERROR, IATA Training and Development
Institute, Singapore.
Cert. of Ground Instructor for, Cabin Attendant
Safety Training, Development of Civil Aviation,
Thailand.
Cert. of Regional Pursers Leadership Develop
ment, United Airlines.
Certificate of International Transport and
Business, International and Business School
(ITBS) recognized by Ministry of Education and
Thai International Freight forwarder Association
(TIFFA)
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2. ทัศนาวดี ไพโรจน์บริบูรณ์
นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
M.S.B.A. (Business Administration) Strayer
University, USA.
3. ดร. ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล
ทล.บ. (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) สถาบัน
การบินพลเรือน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
M. Sc. (Logistics), University of Wollongong,
Australia.
ปร.ด. (โลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. อิชยาพร ช่วยชู
อบ. (สารนิเทศศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. (การจัดการการบิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Mini Master in
HRM) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล ชุติศิลป์
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2512
M.A. (English) Colorado State University, Ft.
Collins, Colorado, U.S.A. (1974)
M.A. (Linguistics) University of Illinois,
Urbana – Champaign, Illinois, U.S.A. (1980)
Ph.D. (Linguistics) University of Illinois, Urbana –
Champaign, Illinois, U.S.A. (1983)
Certificate in Sustainable Tourism, Daikin
University, Australia
Certificate in Ecotourism, UNDP, Brunei
6. อรัญญา พิสิษฐเกษม
ศศ.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Human Resource Development) Webster
University, MO, USA
บธ.ม. (การจัดการการบิน) วิทยาลัยการบินนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
IATA Ticketing @ Reservation Certificate, Issued
by Airline Training Center under Authorization of
International Air Transport Association (IATA),
Thailand

7. สกุลปริยวัศว์ หงษ์สกุล
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจด้านการบิน) มหาวิทยาลัยรังสิต
กจ.ม. (การจัดการการบิน) สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Certificate of Basic In – flight Safety and Service
Training, Thai Airways International (Public
Company Limited).
Certificate of Reservation and GDS Fare Training
Course, Galileo Thailand.
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
1. เสาวนีย์ ลาดน้อย
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี
ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
Certificate de Cuisine, Le Cordon Bleu London,
England
3. สราวุธ เนียรวิฑูรย์
ศ.บ. (การพัฒนา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
MMktg. (Marketing), University of Tasmania,
Australia.
Diploma of Hospitality Management, Academia
International (AUS)
Diploma of Marketing, Carrick Institute (AUS)
Responsible Serving of Alcohol (AUS)
Food Handler Certificate (AUS)
4. อโนมา ทองสืบสาย
ค.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
ศษ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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5. รองศาสตราจารย์ อบเชย วงศ์ทอง
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Diploma in Applied Nutrition, University of
Indonesia, Indonesia
6. นางสาววัลลภา โพธาสินธ์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล ชุติศิลป์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาการผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (English) Colorado State University, Ft.
Collins, Colorado, U.S.A.
M.A. (Linguistics) University of Illinois, Urbana –
Champaign, Illinois, U.S.A.
Ph.D. (Linguistics) University of Illinois, Urbana –
Champaign, Illinois, U.S.A. (1983)
Certificate in Sustainable Tourism, Daikin
University, Australia
Certificate in Ecotourism, UNDP, Brunei
2. นครินทร์ ทั่งทอง
วท.บ. (สถิติประยุกต์)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)   มหาวิทยาลัยรังสิต
3. ณิชา ชวลิต
ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
M.M. (Tourism Management) มหาวิทยาลัย
อัชสัมชัญ

4. หม่อมราชวงศ์ ดร. ภูมินทร์ วรวรรณ
B.S. (Landscape Architecture), California
Polytechnic University, Pomona, California, U.S.A.
บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและ
การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(International Program with Melbourne
University, Australia)
5. สุพจน์ จิตสุทธิญาณ
สถ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและ
การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร
(International Program with Melbourne University,
Australia)
6. สุทธิพร เสฏฐิตานันท์
B.A. (Political Science and European Studies),
The Australian National University, Australia.
M.A. (International Hotel and Tourism
Management), Schiller International University,
The United Kingdom.
Ph.D. (Leadership in Society, Business and
Politics) College of Social Innovation, Rangsit
University.
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คณะนิติศาสตร์
1. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
คณบดี คณะนิตศิ าสตร์ และผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. (นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นบท. (เนติบัณฑิตไทย) ส�ำนักอบรมกฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตไทย
ร.ม. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ด. (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ด. (นิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ)์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
ร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
การศึกษาหลักสูตรนักบริหาร ของมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
หลักสูตรนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ ที่ 3 2558
2. สุจินต์ เสนาแพทย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
น.ม. (นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศศ.ม.(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาการบริหารงาน
ยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาอาชญาวิทยาการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
4. สุภัทร รัตนารมย์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
น.ม. (นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

5.

6.

7.

8.

น.บ.ท.  (เนติบัณฑิตไทย) ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล เทียนประเทืองชัย
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศษ.บ. (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พธ.ด. (พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต) สาขาปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นิดาวรรณ เพราะสุนทร
หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.  (นิติศาสตรบัณฑิต)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม.  (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
In academic partnership with Kyushu University,
Thailand.
เชฎฐ ค�ำวรรณ
หัวหน้าหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษา
ทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)
เลขานุการคณะนิติศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
LL.M., (International Legal Studies), Master of  
Laws, Goden Gate University School of  Law,
San Francisco, CA USA.
MBA., (Internation Business), Western  International
University Phoenix, AZ, USA.
ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล
B.A. (Honours), B.C.L., M.A., D.Phil and D.C.L.
(Oxford University)
Docteur  en  Droit; D.E.S.S. D.I Pub. (Diplôme´d´
Etudes Supérieures de Droit International Public)
(Paris University)
LL.M. (Harvard University)
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คณะนิติศาสตร์
9.

10.

11.

12.

13.

เนติบัญฑิตอังกฤษ Of the Middle Temple,
Barrister-at-law
ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
น.บ., (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
D.S.U. (Droit International Public), Université Paris 2
D.E.A. (Droit International),
Doctorat de en Droit (Régime Unique), (Mention
Très Honorable) Université Paris 2
ดร.ญาดา กาศยปนันท์
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. (นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ด. (นิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ธเนศ สุจารีกุล
น.บ., (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A., Master of Arts, Political Science (Urban
Affairs), University of  Detroit, USA.
M.C.L, Master of Comparative Law, George
Washington University, USA.
LL.M.(Highest Hons), Master of Laws (With
Highest Honors), International and Comparative
Law, George
Washington University, USA.
S.J.D., Doctor of Juridical Science, Law, George
Washington University, USA.
ดร.ศักดิ์ณรงค์ มงคล
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. (กฎหมายมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บช.ด. (ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต) สาขาวิชาสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.สลิลา กลั่นเรืองแสง
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
น.ฎ. (นิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14. วศิน อุสันโน
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ค.อ.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ม. (นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต) สาขาบริหารงานยุตธิ รรม
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
15. อนันต์ สันติภาพ
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
น.ม. (นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
16. สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายภาษี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
17. วัชราภรณ์ จิตรชุ่ม
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
18. วันชัย สอนศิริ
น.บ.  (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19. รพีพร สายสงวน
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. (ศิลปศาสตรบัณฑิต)  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
LL.M. (International Trade Law) Brunel University,
United Kingdom
20. คมสัน โพธิ์คง
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) สาขากฎหมายมหาชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คณะนิติศาสตร์
21. นนลพัทธ์ พิตรพิบูลปรียา
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
LL.M. Intellectual Property Law, Law & Technology
Certificate of Specialization University of  California
Berkeley, School of Law (Boalt Hall), Berkeley,
California, U.S.A.
22. รัศมี สุขรักษา
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรังสิต
LL.M. Master degree (Economic law), School of Law,
Guangxi Normal University, Chinese
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คณะบัญชี
1. ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
คณบดี
- บช.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บธ.ม. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บช.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- บธ.บ. (บัญชี) เกียรตินยิ มอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
- บธ.ม. (บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- DBA. (Accounting) University of Southern
Cross, Australia
3. ผศ.เกศรา สุพยนต์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- บธ.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- บช.ม.(บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผศ.อังสนา ศรีประเสริฐ
รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
- บช.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.B.A. (General) Ball State University, U.S.A.
5. นางวัฒนี รัมมะพ้อ
เลขานุการคณะ
- บช.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- บช.ม. มหาวิทยาลัยรังสิต
6. นายยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ
หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- บช.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
- บช.ม. มหาวิทยาลัยรังสิต
7. นายอิทธิเดช แสงพวง
หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ)
- บธ.บ. (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- M.A. (Accounting) University of Wollongong,
Australia

8. ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
- บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- บช.ม. (บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- PH.D. (Accounting) University of New England,
Australia
9. ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม
- บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- บช.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
- PH.D. (Accounting) University of New England,
Australia
10. ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี
- บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MBA. (Finance) University of Scranton, U.S.A.
11. ผศ.วันฤดี สุขสงวน
- บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บธ.ม. (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12. นาย พันเดช ร่มไทรทอง
- B.S. (Finance) St. John’s University, U.S.A.
- M.B.A. (Accounting) Molloy College, U.S.A.
13. นาย วัฒนา ศรีถาวร
- บช.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต
- บช.ม. มหาวิทยาลัยรังสิต
14. นาย อุดร ตันติประภาคาร
- บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
- บธ.ม. (บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15. นางสาว ศศิธร ปังศิริกุล
- บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต
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คณะบริหารธุรกิจ
1. ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร
คณบดี
บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บธ.ด. การตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2. ดร. นพปฎล สุวรรณทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ /
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บธ.บ. การโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
MSc. Logistics Management, University of
Wollongong, Australia
บธ.ด. มหาวิทยาลัยรังสิต
3. ดร. ณกมล จันทร์สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต
บช.บ. การบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
M.MIS Management Information System, West
Coast University, U.S.A.
Ph.D. Leadership and Human Behavior,
Alliant International University, U.S.A.
4. อ. อชิตพล ฉัตรวรากร
รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร
วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
5. อ.พิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์
รองคณบดีฝ่ายการตลาดและกิจการนักศึกษา
บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
กจ.ม.การเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต
6. อ. พิษณุ สมบูรณ์
ผู้ช่วยคณบดี
ศศ.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. อ. มานิตา มะลิวัลย์
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
วท.บ.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วท.บ. การจัดการโลจิสติกส์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

8. อ. เบญจา สันติธนานนท์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานงบประมาณ
ค.บ. คณิตศาสตร์-เคมี จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
พบ.ม. สถิตปิ ระยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9. ผศ. อารีรัตน์ แย้มเกษร
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พบ.ม. การวิจัยด�ำเนินงาน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
10. อ.สมิตา กลิ่นพงศ์
รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาบุคคล ส�ำนักงานบุคคล
บธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
11. ดร. พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บธ.ม. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
12. ผศ. ดร. พัฒน์ พิสิษฐเกษม
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
บธ.บ.การจัดการการผลิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.M. การจัดการนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
13. ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
14. ผศ. มานะ เงินศรีสุข
หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการลงทุน
บธ.บ. การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม
MBA. FINANCE, OKLAHOMA CITY UNIVERSITY,
U.S.A.
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คณะบริหารธุรกิจ
15. อ. ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
บธ.บ. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
MICT. Web engineering, University of Western
Sydney, Australia.
16. อ. เนตรทิพย์ สุรศิริกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและ
นวัตกรรมค้าปลีก
บธ.บ. การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บธ.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
17. ดร. กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บธ.บ. บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ด. มหาวิทยาลัยรังสิต
18. ผศ. ดร. วิภาดา คุปตานนท์
ร.บ. การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พบ.ม. องค์การและการจัดการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
Ed.D. Administration and Policy Studies University
of Pittsburgh, U.S.A.
19. ดร. ปิยภรณ์ ชูชีพ
บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
M.M. Management Technological, University of
the Philippines, Philippines.
บธ.ม. การจัดการองค์กรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Ph.D. Management, Adamson University,
Philippines
20. ดร. เฉลิมพร เย็นเยือก
วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์ วิทยาลัยครูพระนคร
รป.บ. วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.ม. มหาวิทยาลัยรังสิต
รป.ด. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

21. ดร. ปิยะรัตน์ จันทรยุคล
ศศ.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MBA. Colorado State University-Pueblo, U.S.A
บธ.ด. มหาวิทยาลัยรังสิต
22. อ. พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
บธ.บ. (การบัญชี) การบัญชีมหาวิทยาลัยรังสิต
M.M. Entrepreneurship Management
มหาวิทยาลัยมหิดล
23. อ. อภิรัฐ ศิริวงษ์
บธ.บ. การบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
24. ผศ. ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์
ศ.บ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พณ.ม. การบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
25. ดร. สุขพงศ์ สุขพิพัฒน์
ศศ.บ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บธ.ม. มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
26. ผศ.มุกดา โควหกุล
บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยเกริก
M.Ed. Business, University of Montevallo, U.S.A
27. ดร. กุลบุตร โกเมนกุล
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.ม. การเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
MRes.  Finance, Heriot – Watt University, UK.
Ph.D. Finance Heriot-Watt University U.K
28. ดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
บธ.บ.การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
MBA. Corporate Finance,  Fairleigh Dickinson
University, U.S.A.
D.B.A. (ABD) Finance,  Nova Southeastern
University U.S.A.
Ph.D. Corporate Finance, Intercultural Open
University, The Netherlands.
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คณะบริหารธุรกิจ
29. ดร. ปาจรีย์ เหลี่ยงประดิษฐ์
วท.บ. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.ม.  มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ด.  ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30. อ. ณัฐธงชัย ตรีทวีวงศ์กุล
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. คอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
31. อ. ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์
วท.บ.  สถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบ.ม. สถิตปิ ระยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
32. อ.สนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.ม. การจัดการระบบสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
33. อ. อภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์
บธ.บ. ธุรกิจศึกษาระบบสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วท.ม. การจัดการระบบสารสนเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
34. ดร. ไปรยา ทีปต์ศิริ
บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต
กจ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล
นศ.ม. การจัดการสื่อสารแบบบูรณาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ด. มหาวิทยาลัยนเรศวร
35. ผศ. สมหมาย จงจิตรนันท์
วท.บ. พยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
MBA. Marketing, Oklahoma City University, U.S.A
36. ดร.สุมาลี สว่าง
วท.บ. รังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
บธ.ม. การบริหารการตลาด สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
กจ.ด. การจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนตุสิต
37. ดร. วีรศักดิ์ ประเสริฐชูวงศ์
บธ.บ. การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปร.ด. การตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

38. ดร. นริศรา ภาควิธี
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บธ.บ.  การจัดการทั่วไป สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
D.B.A. Marketing, Victoria University, Australia
39. ดร. นัยเกียรติพงษ์ พัฒนศึกษา
BS. Industrial Engineering University of
Louisville, U.S.A
M.ENG Industrial Engineering University of
Louisville, U.S.A
Ph.D. Industrial Engineering University of
Louisville, U.S.A.
40. ดร. บุษกริน นิติวงศ์
วศ.บ. วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
B.IS. International Business, International Pacific
University (IPU) New Zealand
M.Eng. Engineering Business Management,
University of Warwick U.K. Master of Engineering
M.Sc. Engineering Management, Chulalongkorn
University. (หลักสูตรนานาชาติ)
Ph.D. Engineering, Sirindhorn International
Institute of Technology. (หลักสูตรนานาชาติ)
41. ดร. ชนะเกียรติ สมานบุตร
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MBA. Integrated Marketing Strategy University of
Denver, U.S.A
ปร.ด. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
42. ดร. มนัสชนก บริสุทธิญาณี
วท.บ. ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.ม. มหาวิทยาลัยรังสิต
บธ.ด. มหาวิทยาลัยรังสิต
43. อ. ทวีพัฒน์ มุสิกะปาน
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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สถาบันเศรษฐศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
คณบดีสถาบันเศรษฐศาสตร์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Social Development Studies) ISS., The
Hague,The Netherland.
Ph.D. (Political Economy of Industrial Labour)
La Trobe University, Australia.
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ศ.ม.  (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
D.Econ. (Economics) Saitama University, Japan
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช
รองคณบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน)  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)  มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Economics), Marathwada University, India
4. ดร. นริศรา เจริญพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Agricultural and Resource Economics),
The University of Tokyo, Japan
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาณวิภา อินทรทัต
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Development Administration), NIDA, Thailand
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจเพือ่ การปฏิรปู
ร.บ. (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Economics) Fordham University, New York, U.S.A
M.B.A. (Business Administration) Southeastern
University, U.S.A
Ph.D. (International Economics) Fordham University,
New York, U.S.A

7. อาจารย์ ปัญญา พันพอน
หัวหน้าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์
อาจารย์ประจ�ำ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Economics) Thammasat University, Thailand
Ph.D. (Regional Sciences) University of
Pennsylvania, U.S.A.
9. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ผการัตน์ จ�ำปาน้อย
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยทะเบียน และอาจารย์ประจ�ำ
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
M.A. (Economics), Western Michigan University,
U.S.A.
10. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์
อาจารย์ประจ�ำ
บช.บ. (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Economics) Virginia Tech, U.S.A. 2525
Ph.D. (Economics), National Institute of
Development Administration (NIDA)
11. รองศาสตราจารย์ ดร. สิตานนท์ เจษฎาพิพฒ
ั น์
อาจารย์ประจ�ำ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Sc. (Agricultural Economics) Pennsylvania
State University, U.S.A.
Ph.D. (Agricultural Economics) University of Illinois,
U.S.A.
12. อาจารย์ อรอนงค์ นิธภิ าคย์
เลขานุการคณะ
ศบ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

1955
Rangsit University Bulletin 2020-2021
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2563-2564

สถาบันรัฐศาสตร์
1. ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
อธิการวิทยาลัย
- Ph.D. (Political Science) Comlumbia
University, U.S.A
2. อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ

คณะรัฐศาสตร์
1. ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขส�ำราญ
รักษาการคณบดี
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.A. (Comparative Politics) University of
Manchester, England
- Ph.D. (Southeast Asian Sociology) University
of Hull, England
2. ผศ.ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- ร.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.P.A. (Master of Public Administration)
Murray State University, USA.
- Ph.D. in Demography สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- ศศ.บ. (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
- M.A. (International Studies) University of
Adelaide, Australia
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรูก้ าร
ก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ
  
ส�ำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๕ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1. ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง
หัวหน้าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- ศศ.บ. (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
- M.A. (International Studies) University of
Adelaide, Australia
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้
การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ
ส�ำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๕ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
2. ผศ.อานนท์ ภักดีวงศ์
- ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.ธ�ำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
- ร.บ. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Cert. of Participation ASEAN Research
Scholar, Asia Research Institute, National
University of Singapore
- อ.ด. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผศ.ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล
- ร.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.P.A. (Master of Public Administration)
Murray State University, USA.
- Ph.D. in Demography สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ว่าที่ ร.อ. หญิง ภัทรมน สุวพันธุ์
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ร.ม. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษา
อังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
- ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยรังสิต
- ร.บ.    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ร.ด.    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วิทยาลัยรัฐกิจ
7. ศิวพล ละอองสกุล
- ร.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- น.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
8. อาทิตย์ ทองอินทร์
- ร.บ. (การเมืองการปกครองและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. ชนุตร์ นาคทรานันท์
- ร.บ. (การเมืองการปกครอง) (เกียรตินิยม)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ร.ม.(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
10. เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
- ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.A. (International Education Studies)
Standford, U.S.A.

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
1. ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
- ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยรังสิต
- ร.บ.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ร.ด.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขส�ำราญ
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.A. (Comparative Politics) University of
Manchester, England
- Ph.D. (Southeast Asian Sociology) University of
Hull, England

3. ศ.ชัยอนันต์ สมุทวาณิช
- B.A (Politics) Victoria University of Wellington,
New Zealand
- M.A. (Politics) Wisconsin-Madison, USA
- Ph.D. (Politics) Wisconsin-Madison, USA
4. ผศ.ดร.ธ�ำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
- ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Cert. of Participation ASEAN Research Scholar,
Asia Research Institute, National University of
Singapore
- อ.ด. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผศ.ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล
- ร.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.P.A. (Master of Public Administratio) Murray
State University, USA.
- Ph.D. in demography สภาบันวิจัยประชากรและ
สังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
1. ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขส�ำราญ
คณบดี
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.A. (Comparative Politics) University of
Manchester, UK
- Ph.D (Southeast Asian Sociology) University of
Hull, UK
2. รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์
คณบดีกิตติคุณ
- ร.บ. (การปกครอง) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยมดี)
สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- M.P.A. (Public Administration), The Maxwell
School Syracuse University, U.S.A.
- Ph.D. (Public Administration), The Maxwell
School Syracuse University, U.S.A.
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วิทยาลัยรัฐกิจ
3. ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
รองคณบดี
- ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล
รองคณบดี
- ร.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.P.A. (Master of Public Administration)
Murray State University, USA.
- Ph.D. in Demography สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1. ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- M.A. (Political Science) University of Georgia,
U.S.A.
- Ph.D (Political Science Columbia University,
U.S.A.
2. ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขส�ำราญ
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.A. (Comparative Politics) University of
Manchester, UK
- Ph.D (Southeast Asian Sociology) University of
Hull, UK
3. รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์
- ร.บ. (การปกครอง) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินยิ มดี) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- M.P.A. (Public Administration), The Maxwell
School Syracuse University, U.S.A.
- Ph.D. (Public Administration), The Maxwell
School Syracuse University, U.S.A.
4. รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
- ค.บ.  (ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สค.ม. (สังคมวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ร.ม. (การปกครอง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ร.ด. (การปกครอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
- ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
6. ผศ.ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล
- ร.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.P.A. (Master of Public Administration)
Murray State University, USA.
- Ph.D. in Demography สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1. อ.วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
- ร.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.P.A. (Public Affairs) Kentucky State
University, U.S.A.
2. รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช
- ค.บ.  (ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สค.ม. (สังคมวิทยา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ร.ม. (การปกครอง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ร.ด. (การปกครอง)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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4.

5.

6.

7.

- M.A. (Political Science) University of Georgia,
U.S.A.
- Ph.D (Political Science Columbia University,
U.S.A.
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขส�ำราญ
- ร.บ. (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ร.ม. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.A. (Comparative Politics) University of
Manchester, UK
- Ph.D (Southeast Asian Sociology) University of
Hull, UK
รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์
- ร.บ. (การปกครอง) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินยิ มดี) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- M.P.A. (Public Administration), The Maxwell
School Syracuse University, U.S.A.
- Ph.D. (Public Administration), The Maxwell
School Syracuse University, U.S.A.
ผศ.ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล
- ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล
- ร.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.P.A. (Master of Public Administration)
Murray State University, USA.
- Ph.D. in Demography สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
1. รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
คณบดี
- น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- M.A.(เศรษฐศาสตร์  ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Ph.D.(Economics)University of
Wisconsin-Madison, U.S.A.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
1. ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ
ผู้อ�ำนวยการ
- รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
- M.A.(Criminology) Middlesex University, UK
- ปร.ด.(อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ดร.ศศิภัทรา ศิริวาโท
- B.A.(Political Science and French) University
of
Canterbury,  New Zealand
- M.P.P.(Politics and Public Policy Macquarie
University, Australia
- Ph.D.(Doctoral of Philosophy Women’s Study)
Massey University, New Zealand
3. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
- ร.บ. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ร.ม. (สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.A. (Criminology and Criminal Justice
Administration) Indiana State University, U.S.A.
- Ph.D. (The School of Social Service
Administration) University of Chicago, U.S.A.
4. รศ.ดร.อรรถพล ควรเลี้ยง
- ศ.ศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- M.A.(Criminal Justice)University of Louisiana,
U.S.A.
- M.S.(Psychology)University of Louisiana, U.S.A.
- Ph.D.(Juvenile Justice)Prairie View A&M
University, U.S.A.
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5. ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์
- น.บ.(นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.บ.(กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- น.บ.(กฎหมายอาชญาและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปร.ด.(อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
6. รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
- น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- M.A.(เศรษฐศาสตร์  ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Ph.D.(Economics)University of Wisconsin-Madi
son, U.S.A.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
1. ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์
- น.บ.(นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศศ.บ.(กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- น.บ.(กฎหมายอาชญาและกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปร.ด.(อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รศ.ดร.อรรถพล ควรเลี้ยง
- ศ.ศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- M.A.(Criminal Justice)University of Louisiana,
U.S.A.
- M.S.(Psychology)University of Louisiana, U.S.A.
- Ph.D.(Juvenile Justice)Prairie View A&M
University, U.S.A.

3. รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
- น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- M.A.(เศรษฐศาสตร์  ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Ph.D.(Economics)University of Wiscon
sin-Madison, U.S.A.
4. ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ
- รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
- M.A.(Criminology) Middlesex University, UK
- ปร.ด.(อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ดร.ศศิภัทรา ศิริวัตน์โต
- B.A.(Political Science and French Politics and
Public Policy) University of Canterbury,  
New Zealand
- M.P.P.(Women’s Studies) Macquarie
University, Australia
- Ph.D.(Doctoral of Philosophy (Arts))Massey
University, New Zealand
6. รศ.ดร.เดชา สังขวรรณ
- ร.บ. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ร.ม. (สาขาการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.A. (Criminology and Criminal Justice
Administration) Indiana State University, U.S.A.
- Ph.D. (The School of Social Service
Administration) University of Chicago, U.S.A.
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สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
1. นาย สมปอง สงวนบรรพ์
คณบดี
ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นาย ชาคริต เทียบเธียรรัตน์
B.A. (History and Politics)  University of
Canterbury,  New Zealand
B.A. Hons (Political Science) University of
Canterbury,  New Zealand
M.A. (Political Science) University of Canterbury,  
New Zealand
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและ
การต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
1. ดร. จิตริยา ปิ่นทอง
B.Sc. (Hons)EconomicsUniversity of Bath, UK
D. Phil Economics University of York, UK
2. ผศ.ดร.วิชญาณี โอชา
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์
SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียน
Ph. D. Development
Asian Institute of Technology
3. ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ
B.A. (Hons) Modern Chinese University of Leeds, UK
M. Phil Int’l Relations
University of Oxford, UK
D. Phil Int’l Relations
University of Oxford, UK
4. ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์
Ph.D. (Law and Diplomacy), The Fletcher School
of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A
Master of Arts (Law and Diplomacy), The Fletcher
School of Law and Diplomacy, Tufts University,
U.S.A.
B.A. (Political Science), Chulalongkorn
University, Thailand

5. Dr. Benjamin David King
Ph.D. Politics and International Studies,
University of Warwick, UK
M.A. Philosophy, University of Kent, UK
B.A. (Hons), Politics and International Relations,
University of Kent, UK
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)
1. นาย สมปอง สงวนบรรพ์
ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นาย ชาคริต เทียบเธียรรัตน์
B.A. (History and Politics)  University of
Canterbury,  New Zealand
B.A. Hons (Political Science) University of
Canterbury,  New Zealand
M.A. (Political Science) University of Canterbury,  
New Zealand
3. นายจิระโรจน์ มะหมัดกุล
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง 2545
M.HSc. (Political Science), International Islamic
University of Malaysia, Malaysia
4. นางสาว ปรีชยา กิตติไพศาลศิลป์
B.Soc.Sc. Asia Pacific Studies in Comp. Society
Ritsemeikan Asia Pasific University, Japan
M.A. (Merit) Int’l Relations
University of York, UK
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วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
College of Social Innovation
1. รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
คณบดีและผู้อ�ำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง
ศ.บ.(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ม. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ส.ด. เกียรตินิยมอันดับ 1 (สังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา)
University of Bielefeld, Federal Republic of
Germany
2. ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ร.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศศ.ม. (ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)  
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)  
มหาวิทยาลัยรังสิต
3. ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Social Service Administration)
The University of Chicago, USA.
Ph.D. (Education) Comell University, USA.
4. ดร.นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
วท.บ.(แพทยศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B.A./M.A.(บาลี – สันสกฤต) Oxford University, U.K.
Th.M. (Medical Ethics) Harvard University, U.S.A.
Ph.D. (Thai Studies) Hamburg University,
Germany

5. ดร.สุริยะใส กตะศิลา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ศษ.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. (ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)  
มหาวิทยาลัยรังสิต
6. ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สส.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สส.ด. (บริหารสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. สุนี ไชยรส
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (สตรีศึกษา)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด.(พัฒนาธรรมาภิบาล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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10. ดร.ศรัณย์ ธิติลักษณ์
หัวหน้าภาควิชาผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ
และการเมือง
ศบ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
ปร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
11. ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร
หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
12. ว่าที่ร้อยตรีฟ้าลั่น กระสังข์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พช.ม.  (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
1. ดร.ศรัณย์  ธิติลักษณ์
หัวหน้าภาควิชาผูน้ ำ� ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
ศบ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร
หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
ดร.สุริยะใส กตะศิลา
ศษ.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. (ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)  
มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ร.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศศ.ม. (ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)  
มหาวิทยาลัยรังสิต
ปร.ด. (ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)  
มหาวิทยาลัยรังสิต
ว่าที่ร้อยตรีฟ้าลั่น กระสังข์
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พช.ม.  (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุนี ไชยรส
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรบัณฑิต)  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (สตรีศึกษา)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุญส่ง ชเลธร
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
รป.ม. (สาขาวิทยบริการต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
สานิตย์ แสงขาม
นศ.บ.  วารสารศาตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต
นศ.ม.  นิเทศศาสตร์องค์รวมศึกษา  
มหาวิทยาลัยรังสิต
สมภพ ดอนดี
ศศ.บ.  (ผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และ การเมือง)  
มหาวิทยาลัยรังสิต
ร.ม.  (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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10. สวัสดิ์ สมจิตร
วท.บ. (จิตวิทยาคลินิค) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
11. รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์
ศ.บ. (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ. (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
M.A. (รัฐศาสตร์) University of Bridgeport  
สหรัฐอเมริกา
Ph.D. (ศึกษาศาสตร์) The university of
Queensland  ออสเตรเลีย
12. รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร
ศบ. (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Economics)  University of  the Phiplippnes
Ph.D. (Agricultural Economics) Oklahoma
State University, U.S.A.

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ภาคสมทบ)
1. ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด.(พัฒนาธรรมาภิบาล) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
2. ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สส.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สส.ด. (บริหารสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ดร.ชาญชัย จิวจินดา
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต

น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นบท. ส�ำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
1. ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรฯ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห
บธ.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รป.ศ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์
พณ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.ม. (การบริหารการเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รป.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (กฎหมายเศรษฐกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4. พลเรือตรี ผศ.ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
D.P.A. (Public Administration) University of
Northern Philippines
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5. รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Sc. (Economic) Pennsylvania State
University
Ph.D. (Economic) University of Illinois, U.S.A.

5.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาผู้น�ำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ภาคสมทบ)
1. รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
6.
คณบดีและผู้อ�ำนวยการหลักสูตรฯ
ศ.บ.(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ม. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส.ด. เกียรตินิยมอันดับ
7.
(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
University of Bielefeld, Federal Republic
of Germany
2. รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.Sc. (Economic) Pennsylvania State University
Ph.D. (Economic) University of Illinois, U.S.A.
3. ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ
8.
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
4. ดร.ศรัณย์ ธิติลักษณ์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

ปร.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.Sc. (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บลิ ต์
ณ สหรัฐอเมริกา
Ph.D. (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บลิ ต์
ณ สหรัฐอเมริกา
ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A.(Social Service Administration)
The University of Chicago, USA.
Ph.D. (Education) Cornell University, USA.
ดร.นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณิช
วท.บ. (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B.A./M.A. (บาลี – สันสกฤต) Oxford University,
U.K.
Th.M. (Medical Ethics) Harvard University,
U.S.A.
Ph.D.(Thai Studies) Hamburg University,
Germany
รศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ (การจัดการทางการเงิน)  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
Ph.D.(Development Administration)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Criminology and Justice Administration

1. รศ. ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
คณบดี สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหาร
งานยุติธรรม
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง  
M.A. (Economics) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D. (Economics) University of Wisconsin
Madison, U.S.A.
2. รศ. พันต�ำรวจโท ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย/
ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและ
การบริหารงานยุติธรรม
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (ต�ำรวจ)
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.ม. สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
Sociology Master of Research of Aberdeen ,U.K
ปร.ด. อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. Sociology University of Aberdeen ,U.K.
3. ดร.อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้อ�ำนวยการหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
บธ.บ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปร.ด. การบริหารกระบวนการยุติธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ผศ. พันต�ำรวจเอก ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
รป.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ. การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

วท.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ศศ.ม. การบริหารงานยุติธรรม  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ศศ.ม. อาชญาวิทยาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.ม. โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ปร.ด. อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ดร.สกลกฤษณ์ เอกจักรวาล
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. ดร.นวภัทร สมก�ำเนิด
ศศ.บ. โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
Master of International Relations, Ural federal
university, Russia
Ph.D. in Historical Sciences (History of
International Relations and foreign policy),
Ural federal university, Russia
7. พ.ต.อ.สุรพงค์ เปล่งข�ำ
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (ต�ำรวจ) โรงเรียนนาย
ร้อยต�ำรวจ
น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สศ.ม. อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล
น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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วิทยาลัยนานาชาติจีน
International Chinese College
1. Mr. Ye Zhifeng
B.Eng. Foundry Equipment and Technology
M.B.A Accounting Shenyang University of
Technology
D.B.A Financial Management Jinan
University, China
2. Mr. Wang Xinzhe
      B.A.(Political Education) Hebei Normal
University, China, 2527
      M.A.(World Economic) Hebei University,
China, 2544
      Ph.D (Management Science and
Engineering) Wuhan University of Technology,
China, 2551
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International College
Asst. Prof. Dr. Kritsada Sriphaew,
Dean of International College
B.Eng.Honors (Computer Engineering), King
Mongkut’s Institute of Technology, Ladkrabang,
Thailand
Ph.D. (Technology), Sirindhorn International
Institute of Technology, Thammasat University,
Thailand
Amporn Puapradit
Associate Dean for Academic Affairs
B.A. (French), Chiang Mai University
M.A. (Comparative Religion), Mahidol University
M.B.A. (International Trade), I.S.C.I.D (Dunkrik
Graduate School of International Trade), France
Prinda Setabundhu
Associate Dean for Student Affairs
B.F.A. (Music), Chulalongkorn University
M.A. (Philosophy) Chulalongkorn University
M.F.A. (Ceramics), Tyler School of Art, Temple
University, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
Dr. Kulabutr Komenkul
Associate Dean for Administration and
International Affairs
B.A. Kasetsart University
F.M.B.A. (Finance), Kasetsart University
Ph.D. (Finance), Heriot-Watt University,
U.K.
Ussanee Malisuwan
Head of International Business Department
B.B.A. (Industrial Management), Thammasat
University, Thailand
M.B.A. (Finance) Steton Economics and
Business School, Mercer University, Georgia,
U.S.A.
Dr. Yunlin Yang
B.B.A. (Business and Economics), University
of International Business and Economics,

Beijing, China
M.Sc. (Banking and Finance), University of
Newcastle upon Tyne United Kingdom
Ph.D. (Finance), University of Newcastle
upon Tyne United Kingdom
Dr. Phunpiti Bhovichitra
B.A. (Management and Law), Aomori Chou
Gakkuin University, Japan
M.A. (Music Business Management), University
of Westminister, UK
M.Sc. (Management Research), University of
Glasgow, UK
Ph.D. (Marketing), University of Stirling, UK
Asst. Prof. Wisit Youyongwatana
Head of Civil Engineering Department
B.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn
Univerisity
M.Eng. (Geotechnical Engineering), Asian
Institute of Technology
Asst. Prof. Dr. Duangtip Chareonrook
Head of Communication Arts Department
B.A. (Linguistics), Thammasart University
M.A. (Mass Communication Administration),
Thammasart University
Ph.D. (Communication Studies), Ohio
University, U.S.A.
Asst. Prof. Dr. Kowit Rapeepisarn
Head of Information and Communication
Technology Department
อบ. (บรรณารักษศษสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.L.S. (Library and Information Science),
Indina Univeristy, U.S.A.
Ph.D. (Information Technology), Mardoch
Univerisity. Australia.
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International College
General Education and Pre-College:
Dr. Boonsri Cheevakumjorn
Head of General Education
B.A. (English Literature), Chulalongkorn
University
M.A. (English Literature), Chulalongkorn
University
M.Ed. (Curriculum and Instruction), University
of Oregon, U.S.A.
Ph.D. (Early Childhood Education), University
of Oregon, U.S.A.
Edward Devere Bacon
Assistant to the Head of General Education
B.A. (Japanese), University of Oregon, U.S.A.
M.Ed. (Bilingual Education), Rangsit University
Asst. Prof. Gessanee Maneerutt
B.A. (English), Chiang Mai University
M.A. (Englsih-TEFL), Chulalongkorn University
Post-grad Certificate. (Business
Communication), University of Malaysia,
Malaysia
Dr. Bruce Weeks
B.A. (History), Western Illinois University, U.S.A.
J.D. (Law), Seattle University, U.S.A.
Tim Boundy
B.Bus. (Admin), Monash University, Australia
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หน่วงงานสนับสนุนวิชาการ
และหน่วยงานบริการ
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ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit University Library
วิสัยทัศน์
ส�ำนักหอสมุด เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยการเชื่อม
โยงข้อมูลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีอันทันสมัย ท�ำให้เกิดบริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ สนับสนุนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ในอัน
ที่จะสรรค์สร้างงานวิจัยเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคม และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ประหยัด
พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรและสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2.   ให้บริการผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
3.   สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม
4.   ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.  สร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
            6.   ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศในส�ำนักหอสมุด แยกประเภท ดังนี้
1.   หนังสือต�ำราภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
2.   หนังสืออ้างอิง
3.   หนังสือส�ำรอง และหนังสือส�ำรองถาวร
4.   วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
5.   วารสาร นิตยสาร  หนังสือพิมพ์ จุลสาร
6.   กฤตภาคหนังสือพิมพ์ออนไลน์
7.   หนังสือออนไลน์
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

วารสารออนไลน์
ฐานข้อมูลออนไลน์
สื่อโสตทัศน์
จดหมายเหตุ เอกสารส�ำคัญและสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต
เอกสารความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
เอกสารบริการข้อมูลธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Corner)

บริการต่างๆ
ส�ำนักหอสมุดจัดให้มีบริการต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ดังนี้
บริการยืม-คืน
ผู้ที่ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวและติดต่อขอยืมด้วย
ตนเองทุกครั้ง
โดยสามารถติดต่อขอยืมหนังสือ/ ปริญญานิพนธ์/ งานวิจยั ได้ทเี่ คาน์เตอร์ชนั้ 3 และขอยืมสือ่
โสตทัศน์ได้ที่เคาน์เตอร์ชั้น 2
บริการยืมอัตโนมัติด้วยตนเอง (Self Check Service)
บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง หรือ Self Check โดย
ใช้เทคโนโลยี RFID  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในขณะ
นี้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถยืมหนังสือ
ได้ด้วยตนเอง พร้อมพิมพ์สลิปการยืมเป็นหลักฐาน โดยไม่
ต้องติดต่อขอยืมกับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน จุด
ที่ให้บริการยืมด้วยตนเองตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้ทางเข้า-ออก
ภายในห้องอ่านหนังสือชั้น 3
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บริการรับคืนอัตโนมัติด้วยตนเอง (Automatic Book
Return)
เป็นบริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ท่ี
ต้องการคืนหนังสือ แม้ในเวลาทีห่ อ้ งสมุดปิดท�ำการ ระบบ
จะท�ำการรับคืนพร้อมบันทึกรายการรับคืนของผูค้ นื ให้โดย
อัตโนมัติ ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติติดตั้งอยู่บริเวณชั้น 2
ทางขึ้นอาคารหอสมุด อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
สามารถคืนหนังสือได้ตลอดเวลา 7 วัน 24 ชั่วโมง
บริการหนังสือส�ำรอง
เป็นหนังสือทีอ่ าจารย์ผสู้ อนแจ้งความจ�ำนงขอให้สำ� นักหอสมุดจัดท�ำเป็นหนังสือส�ำรอง แยก
ไว้ต่างหากจากหนังสือทั่วไป เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชานั้นๆ สามารถใช้หนังสือได้ทั่วถึงกัน
สามารถติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนชั้น 3
บริการจองหนังสือ
กรณีทผี่ ใู้ ช้ตอ้ งการใช้หนังสือ หรือสือ่ โสตทัศน์ทมี่ ผี อู้ นื่ ยืมไป สามารถท�ำการจองได้ดว้ ยตนเอง
ผ่านทางหน้าจอ WebPac ของส�ำนักหอสมุด หรือติดต่อขอจองได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนชั้น 3
บริการตอบค�ำถามและช่วยการค้นคว้า
บริการให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ใช้ในเรื่องต่างๆ เช่น วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
(WebPac) การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ การค้นหาหนังสือตามชั้น การใช้หนังสืออ้างอิง ให้ค�ำ
แนะน�ำในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อท�ำรายงาน งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ แนะน�ำข้อมูล แหล่งสารนิเทศ
ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ สามารถติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบค�ำถามและช่วยการค้นคว้า ที่
ชัน้ 3 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่ 0-2997-2222 ต่อ 3455  สอบถามทางอีเมล์ที่ library@rsu.ac.th  
หรือ สอบถามทาง facebook  ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีในส�ำนักหอสมุดจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน/รัฐ หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่อนุญาต โดยแจ้งความจ�ำนงและกรอกแบบฟอร์มการยืม
ระหว่างห้องสมุดได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนชั้น 3 บรรณารักษ์จะเป็นผู้ออกใบยืมระหว่างห้องสมุด
เพื่อให้ผู้ใช้น�ำไปติดต่อขอยืมหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ห้องสมุดนั้นๆ โดยผู้ใช้ต้องแสดงบัตรประจ�ำตัวเมื่อ
มาขอใช้บริการทุกครั้ง
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บริการยืมระหว่างห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือ TU- THAIPUL
บริการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL เป็นความร่วมมือในการยืมทรัพยากร
สารสนเทศระหว่างห้องสมุด (Resource sharing)  ร่วมกันของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 10  แห่ง  ได้แก่   
ส�ำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต ส�ำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ส�ำนักหอ
สมุดกลางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส�ำนักหอ
สมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม  สำ� นักทรัพยากรสารสนเทศมหาวิทยาลัยสยาม  หอ้ งสมุดมหาวิทยาลัยนวมิ
นทราธิราช  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส�ำนักงานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service) ผู้ใช้
สามารถยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุดทัง้ 10  แห่ง   ได้ทเี่ ว็บไซต์สำ� นักหอสมุด http://library.rsu.ac.th     
เลือกที่ TU-THAIPUL

บริการส�ำเนาบทความระหว่างห้องสมุด
เป็นบริการติดต่อขอส�ำเนาบทความในวารสารจากห้องสมุดอื่นๆ กรณีที่ส�ำนักหอสมุดไม่มี
วารสารเล่มทีต่ อ้ งการ โดยส�ำนักหอสมุดจะตรวจสอบรายการทีผ่ ขู้ อใช้ตอ้ งการว่ามีให้บริการทีห่ อ้ งสมุด
ใด และจะติดต่อด�ำเนินการขอส�ำเนาบทความนั้นๆ ให้ โดยทางผู้ใช้จะต้องเสียค่าบริการในการถ่าย
ส�ำเนาบทความตามราคาค่าด�ำเนินการของห้องสมุดนั้นๆ ผู้ใช้จะได้รับบทความที่ต้องการภายใน 1-2
สัปดาห์ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บริการตอบค�ำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 3 โทร 3455
บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดจาก WebPac
เป็นบริการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของส�ำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยระบบ
ออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นข้อมูลต่างๆ ได้แก่ หนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ บทความ
วารสาร งานวิจัย และสื่อโสตทัศน์   สามารถสืบค้นได้ที่ http://library.rsu.ac.th
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บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ส�ำนักหอสมุดมีบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทีค่ รอบคลุม
ทุกสาขาวิชา  ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ที่ http://library.rsu.ac.th และเลือกฐานข้อมูล e-book นอกจาก
นี้ยังมีบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ RSU Library e-book ที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดหนังสืออ่านบน
คอมพิวเตอร์พีซี และอุปกรณ์พกพา ซึ่งมีต�ำรา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และเอกสารสิ่งพิมพ์
ของมหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด application ที่ชื่อว่า RSU Library (ระบบปฏิบัติการ  android) หรือ RSU Library ebook (ระบบปฏิบัติการ ios) ท�ำให้สามารถยืมหนังสือไว้อ่านบนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้
บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ส�ำนักหอสมุด บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ ได้แก่  Scopus, ScienceDirect,
Wiley Online Library, Business Source Complete, Education Research Complete,   Access
Pharmacy,  BioMed Central, CINAHL Plus with Full Text, Corpus, ProQuest  Dissertation &
Theses (PQDT), ฐานข้อมูลมติชน  และฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)  สามารถสืบค้น
ได้ที่ http://library,rsu.ac.th
บริการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ
ให้บริการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ และหนังสือที่เกี่ยวกับราชวงศ์จักรี โดย
เปิดบริการที่ชั้น 6 ให้บริการเวลา 08.30-16.30 น.

บริการงานปริญญานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
ให้บริการงานปริญญานิพนธ์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ทั้งของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา โดยสามารถยืมออกได้ เปิดบริการที่ชั้น 6 ให้บริการเวลา 08.30-16.30 น.
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บริการสื่อโสตทัศน์
ส�ำนักหอสมุดให้บริการสื่อโสตทัศน์ประเภทต่างๆ
ได้แก่ วีดิทัศน์   แถบบันทึกเสียง แผนที่   ซีดีชุดการสอน โดย
จัดให้มบี ริการยืมออกไปใช้ได้ทงั้ ภายในภายนอกส�ำนักหอสมุด  
ติดต่อขอใช้บริการ ได้ที่ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ชั้น 2  เปิดให้
บริการเวลา 8.30-16.30 น.
บริการ Internet
เปิดให้บริการแก่อาจารย์   เจ้าหน้าที่   และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ผู้ใช้สามารถ
ติดต่อขอใช้บริการที่ ชั้น 2 ห้องบริการสื่อโสตทัศน์
บริการเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต
หอจดหมายเหตุได้รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต เพือ่ ความสะดวกในการ
ศึกษาค้นคว้าประวัตคิ วามเป็นมาและการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยทีน่ า่ สนใจ  สามารถสืบค้นได้ที่
http://library.rsu.ac.th

บริการมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
เป็นการให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศในรูปสือ่ สิง่ พิมพ์และซีดี เกีย่ วกับความรูท้ างด้าน
การเงิน การออม การลงทุน และการบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดตั้งมุมความรู้ตลาดทุน
(SET Corner) สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ชั้น 3
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บริการมุมสารสนเทศส�ำหรับผูป้ ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Corner)
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับข่าวสารความรูเ้ รือ่ งธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และ
ผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การผลิต การค้า  และการ
บริการรายงานข้อมูลและผลงานต่างๆ จากส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่มีต่อ SMEs สามารถใช้บริการได้ที่ชั้น 3

บริการหนังสือใหม่ประจ�ำสัปดาห์
หนังสือใหม่ประจ�ำสัปดาห์ จะถูกน�ำมาจัดแสดงไว้ทชี่ น้ั แสดงหนังสือใหม่ ชัน้ 3 และชัน้ 4 โดย
จัดแยกตามสาขาวิชาเป็นระยะเวลา  1 สัปดาห์ หลังจากนั้น จะน�ำขึ้นชั้นหนังสือเพื่อให้บริการยืมได้
ตามปกติ
บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะวิชา
บริการรวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ของส�ำนักหอสมุดในสาขา
วิชาใดวิชาหนึ่งตามความต้องการส�ำหรับอาจารย์   โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์
ตอบค�ำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 3 โทร.3455

บริการส่งเสริมการใช้
การแนะน�ำผูใ้ ช้ให้สามารถใช้บริการประเภทต่างๆ รวมทัง้ ทรัพยากรสารสนเทศทีส่ ำ� นักหอสมุด
มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปฐมนิเทศแนะน�ำการใช้ห้องสมุด ซึ่งจัดทุกภาคการศึกษา การสอน
การค้นคว้าข้อมูล  อบรมแนะน�ำการใช้ฐานข้อมูลเพือ่ การวิจยั     การจัดนิทรรศการเนือ่ งในวาระโอกาส
ต่างๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
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บริการห้องอ่าน Study Room
            ส�ำนักหอสมุด  เปิดให้บริการห้องอ่าน Study  Room บริเวณชั้น 1  ข้างริมสระน�้ำ   เพื่อใช้
เป็นสถานที่ส�ำหรับทบทวนการเรียน  จุที่นั่งได้ประมาณ 150  ที่นั่ง  สามารถใช้บริการได้ทุกวัน เปิดให้
บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
บริการถ่ายเอกสาร
ส�ำนักหอสมุดได้จัดให้มีบริการถ่ายเอกสารที่บริเวณชั้น 3 ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้ตามเวลา
ท�ำการของส�ำนักหอสมุด
เวลาบริการ
ภาคเรียนปกติ
ภาคเรียนฤดูร้อน  

วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-17.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดท�ำการ
วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ปิดท�ำการ

หมายเหตุ    จะขยายเวลาการให้บริการในช่วงเตรียมตัวสอบตามประกาศส�ำนักหอสมุด
*******************************************************************************************************

มีปัญหาปรึกษาบรรณารักษ์ (Ask a Librarian)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเลือกแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยและวิชาการ
การรวบรวมและเขียนบรรณานุกรม
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-997-2200-30 ต่อ 3455
มีบรรณารักษ์ให้บริการตลอดเวลาท�ำการ
e-mail :   library@rsu.ac.th
facebook :  ส�ำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
website    :   http://library.rsu.ac.th
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ฝ่ายสื่อสารองคก์ร

Corporate Communication

ฝ่ายสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงาน บริการที่ท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างกลุ่ม
ประชาคมของมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สื่อมวลชน ชุมชน องค์กรพันธมิตร โดย
การเผยแพร่ข้อมูล ประชาชนทั่วไป ข่าวสาร และกิจกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา อันจะน�ำมาซึ่ง
ความร่วมมือ สนับสนุนในการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและป้องกัน การ
เข้าใจผิดอันอาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ของมหาวิทยาลัย
ฝ่ายสือ่ สารองค์กรมุง่ เป็นสือ่ กลาง สร้างสรรค์ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาคมของมหาวิทยาลัย
เพือ่ ช่วยให้การด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นไปด้วยความราบรืน่ เป็นทีย่ อมรับศรัทธา
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการด�ำเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและป้องกันการเข้าใจผิดอันจะเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัยรังสิต
4. เป็นสือ่ กลางระหว่างกลุม่ ประชาคมของมหาวิทยาลัยรังสิต (ผูบ้ ริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป)
ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ
1. สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะ วิทยาลัย หน่วยงาน และชมรมต่างๆ โดยการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่เหมาะสม รวมถึงจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต
2. สร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพพจน์ของมหาวิทยาลัยรังสิต
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสื่อมวลชน หน่วยงานของรัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามประเมินผล ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ทงั้ ภายในและภายนอกเพือ่
น�ำเสนอผู้บริหารได้รับทราบ และก�ำหนดให้เป็นนโยบายในการปฏิบัติงาน
5. ให้คำ� ปรึกษา สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการวางแผนการประชาสัมพันธ์แก่คณะ วิทยาลัย
หน่วยงาน และชมรมต่างๆ
ปรัชญา
เป้าหมาย

ติดต่อเพื่อขอค�ำปรึกษาหรือส่งข่าวต่างๆ ได้ที่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต
ห้อง 1-210 ชั้น 2 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)
โทร. 02791-5555 โทรสาร. 02791-5577
E-mail : info@rsu.ac.th
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ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
Admission and Guidance Office

ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา  เป็นหน่วยงานบริการหน่วยงานหนึ่งที่ด�ำเนินการรับสมัคร
และจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก นอกจากนี้ ฝ่าย
แนะแนวและรับนักศึกษายังดูแลงานทุนการศึกษาทุกประเภท โดยมหาวิทยาลัยรังสิตได้บริการและ
ให้สวัสดิการแก่นักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ช่วย
ลดปัญหาอุปสรรคในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ฝ่ายแนะแนวและรับ
นักศึกษามีขอบข่าย และการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. งานรับสมัครนักศึกษา 
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา จะวางแผนรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการให้ข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมาย และด�ำเนิน
การรับสมัครนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
2. งานทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1 ทุนการศึกษาพระราชทาน
มหาวิทยาลัยรังสิตได้ทลู เกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
2.2 ทุนมหาวิทยาลัยพี่...โรงเรียนน้อง
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยจัดให้มีทุนนี้ขึ้น ส�ำหรับนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ที่เข้าใหม่ ในปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็นดังนี้
- ทุน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 3.75 หรืออันดับหนึ่ง
ของโรงเรียน เข้าศึกษาในคณะ/สาขาที่ก�ำหนด โดยยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่า
บ�ำรุงการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร
- ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 3.00 เข้า
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ศึกษาในคณะ/สาขาวิชาทีก่ ำ� หนด โดยยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบ�ำรุงการศึกษา 
50% ตลอดหลักสูตร
- ทุน ดร.อรรทวิท อุไรรัตน์ ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 2.50 กิจกรรมดีเด่น
มีจิตอาสาเป็นเลิศ เป็นนักเรียนในดวงใจคุณครู โดยยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่า
บ�ำรุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร
2.3 ทุนมหาวิทยาลัยพี่....โรงเรียนน้อง ระดับ ปวช. – ปวส.
- ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ ส�ำหรับนักเรียน ปวช. ปวส. ทุนนี้ให้
นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. – ปวส. ในปีการศึกษา 2562 และเข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำกว่า 3.25 เข้าศึกษาใน
คณะ/สาขาวิชาที่ก�ำหนด ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบ�ำรุงการศึกษา 
50% ตลอดหลักสูตร
- ทุน ดร.อรรทวิท อุไรรัตน์ ส�ำหรับนักเรียนทีส่ ำ� เร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ในปี
การศึกษา 2562 และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ำ
กว่า 2.75 มีกจิ กรรมดีเด่น มีจติ อาสาเป็นเลิศ เป็นนักเรียนในดวงใจ...ของคุณครู
ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบ�ำรุงการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร
2.4 ทุนความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬา และเชียร์ลดี เดอร์ มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนผูท้ มี่ คี วามสามารถ
ทางด้านกีฬา และเชียร์ลดี เดอร์ โดยได้รบั ทุนการศึกษาในส่วนของค่าบ�ำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และ
ได้รับการสนับสนุนค่าที่พักตาม ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ด้านการแสดง สิ่งประดิษฐ์ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและกิจกรรมนอกหลักสูตร
มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถทางด้านการแสดงสิ่ง
ประดิษฐ์ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและกิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งจะต้องมีผลงานต่อเนื่อง มีภาพลักษณ์ที่
ดีในสังคม และเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2.5 ทุนบริการสังคม ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส�ำคัญของการศึกษา และให้โอกาสแก่ผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อจึงได้มอบทุนนี้ให้แก่มูลนิธิ สถาบัน องค์กรต่างๆ เช่น มูลนิธิราชประชานุ
เคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนวังไกลกังวล เป็นต้น
2.6 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- กองทุ น เงิ น ให้ กู ้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา  (กยศ.   ลั ก ษณะที่ 1) เป็ น โครงการที่
มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับจากรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ได้กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี
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- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. ลักษณะที่ 2) ให้กู้ยืมในระดับปริญญา
ตรีในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก�ำลังคนและมีความจ�ำเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยไม่มีข้อก�ำหนดเรื่องรายได้ของครอบครัว
2.7 ทุนอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ติดตามขอรับทุนการศึกษาได้ที่
1. ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 103
     โทร. 02-7915514-5516
2. งานบริการแนะแนวและอื่นๆ
ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ได้จัดให้มีบริการสารสนเทศแก่นักเรียน ผู้ปกครอง
และผูท้ สี่ นใจโดยให้บริการตอบค�ำถามทางโทรศัพท์ทาง e-mail และทาง Facebook เกีย่ วกับการเลือก
สาขาวิชาเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการจะศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังจัดให้มี
บริการแนะแนว ตามโรงเรียนมัธยมศึกษา แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศอีกด้วย
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สถาบันวิจัย

Research Institute of Rangsit University

สถาบั น วิจัย มหาวิทยาลัยรัง สิต จัด ตั้งขึ้น เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอน บริการวิชาการ แก่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะน�ำไปสู่การพัฒนา
ประเทศ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  เพื่อยก
ระดับศักยภาพทางวิชาการ ความก้าวหน้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อให้การวิจัยมีส่วนช่วยพัฒนาหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติทางด้าน  
การสอน เพือ่ มีสว่ นร่วมในการน�ำองค์ความรูใ้ หม่ทไี่ ด้จากการวิจยั ผนวกกับประสบการณ์วจิ ยั   มาพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่ประชาคมนักวิจัย และประเทศชาติ ตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต และแผนพัฒนางานวิจัยของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้
มหาวิทยาลัยรังสิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในสาขาเฉพาะด้าน (Specialization)
4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา โดยใช้สหวิทยาการส่งเสริม        
การบูรณาการศาสตร์ ซึง่ เป้าหมายเป็นการยกระดับสูผ่ ปู้ ระกอบการ ให้บณ
ั ฑิตมุง่ แนวทางเป็นผูป้ ระกอบการ
ของประเทศเพื่อพึ่งพาตนเอง
5. เพือ่ ให้บริการทางวิชาการกับสังคม ประชาคมวิชาการ ชุมชนในละแวกใกล้เคียง จังหวัดปทุมธานี
และปริมณฑล โดยใช้ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาชุมชน
E-mail: rsurri@rsu.ac.th
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ส�ำนักงานทะเบียน
Registrar Office

สํานักงานทะเบียน ใหบริการแกนักศึกษาดานการลงทะเบียนเรียนเพ่ิม-ถอนวิชา ประมวลผลการ
เรียนออกใบรายงานผลการเรียน และใบรับรองการศึกษาประสานงานการจัดตารางเรียน ตารางสอน และหอ ง
เรียนและใหบ ริการขอ มูลแกห นว ยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย เพือ่ นําไปใชใ นการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ปจจุบันสํานักงานทะเบียนเปดทําการ ณ หอง 102 อาคารอาทิตยอุไรรัตน (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
พหลโยธิน 87 ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 02-791-5535-53 โทรสาร 02- 791-5538
สํานักงานทะเบียน แบงสวนงานออกเปน 7 สวนงานคือ
1. งานตารางเรียนและตารางสอบ มีขอบขายงานดังนี้คือ
1.1 ประสานงานการจัดตารางเรียนตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 ดูแลการปด-เปดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละภาคการศึกษา
1.3 ดูแลการลงทะเบียนเรียนและการเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1.4 จัดทําตารางสอบและจัดหองสอบ
1.5 จัดทํารางปฏิทินการศึกษา
1.6 จัดตารางอาจารยคุมสอบกลางภาคและปลายภาค
2. งานประวัตินักศึกษา
2.1 งานเก็บประวัตินักศึกษา
2.2 การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2.3 ประสานงานการทําบัตรนักศึกษา
2.4 งานจัดเก็บเอกสารสําคัญทางการศึกษา 2.5 งานประชาสัมพันธสํานักงานทะเบียน
3. งานประมวลผลและขอมูลสารสนเทศ
3.1 พิมพใบรายงานผลการเรียนสงผ ูปกครอง
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3.2
3.3
3.4
3.5
4.

5.

6.

7.

บริการตรวจขอสอบปรนัยดวยเครื่องตรวจ
การแกไขเกรดตามบันทึกการแกไขเกรด
ดูแลการสงเกรดของอาจารยแตละภาคการศึกษา
ดูแลอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมการใชงานตางๆ ของสํานักงานฯ 3.6 จัดเก็บ
บัตรลงทะเบียน ใบเพิ่มวิชา ถอนวิชาของนักศึกษา
3.7 แจงขอมูลนักศึกษาที่พนสภาพการศึกษา ลาพักการศึกษาแกผูปกครอง
งานระเบียน
4.1 บริการออกใบรับรองการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา 
4.2 รับแจงจบการศึกษา
4.3 ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
4.4 ดูแลการขึ้นทะเบียนของบัณฑิต
4.5 จัดเตรียมใบปริญญา 
4.6 ประสานงานพิธีประสาทปริญญา
งานทะเบียนเรียน
5.1 จัดทําฐานขอมูลรายวิชา
5.2 ประสานงานการจัดตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี
5.3 ดูแลการเปดปดวิชาระดับปริญญาตรีในแตละภาคการศึกษา
5.4 ดูแลการลงทะเบียนเรียนและการเพิ่มถอนวิชาเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี
5.5 ดูแลการใชหองเรียน
5.6 ดูแลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรพิเศษตางๆ
งานเทียบโอนและสถานภาพนักศึกษา
6.1 ดูแลการยายคณะ/ สาขาวิชา
6.2 ดูแลการเทียบโอนวิชาเรียน
6.3 ดูแลการบันทึกสถานภาพนักศึกษา
งานบริการทั่วไป (สํานักงานเลขานุการ)
7.1 รับคํารองทั่วไปของนักศึกษา
7.2 ดูแลหนังสือและเอกสารรับเขา-สงออก
7.3 สรุปการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สํานักงานทะเบียน
7.4 เบิก-จายวัสดุสํานักงาน
7.5 จัดตารางคุมสอบเขาของนักศึกษาใหม
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ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

Instructional Support and Development Center : ISDC

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายวิชาการ มีภารกิจหลัก
ในการประสานกับคณะวิชาเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของคณาจารย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทงั้ เชิงกลยุทธ์และการปฏิบตั ทิ หี่ ลาก
หลายเพื่อน�ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ทั้งการสนับสนุนเงินทุนแก่อาจารย์และบุคลากรเพื่อท�ำผล
งานวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอน การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนแก่
อาจารย์ด้วยกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา การสร้างเวทีส�ำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของอาจารย์และบุคลากร โดยจัดท�ำวารสารวิชาการทีไ่ ด้รบั การรับรองอยูใ่ นกลุม่ ที่ 1 ของศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย การธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์โดยการจัดท�ำระบบประเมินการสอนออนไลน์ รวมถึงการเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลือ่ น
ระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)
ชั้น 6 ห้อง 602C โทร.02-791-5724 , 02-791-5701
โทรสาร 02-791-5720 อีเมล์ : isdc@rsu.ac.th
http://isdc.rsu.ac.th
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ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Service Center

ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ด้านการจัดการระบบเครือข่ายพืน้ ฐาน (Network Infrastructure) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
องค์กร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจยั การให้บริการวิชาการแก่สงั คม และสนับสนุนภารกิจด้านการบริหาร
จัดการ รวมถึงภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้บริการระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ดังนี้  
1. จัดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส�ำหรับการเรียนการสอน  
2. สนับสนุนการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับการปฏิบตั งิ านวิชาการ
ของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย  
4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะ/หน่วยงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
5. พัฒนาระบบงานสารสนเทศส�ำหรับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
6. พัฒนาวิชาการให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
7. สนับสนุนการถ่ายทอดวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ด�ำเนินการให้ค�ำ ปรึกษาและการร่วมมือทางวิชาการพัฒนาระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8. สนับสนุนให้มกี ารแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การ
พัฒนาวิชาการเป็นไปอย่างกว้างขวาง

นโยบาย

ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ส�ำหรับมหาวิทยาลัย เพือ่ สนับสนุนงานด้านบริหารการศึกษาและงานบริหารการจัดการและการบริการทัว่ ไป
รวมถึงการดูแลรักษาพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และการให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์กลางเพื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีหน้าที่หลักในการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยรังสิต การให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การให้บริการระบบเครือข่ายทั้งระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
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วัตถุประสงค์
จัดการ
นักศึกษา

1. เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านบริการการศึกษา   และการบริหารการ
2. เพื่อให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   แก่บุคลากร  อาจารย์ และ

3. เพื่อให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับการเรียนการสอนและการจัดอบรมสัมมนา
4. เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับมหาวิทยาลัย
ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งฝ่ายงานออกเป็น
1. ส�ำนักงานเลขานุการ
2. ฝ่ายงานบริหารกลาง
3. ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์
4. ฝ่ายงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
5. ฝ่ายงานบริการทางเทคนิค
6. ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน
7. ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์
โดยในแต่ละฝ่ายจะมีกลุม่ ภารกิจ แบ่งเป็นภารกิจในแต่ละด้าน ซึง่ รวบรวมกระบวนการหรือกิจกรรม
ย่อยต่างๆไว้ดว้ ยกัน  ผชู้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ภารกิจ  เป็นผูร้ บั ผิดชอบการด�ำเนินงาน  บคุ ลากรจะได้รบั การก�ำหนด
ภาระหน้าทีเ่ พือ่ ให้ปฏิบตั ติ ามความเหมาะสม มีการหมุนเวียนปฏิบตั งิ านในกลุม่ ภารกิจต่างๆ

ส�ำนักงานเลขานุการ

ภารกิจบริหารและธุรการ
• บริการด้านสารบรรณและธุรการ    
• บริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
• ประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ
• ด�ำเนินงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ
• ด�ำเนินงานด้านตารางนัดหมายและการจองห้องประชุม
• บริการติดต่อประสานงานตามภารกิจที่ วิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ร้องขอมา
• บริการติดต่อประสานงานทั่วไป

ภารกิจบริการค�ำร้อง (Service Desk)
•
•
•

บริการรับค�ำร้องทั่วไป
บริการตอบข้อซักถามด้านเทคนิคผ่านช่องทางต่างๆ
ประสานงานและติดตามการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด
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•
•

ตรวจสอบสถานะของการด�ำเนินงาน
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ฝ่ายงานบริหารกลาง

ภารกิจนโยบายและแผนงาน
• จัดท�ำแผนแม่บทด้านไอทีเพื่อสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
• จัดท�ำแผนความเสี่ยงประจ�ำปี
• จัดท�ำแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจ�ำปี
• จัดท�ำแผนด้านการประกันคุณภาพประจ�ำปี
• ด�ำเนินการด้านการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
• ประเมินและรายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี

ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์

ภารกิจบริการซอฟต์แวร์
• บริการ ให้ค�ำปรึกษา ปรับปรุง ติดตั้ง ระบบงาน โปรแกรมให้กับผู้ใช้งาน                      
• วางแผน จัดหา ประสานงาน ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง  บ�ำรุงรักษา ระบบงานประกอบด้วย
- ระบบงานการเงิน
- ระบบงานการเงินหอพัก
- ระบบงานบริหารหอพัก
- ระบบงานอาคารและสถานที่
- ระบบทุนการศึกษา
- ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
- ระบบงานบริการข้อมูล Online
- ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
- ระบบงานศิษย์เก่า
- ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
- ระบบงานทะเบียนเรียน
- ระบบงานกองทุนกู้ยืม
- ระบบ Waiting List
- ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
- ระบบงานประมวลผลสอบ
- ระบบงานทะเบียนรายวิชา
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-

ระบบงานตารางเรียน ตารางสอบ
ระบบงานประมวลผลการเรียน
ระบบงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ระบบงานเอกสารส�ำคัญ
ระบบงานบริการข้อมูล Online ส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากรผ่าน http://intranet.
rsu. ac.th  และ https://webportal.rsu.ac.th/
• ระบบประเมินการเรียนการสอน Online ส�ำหรับนักศึกษาและอาจารย์ผา่ น http://ev.rsu.ac.th
• บริการสอบถาม  ให้ค�ำแนะน�ำ  แก้ไขปัญหาการใช้งาน จากการใช้ระบบงานบริการข้อมูล
Online  ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Smart Phone, Tablet, PC  หรือ web browser ต่างๆ
• ระบบจัดการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Online ผ่าน https://rsujournals.rsu.ac.th/
• ระบบเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

ฝ่ายงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ภารกิจบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
• จัดท�ำแผนการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยผ่านในรูปแบบเว็บไซท์ (Website)
• บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับ คณาจารย์และนักศึกษา
• จัดท�ำแผนการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ภายในห้องห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ให้มคี วาม
พร้อมในการใช้งาน
• ประเมินการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายงานบริการทางเทคนิค

ภารกิจสนับสนุนด้านเทคนิค
• ให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามที่รับแจ้งในระบบ Help Desk
ตลอดปีการศึกษา 
• ให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำรอง ส�ำหรับใช้ในงานประชุมต่างๆ ตามที่คณะ/หน่วยงาน
อื่นร้องขอมา โดยจะพยายามปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น
• ปฏิบัติงานโครงการแจก IPAD ส�ำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนใหม่
- ให้บริการสร้าง EMAIL ACCOUNT ผ่านทางเครื่องคีออส
- เก็บข้อมูลนักศึกษาและจ�ำนวนเครื่อง IPAD
• ให้บริการติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ในห้อง LAB ส�ำหรับ
คณะที่ร้องขอมา เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
• ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เดิม เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผลให้มากขึ้น  เช่น  
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เพิ่ม RAM และเปลี่ยน Hard disk
• จัดซื้อ Software License เช่น  Microsoft Windows ,Microsoft Office ,Software Antivirus
และ Software Adobe ฯลฯ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน
• บริการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการ

ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน

ภารกิจโครงข่ายพื้นฐาน
• จัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินทราเน็ต (Intranet) ทั้งเครือข่ายใยแก้วน�ำแสงและ
เครือข่ายไร้สาย (RSU e-Campus Network)  
• บริการเครือข่ายสารสนเทศอินเทอร์เน็ต (Internet Gateway)  
• บริการเครือข่ายเสมือน RSU Net@Home (Virtual Private Network: VPN)
• บริการแม่ข่ายโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต (Internet Application Service, DNS, WINS,
DHCP, Web Cache, NTP, RADIUS, LDAP, IPv6)
• จัดท�ำการส�ำรวจความต้องการระบบ LAN,WAN ส�ำหรับส�ำนักงานและห้องเรียน
• จัดท�ำแผนการบ�ำรุงรักษาและพัฒนา Infrastructure ของงานโครงข่ายพื้นฐาน
• บริการจัดส่งวิศวกรที่เชี่ยวชาญส�ำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการ
ใช้งานระบบ Internet
• ออกแบบระบบ Infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ Internet ส�ำหรับอาคารที่
ก่อสร้างใหม่
• ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และพัฒนาอุปกรณ์ Network ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน
• ดูแลเกี่ยวกับการ Install และ Configuration จัดสรร IP Address ให้กับอุปกรณ์ของระบบ
เครือข่าย
• ด�ำเนินการ Monitor ระบบและอุปกรณ์เครือข่ายที่ส�ำคัญภายในมหาวิทยาลัย
• ดูแลเกี่ยวกับระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ ของระบบกล้อง CCTV ภายในมหาวิทยาลัย
• ดูแลและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงของการใช้งานระบบไม้กั้นอาคารจอดรถส�ำหรับ
บุคลากร
• ดูแลระบบเครือข่ายและการใช้งานของระบบศูนย์อาหาร อาคารพระพิฆเนศ
• บริการให้ค�ำปรึกษากับคณะและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ ประเมิน
ราคาเพื่อตั้งโครงการ และร่างหนังสือสัญญาการจัดจ้างงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับงบประมาณ
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ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์

ภารกิจห้องดาต้าเซ็นเตอร์
• จัดท�ำการส�ำรวจความต้องการห้องดาต้าเซ็นเตอร์
• จัดท�ำแผนการบ�ำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ข่ายภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์
• บริการการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการใช้งานซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง
• บริการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายเสมือน (Server consolidation) ด้วยเทคโนโลยี
Virtualization
• บริการจัดท�ำส�ำนักงานส�ำรองด้วยเทคโนโลยีการบริการอัตโนมัติ (Service Automation for
DR Site)
• บริการจัดท�ำและดูแลระบบเพื่อรองรับการท�ำ Storage Virtualization  
• ตรวจสอบการท�ำงานของระบบไฟฟ้าภายในห้องดาต้าเซ็นเตอร์
• ประสานงานตรวจสอบและดูแล Domain Name Server ของมหาวิทยาลัย
• ตรวจสอบและดูแล Active Directory ของมหาวิทยาลัย
• บริการแม่ข่ายระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail)
• บริการแม่ข่ายโฮมเพจของมหาวิทยาลัย (RSU Home Page) เพื่อการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของ
คณะหน่วยงาน
• บริการแม่ข่ายโฮมเพจแก่คณะหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา 
• จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ (License Software) เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย
• บริหารจัดการ Microsoft Office 365 ของมหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดการให้บริการ

บริการอินทราเน็ต
เป็นระบบบริการในรูปแบบ  Web Service   ทอี่ �ำนวยความสะดวก แก่นกั ศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่   
และผูบ้ ริหารในการด�ำเนินการทางการศึกษา ได้แก่ การลงทะเบียน การเพิม่ -ถอนทาง Online   การกรอกเกรด
การแสดงผลการเรียน   การแสดงตารางเรียน   การแสดงตารางสอบ   การแสดงประวัตินักศึกษา  และการ
แสดงข้อมูลสรุปต่างๆผ่าน  website : http://intranet.rsu.ac.th  โดยจะมีวิธีการเข้าระบบแบ่งเป็น 2 กรณี
ดังนี้
วิธีเข้าระบบ
1. กรณีผู้ใช้เป็นนักศึกษาสามารถเข้าระบบได้ทันทีหลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อย โดย  
Username  ให้น�ำด้วย   u  (ตัวเล็ก)  ตามด้วยรหัสนักศึกษา  และ  Password  คือหมายเลขบัตรประชาชน  
ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อเปลี่ยน  Password  ได้ด้วยตนเองภายหลัง
2. กรณีผู้ใช้เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย    สามารถเข้าระบบได้ทันทีหลังจากการบันทึกประวัติ
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บุคลากรโดย  Username  คือรหัสบุคลากร  และ  Password  คือหมายเลขบัตรประชาชนหรือเลข  0  (จ�ำนวน  
13  หลัก)   ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อเปลี่ยน  Password  ได้ด้วยตนเองภายหลัง  และหาก  Password  เป็น  0  (จ�ำนวน  13   หลัก)  ควรท�ำการเปลี่ยน   Password  ครั้งแรกที่เข้าใช้งานระบบ
ปัญหาการใช้งาน :
เมื่อพบปัญหาการใช้งานหรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ปฏิบัติดังนี้
1. หน้าแรกของเว็บไซด์ http://intranet.rsu.ac.th จะมีคำ� แนะน�ำต่างๆ ส�ำหรับผูใ้ ช้งานทีม่ ปี ญ
ั หา
การเข้าใช้ระบบ หรือการพิมพ์เอกสารไม่ได้
2. ติดต่อที่ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร  1 ชั้น 2  ห้อง 207  โดยแสดงบัตรนักศึกษา
หรือบัตรประจ�ำตัวประชาชน   
3. สอบถามรายละเอียดหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่เบอร์  5712

บริการระบบอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยรังสิต    เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต   (ISP)   ที่ความเร็ว  4/3  
Gbps  เพื่อรองรับความต้องการของอาจารย์    เจ้าหน้าที่   และนักศึกษา   ในการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ใช้เพื่อการเรียนการสอน   การสื่อสาร  และการรับรู้ข่าวสารต่างๆ  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจุดส�ำหรับ  เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตทั้งมหาวิทยาลัยรวม  14,231  จุด    นอกจากนั้น  ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต  โดยการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย  
(Wireless  LAN)  จ�ำนวน  1,077  จุดทั้ง  Indoor  และ  Outdoor   ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
บริการเว็บไซต์
https://www.rsu.ac.th
https://intranet.rsu.ac.th
https://www.rsu.ac.th/itsc/
บริการ  E-mail
https://email.rsu.ac.th
username@rsu.ac.th

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดให้บริการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและอาจารย์ในงาน
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  วิชาคอมพิวเตอร์   ซึ่งสามารถใช้บริการได้จากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ซึ่ง
กระจายอยู่แต่ละอาคาร ดังนี้
• อาคารประสิทธิรัตน์  (ตึก 2)  ชั้น 2 ห้อง 205,206  (จ�ำนวน  60 เครื่อง)  โทร. 0-2997-2222  
ต่อ  1006
• อาคารวิษณุรัตน์  (ตึก 5)  ชั้น 3  ห้อง 313, 314, 317, 318  (จ�ำนวน  120  เครื่อง)
โทร.  0-2997-2222  ต่อ  3278
• อาคารวิษณุรัตน์  (ตึก 5)  ชั้น 3  ห้อง 332A, 332B  (จ�ำนวน  120  เครื่อง)  
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โทร.  0-2997-2222  ต่อ  3292
• อาคารพิฆเนศ Students Center  (ตึก 6)  ชั้น 5 ห้อง 6-A501,6-A502,6-A505,6-A507,
6-A508,6-A509  (จ�ำนวน  280  เครื่อง) โทร 0-2997-2222 ต่อ 6013
นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทางเจ้าหน้าจะจัดเตรียมรหัสผ่านการ
เข้าใช้คอมพิวเตอร์ตามรายชื่อที่มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

สถานที่ตั้ง

ส�ำนักงานเลขานุการ
			 งานธุรการ
อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์  (อาคาร 1)  ชั้น 2  ห้อง 207  โทร. 0-27915648, 5650
			 งานบริการค�ำร้อง
อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์  (อาคาร 1)  ชั้น 2  ห้อง 207  โทร. 0-27915712
ฝ่ายงานบริหารกลาง
			 นโยบายและแผนงาน
อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์  (อาคาร 1)  ชั้น 2  ห้อง 207  โทร. 0-27915651
ฝ่ายงานบริการซอฟต์แวร์
อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์  (อาคาร 1)  ชั้น 6  ห้อง 602A  โทร. 0-27915706 - 5710,
5417, 5656, 5657, 5647
ฝ่ายงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารพิฆเนศ Students Center (อาคาร 6 ) ชั้น 5  ห้อง 506A  โทร. 0-2997-2222 ต่อ 6013
ฝ่ายงานบริการทางเทคนิค
อาคารวิษณุรัตน์  (อาคาร 5)  ชั้น 3 ห้อง 331  โทร.0-2997-2222 ต่อ  3285
ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐาน
อาคารวิษณุรัตน์  (อาคาร 5)  ชั้น 3  ห้อง 331  โทร.0- 2997 - 2222 ต่อ  3284
ฝ่ายงานดาต้าเซ็นเตอร์
อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์  (อาคาร 1)  ชั้น 2  ห้อง 207  โทร. 0-27915646  ต่อ  5646
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ส�ำนักงานกิจการนักศึกษา
Student Affairs
ส�ำนักงานกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาและส่งเสริมสร้างนักศึกษาไทยและต่างชาติ ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามปณิธานของ
มหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนดูแลการท�ำกิจกรรมนักศึกษาในทุกๆด้าน ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ กิจกรรมสโมสรนักศึกษา กิจกรรมชมรมนักศึกษา เพื่อวางแผนการด�ำเนิน
โครงการกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา รวมถึงจัดสวัสดิการและบริการแก่นักศึกษา เช่น
งานวิชาทหารโดยท�ำหน้าทีป่ ระสานงานกับกรมรักษาดินแดนและจัดบริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้า
รับราชการทหารให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร จัดบริการแนะแนวให้ค�ำปรึกษาในด้านการหา
งานท�ำ และเผยแพร่ขอ้ มูล การรับสมัครงาน อีกทัง้ ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ทัง้ ภายในและภายนอก นอกจากนีไ้ ด้เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ   คำ� สัง่ ข้อ
บังคับ ศีลธรรมอันดี สนองตอบนโยบายการส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ
ส�ำนักงานกิจการนักศึกษา จัดแบ่งภารกิจหลักออกเป็น 7 ส่วนคือ
1. งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. งานกิจกรรมพัฒนาสังคม/ศูนย์จิตอาสา
3. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
4. งานประกันคุณภาพและงบประมาณ
5. งานระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
6. งานธุรการ

กิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิตก�ำหนดกิจกรรมนักศึกษาเป็น 2 ส่วนคือ
1. กิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษาเพื่อนักศึกษาในหลากหลายรูปแบบกิจกรรม
2. กิจกรรมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ทั้งนี้มีเป้าหมายใน
การพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา อีกทั้งเพื่อตอบสนองต่อสังคมส่วนรวม โดย
มีเนื้อหาของกิจกรรมหลัก ดังนี้
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1. กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา
กิจกรรมนี้มุ่งปลูกฝังคุณธรรมและอุดมการณ์แก่นักศึกษา สอนให้รู้จักช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาส รู้จักการท�ำงานร่วมกันและได้ประสบการณ์โดยตรงจากการท�ำกิจกรรม รู้จักเสียสละส่วนตน
เพื่อส่วนรวม น�ำความรู้ทางวิชาการและ/หรือประสบการณ์ของตนเองในการพัฒนาชุมชนและสังคม
อีกทั้งเป็นการฝึกความสามารถในการเป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดี
		
กิจกรรมอาสาพัฒนา มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามี “จิตอาสา” สอดคล้องกับค�ำขวัญของ
มหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม” และ “สังคมแห่งการให้การแบ่งปัน” ทั้งนี้กิจกรรมดัง
กล่าว เป็นกิจกรรมอาสาสมัคร ให้ผลตอบแทนทางด้านจิตใจและการพัฒนาตนเอง ซึง่ ไม่มผี ลตอบแทน
เป็นเงินตรา หรือสิง่ อืน่ ๆอันเป็นผลจากการทีไ่ ด้มโี อกาสให้ความช่วยเหลือผูอ้ นื่ กิจกรรมประเภทนีไ้ ด้แก่
ด้านการศึกษา จัดกิจกรรมสร้างหรือซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องสมุด พัฒนาโรงเรียน สร้างสนามกีฬา 
จัดท�ำและสาธิต การท�ำอุปกรณ์การศึกษา บริจาคหนังสือ สอนหนังสือ เป็นต้น
ด้านสาธารณูปโภค  โดยสร้างศาลาเอนกประสงค์ ถังเก็บน�้ำฝน ขุดสระน�้ำหรือบ่อน�้ำ พัฒนาปรับปรุง
หมู่บ้าน และสาธารณสมบัติอื่นๆ
		
ด้านการเกษตร จัดแนะน�ำการปลูกพืชผัก การใช้ยาปราบศัตรูพืชที่ถูกต้อง ไม่ท�ำลาย
สิ่งแวดล้อม
		
ด้านสาธารณสุข โดยจัดชุดนักศึกษาด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกหน่วย
ตรวจและรักษาโรคฟรี ให้ค�ำแนะน�ำในการรักษาสุขภาพ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อ
ทั่วไป ยาเสพติด เป็นต้น
		
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยจัดกิจกรรมปลูกป่า  ให้ความรู้และ
บริการด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
2. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมนี้มุ่งหวังเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยน พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ปลูกฝังค่านิยม ความภาคภูมใิ จ ความซาบซึง้ ในศิลปวัฒนธรรมไทย ทัง้ นี้
จะเน้นให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวม
ถึงส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งกิจกรรมศาสนาพุทธ อิสลาม และ
คริสต์ กิจกรรมประเภทนี้ ได้แก่ การร่วมกิจกรรมทางศาสนา การจัดนิทรรศการ การแสดงทางด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล การละเล่นพืน้ เมือง กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ อีก
ทัง้ มีการจัดงานส�ำคัญตามประเพณีไทย เช่น พิธไี หว้ครูและบายศรีสขู่ วัญ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง
วันเข้าพรรษา ฯลฯ ในส่วนของชมรมนักศึกษาได้จดั กิจกรรมในลักษณะนีอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น โครงการ
ประกวดเพลงลูกทุ่งไทย โครงการแสดงดนตรีไทย โครงการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย เป็นต้น
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3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
กิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา เช่น การพัฒนาบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ ภาวะ
ผูน้ ำ� คุณธรรมและจริยธรรม การปลูกฝังค่านิยมทีถ่ กู ต้องและดีงาม การปรับตัวให้อยูร่ ว่ มในสังคมอย่าง
มีความสุข สร้างจิตส�ำนึกให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ทัง้ ในขณะทีเ่ ป็นนักศึกษาและ
เมื่อส�ำเร็จเป็นบัณฑิต
กิจกรรมประเภทนี้ได้แก่ การจัดการประชุม อบรม สัมมนา  หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้น�ำ คุณธรรม จริยธรรม โดยมีเทคนิค
และวิธีการต่างๆ เช่น บรรยาย อภิปราย กระบวนการ กลุ่มสัมพันธ์ การสร้างสถานการณ์จ�ำลอง การ
ศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ การเยี่ยมคนชรา เด็ก และผู้ด้อยโอกาส โครงการเสริมสร้างจริยธรรม
ให้กับชุมชนต่างๆ โครงการรงณรงค์เสริมสร้างค่านิยมอดออมและนิยมไทย
4. กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการเล่นกีฬา ปลูกฝังความมีน�้ำใจ เป็น
นักกีฬา ความสามัคคีในหมู่คณะ พัฒนาด้านร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ ให้นักศึกษารู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬาเพื่อให้หลีกไกลจากยาเสพติด ทั้งนี้กิจกรรมกีฬาจะใช้เป็นสื่อได้
หลายประการ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
กิจกรรมประเภทนีไ้ ด้แก่ กิจกรรมของชมรมกีฬาประเภทต่างๆ การแข่งขันกีฬาประเพณี
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ คือ พะยอมเกมส์ และกีฬาน้องใหม่รังสิตสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการ
แข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น
5. กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมการท�ำงานด้านกิจกรรมวิชาการของคณะสาขาวิชาต่างๆรวมถึง
การจัดประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่แนวทางในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้กับอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบกฎระเบียบและแนวปฏิบตั ติ า่ งๆในการจัดกิจกรรม รวมถึงก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติกิจกรรม เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
อาจารย์ด้วยกัน และระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาที่ร่วมกันท�ำกิจกรรมต่างๆ

การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความชอบและความสนใจ ซึ่งกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย มีกลุ่มกิจกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่
1. สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
2. คณะกรรมการนักศึกษา วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน (28 แห่ง)
3. ชมรมนักศึกษา
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิต มีชมรมนักศึกษาครอบคลุมกิจกรรม 4 ด้าน คือ กีฬา วิชาการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ และศิลปวัฒนธรรม โดยมีชมรมนักศึกษา ทั้งสิ้น 31 ชมรม ดังนี้
ชมรมฝ่ายบ�ำเพ็ญประโยชน์
			
จ�ำนวน 8 ชมรม ได้แก่
1. ชมรมบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ชมรมทักษิณสัมพันธ์
3. ชมรมอาสาพัฒนาชนบท
4. ชมรมราชประชานุเคราะห์ ม.รังสิต
5. ชมรมศึกษาและพัฒนายุวชน
6. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ชมรม RSU iServe
8. ชมรมสายใยหัวใจพี่น้อง
								

ชมรมฝ่ายวิชาการ จ�ำนวน 5 ชมรม ได้แก่

1. ชมรมเครื่องมือแพทย์ RSU เพื่อสังคม
2. ชมรมภาษาอาหรับ
3. ชมรมภาษาญี่ปุ่น
4. ชมรมภาษาอังกฤษ
5. ชมรมเด็กอัจฉริยะ
ชมรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม จ�ำนวน 8 ชมรม ได้แก่
1. ชมรมการละคร                                      
2. ชมรมพุทธศาสตร์                                  
3. ชมรมนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
4. ชมรมดนตรีไทย
5. ชมรมศิลปะการแสดงละครเวที
6. ชมรมมาลายู
7. ชมรมสมาธิ
8. ชมรมมุสลิม
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ชมรมฝ่ายกีฬา จํานวน 12 ชมรม ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชมรมกรีฑา
ชมรมวอลเลยบอล 3. ชมรมเปตอง
ชมรมยูยิสสู
ชมรมเชียรลีดดิ้ง 6. ชมรมบาสเกตบอล 7. ชมรมกอลฟ
ชมรมยูโดมหาวทิยาลัยรงัสิต
ชมรมวายนํ้า

งบประมาณการท�ำกิจกรรมนักศึกษา

ในการด�ำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาโดยนักศึกษามีแหล่งงบประมาณสนับสนุน ดังนี้
1. งบประมาณอุดหนุนประจ�ำปีจากมหาวิทยาลัย
2. งบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)
3. การจัดหารายได้ของกลุ่มและองค์กรนักศึกษา
4. ผู้ให้การสนับสนุนอื่นๆ
นักศึกษาที่สนใจท�ำกิจกรรม โดยจัดท�ำโครงการกิจกรรม ติดต่อขอรับค�ำปรึกษาการด�ำเนิน
กิจกรรม และถ้าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่
ส�ำนักงานกิจการนักศึกษา อาคารนันทนาการ ชั้น 2
โทรศัพท์    0-2997-2200-22 ต่อ 3921,3922
โทรสาร      0-2997-2200-22 ต่อ 3917 และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์
www.RSU-SA.com Facebook : Rsu-Sa
สโมสรนักศึกษา   อาคารประสิทธิ์พัฒนา ( อาคารหอพัก 9A ) ชั้น 2
โทรศัพท์     0-2997-2200-55 ต่อ 1664

สวัสดิการและบริการนักศึกษา

งานบริการด้านการศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน
นักศึกษาชายและหญิงที่มีความประสงค์เข้าเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน ให้แจ้งความ
ประสงค์ได้ที่งานบริการนักศึกษา โดยผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. จะต้องผ่านการเรียนวิชาทหารในชัน้ ปีที่ 1,2 มาแล้ว โดยมีใบรับรองการฝึกจากศูนย์การ
ก�ำลังส�ำรอง
2. จะต้องเรียนต่อเนื่องกันไป โดยไม่เว้นระยะการเรียนหรือถ้ามีการเว้นระยะ จะต้องมี
หนังสือรอรับสิทธิ์จากศูนย์การก�ำลังส�ำรอง
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3. ในส่วนของมหาวิทยารังสิตนั้นในทุกๆปีการศึกษา ศูนย์การก�ำลังส�ำรองได้จัดให้เรียน
วิชาทหารในวันเสาร์และวันอาทิตย์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) สถานที่เรียนโรงเรียนรักษาดินแดน
ถ.วิภาวดีรังสิต
- ชั้นปีที่ 1-3 ชาย,หญิง เรียนวันเสาร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.
- ชั้นปีที่ 4-5 ชาย,หญิง เรียนวันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

งานบริการด้านการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจ�ำการ

นักศึกษาชายที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ มีหน้าที่ต้องไปแสดงตน เพื่อรับการตรวจเลือกเข้าเป็น
ทหารกองประจ�ำการ งานบริการนักศึกษาได้จดั บริการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับข้าราชการ ทหาร
กองประจ�ำการ แก่นักศึกษาโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (ร.ด.)
2. นักศึกษาที่เรียนวิชาทหารไม่จบชั้นปีที่ 3  เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จะต้องเข้ารับการ
ตรวจเลือกทหาร ในปีที่ถัดไป
3. การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารจะด�ำเนินการให้กบั นักศึกษาทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน 26 ปี
4. การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจ�ำการ นักศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 การเตรียมเอกสาร
- ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน 2 ชุด
- ส�ำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด.35) จ�ำนวน 2 ชุด
- ส�ำเนาหนังสือส�ำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (ส.ด.9) จ�ำนวน 2 ชุด
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับจริง) จ�ำนวน 1 ชุด (ขอที่ส�ำนักงาน
ทะเบียน)
- ส�ำเนาใบแจ้งย้ายภูมิล�ำเนาทหาร (ถ้ามี) 2 ฉบับ
4.2 การยื่นเอกสารและการตรวจสอบรายชื่อ
- ให้นักศึกษาส่งเอกสารในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจ�ำการ
ได้ที่งานบริการนักศึกษา ส�ำนักงานกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน
ถึงวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
- ตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตนเองที่งานบริการนักศึกษา ในช่วงกลางเดือน
กุมภาพันธ์
- ตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตน ณ ที่ว่าการอ�ำเภอภูมิล�ำเนาทหารก่อนการตรวจ
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เลือกประมาณ 1 เดือน (เดือนมีนาคม) หากพบว่าไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชี
บุคคลผ่อนผัน จะต้องรีบแจ้ง ส�ำนักงานกิจการนักศึกษา
- นักศึกษาที่ด�ำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจ�ำการไว้ ต้องไป
แสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหาร ตามวัน และเวลาที่ได้ก�ำหนดไว้ใน
จดหมายเรียก (ส.ด.35) โดยมีเอกสารที่ต้องน�ำไปในวันแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ดังนี้
1) บัตรประจ�ำตัวประชาชน
2) ใบส�ำคัญ ( แบบ ส.ด. 9 )
3) หมายเรียก (ส.ด.35)
4) บัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
ในปี ต ่ อ ไปนั ก ศึ ก ษาไม่ ต ้ อ งส่ ง เอกสารการขอผ่ อ นผั น การตรวจเลื อ กทหารต่ อ
มหาวิทยาลัยอีก แต่จะต้องไปรับหมายเรียก (ส.ด.35) ณ ที่ว่าการอ�ำเภอตามภูมิล�ำเนาทหารของตน
ก่อนเดือนธันวาคมของทุกปี จนกว่าจะจบการศึกษา (อายุไม่เกิน26ปี) และจะต้องไปแสดงตัวต่อคณะ
กรรมการตรวจเลือกทหารทุกปี ตามวันและเวลาที่ระบุในใบ ส.ด.35 ในกรณีที่นักศึกษาจบการศึกษา 
หรือลาออกจากมหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษาจะหมดสิทธิในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้าราชการ
ทหารทันที และจะต้องแจ้งให้อ�ำเภอตามภูมิล�ำเนาทหารทราบทันที ภายใน 30 วัน นับจากจบการ
ศึกษา หรือพ้นสภาพนักศึกษา หากไม่ปฏิบัติตามจะผิดกฎหมายตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
		
งานบริการด้านการขอผ่อนผันการเรียกระดมพล เพื่อเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนด คือ ผ่านการฝึกวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 3 และท�ำการปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หากมีความประสงค์จะท�ำการขอผ่อนผันการเรียก
ระดมพล เพื่อฝึก หรือนักศึกษาที่ได้รับหมายเรียกเพื่อฝึก แต่ไม่สามารถไปท�ำการฝึกได้ ให้นักศึกษา
น�ำเอกสาร ส�ำเนาหนังสือส�ำคัญ (ส.ด.8) จ�ำนวน 2 ชุด พร้อมหมายเรียก(ถ้ามี)มายื่นได้ที่งานบริการ
นักศึกษา ส�ำนักงานกิจการนักศึกษา เพื่อท�ำการขอผ่อนผันการฝึกต่อไป
เอกสารที่ใช้มีดังนี้
- หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา(ตัวจริง) 1 ฉบับ
- ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
- ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน 2 ชุด
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การด�ำเนินงานของงานบริการนักศึกษา ในกรณีขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกอง
ประจ�ำการ
1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็ปไซต์ / เฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัย www.rsu.ac.th และ     
Facebook: Rangsit University สื่อของส�ำ นั ก งานกิ จการนั ก ศึ ก ษา  www.rsu-sa.com และ                   
Facebook: Rsu-Sa
นอกจากนี้ได้ติดประกาศ ท�ำหนังสือถึงคณะเพื่อแจ้งให้นักศึกษาที่มีอายุครบก�ำหนด ที่ต้อง
เข้ารับการคัดเลือกทหารกองประจ�ำการ น�ำเอกสารมายื่นเพื่อขอผ่อนผันการคัดเลือกทหาร
2. รวบรวมเอกสารและจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ ผู้ขอผ่อนผันการคัดเลือกทหาร
3. ท�ำบัญชีรายชื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อลงนาม
4. ส่งบัญชีรายชื่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดของนักศึกษาตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ติดต่องานบริการนักศึกษา ส�ำนักงานกิจการนักศึกษา อาคารนันทนาการ ชั้น 2
โทรศัพท์ 02-791-6000 ต่อ 3924 โทรสาร 02-791-6000 ต่อ 3917
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Cultural Promotion Center

ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดตระหนักถึงความสําคัญของ สถาบันอุดมศึกษาในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ วิชาการแกสังคม
จึงไดจัดตั้งศูนย์สงเสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยรังสิตขึ้นเม่ือวันที่ 26 มกราคม 2532
ปจจุบันศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มีภาระหนาท่ีในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรับผิดชอบ
สอนวิชาการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ETH101) หมวดศึกษาทัว่ ไปกล ุมสังคมศาสตรอกี 1 วิชา 
นอกจากนีย้ งั ไดก ํากับดูแลและบริหารงานวัฒนธรรมใหกบั ชมรมตางๆ ทาง ศิลปวัฒนธรรมทัง้ หมด 10 ชมรม
คือชมรมนาฏศิลปไ ทย ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีสากล ชมรม พุทธศาสตร ชมรมไทยลูกท ุง ชมรมคริสเตียน
ชมรมมุสลิม ชมรมศิลปะการแสดง ละครเวที ชมรม   อนุรักษ สถาปตยกรรม ชมรมสมาธิ RSU

วัตถุประสงค

1. เพื่ออนุรักษ สงเสริมและเผยแพรวัฒนธรรม ทั้งทางดานวัตถุ จิตใจ ภาษา ศาสนา ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
2. เพอื่สงเสรมิการศึกษาค้นคว้าวิจยัและรวบรวมขอมลูทางศิลปวัฒนธรรมปลูกฝงใหนักศึกษา 
มีความซาบซ้ึง และภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
3. เพือ่ ประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานในการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมให้กบั นักศึกษา 
และหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

ศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดกําหนดขอบขายของงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการ  สงเสริม
และเผยแพร แบงไดตามกล ุมกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมประเพณีและวันสําคัญ
2. กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป
3. กิจกรรมศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม
4. กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
5. กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
6. งานจัดการเรียนการสอน
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งานศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

การพัฒนางานทางวัฒนธรรมนั้นเป็นการสงเสรมิการพัฒนาคณุภาพชีวติสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยใชมิติทางวัฒนธรรม เชน คานิยม คุณธรรม ภูมิปญญาและอื่นๆ สงเสริมการใชมิติทางศิลปวัฒนธรรม
นั้น มาแกปญหาวิกฤติทางสังคมในปจจุบัน โดยแทรกอยูในกิจกรรมโครงการในชมรมศิลปวัฒนธรรม เชน
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในดานการแตงกายของนักศึกษา เปนตน
หนาท่ีความรับผิดชอบของศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ที่นอกเหนือจากการอ
นรุักษสงเสรมิสบืสานเผยแพรศลิปวัฒธรรมและภูมิปัญญาไทยนั้น ขณะนี้ไดดําเนนิโครงการและกจิกรรม
ใหสอดคลองกับขอบขายขางตน และไดกําหนดทิศทางเพื่อที่จะไดกําหนดเปนภารกิจของศูนยสงเสริม ศิลป
วัฒนธรรมตอไป คือ
1. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศการดําเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ
2. ประสานงานกับองคกรนักศึกษาอาทิสโมสรนักศึกษาชมรมทางศิลปวัฒนธรรมคณะตางๆ และ
หนวยงานสนับสนุนเพื่อรวมจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอนรุักษสงเสริมสืบสานและเผยแพรภูมิปญญา
ไทย
3. รณรงค สงเสริมใหนักศึกษาสนใจในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกที่ดีงามตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัย
4. การจัดการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ETH101)
5. การจดัโครงการศลิปวฒันธรรมนานาชาติทงั้ นีเ้ พือ่ พัฒนานศ.ใหไ ด้รจู้ กั ถึงศลิปและวฒันธรรม
ของชาติต่างๆ กันอีกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กไทยให้รู้จักและเข้าใจประเทศเพื่อนบานเพื่อเตรียม
พรอมเขาประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558

ดานบริการทางวิชาการและวัฒนธรรม

ศูนยส ง เสริมศิลปวัฒนธรรม ไดจ ดั บริการทางวัฒนธรรมในดานตางๆ คือ การจัดการแสดงให บริการ
กับหนวยงานตางๆ ที่ขอมาในรูปแบบตางๆ โดยกิจกรรมตางๆ เหลานี้จะสงเสริมใหนักศึกษาชมรม ทางศิลป
วัฒนธรรม เชน ชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีสากล ชมรมนาฏศิลปไทย ไดมีโอกาสแสดงออก อยางเต็มที่
1. บริการใหยืมอุปกรณทางวัฒนธรรม ไดแก เครื่องมือเครื่องใชในพิธีการตางๆ รวมถึงเครื่อง
ดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล
2. บริการใหยืม-เชาชุดและอุปกรณนาฏศิลป
3. บริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและงานศิลปวัฒนธรรม

สถานที่ตั้ง
		
		
		

ศูนยส ง เสริมศิลปวัฒนธรรม (Cultural Promotion Center)
อาคารประสิทธิพ
์ ฒ
ั นา (อาคาร 9) ชัน้ 2
โทรศัพทหมายเลข 02- 997-2200-30 ตอ 1682, 1687, 1686, 1666
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ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ เป็นหน่วยงานใน
สังกัดของฝ่ายกิจการนักศึกษา มีหน้าทีใ่ นการด�ำเนิน
กิจกรรมกีฬาและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
ของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ
เป็นหลักส�ำคัญ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความพร้อมใน
ทุกด้าน

ปรัชญา

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ยึดมั่นในปรัชญาที่ว่า  “สุขภาพดี มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินทั้งปวง”

ปณิธาน

ส่งเสริมการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬาเพือ่ สุขภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ปลูกฝังความ
เป็นระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างของการประพฤติตน

ภาระงานหลัก และความรับผิดชอบ

1. จัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ดังนี้
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่วยกิต มีทั้งหมด 13
รายวิชา ให้นกั ศึกษาได้เลือกเรียนตามความสนใจได้แก่วชิ า กอล์ฟ, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, ยูโด,
ว่ายน�้ำ, ศิลปะป้องกันตัว, เกมและกิจกรรมนันทนาการ, ค่ายพักแรม, บาสเกตบอล, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล
และฟุตซอล
1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขภาพ 3 หน่วยกิต มี
ทั้งหมด 4 วิชา ให้เลือกเรียน ได้แก่ การจัดค่ายพักแรมและกิจกรรมผจญภัย, การออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ,
การสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬา
2. ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ด�ำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพการออก
ก�ำลังกาย ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร เช่น โครงการแข่งขันกีฬาสี “พะยอมเกมส์” โครงการรังสิตเดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพ โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตันภายใน อีกทัง้ ยังเป็นส่วนสนับสนุนวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน และชมรม
นักศึกษา ในการจัดโครงการ/กิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพระหว่างคณะและสถาบัน
3. พัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยสูค่ วามเปน็ เลิศ จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ทั้งในระดับจังหวัด ประเทศ และนานาชาติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาที่นักศึกษามีอยู่ ให้ก้าว
สู่ความเป็นเลิศ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับนักศึกษา หรือไปประกอบเป็นอาชีพได้
4. ให้บริการทางการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพแก่สังคมและชุมชน โดยจัดให้มีสนามกีฬา 
อุปกรณ์กีฬา ซึ่งประกอบด้วย สระว่ายน�้ำ ห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สนามฟุตบอล บาสเกตบอล
วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตองไว้ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและชุมชน เป็นต้น
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หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit University Dormitory
หอพักมหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นอาคารสูง  12  
ชัน้   จำ� นวน 4 อาคาร  โดยแบ่งเป็นอาคารหอพักหญิง  
3  อาคาร  อาคารหอพักชาย  1  อาคาร  อาคารรับรอง
ตึก I  จ�ำนวน  9  ห้อง,  อาคาร A  ชั้น  1,  VIP  อาคาร
B  ชั้น  2  จ�ำนวน  6  ห้อง  และอาคาร  4  ชั้น  ส�ำหรับ
บุคลากร  จ�ำนวน  12  ห้อง    
            ชั้น  1 ของอาคารเป็นที่ตั้งของศูนย์อาหารมหาวิทยาลัย  ร้านซักรีด  ร้านสะดวกซื้อ  ที่ท�ำการไปรษณีย์
อนุญาตรังสิต  101 (มหาวิทยาลัยรังสิต)  รา้ นขายเครือ่ งดืม่ ร้านอาหาร  ลานส�ำหรับนัง่ พักผ่อน และท�ำกิจกรรม
ของนักศึกษา  สโมสรนักศึกษาหอพัก
            ส่วนชั้น  2  เป็นที่ตั้งของส�ำนักงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต   สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ส�ำนักงานต�ำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต  หอ้ งเรียนรวม (9N-200) ซึง่ บรรจุนกั ศึกษา จ�ำนวน 400  คน  หอ้ งละหมาด  
ส�ำนักงานหอพัก  รวมทั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมพุทธศาสตร์  ชมรมดนตรีไทย  ชมรมดนตรีไทยลูกทุ่ง  ดนตรี
สากล, สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต  และอาคารเชื่อมต่อ C-D  ชั้น 2  ซึ่งเป็นห้องพระ  ส�ำหรับนักศึกษา
หอพัก 3456054
อาคารหอพักทั้ง 4 อาคาร แบ่งออกเป็น
อาคารหอพัก 9A  เป็นหอพักหญิง  ห้องพักเป็นแบบพัดลม  และปรับอากาศ  ห้องน�้ำรวม
ชั้น  1  จัดเป็นที่พักผ่อนส�ำหรับนักศึกษา ห้องอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาหอพัก และปรับปรุงเป็น
ห้องพักค้างชั่วคราวแบบห้องน�้ำรวม เปิดบริการรายคืนเฉพาะเพศหญิง
              ชั้น  2  จัดเป็นส�ำนักงานต�ำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต และเปิดบริการให้นักศึกษาเช่าพัก
              ชั้น  3 – 11 เปิดบริการให้นักศึกษาเช่าพัก
              ชั้น  12  นักศึกษาทุนกีฬาผู้หญิงและทุนอื่น ๆ
อาคารหอพัก 9B เป็นหอพักหญิง ห้องพักเป็นแบบพัดลม  และปรับอากาศ  ห้องน�้ำรวม
              ชั้น  1  จัดเป็นเคาน์เตอร์งานต้อนรับส่วนหน้า  ที่พักผ่อนส�ำหรับนักศึกษา และเป็นห้องพักนักศึกษา
หญิง  (ห้องน�้ำรวม)
ชั้น  2  จัดเป็นส�ำนักงานหอพัก  ห้องพักรับรอง VIP             
ชั้น 3-12  เปิดบริการให้นักศึกษาเช่าพัก
อาคารหอพัก 9C  เป็นหอพักหญิง  ห้องพักเป็นแบบพัดลม  และปรับอากาศ มีห้องน�้ำในห้อง
              ชั้น 1 จัดเป็นที่พักผ่อนส�ำหรับนักศึกษา เปิดบริการให้นักศึกษาเช่าพัก และห้องปฐมพยาบาล
เปิดเวลา  18.00 – 20.00  น.                      
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ชั้น  2-12  เปิดบริการให้นักศึกษาเช่าพัก  
อาคารหอพัก 9D  เป็นหอพักชาย  ห้องพักเป็นแบบพัดลม และปรับอากาศ มีห้องน�้ำในห้อง
ชั้น 1 จัดเป็นที่พักผ่อนส�ำหรับนักศึกษา และเปิดบริการให้นักศึกษาเช่าพัก
ชั้น 2-12  เปิดบริการให้นักศึกษาเช่าพัก  
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าอยู่หอพัก
      
• เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ระดับปริญญาตรีเท่านั้น
      
• เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สะอาด  มีวินัย
      
• ไม่เป็นโรคจิต  หรือโรคติดต่อในระยะอันตรายตามค�ำวินิจฉัยของแพทย์
      
• เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ และยังคงสภาพการเป็นนักศึกษาอยู่
      
• เป็นนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
      
• เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าพักชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
บริการที่หอพักมหาวิทยาลัยรังสิตมีให้แก่นักศึกษา
    
• บริการห้องพักโดยพักห้องละ 2  คน  มีห้องน�้ำรวมและห้องน�้ำในห้องให้นักศึกษาเลือกเช่าพัก
    
• ภายในห้องพักมีเตียง พร้อมที่นอน ตู้เสื้อผ้า  โต๊ะเขียนหนังสือ  เก้าอี้  ให้นักศึกษาคนละ  1  ชุด
           
(อุปกรณ์  เช่น  หมอน  ปลอกหมอน  ผ้าห่ม  ผ้าปูที่นอน  นักศึกษาต้องจัดหามาเอง)
    
• ห้องพักมีทั้งแบบที่ติดพัดลม  และเครื่องปรับอากาศให้นักศึกษาเลือกเช่าพัก
    
• ภายในห้องพักติดตั้งดิจิทัลทีวี (นักศึกษาต้องน�ำเครื่องโทรทัศน์มาเอง)
    
• บริการอินเตอร์เน็ตภายในห้องพักทุกห้อง ห้องละ 2 จุด (นักศึกษาต้องน�ำเครื่องคอมพิวเตอร์   
มาเอง)
• บริการห้องโถงปรับอากาศ ส�ำหรับต้อนรับผู้ปกครองที่มาพบนักศึกษา และส�ำหรับให้นักศึกษา
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมบริการหนังสือพิมพ์
• บริการร้านซักรีดเสื้อผ้า  วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา  8.00 – 21.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์  ตั้งแต่
เวลา  09.00 – 18.00 น.
•   บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น  ตลอด  24  ชั่วโมง
•   บริการห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นของหอพัก อาคาร 9C มีพยาบาลประจ�ำอยู่ระหว่างเวลา 
18.00– 20.00  น.
•   ในกรณีนักศึกษาเจ็บป่วยหลังเวลา 16.30 น. ทางหอพักมีบริการรถน�ำส่งไปยังโรงพยาบาลที่
ใกล้ที่สุด โดยไม่คิดค่าบริการ
• เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของนักศึกษาหอพัก ทางหอพักมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณ
หอพัก  และทางเข้า – ออกหอพัก  ตลอด  24  ชั่วโมง
• มีเครื่องดับเพลิงทุกชั้นของอาคาร และสัญญาณไฟฉุกเฉินภายในห้องพักทุกห้อง มีบันไดหนีไฟ
บันได กลางและทางออก  2  ทาง  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
• มีที่ท�ำการไปรษณีย์  
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• ในกรณีทนี่ กั ศึกษามีปญ
ั หา  ทางหอพักมีอาจารย์ทปี่ รึกษานักศึกษาหอพักคอยให้คำ� ปรึกษาและ
ช่วยแก้ปัญหา ให้กับนักศึกษาได้ ณ อาคาร 9A ชั้น 1  ตั้งแต่เวลา  18.00 – 22.00 น.
• อาจารย์ทปี่ รึกษานักศึกษาหอพัก ได้จดั ให้มสี อนเสริมวิชาเรียนต่าง ๆ (ฟรี)  สำ� หรับนักศึกษาหอพัก
• ส�ำหรับอาคารหอพัก  9A-9B  ทางหอพักมีบริการโต๊ะรีดผ้าให้ทุกชั้น
• บริการน�้ำดื่มทุกชั้นของอาคารหอพัก (ฟรี)
• ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารหอพักทุกชั้นทั้ง  4  อาคาร
หมายเหตุ  นักศึกษาหอพักทุกคนต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา 24.00 น. และในกรณีที่ต้องการ
กลับเข้าหอพักหลังเวลาที่ก�ำหนด ให้ท�ำเรื่องขออนุญาตจากอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาหอพักหรือเจ้าหน้าที่
งานวินัยฯ ประจ�ำจุด
อัตราค่าบ�ำรุงหอพัก
1. อัตราค่าบ�ำรุงห้องพักต่อภาคการศึกษา (พักห้องละ 2 คน) แยกประเภทห้องพักดังนี้
		 1.1 อาคาร A-B ห้องน�้ำรวม
		
		 ประเภทห้องพัก		 ภาคปกติ / คน		
ภาคฤดูร้อน / คน
ห้องพัดลม
     8,938
       3,575
ห้องปรับอากาศ
    11,538
       4,615
		 1.2 อาคาร C-D ห้องน�้ำภายในห้อง
		
		 ประเภทห้องพัก		 ภาคปกติ / คน		
ห้องพัดลม
    10,563
ห้องปรับอากาศ
    13,163
2. อัตราค่าบ�ำรุงห้องพักต่อภาคการศึกษา (พักคนเดียวทั้งห้อง)
		 2.1 อาคาร A-B ห้องน�้ำรวม
				 ประเภทห้องพัก		 ภาคปกติ 			
ห้องพัดลม
17,875
ห้องปรับอากาศ
23,075
		 2.2 อาคาร C-D ห้องน�้ำภายในห้อง
				 ประเภทห้องพัก		 ภาคปกติ 			
ห้องพัดลม
21,125
ห้องปรับอากาศ
26,325

ภาคฤดูร้อน / คน
       4,225
       5,265
แยกประเภทห้องพักดังนี้
ภาคฤดูร้อน
   7,150
   9,230
ภาคฤดูร้อน
8,450
10,530
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3. ค่าประกันอุปกรณ์เสียหาย ภายในห้องพัก คนละ  3,000  บาท  (เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขอ
เช่าห้องพัก และคืนให้เมื่อลาออกจากหอพัก ถ้าไม่มีอุปกรณ์ภายในห้องพักช�ำรุดเสียหาย)
4. ค่าไฟฟ้า (ผู้เช่าพักทุกคนในห้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน) คิดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
ภายในห้องพัก ในอัตรายูนิตละ  5  บาท
5. ค่าน�้ำประปา ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนต่อคน  ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
6. กรณีน�ำเพื่อนหรือผู้ปกครองมาพักด้วยในบางครั้ง
  
(โดยความยินยอมของเพื่อนร่วมห้อง) อัตราต่อคืน คนละ  100  บาท
7. นักศึกษาใหม่ที่จองห้องพัก  มีค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาหอพัก  จ�ำนวน  200  บาท  (จ่ายครั้ง
เดียวแรกเข้า)
8. หลักฐานที่ใช้ในการจองห้องพัก
•   รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  1  นิ้ว  3  รูป / ภาคการศึกษา (นักศึกษาใหม่)
• ใบเสร็จลงทะเบียนมหาวิทยาลัยรังสิต
• บัตรประจ�ำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
สถานที่จองห้องพัก
     
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองห้องพักได้ที่
      
ส�ำนักงานหอพัก  ชั้น  2  อาคารประสิทธิ์พัฒนา  (อาคาร  9B)  ตั้งแต่เวลา  8.30 – 16.30 น.
      
โทร. 02-7916000  ต่อ  1663 , 1671 , 1675
      
www.rsu.ac.th/dormitory
@dormrsu   
www.facebook.com/Dormrsu

ปรัชญาส�ำนักงานหอพัก
“ บริการด้วยน�้ำใจ ใส่ใจนักศึกษา พัฒนาด้วยกิจกรรม ”
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ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์
Office of International Affairs

OIA seeks to be a supporting and coordinating unit for internationalization which prepares
all students, faculty and staff to have the cultural knowledge and competencies to live, work and
interact in today’s global environment. We seek to do this with the principles of understanding,
respect, and acceptance of the differences between people of different nationalities and cultures.
OIA will do this by developing international partnerships and collaborations as well as
monitoring, coordinating and supporting all faculties and departments to build international  relationships, programs and capacities. “ Living Local, Thinking Global and Looking Beyond Borders ”
ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนและประสานงานด้านการต่างประเทศ
มีพันธกิจหลักเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตก้าวสู่
ความเป็นนานาชาติ บนรากฐานของการเสริมสร้างความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของแต่ละชาติ
ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์มีภารกิจหลัก 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. Internationalization ( i18n )
เป็นการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยรังสิตกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในสากล รวมทั้งการสนับสนุน
ผลักดันการด�ำเนินการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดหลักสูตร กิจกรรม ทั้งทางด้านวิชาการและศิลป
วัฒนธรรมที่จะน�ำมาซึ่งสังคมสองภาษาและความเป็นนานาชาติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เครือข่ายผู้ประสาน
งานวิเทศสัมพันธ์ (ICN) การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
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2. Partnership Relations and Cooperation
       
การสร้างความร่วมมือและรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับมหาวิทยาลัย
ทีท่ ำ� ความร่วมมือและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ โลก โดยส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์มงุ่ เน้นส่งเสริมความร่วมมืออย่าง
เป็นรูปธรรม ร่วมสนับสนุนคณะและสาขาวิชาเพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือตามที่
มหาวิทยาลัยและคณะได้วางแผนไว้ โดยส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์ยงั รับผิดชอบการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ตลอดทั้งกระบวนการ
3. Protocol and Reception
ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่จัดการต้อนรับและสร้างความประทับใจแก่แขกผู้มาเยือน
มหาวิทยาลัยรังสิต รวมไปถึงการประสานงานในเรื่องของการเดินทาง การจองที่พัก พิธีลงนามความร่วมมือ
(MOU) และการจัดการศึกษาดูงานเพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ส�ำนักงานวิเทศสัมพันธ์
อาคารหอสมุด (อาคาร7) ชั้น1 ห้อง7-103
โทร. 02-997-2222 ต่อ 3487-3488
โทรสาร 02-997-2222 ต่อ 3486 http://www.rsu.ac.th/oia
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สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
Rangsit English Language Institute (RELI)
สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต (RELI) เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้น โดยมีสถานะเทียบเท่า
คณะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยและนานาชาติก�ำหนดให้บริการวิชาการแก่บุคลและ/หรือองค์กรภายนอก
มหาวิทยาลัยรังสิต ภาระหน้าที่หลักของสถาบันภาษาอังกฤษ คือการให้บริการการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานทุกรายวิชาแก่นักศึกษาทุกคณะ ทั้งใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
นอกจากนีย้ งั ให้บริการด้านการจัดอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ รวมทัง้ การบริการวิชาการอืน่ ๆ เช่น การจัดสอบ
วัดความสามารถทางภาษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ RSU-Testing  คลินิกให้ค�ำปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษ
(English Clinic) และมีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรส�ำหรับนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษาในรูปแบบของการแข่งขันและการประกวดความสามารถทางด้านภาษา
ต่างๆ เช่น กิจกรรม English Clinic, Singing Your Story, Young Guide, Global Lounge,RSU Teen Talks  
University Campaign, English Through Movies, Self Access Learning, International Friendship
Caravan  เป็นต้น
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ส�ำนักงานสวัสดิการสุขภาพ
Office of Health Welfare
มหาวิทยาลัยรังสิตได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณภาพชีวิตสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ี
ของนักศึกษา และบุคลากร ซึง่ สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ มี คี วามสําคัญในการปฏิบตั งิ าน และ การศึกษา
เลาเรียนเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวมหาวิทยาลัยรังสิตได้จดั ตัง้ สํานักงานสวัสดิการสุขภาพ สังกัดฝ่าย
กิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและให้บริการสวัสดิการด้านสุขภาพ ขั้นพื้นฐาน
โดยแยกการดําเนินงานเป็น 2 หน่วย คือ
1. หน่วยบริการสุขภาพ (Health Center) มีหน้าที่ดูแลจัดบริการและสวัสดิการด้านสุขภาพให้
แก่นักศึกษาและบุคลากรดังนี้
1.1 บรกิารปฐมพยาบาลเปิดทําการวันจันทร – วันศุกร เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยทีม พยาบาล
วิชาชีพ ถ้ามีกรณีฉุกเฉินจะมีรถพยาบาลของมหาวิทยาลัยนําส่งโรงพยาบาล เพื่อการรักษา ที่ เหมาะสมต่อ
ไป
1.2 บรกิารรักษาพยาบาลโรคเบือ้ งตน โดยพยาบาลเวชปฏิบตั เปิดทําการวันจันทร–วันศุกร  ์
เวลา 8.30 – 16.30 น.
1.3 บริการตรวจรกัษาโรคทัว่ ไปโดยแพทย์จากหน่วยบริการปฐมภูมโิ รงพยาบาลปทุมธานี มี
แพทย์เวรประจําการดังนี้
วันจันทร์ - วันพฤหสับดี เวลา 12.30 – 15.30 น.
วันศุกร  เวลา 13.00 – 16.00 น.
1.4 จัดโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับ โรงพยาบาล
ปทุมธานี เปิดให้บริการกับนักศึกษาที่ประสงค์ จะขอขึ้นทะเบียน ใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ  สามารถ ขอขึ้น
ทะเบียนหรือโอนยายสิทธิ์ได้ที่สํานักงานสวัสดิการสุขภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวทิยาลัยรังสิตและศูนย์ตรวจสอบสิทธิ์ห้องเบอร์ 12 โรงพยาบาลปทุมธานี
1.5 งานประกันอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
1.6 บริการห้องพักสําหรับผู้ป่วย เพื่อนอนพักและสังเกตอาการผิดปกติ
1.7 จัดโครงการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะร่วมกับสภากาชาดไทยปีละ 4 ครึ้ง
1.8 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพ เช่น  โครงการ
เสริมสร้างพลังชีวิตและสุขภาพ เต้นแอโรบิกรณรงค์ต้านโรคเอดส์ โครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
(RSU Healthy Campus)
1.9 บริการให้ความรูแ้ ละคําปรึกษาแนะนําปัญหาด้านสุขภาพและเป็นแหล่งสนับสนุน วิชา 
การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพ แก่ บุคลากรและนักศึกษาคณะต่างๆ
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1.10 เป็นสถานทีฝ่ กึ ปฏิบตั งิ าน เพือ่ เสริมประสบการณ์การพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
และนักศึกษาคณะต่างๆ สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาล
1.11 ให้บริการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สื่อโสตด้านสุขภาพและบรกิารอื่นๆ
1.12 จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม
1.13 จัดหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
1.14 จัดโครงการและกิจกรรมพิเศษด้านสุขภาพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
2. หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ (Counseling Center) มีหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบงานบริการด้าน การ
ให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา/บคุลากรดังนี้
2.1 บริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร ที่มารับบริการด้วยตนเองหรือรับการส่ง
ต่อจากคณะต่างๆ และขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท (Hotline) เบอร์ โ ทร4497
2.2 เปิดทําการ ทุกวันจันทร์– วันศุกร์  เวลา 8.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวัน
หยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2.3 ให้บริการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต การปรับตัว ความเครียด ความสุข (คนไทย)
ความรู้สึกเห็นคุณค่า ในตนเองภาวะซึมเศร้า วิตกกังวลการทดสอบทางจิตวิทยาการประเมินเชาวน์  ปัญญา
ความฉลาดทางอารมณ์พลังสุขภาพจิตและอื่นๆ
2.4 ให้บริการวิชาการแก่สงั คม เช่น จุลสาร เอกสารแผ่นพับ บอร์ดเผยแพร่ความรูบ้ ริการยืม
สื่อโสตและเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาการให้คําปรึกษาและสุขภาพจิต
2.5 คลินิกรังสิตฟ้าใส เปิดบริการรักษาโรคติดบุหรี่ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์–วันศุกร์  
เวลา 8.30 – 16.30 น.
สถานที่ตั้ง

ห้อง12/1-216อาคาร 12 (รังสิตประยูรศักดิ์ 2) โทรศัพท์ 02-997-2220-30 ต่อ 4496-99
โทรสาร 4493
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ส�ำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
Office of Building and Environment
ส�ำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม  เป็นหน่วยงานให้การบริการด้านการใช้อาคารและสถานที่และ
สาธารณูปโภค  โดยมีสายงานบริหารออกเป็น 5  ฝ่าย  คือ ฝ่ายบริหารอาคาร  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  ฝ่ายอาคาร  
ฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์และฝ่ายผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ อันประกอบด้วย  แผนกจัดสวนและบริการ  แผนก
รักษาความสะอาด  แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม  แผนกออกแบบและควบคุมงาน  แผนกซ่อมบ�ำรุงและ
แผนกจัดจ้าง  เพื่อท�ำหน้าที่ให้บริการให้กับบุคลากรและนักศึกษาในด้านการซ่อมบ�ำรุง   อาคารและระบบ
อุปกรณ์อาคารต่างๆ การใช้ห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย  รวม
ถึงดูแลด้านความสะอาด  การอนุรักษ์พลังงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อม
นายปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์			 ผู้อ�ำนวยการ		
โทร.3800
น.ส.ศรวณีย์  ปิ่นกุล
เลขานุการ
โทร.3801

ฝ่ายบริหารอาคาร
นายสมคิด สุวรรณชาติ		 รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร โทร.3818
1. แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Department of Energy and Environment)
แผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควบคุมให้การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานในอาคาร/คณะต่างๆ เพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม  อันเนือ่ งมาจากมลพิษจากสารเคมี  มลภาวะทางน�ำ้ และทางอากาศรวม
ถึงการจัดการด้านขยะ  การก�ำจัดปลวก  แมลงและหนู  และการป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัย
และตรวจสอบสภาพการใช้อาคารของอาคารมหาวิทยาลัยรังสิต  ให้เป็นไปตามกฎหมายของการใช้อาคาร
นายยุทธภูมิ แสนโสม			 หัวหน้าแผนกฯ		
โทร.3819
น.ส.จรัสศรี  ศรีสุข
งานธุรการ
โทร.3807
2. แผนกรักษาความสะอาด (Department of House Keeping)
แผนกรักษาความสะอาดมีหน้าที่รับผิดชอบการบริการรักษาความสะอาด  การบริการงาน
ทั่วไป  งานขอใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทั่วไป   การบริการและประสานงาน  การตกแต่ง
สถานที่ในงานพิธีการของมหาวิทยาลัย  
นางอรลดา นัยสุทธิ์			 หัวหน้าแผนกฯ		
โทร.3850
นางมาลี  ภิรมย์เสวก
งานธุรการ
โทร.3804

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
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นายเอกชัย สมบูรณ์
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
โทร.380
1. แผนกจัดสวนและบริการ  (Department of Landscape and Service)
มีหน้าที่รับผิดชอบการออกแบบ  และศึกษาวิธีพัฒนาบ�ำรุงรักษา  สวน  สนามหญ้า   ต้นไม้และไม้พุ่ม  ไม้
ดอกและไม้ประดับตามอาคารและสถานที  ่ ให้ดเู ป็นระเบียบ  และสวยงามอยูเ่ สมอ  จัดให้มเี รือนเพาะช�ำเพือ่
ขยายพันธุไ์ ม้ให้เพียงพอต่อการจัดการและบริการตามอาคารและสถานทีแ่ ละกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัย
ตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอ  บริการขนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์เพือ่ การเรียนการสอน  และจัดสถานทีใ่ นงานพิธกี ารต่างๆ  
และรักษาความสะอาดภายนอกอาคาร
นายธนกร โสตถยานุสร			 หัวหน้าแผนกฯ		
โทร.3805
น.ส.พิรุณ  รักเชื้อ
งานธุรการ
โทร.3805

ยอาคาร

นายเฉลิมชัย สุขเสริม		 รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาคาร
โทร.3802
1. แผนกซ่อมบ�ำรุง (Department of Maintenance)
แผนกซ่อมบ�ำรุงมีหน้าที่ให้บริการและดูแลซ่อมบ�ำรุงงานระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศและ
งานระบบอาคาร  รวมถึงงานสุขาภิบาลต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  โดยมีการด�ำเนินงานโดยหัวหน้างาน
ไฟฟ้า  หัวหน้างานระบบปรับอากาศและหัวหน้าระบบสุขาภิบาล  เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ใน
การให้บริการซ่อมบ�ำรุง  งานอาคาร  งานสุขาภิบาล  ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
		
นายสิงห์ชัย สุขมามอญ			 หัวหน้าแผนกฯ		
โทร.3809
นางศิริพร  คุ้มทิม
งานธุรการ
โทร.3815
น.ส.สมใจ  แซ่ซิ้ม
งานแจ้งซ่อม
โทร.3810
2. แผนกออกแบบและควบคุมงาน (Department of Design and Supervision)
แผนกออกแบบและควบคุมงาน  มีหน้าที่ให้บริการออกแบบงานสถาปัตย์และวางแผน  งานระบบวิศวกรรม  
งานตกแต่งภายในต่อเติมห้องเรียนต่างๆ ในอาคารเรียนโดยท�ำการออกแบบ  เขียนแบบประมาณราคากลาง  
รวมทั้งควบคุมงาน
		
นายธรรมโรจน์ สุรวรรณวุฒิ		 หัวหน้าแผนกฯ		
โทร.3820
น.ส.ณัฐริณีย์  ใจเพ็ชร์
งานธุรการ
โทร.3821
3. แผนกจัดจ้าง  (Department of Procurement)
แผนกจัดซื้อจัดจ้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของส�ำนักงานอาคารฯ  ให้เป็นไปตามขั้นตอน  
ชัดเจน  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของมหาวิทยาลัยฯ
		
นางปิณฑิรา สุคัณธวณิช			 หัวหน้าแผนกฯ		
โทร.3808
น.ส.จรัสศรี  ศรีสุข
งานธุรการ
โทร.3807
ฝ่ายงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ
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ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต...จากค�ำกล่าวข้างต้นถือเป็นหน้าที่ที่
ส�ำคัญของศูนย์หนังสือฯ  ที่จะเป็นผู้รวบรวมสิ่งต่างๆ ไว้คอยบริการนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ศูนย์หนังสือฯ จัดจ�ำหน่ายต�ำราเรียน  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  รวมถึงเอกสารและอุปกรณ์
การเรียนการสอน  เครื่องใช้ส�ำนักงาน  เครื่องเขียนของที่ระลึก  ตรามหาวิทยาลัย   เครื่องแต่งกายนักศึกษา  
ชุดครุยอาจาร์ยและนักศึกษา  ร้านคอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต   
1. หนังสือ ต�ำราเรียน
ศูนย์หนังสือจ�ำหน่ายต�ำราต่างประเทศ เกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษ  โดยจ�ำหน่ายของส�ำนักพิมพ์
ชั้นน�ำมีชื่อเสียง เช่น Oxford,  Cambridge, Pearson, Macmilan  เป็นต้น  อีกทั้งยังจ�ำหน่ายหนังสือภายใน
ประเทศ ส�ำนักพิมพ์ตา่ งๆ โดยเฉพาะส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต ซึง่ เป็นส�ำนักพิมพ์ทมี่ หี นังสือระดับคุณภาพ  
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้
- หมวดสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
- หมวดบริหารธุรกิจ
- หมวดวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
- หมวดภาษา
					
2. สินค้าของที่ระลึก
		 องค์พระพิฆเณศ ในขณะนี้ ศูนย์หนังสือฯ มีการเปิดให้เช่าพระพิฆเณศ ซึง่ มีคนจองมากกมาย และ
ถ้าท่านใดพลาดโอกาสนี้ไป  ศูนย์หนังสือฯ มีให้เช่า  ที่ศูนย์หนังสือ ฯ  นอกจากนั้นยังมี เจ้าแม่กวนอิม และ
ของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
3. ชุดอุปกรณ์การแต่งกาย ชุดพละ
		 ชุดอุปกรณ์หญิง ประกอบด้วย  ชุดพละ เข็ม กระดุม ตุ้งติ้ง  หัวเข็มขัด สายเข็มขัด  
		 ชุดอุปกรณ์ชาย  ประกอบด้วย  ชุดพละ หัวเข็มขัด สายเข็มขัด  เน็คไทด์
4. แหวนตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
		 แหวนหัวพลอย ชาย-หญิง  
		 แหวนหัวพลอยล้อมเพชรรัสเซีย  ชาย-หญิง  
5. ชุดครุย และ ชุดสูท
ศูนย์หนังสือฯ ให้บริการรับจองชุดครุยและชุดสูทเพื่อใส่รับปริญญา ซึ่งในแต่ละปีจะเปิดจอง เดือน
มิถุนายน จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม  โดยมีชุดครุย ระดับปริญญาตรี (เช่า และ ตัด) , ปริญญาโท (เช่าและตัด) ,
ปริญญาเอก (ตัด)  
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		 อุปกรณ์ชุดครุย -  ชุดครุย, ฮู๊ด, หมวกและพู่,  เข็ม 2 อัน
6. ร้านถ่ายเอกสาร
ศูนย์หนังสือฯ ให้บริการถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม สันรูด สันเทป ปกแผ่นใส ด้วยราคาย่อมเยาว์ ส�ำหรับ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร   
จุดบริการที่  1 ตึก 9  ชั้น 2  
จุดบริการที่  2 ตึก 15  ชั้น 1
7. ร้านจ�ำหน่ายชุดนักศึกษา
ศูนย์หนังสือฯ  จัดจ�ำหน่ายชุดนักศึกษา  ทั้งชายและหญิง  ชุดนักศึกษาถูกระเบียบมีคุณภาพ เนื้อ
ผ้าอย่างดีเกรด A, เกรด B, เกรด C ราคาย่อมเยาว์  
8. ร้านอินเตอร์เน็ต
ศูนย์หนังสือฯ  มีร้านอินเตอร์เน็ต และให้บริการ Print งานต่างๆ  ส�ำหรับนักศึกษา  มีกระดาษ A 4,
A3, Ink Jet, Photo ด้วยหมึกสีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ราคาย่อมเยาว์  อีกทัง้ ยังบริการไลท์งานบน ซีดี และ ดีวดี ี อีกด้วย
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิต
		 ตั้งอยู่ที่ 52/347 ตึกประสิทธิ์พัฒนา อาคาร 9 (หอพัก) ชั้น 2
		 ถ.พหลโยธิน ต. หลักหก
		 อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
		 โทร. 02-997-2222 ต่อ 1650, 1652, 1661
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ไม้สัญลักษณ์ประจ�ำมหาวิทยาลัย

“พะยอม”
		
		
		
		

มีชื่อทางวิทยาศาสตร์
วงศ์
ชื่อสามัญ
ชื่อพื้นเมือง

:
:
:
:

Shorea roxburghii G.don
Dipterocarpaceae
White Meranti
กะยอม ขะยอม ขะยอมดง พะยอมทอง ภูริง แคน เซียง
เชี่ยว พะยอม พะยอมทอง หรือยางหยวก

เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึง ขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงประมาณ ๑๕-๓๐ เมตร ใบเดี่ยวรูปขนาดแคบๆ
เรียงสลับ ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕-๔ เซนติเมตร ยาว ๘-๑๐ เซนติเมตร ปลายมนหรือหยักเป็นเป็นติ่งสั้นๆ
เนื้อใบเกลี้ยงเป็นมัน ออกดอกเล็กๆ เป็นช่อตามปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว เกสรสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมจัด ผล
เป็นรูปกระสวย มีปีกยาว ๓  ปีก ปีกสั้น ๒ ปีก ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นผลประมาณ
เดือนมกราคม-มีนาคม ผลแก่ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ขยายพันธุ์โดยเมล็ด เด็ดปีกออกก่อนน�ำไป
เพาะ พะยอมเป็นไม้พระราชทานเพื่อปลูก เป็นไม้มงคลประจ�ำจังหวัดพัทลุด้วย
ประโยชน์ของพะยอมมีหลากหลาย นับตั้งแต่เนื้อไม้มีลักษณะคล้ายไม้ตะเคียนทอง ใช้ในการ
ก่อสร้างหรือท�ำเครื่องเรือน เปลือกมีรสฝาด ในต�ำรายาไทยใช้เปลือกเป็นยาฝาดสมาน แก้ทองเดินและส�ำไส้
อักเสบ สารทีอ่ อกฤทธิค์ อื แทนนิน ดอกเช้ายาหอมบ�ำรุงหัวใจและลดไข้ นอกจากนีย้ งั ใช้เปลือกเป็นสารกันบูด
ใช้ในการฟอกหนัง เป็นต้น เป็นไม้ที่มีความยั่งยืน มีดอกดก หอมหวนทวนลม มีประโยชน์ตั้งแต่เปลือกนอก
เนือ้ ไม้และผล ผลผลิตของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงเสมือนดอกพะยอมทีท่ งั้ หอมหวนและทรงคุณค่าเมือ่ บานเต็ม
ที่จะเกิดผลที่มีปีกพร้อมโบยบินเพื่อสืบสานพืชพันธุ์แห่งภูมิปัญญา
มหาวิทยาลัยรังสิต ปลูกต้นพะยอมไว้ที่หน้าลานพะยอม สถานที่ประกอบกิจกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรมของนักศึกษา และที่หน้าคณะศิลปศาสตร์ โดยอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ด�ำริให้ทยอยปลูก
เพิ่มเติมเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์และหายากไว้ประจ�ำวิทยาลัย
....พะยอม หอมหวน ทวนลม ผลิดดอกออกผล
พร้อมโบยบิน สืบสานพืชพันธุ์แห่งภูมิปัญญา...
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แผนผังเดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคาร 1 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์
อาคาร 2 อาคารประสิทธิรัตน์
อาคาร 3 อาคารอุไรรัตน์
อาคาร 4\1 4\2 อาคารวิทยาศาสตร์
อาคาร 5 อาคารวิษณุรัตน์
อาคาร 7 อาคารหอสมุด
อาคาร 8 อาคารคุณหญิงพัฒนา

อาคาร 9 อาคารประสิทธิ์พัฒนา
อาคาร 10 อาคารรังสีเทคนิค
อาคาร 11 อาคารรัตนคุณากร
อาคาร 12 รังสิตประยูรศักดิ์
อาคาร 14 อาคารนันทนาการ
อาคาร 15 อาคาร Digital Multimedia Complex
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แผนผังบริเวณภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

@rsu.rangsit
มหาวิทยาลัยรังสิต
พหลโยธิน 87
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
12000
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